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Dear BuSho Visitors,

I have to admit that holding the 7th BuSho Festival was at risk all the 
way up until August, because the changes we made for 2011 seemed to 
destroy the system we built our concept upon since the beginning. Life 
seemed to justify the words of István Szabó, an Academy Award winner 
director: ’When we were young we had a much easier job than youngs 
today as cinemas used to screen a shortfilm prior to each feature film. 
Today it’s advertisment. On TV you can only see talking heads between 
two news reel. It’s hard to find partners and sponsors. Because there is 
no business in it. The festivals that make contact between filmmakers 
and the audience are on a mission.’ 
This year we received the most entry of all time, in numbers it is 962 
shorts from all over the world, in turn we have to put up with the least 
budget of the previous 7 years. Then came our Saviour in the body of 
Motion Picture Art Department and stabilized the situation and although 
they came to our rescue just a bit late still it was more of a life buoy than 
Hasselhoff could have given us in Baywatch. Obviously we stuck to our 
promise to take it through thick and thin and hold the event at
any cost, owing to the enthusiastic team that works very hard since the
beginning on creating something that we believe to be needed. From 
our webmaster who made the online registration possible, through the 
administration and translation to the pre-jury who needs unbelievably 
great energy, these are the people who set up a competition program of 
outstanding quality. We’d like to prove that there is an International Film 
Festival in Budapest dispite what the media told in spring and give the 
fellow Titanic festival’s stuff something to wonder at. But let’s talk about 
the facts, the competition program again will be repeated so those who 
work in the afternoon can see the shorts in the evening. For the first time 
we introduce the paying ticketing system. It is only a symbolic fee for 
statistic and strategic purposes to be in accordance with the International 
Tendering System. No changes were made in the countryside and capital 
venues but following a trial screening in November, Slovakia will join in 
and the negotiations are in progress with our Ukrainian friends. As the 
members of the International Jury we have some great experts accepted 
our invitation and along with the National Student Jury we await for you 
all to join the public jury consultation during the evening which is one 
of the most intellectual zenith of the festival. The big hit of this year’s 
festival that we’re proud of is to be able to screen the 2010 European 
Film Academy’s nominees in shortfilm category, as the first festival in 
Hungary. Other zeniths shall be experienced in person you just need to 
activate your spirit and take part of the different programs.
The number seven or seventh has many mystical stories, tales, legends 
and myths about it. It’s enough just to mention some seven from film 
history: The Seventh Seal, The Seven Samurai, The Magnificent Seven, 
Seven years in Tibet, The Seven Gates of Hell, The Seventh Circle 
(Hungarian) or James Bond 007! But we do hope that the biblical quote 
will apply when it comes to BuSho: ’there shall be seven rich years after 
seven poor years’ so we can enjoy the brilliant short films in the frame of 
a keep renewable parade of BuSho.
Have a great time,

Tamás Gábeli, Festival Director 

Sziasztok BuShojárók!

Bevallom őszintén egészen augusztusig bizonytalanságban voltunk az 
idei 7. BuSho fesztivál megrendezésével kapcsolatban, mert a tavalyi 
átváltozásokat követően 2011-re úgy tűnt, hogy végképp összedőlt az 
a rendszer, melyre építkeztünk a kezdetek óta! Beigazolódni látszottak 
Szabó István, Oscar-díjas filmrendezőnk szavai a 2008-as megnyitóról, 
miszerint: „Sokkal könnyebb dolgunk volt, mint a mai fiataloknak, mert a 
mozik minden játékfilm előtt játszottak egy rövidfilmet. Ma reklámokat 
játszanak. A TV-ben csak beszélő fejeket látni két hírműsor között. Nehéz 
partnereket, támogatókat találni. Mert nincs benne üzlet, ezért… Ma 
már missziót töltenek be azok a filmfesztiválok, amelyek kapcsolatot 
teremtenek az alkotók és a közönség között!” 
Pedig minden idők legtöbb nevezése érkezett, szám szerint 962 
rövidfilm a világ minden tájáról, ezzel szemben az elmúlt hét esztendő 
legalacsonyabb költségvetése körvonalazódott. Aztán „megérkezett a 
megváltó” és a Mozgókép-művészeti főosztály jóvoltából stabilizálódott 
a helyzetünk és bár 2 héttel a kezdés előtt ez egy kicsit kései 
információ volt, azonban életmentőbb, mint Hasselhoff a Baywatchban. 
Természetesen mi tartottuk magunkat azon kijelentésünkhöz, hogy tűzön-
vízen keresztül, bármi áron megrendezzük az eseményt, köszönhetően 
annak a lelkes csapatnak, akik a kezdetektől fogva rengeteget dolgoztak 
azon, hogy létrehozzunk valamit, amiről hisszük és tudjuk, hogy nagy 
szükség van. Elkezdve az online nevezést lehetővé tevő webmastertől, 
az adminisztrátoron és a fordításokon keresztül, a hihetetlen energiát 
igénylő előzsűrizésig, melynek eredményeképpen kialakult a roppant 
színvonalas versenyprogram. Szeretnénk ismét bizonyítani, hogy 
tavasszal a médiában megjelentekkel ellentétben, igenis van már 
nemzetközi filmfesztivál Budapesten, melyet olvasva gondolom a 
Titanicos kollégáknak is kikerekedett a szemük! Persze beszéljünk 
a tényekről inkább, a versenyprogramot újra ismétlésekkel láthatja 
majd a közönség, tehát aki a kora délutáni órákban még dolgozik, az 
esti vetítésekre biztosan odaérhet majd. Első alkalommal vezetjük be 
a jelképesnek nevezhető jegyrendszert kizárólag a versenyblokkokra, 
melynek elsősorban statisztikai és stratégiai jelentőséget tulajdonítunk, 
a nemzetközi pályázati rendszer követelményeinek eleget téve. Vidéki és 
határon túli helyszíneink változatlanok, de egy novemberi próbavetítést 
követően, jövőre Szlovákia is csatlakozik majd hozzánk és folyamatban 
vannak a megbeszélések az Ukrán kapcsolatainkkal is. A nemzetközi 
zsűribe ezúttal is kiváló szakemberek fogadták el a meghívásunkat, és 
az Országos Diákzsűrivel karöltve újra mindenkit szeretettel várnak majd 
az esti nyilvános zsűri konzultáción, mely évről évre az egyik szellemi 
csúcspontja a fesztiválnak. Az idei fesztivál nagy dobása, amire büszkék 
vagyunk, hogy Magyarországon első fesztiválként műsorra tűzhetjük 
az Európai Film Akadémia rövidfilm kategóriájának legutóbbi jelöltjeit! 
A többi csúcspont pedig érkezik magától, csak részt kell venni az 
eseményeken és testben és lélekben aktívizálódni egy kicsit. 
A hetes vagy a hetedik, mint misztikus szám köré fonódott sok történet, 
sztori, legenda, elegendő, ha csak a filmtörténelmet nézzük, kapásból 
mondjunk hetet: A hetedik pecsét, A hét szamuráj,  A hét mesterlövész, 
Hét év Tibetben, A pokol hét kapuja, A hetedik kör vagy épp 007 James 
Bond! Azonban reméljük, hogy ránk a bibliai idézet lesz érvényes, hogy 
a hét szűk után következik a hét bő esztendő és ezáltal még sok éven 
keresztül örülhetünk a kiváló nemzetközi rövidfilmek évről évre megújuló 
seregszemléjének! 
Jó szórakozást hozzájuk: 

Gábeli Tamás, fesztivál igazgató 
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festival director / fesztivál igazgató

KÖSZÖNTŐ / WELCOME
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ZOLTÁN GERGELY, DIRECTOR, SCREENPLAY WRITER 
In 2006. he accomplished his studies at the screenplay-writing faculty of the University Of Theatre, Film And Television, currently he 
writes and directs advertisements, and writes screenplays. In 2008. he was invited to the Berlinale Talent Campus. ‘Many films could 
have been cut more than it was as something may be a beat in 12 minutes and a bore in 24. We can only learn from these.’
2006-ban fejezte be a Színház és Filmművészeti Egyetem forgatókönyvíró szakát, jelenleg forgatókönyveket, reklámokat ír és rendez. 
2008-ban rendezőként meghívást nyert a Berlinale Talent Campusba. “Sok filmnek  még nagyon jót tett volna az olló, lehet, hogy ami 12 
percben még ütős, az 24-ben már idegesítő és felesleges, de ezekből a hibákból lehet tanulni nagyon sokat.”

LÁSZLÓ RIMÓCZI, SCREENPLAY WRITER, ARTIST(A)
It may well be that this is going to be the best festival of all: we received some screamingly good shorts. And some krook ones. Many 
directors get disappointed when their shorts not getting listed in the competition buti f we’d include all home videos and show them to 
the international jury than we could also rename our festival to Krook Film Festival. You don’t want that, do you? How would that look 
like? (And what is krook anyway?)
Talán az idei fesztivál lesz a legjobb az összes eddigi vetítéseink közül: sikítóan jó filmek érkeztek. Meg néhány sprőz is... Sok alkotó 
megsértődik, amikor a filmje nem kerül bemutatásra. De ha most minden home videót levetítenénk és a nemzetközi zsűri elé tolnánk, akkor a 
BuSho Film Fesztivált átkeresztelhetnénk Sprőz Film Fesztiválra. Ezt meg ugye senki sem szeretné. Hát hogy nézne az ki?! (És mi az a sprőz?)

TaMÁS PaTROvITS, aniMáCióSFilM rEnDEző / aniMaTion FilM DirECTor
‘I am Patro. My name is Tamás Patrovits. In print I’ve already been called Patrovics, Petrovics, Petrovits, Petrasovits, Patrovitz, Patrovis 
and Patőfi, although none of these are correct, as my real name is Jevgenyij Patrov. I’m an animation film director, illustrator, senior 
master of animation school in Budaörs, and chairman of ASIFA-Hungary.’  Website: www.patrovits.com, blog: www.patro.me
“Patro vagyok, azaz Patrovits Tamás, animációsfilm rendező, illusztrátor, karikatúrista, a Budaörsi illyés Művészeti akadémia vezető 
szakmai tanára, az aSiFa-Hungary elnöke. nyomtatásban hívtak már Patrovicsnak, Petrovicsnak, Petrovitsnak, Petrasovitsnak, Patrovitznak, 
Patrovisnak és Patőfinek, valójában egyik sem igaz, hiszen a nevem Jevgenyij Patrov.” Honlap: www.patrovits.com, blog: www.patro.me

ISTvÁN MaG, ASSISTANT DIRECTOR
He has been working in various Hungarian theatres since 1973 (at Békéscsaba, Gyula, Székesfehérvár, Castle Theatre) as assistant 
director. worked at the Hungarian Television, Duna Television, Hungarian Radio, Filmfactory among others with the best Hungarian 
directors.
1973 óta dolgozik az ország különböző színházaiban (Békéscsaba, Gyula, Székesfehérvár, Budapesti Várszínház) rendező asszisztensként, 
dolgozott a Magyar Televízióban, a Filmgyárban, a Duna Televízióban és a Magyar rádióban a legnagyobb magyar rendezőkkel. 
„nagyon nehéz jó rövidfilmet csinálni, hosszút meg még nehezebb…”

LÁSZLÓ Z. KOCSIS 
László Zoltán Kocsis independent producer, production manager, creative artist. I got my degree in 2001 at BDTF as Cultural 
Management specialized in Motion Picture. I have worked in nearly all section of Film and Television industry. At the present I make 
short films in documentary and PR topics. To make a short film is like catch the essence of life, a difficult task. We don’t always succeed. 
Kocsis lászló zoltán független producer,- gyártásvezető,-kreatív alkotó. 2001-ben diplomáztam a BDTF művelődésszervező szakon, 
mozgókép szakirányon. Film- és televíziós területen szinte minden műfajban dolgoztam. Jelenleg kisfilmeket készítek dokumentációs és 
Pr. jelleggel. Kisfilmet készíteni annyi, mint megragadni az élet esszenciáját, nagyon nehéz feladat. nem is sikerül mindig.

PRE JURY & STUDENT JURY

ORSZÁGOS DIÁKZSŰRI 2011 / NaTIONaL STUDENT JURY 2011

Tóháti Zsuzsa  //  Eszterházy Károly Főiskola/ Debreceni Egyetem
‘If you say arts, I say film and literature. If you say film, I say script writing, if literature, then Attila József. ‘
“Ha művészetek, akkor film és irodalom. Ha film, akkor forgatókönyvírás, ha irodalom, akkor József attila.”

Ördög anita  //  Miskolci Egyetem
‘I am majoring in culture and visual antropology and philosophy. I like colour, black-and-white pictures, both motion ones and still; sometimes 
in unlimited amounts. I still have not made up my mind whether  I will become a hermeneut or an astronaut.’
“Kulturális és vizuális antropológia valamint filozófia szakos hallgató vagyok. Szeretem a színes a fekete-fehér mozgó és álló képeket; néha 
minden mennyiségben. Még nem döntöttem el, hogy hermeneuta vagy asztronauta leszek.”

vargha Márk Péter  //  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
‘I like to share my opinion on every single film that I saw no matter whether  I liked it or not. I like wheat beer althtough I cannot be corrupted.’
„Szívesen megmondom a véleményemet minden általam látott filmről, akár tetszik, akár nem. Szeretem a búzasört, de nem vagyok korrumpálható.”

Baktai György  //  koordinátor
‘I graduate in communication and esthetics with a special interest for movies and television productions this year. I try to do my best using my 
knowledge with putting together short movies, and editing materials regularly for television,I am leading a summer camp for students, who 
intend to learn to create films. I try to save the world, hopefully before long.’
“idén lesz két diplomám esztétikából és kommunikációból (TV&Film), de már most igyekszem megélni a sok felhalmozott tudásból. rövidfilmeket 
készítek, vágok, televíziós anyagokat szerkesztek, filmes alkotótábort vezetek. Próbálom megváltani a világot, remélem minél hamarabb sikerülni fog.”
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ÁGNES KOCSIS (Hungary)
Ágnes Kocsis was born in Budapest in 1971. She majored at Eötvös Lóránd University in Polish Language and Literature, Aesthetics, 
and Film Theory, then received a degree in Film Direction from the University of Theater and Film in Budapest. Her three short 
films have been screened at numerous festivals; A vírus (The Virus) shared third prize at the 59th Cannes Film Festival in the 
“Cinéfondation” section. Her first feature film Friss levegő (Fresh Air) was screened at the same edition of the Cannes Film Festival 
in “Semaine de la Critique”, and was among the 4 films nominated for the Discovery Award of the European Film Academy in 2006. 
Fresh Air has played at more than 80 international film festivals to date, winning 14 prizes. Pál Adrienn (Adrienn Pál), her second 
feature film, won the FIPRESCI award at the 63rd Cannes Film Festival, in the section “Un Certain Regard”. She received the Béla 

Balázs national award in 2011 for her work in film.
Kocsis ágnes 1971-ben született Budapesten. az Eötvös loránd Tudományegyetemen lengyel, esztétika és filmelmélet szakokon, majd a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem filmrendező szakán végzett. Három kisjátékfilmje számos fesztiválon szerepelt, köztük a vírus című rövidfilmje megosztott 3. díjat nyert 
az 59. Cannes-i Filmfesztiválon, a Cinefondation szekcióban. Első nagyjátékfilmje, a Friss levegő ugyancsak az 59. Cannes-i Filmfesztiválon, a Kritikusok Hete 
szekcióban került bemutatásra, majd az Európai Filmakadémia Discovery award kategóriában jelölte a legjobb 4 film közé 2006-ban. a Friss levegő eddig több 
mint 80 nemzetközi filmfesztiválon vett részt, és 14 díjat nyert. Pál adrienn című második nagyjátékfilmje megkapta a nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, a 
FiPrESCi díját a 63. Cannes-i Filmfesztiválon, az Un Certain regard szekcióban. a rendezőnőt 2011-ben Balázs Béla díjjal tüntették ki.

DJINN CARRÉNARD (France)
Djinn CARRÉNARD was born in Haïti in 1981. After a traveling childhood (from South America to Africa) he entered the Sorbonne 
University in Paris at the age of 17 to learn philosophy. In his 3rd year of College he red a book by Spike Lee, and decided that he was 
born to be a movie director. He grabed a few books and some softwares, and learned all by himself to direct and edit movies. He droped 
out from the Sorbonne, and spent all of his time doing short movies and music videos. In 2008, he flew to New-Yor city to witness and 
shoot history with the election of Barack H. Obama. Three months later, Djinn is back in Paris, with only one obsession : 2009 will be the 
year of his first feature film. Without even looking for a production company, he calls a few actors, and start the shooting of DONOMA 
on a 200$ budget ! A few months later, the movie is written, shot, edited and subtitled by him, and starts his career side by side with 
million dollar budget features: from Cannes film Festival to the PIFF, Djinn already won his bet, be free while making movies.

Djinn CarrÉnarD (Franciaország) 1981-ben született Haitin. Gyermekkora tele volt utazásokkal (Dél-amerikától afrikáig) majd 17 évesen felvételt nyert a párizsi 
Sorbonne egyetem filozófia szakára. Harmadévesen, egy Spike lee könyv elolvasása után úgy érezte, hogy ő filmrendezőnek született. Elővett néhány könyvet, 
szoftvereket és saját maga megtanulta hogyan kell filmet rendezni és szerkeszteni. otthagyta a Sorbonne egyetemet és minden idejét rövidfilmek és zenei 
videoklipek készítésének szentelte. 2008-ban new Yorkba repült, hogy szemtanúja legyen és filmet forgasson Barack obama történelmi elnökké választásáról. 
Három hónappal később Djinn visszatér Párizsba és egyetlen vágy vezérli: 2009-ben elkészíteni első játékfilmjét. anélkül, hogy egyetlen produkciós irodát is 
megkeresne, felhívott néhány színészt és elkezdte forgatni a DonoMa című filmet 200 dolláros büdzséből! Pár hónap múlva a film kész, leforgatva, vágva és 
feliratozva, mind-mind Djinn által. Ezzel elindul karrierje a milliós költségvetésű filmek világába Cannes-tól PiFF-ig és Djinn számítása beválni látszik: légy szabad, 
amikor filmet készítesz.

RIINA MIKKONEN (Finland)
Riina Mikkonen was born in 1978 Leppävirta, Finland. Graduated from Media Studies in Turku University 2006. Since the same year 
has worked in Tampere Film Festival. Passions: cinema, literature, music. Hobbies: picking mushrooms, football, yoga.
riina Mikkonen 1978-ban született a Finnországi leppävirta-ban. a Turkui Egyetem Média szakán szerzett diplomát 2006-ban. azóta 
dolgozik a Tamperei filmfesztiválon is. Szenvedélyei a mozi, irodalom, zene. Hobby: gombaszedés, foci, jóga.

MIOMIR RAJCEVIC (Serbia)
Miomir Rajcevic has, like director and cinematographer, more then 30 year’s experience in filming and producing 16mm and 35mm 
films for TV in several hundred projects covering documentaries, educational, theatrical, art and news reports, short and animated 
films etc, as well as of ENG productions. Always very much involved in work with young people (Young directors, presenters and 
actors) specially producing for young people in many serials. 
Miomir rajcevic, mint filmrendező és operatőr, több mint 30 év tapasztalattal a filmiparban, 16mm és 35mm filmkészítésben. 
Többszáz TV-project – köztük dokumentarista, oktatási, színházi, művészeti és híradós munkák – rövid és animációs filmek illetve 
angol nyelvű produkciók fűződnek a nevéhez. Mindig is nagyon szeretett fiatal alkotókkal dolgozni, de legfőképp a számukra, segítve 
ezzel munkájukat. 

WOLFGANG LEIS (hunGERy) 
Success! That is what everybody is after. Whether you are aiming at the „Gold Busho”, the „Golden Globe” or the „Golden 
Hungarian Brand 2011”. Aims are providing motivation, but not reaching the aim 100% does not mean failure. In my work at Velvet 
Hammer Branding I do not always reach the top brand awards, but still I satisfy clients and consumers. Still without acquiring the 
„Gold Busho” your film can very much satisfy the jury and viewers. You can’t always get what you want. But if you try sometimes 
you might find, you get what you need: Satisfaction and fun! Lets go for it!
Siker! Mindenki azt áhítja. akár az „arany BuSho” díjra, akár a „Golden Globe” díjra vagy a „Golden Hungarian Brand 2011” díjra 
hajtunk. a célok motiválnak, noha azt nem 100%-ban teljesíteni, nem feltétlenül jelent kudarcot. az én munkámban a Velvet 
Hammer Branding-nél én sem mindig nyerem el a csúcstermék-díjakat, mégis kielégítem a kliensek és a fogyasztók igényeit. Így 

azáltal, hogy nem nyerjük el az „arany BuSho”-díjat, még mindig elkápráztathatjuk a zsűrit és a nézőket. nem kaphatjuk meg mindig azt, amit akarunk. De ha 
próbálkozunk, néha ráébredünk, hogy megkaptuk amire szükségünk volt: Elégedettség és derű. Hajrá! 

 INTERNaTIONaL JURY 2011
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A RENDEZVÉNYT MEGNYITJA
/EVENT OPENED BY:

Xantus János
Filmrendező / Film director

There are three ‘short shortfilm’ on from last year, one fiction, one animation and one experimental 
film, which reflects and refers to the image of the festival.
Műsoron három “rövid rövidfilm” a tavalyi fesztiválról, egy fikciós, egy animációs és egy kísérleti 
film, mely hűen tükrözi a fesztivál arculatát.

MODERáTOR: 

Szabó Sípos Barnabás
Színművész / Actor

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE 
/MaJOR PaTRON OF THE EvENT:

Bokor attila, NEFMI
Mozgókép-művészeti főosztályvezető

       The 2010 award winner shorts will be schreened right after the opening ceremony:
          Közvetlenül a megnyitót követően levetítjük a 2010-es díjnyertes alkotásokat:

OPENING CEREMONY

)PaRENTHESIS( / )PaRENTHESIS( / ZÁRÓJELEK (5:36)
JoSÉ lUiS GarCÍa-PÉrEz (FiCTion / 2009 / SPain / 35MM)
A )parenthesis( is an empty space. A space to fill in. A hollow for our imagination. Because… what’s 
happening in your neighbor’s house? And in yours?... Let’s fill in our empty space...)Parentesis(
a )zárójelek( egy üres teret zárnak be. Egy üres teret, amit meg kell tölteni. Képzeletünk egy üregét 
jelenti. Mert… mi történik a szomszéd házban? És a tiédben? Töltsük meg ezt az üres teret… )zárójelek(

BENIGNI / BENIGNI (7:49)
JaSMiini oTTElin, Elli VUorinEn, PinJa ParTanEn (aniMaTion / 2009 / FinlanD / BETa)
A lonesome xylophone player finds a viciously growing tumor under his arm. In his attempts to get rid of 
the tumor he discovers that it has some unconventional qualities.
Egy magányos xilofon művész egy csúnya tumort fedez fel a karja alatt. Mialatt megpróbálja eltávolítani 
– rájön, hogy a tumornak különleges képességei vannak.

ROBOSONIC - SPRaCHFEHLER / ROBOSONIC - SPEECH DEFECT (3:52)
nilS STrEHloW (FiCTion / 2009 / GErManY / HD)
Paul likes things to be in order. Everything works just fine, until something very unfortunate happens.
Paul szereti, ha a dolgok a helyükön vannak. Minden rendben is megy, amíg valami váratlan dolog nem 
történik…
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       The 2010 award winner shorts will be schreened right after the opening ceremony:
          Közvetlenül a megnyitót követően levetítjük a 2010-es díjnyertes alkotásokat:
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selection

dvd válogatás
1-2.

SZÜN
ET UTÁN

 FILM
SZÜRET!   //   HAD A REST? HAVE A FILM

 HARVEST!

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

BEST OF BuSho 2010 

LENA LIBERTA (GERMANY): UWE + UWE (11:50)

KRISZTINA ÁGÓI  (HUNGARY): SECRETS, THEY BE... (7:30)

MALY RÓBERT (HUNGARY): THE TAILOR OF ULM (13:00)

SHUMONA BANERJEE (INDIA): THE FLOWER BUD (10:31)

ALEKSEY ANDRIANOV (RUSSIA): THE LAST DAY OF BULKIN I.S. (12:00)

LE LAY STEFAN (FRANCE): THE POSTCARD (7:30)

ALEXEI ALEXEEV (HUNGARY): LOG JAM (6:00)

ANARTZ ZUAZUA (SPAIN): HE WOULD NEVER… (14:34)

BALAZS SIMONYI (HUNGARY):   TOUR (12:26)

NIKOLAUS VON UTHMANN (GERMANY):  RUN GRANNY RUN! (3:52) 

JEFFREY ANDERSON BLISS (USA):  ‘TELEFONE’ (4:50)

CHRISTIAN FISCHER (GERMANY):   STATION 77 (4:54)

+

JAN GESSLER (GERMANY): EARLY SHIFT (3:02)

ALEXEI GUBENCO (ROMANIA): VIVE LA CRISE! (3:00) 

BUSHO BEST OF 2010
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Hopefully everyone remembers when Géza M. Tóth’s beautyful piece, the Maestro was nominated 
for an Oscar Award , there was a big fuss about it, and when it didn’t get the award none was 
really into what film beat it. So we showed the Danish Poet, a Norwegian animation on the fol-
lowing BuSho’s opening ceremony. Last year we again had a Hungarian short getting an award. 
By coincidence we had the opportunity to bring the European Film Award-nomination home from 
Drama, Greece to Bálint Szimler’s Here I am. Unfortunately he didn’t win either, but we were still 
curious who and what films he had to compete in the final, and for our pleasure, we can screen the 
European Film Academy’s 2010 nominated shorts as the first Hungarian festival to be able to do so. 

Néhány évvel ezelőtt, bizonyára mindenki emlékszik rá, amikor M. Tóth Géza csodálatos alkotása, a Maestro Oscar díj jelölést kapott, hatalmas 
felhajtás kerekedett, azután amikor végül nem kapta meg az arany szobrocskát, már senkit nem érdekelt, hogy mi volt az az alkotás, mely legyőzte 
őt! a következő BuSho megnyitón bemutattuk tehát a Danish Poet című norvég animációt, tavaly ősszel pedig újabb Magyar sikernek szoríthattunk! 
Ráadásul egy véletlen egybesés folytán nekünk jutott az a megtisztelő feladat, hogy elhozhattuk Dramaból az Európai Film Díj jelölést Szimler 
Bálintnak az Itt vagyok című munkájáért! Sajnos ő sem nyert, viszont minket továbbra is izgatott, hogy milyen filmekkel versenyzett a döntőben és 
nagy örömünkre, első magyar fesztiválként bemutathatjuk az Európai Film akadémia 2010-es rövidfilm kategória jelöltjeit!

European Film academy
Founded in 1988, the European Film Academy now unites more than 2,000 European film professionals with the common aim of promoting Europe’s film culture. 
Every year, the various activities of the European Film Academy culminate in the ceremony of the European Film Awards. In a total of 17 categories, among them 
European Film, European Director, European Actress and European Actor, the European Film Awards annually honour the greatest achievements in European cinema.
The Awards Ceremony takes place in Berlin every second year. In the other years, the Awards travel: London, Paris, Rome, Barcelona, Warsaw, Copenhagen, the 
Ruhr Metropolis/Germany, and, in December 2010, in Tallinn/Estonia.

European Short Film award
Ever since the European Film Academy (EFA) was founded it has been its intention not only to honour the outstanding achievements of established filmmakers, but 
also to support and promote talented newcomers. To draw the attention to a new generation of European directors means to build up the future of European cinema. 
This is why, in 1998, EFA established the presentation of the European Short Film Award as a part of the annual European Film Awards, in co-operation with several 
partner festivals across Europe. Each of these festivals presents a short film award which includes an automatic nomination in the European Film Awards’ short film 
category. The initiative currently includes 15 festivals.

WEDNESDaY  –  THURSDaY  –  FRIDaY   20:00  VÖrÖSMarTY SMall Hall:

PROGRAMME 1 (5 FILMS WItH A tOtAL RuNtIME OF 103’ MIN.)
TUSSilaGo     by Jonas odell (15’)
lUMiKKo / THE liTTlE SnoW aniMal  by Miia Tervo (19’)
VEnUS VS ME    by nathalie Teirlinck (27’)
BliEJF BiJ ME, WEG / STaY, aWaY  by Paloma aguilera Valdebenito (24’)
rEnDEz-VoUS a STElla-PlaGE  by Shalimar Preuss (18’)

PROGRAMME 2 (5 FILMS WItH A tOtAL RuNtIME OF 107’ MIN.)
aMPElMann / liGHTS    by Giulio ricciarelli (14’)
Maria’S WaY     by anne Milne (16’)
iTT VaGYoK      by Bálint Szimler (36’)
ŘnSKEBŘrn / oUT oF loVE    by Birgitte Staermose (29’)
lES ESCarGoTS DE JoSEPH / JoSEPH’S SnailS  by Sophie roze (12’)

PROGRAMME 3 (5 FILMS WItH A tOtAL RuNtIME OF 119’ MIN.)
TallErES ClanDESTinoS   by Catalina Molina (40’)
Hanoi-WarSaW    by Katarzyna Klimkiewicz (30’)
DiarCHia /DiarCHY    by Ferdinando Cito Filomarino (20’)
aMor     by Thomas Wangsmo (14’)
THE EXTErnal WorlD   by David o’reilly (15’)

EFA Short Film Nominee Ghent 2010
aMOR by Thomas Wangsmo (norway 2009, 14 min, fiction)
Five minutes. 1000 Euros. Everybody’s happy. In a city where young, rich people will spend whatever it takes to get what they want, 
Thomas provides them with a service no one else will.

EFA Short Film Nominee Valladolid 2010
aMPELMaNN (Lights) by Giulio ricciarelli (Germany 2009, 14 min, fiction)

Lights is a comedy. It is the story of a small-town police officer with big dreams of
being a hero. His only problem is that the peaceful village at the end of the world offers no

opportunity for heroism. So he decides to take matters into his own hands.

SHORT MaTTERS!
European Film Academy Short Film Nominees 2010 on tour
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EFA Short Film Nominee Cork 2010
LES ESCaRGOTS DE JOSEPH (Joseph’s Snails) by SoPHiE rozE (FranCE 2009, 12 Min, aniMaTion)
Joseph is a shy, introverted little boy who collects snails. One day he gets swallowed up by his own tummy-button and discovers the 
disturbing world of the “navel-gazers”, people who, by only communicating with their navel, curl in on themselves and turn into snails ...

EFA Short Film Nominee Angers 2010
BLIJF BIJ ME, WEG (Stay, away) by PaloMa aGUilEra ValDEBEniTo (THE nETHErlanDS 2009, 24 Min, FiCTion)

Five fragments describing the relational problems between three family members, in particular the struggle of the mother, split 
between her partner and her daughter.

EFA Short Film Nominee Rotterdam 2010 
0NSKEB0RN (Out of Love) by BirGiTTE STaXMoSE (DEnMarK 2009, 29 Min, DoCUMEnTarY FiCTion)
Fusing documentary andfiction, O UT OF LO VE, depicts the lives of children trying to survive the aftermath of war in Kosovo by selling 
cigarettes on the street. Through monologues performed by the children against the eerie backdrops of Pristina, the film tells their 
gripping and sad story of memory, loss and fear.

EFA Short Film Nominee Berlin 2010
vENUS vS ME by naTHaliE TEirlinCK (BElGiUM 2009, 27 Min, FiCTion)

Entangled in a realm of thought, 12-year-old Mare has trouble growing up. When her young mother brings home a new boyfriend, ques-
tions remain unanswered and communication seems impossible. Frenetic, Marie tries to win back her mother while she silently finds 

solace in a world of memories.

EFA Short Film Nominee tampere 2010
LUMIKKO (The Little Snow animal) by Miia TErVo (FinlanD 2009, 19 Min, DoCUMEnTarY)
It’s not wrong to want love - you just need to look for it in the right place 

EFA Short Film Nominee Cracow 2010
TUSSILaGO by JonaS oDEll (SWEDEn 2010, 15 Min, aniMaTion)

Recent history with a personal angle. A relationship and a string of events seen through one person’s eyes.

EFA Short Film Nominee Grimstad 2010
HaNOI - WaRSZaWa by KaTarzYna KliMKiEWiCz (PolanD 2009, 30 Min, FiCTion)
Smuggled across borders, cheated by immoral intermediaries, trailed by police, at the mercy of foreigners – such is the fate of illegal 
immigrants from Vietnam who try to settle in Poland…

EFA Short Film Nominee Edinburgh 2010
MaRÍa’S WaY by annE MilnE (UK/SPain 2009, 16 Min, DoCUMEnTarY)

María’s Way is an observational documentary which allows a glimpse into the ways of the modern pilgrim and a woman who awaits 
their arrival at her small slice of the Camino de Santiago.

EFA Short Film Nominee Vila do Conde 2010
TaLLERES CLaNDESTINOS by CaTalina Molina (aUSTria-arGEnTina, 2010, 40 Min, FiCTion)
A job as a seamstress tempts Juana, a young Bolivian woman,to neighbouring Argentina. Her husband and child remain behind
in their homeland. It doesn’t take long for the illusion of financial gain to burst – Juana is being exploited and must produce textiles for 
a luxury brand.

EFA Short Film Nominee Sarajevo 2010
RENDEZ-vOUS à STELLa-PLaGE by SHaliMar PrEUSS (FranCE, 2009, FiCTion, 18 Min, 35MM)

EFA Short Film Nominee Locarno 2010
DIaRCHY by FErDinanDo CiTo FiloMarino (iTalY 2010 FiCTion, 20 Min, 35MM)
Giano and Luc hardly know each other. They are driving through a wood going to take shelter from the rain in Luc’s immense villa.  
After having broken the tension talking, disagreeing, they start wrestling playfully, but suddenly an accident happens.

EFA Short Film Nominee Venice 2010
THE EXTERNaL WORLD by DaViD orEillY (GErManY 2010, 15 Min, aniMaTion) 

A boy learns to play the piano. 

EFA Short Film Nominee Drama 2010
ITT vaGYOK (Here I am) by BálinT SziMlEr (HUnGarY 2010, 37 Min., FiCTion)
Viktor can’t sleep, so he wanders around in the city. He meets various friends as well as strangers. He is looking for something. Just 
like the rest of us.
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DUNa MOZaIK 2011 DaNUBE CINEMa
DANUBE - Europe’s Blue Line - a documentary series about a cult river on the millennium. In the history of Europe 
crucial things had happened along the DANUBE, however Johann Strauss was either colorblind or in love when 
composing the Blue DANUBE as the river’s source is in the Black Forrest and flows into the Black Sea. Is it really 
blue in between? We’ll find out now.
It is a new film project made in co-production by Gombolyag Foundation (also the organizer of BuSho Film Festival) 
and Balassi Institute in the frame of the current Hungarian EU-presidency and will be screened in the following 
locations: Bucharest, Balchik, Bratislava, Belgrade, Zagreb, Ljubljana and Budapest at the BuSho short film 
festival. The so called joy therapy will include a short prologue followed by the screening of the finalist shorts of 
„Are we Europeans!?” and selected award winning shorts in the topic of Danube, Water, Environment.

DUNa MOZaIK 2011 DUNa MOZIKa
Európa kék szalagja a DUna címmel ismeretterjesztő filmsorozatot láthattunk az ezredfordulón kultikus folyónkról. 
Európa történetében a sorsdöntő események valóban a DUna mentén történtek, Strauss viszont vagy színtévesztő 
volt vagy szerelmes amikor a kék DUna keringőt írta, holott a DUna a Fekete-erdõben ered és a Fekete-tengerbe 
torkollik, közben meg kék? Most utánajárunk és meglátjuk!

a BuSho fesztivált szervező Gombolyag alapítvány és a Balassi intézet kooprodukciójában megszülető filmprojekt, a soros magyar EU elnökséghez 
kapcsolódó Duna Mozaik programon belül megvalósuló kezdeményezés, mely a következő városokban kerül lebonyolításra: Bukarest, Balchik, 
Selmecbánya, Belgrád, zágráb, ljubljana valamint az egész projektet koordináló alapítvány jóvoltából a BuSho fesztiválon, Budapesten. a bevezetőt 
követően a vetítéseket az „Európaiak Vagyunk!?” filmverseny döntős alkotásai kezdik, majd az erre az alkalomra a Duna, víz, környezet tematikában 
összeválogatott díjnyertes rövidfilmekkel lesz teljes az élményterápia.

„WE aRE EUROPEaNS!?” LIFEaD COMPETITION 2011 FINaL (30’)
The grand final of this years’ LifeAd competition was held on 12-April at Nu Spirit Club of Bratislava 
with a total entries of 104 shorts. The 15 member jury from Czech Republic, Slovakia and Hungary 
decided the winner to be a quality comedy film made by FAMU university of Prague which is telling 
about a hassled border crossing. The second place was taken by a Slovakian piece which draws 
attention to the newly graduated having difficulties to find jobs to start their career, whereas the 
third also a Slovakian fiction about the new generation of the paper bag-headed. Coming fourth by 
a skin of a teeth there was a Hungarian animation The Walls directed by Bela Weisz with Tamas 
Zanyi sound engineer and a short by Szilvia Papp called We Are Europeans.

„EURÓPaIaK vaGYUNK!?” életREklám 2011 filmverseny döntős alkotásai (30’)
április 12-én lezajlott az idei életrEklám filmverseny nemzetközi nagydöntője a Pozsonyi nu 
Spirit Clubban, melyre idén összesen 104 alkotás érkezett. a 15 tagú cseh, szlovák és magyar 
delegáltakból álló zsűri döntése után a győztes ezúttal a prágai FaMU egyetemről érkezett, egy filmre forgott színvonalas cseh komédia lett, egy 
európai határátlépés viszontagságos történetével. Második helyen végzett egy szlovák alkotás, mely a friss diplomások elhelyezkedési problémájára 
hívja fel a figyelmet, majd egy szintén szlovák fikciós rövidfilm lett a harmadik helyezett, a papírzsákfejű emberek új generációjáról. Egy hajszállal 
lemaradva érkezett a nemzetközi zsűri döntése értelmében a legjobb magyar, ráadásul nemzetközi mezőnyben a legjobb animáció, Weisz Béla filmje a 
Falak, melynek zányi Tamás volt a hangmérnöke valamint Papp Szilvia alkotása, a Dióssy Gábor főszereplésével készült Európaiak vagyunk.

We are Europeans - Jan Tešitel, Fiction, CzE
Brains - Michal Pusztay, Fiction, SVK
We are Europeans - Jozef Pollák, Fiction, SVK
Walls - Béla Weisz, animation, HUn
We are Europeans - Szilvia Papp, Fiction, HUn
European Festival - Michal Vasilko Kele, Doc., SVK
Only Commercial - Máté Fazekas, Fiction, HUn
Not interested - Jirí Fabík, Fiction, CzE
Once upon a time - Krisztina ágói, Fiction, HUn
I Have a Question - zoltán Vozó Végh, animation, HUn

60 Seconds: affect - Filip Hauer SVK
a little Something From Home - anna Mózes HUn
Blockheads - Dávid Gutema HUn
But Where is John lennon? - Michal liba SVK
Cargo - Jan Schwarcz CzE

DUNa MOZaIK 2011

Colorful Eu - Vadócz Péter HUn
Common Talk - Vodál Vera&Balázs Klári HUn-roM

Conquest 2011 - Kristóf Deák HUn
Deep Breathing - lőrinc Boros & Claudia Kovács HUn

Euro Potentia Est - Szőcs Tamás roM
Europe, l.T.D. - Peter Važan SVK

Excuse Me - Bessenyei Kati HUn
From Europe With love - Csilla zsély HUn

Horse race - Kájel Judit HUn
i love Eu - Peter Mark Vargha HUn

Mélyből Föl - Janoch lívia HUn
ode To Joy - Magdaléna HaŘková SVK

Unkempt - Szirmai Márton HUn
We are Europeans - Michal Verner CzE

Welcome - árpád Horváth HUn
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CSáKi láSzló – PálFi SzaBolCS: EGERSZaLÓK (2006, DoCUMEnTarY, 17’)
At the end of the 1960s exploratory drillings were made in Egerszalók, Hungary, in search of crude oil. To everyone’s surprise 
thermal water of excellent quality gushed up from one of the wells instead of oil, but it was immediately stopped. Later, 
someone passing by, turned the tap on, and thus water began to flow freely. Then the people living in the area discovered it 
and started building pools, with the help of the local co-operative.

az 1960-as évek végén Magyarországon, Egerszalókon kőolajat keresve fúrásokat végeztek. az egyik kútból a várakozással ellentétben nem olaj, hanem 
nagyon jó minőségű termálvíz tört a felszínre, amit azonnal elzártak. Később egy arra járó elfordította a csapot, és a víz elkezdett folyni a világba. aztán 
a környékbeliek felfedezték, és medencéket építettek a helyi TSz segítségével…

FaPEGalli: DaNUBEMELONE / DUNaDINNYE (2007, EXPEriMEnTal, 1’)
A cod of watermelon can drift either in the sea…
a tengeren is úszhat dinnyehéj…

ErDÉlYi DániEl: 411-Z (2007, FiCTion, 7’)
A barge on the Danube. A carefree summer day. Stew in the pot, and a little wine and soda to wash it off. Other than that, 
everything is strictly according to the shipping regulations, of course. But something might have gone wrong...
Uszály a Dunán. Gondtalan nyári nap. a bográcsban pörkölt, hozzá kisfröccs. Ezenkívül persze minden a hajószabályzat 
szerint történik. De valamit talán mégis elrontottunk...

iGor lazin: 1 DaY OFF / EGY NaP SZaBaDSÁG (2005, aniMaTion, 5’)
The Liberty Statue goes on holiday. He finds a friend: a lonely statue man. Events speed up.
a Szabadság Szobor szabadságra megy. a városban összebarátkozik egy magányos szoborférfival. az események felgyorsulnak.

MESTEr áKoS: VÉGH Vozó zolTán: aQUaRUN (2004, FiCTion, 5’)
At the end of the XXI. century the planet is ruled by the chaos. The wars and global catastrophes has destroyed the civilisa-
tion. The few - who survived - fights against the constant acid rain and mortal radiation. They are on their road forever, with 
one purpose: staying alive
a XXi. Század végére bolygónk egészén káosz uralkodik. a globális katasztrófák és háborúk szinte csírájában kiirtották a 

civilizációt. a maroknyi túlélő dacolva a savas esővel és halálos sugárzással állandóan úton van, melynek tétje az életbenmaradás…

MÉSzároS PÉTEr: KYRIE (2004, EXPEriMEnTal, 4’)
A Girl. A Man. A Fish. A River. A story of a begging and a weird mercy.
Egy lány. Egy férfi. Egy hal. Egy folyó. a film egy könyörgés és egy fura kegyelem története.

nEMES GYUla: LOST WORLD / LETŰNT vILÁG (2006, DoCUMEnTarY, 20’)
The life, demolition and reconstruction of the Kopaszi dam. Shot ten years long in a forgotten landscape in the center of 
Budapest. People living in houseboats and wooden houses, struggling against flood, snow and investitors who want them to 
evict. The second part of The Dike of Transience.
a film 1998 óta követi nyomon a budapesti félsziget, a Kopaszi gát kilakoltatását és átépítését. az úszóházakon és faházak-

ban élő emberek először az árvízzel, a téllel, majd az őket kilakoltató befektetőkkel küzdöttek. Végül mindenkit kilakoltattak, mindent ledózeroltak és 
újjáépítették a félszigetet. a letűnt világ a történteket szavak nélkül, mindössze húsz percben meséli el.

TóTH BarnaBáS: GETTING EvEN / SZERELEM MEG HaL (2002, FiCTion, 29’)
Feri and Karcsi are 2 young men living in a small Eastern Hungarian town. Their everyday life consists of work (one is 
mechanic and the other is postman), fishing and occasional hunting for girls when they go out. Their harmony and friendship 
is suddenly disturbed when a new girl comes to town….
Feri és Karcsi a legjobb barátok. Együtt horgásznak és csajoznak falujukban, valahol a Tisza környékén. Egy nap megtörik a 
harmónia: egy nagy harcsa és egy új postáskisasszony megkavarja az érzelmeket.

1.  Bucharest NEXt CuLtuRAL SOCIEtY  june 18.  Cinemateca Eforie  19:00
2.  Balchik IN tHE PALACE FEStIVAL  june 22.  Stone Hall
3.  Belgrade MEDIA EDuCAtION CENtER  august 9.  CUlTUral CEnTrE rEX 20:00
4.  Banska Stiavnica 4 ZIVLY FEStIVAL  august 12.  art Cafe  17:00
5.  Zagreb ZAGREB FILM FEStIVAL   october 18.
6.  Ljubljana SNAut D.O.O.   october 20.

DUNa MOZaIK COLLECTION   30.08. TUESDaY   20:00      VÖRÖSMARtY SMALL Hall

 More info on:     Partners: 

 www.busho.hu          Balassi institute, Gombolyag Foundation
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CONCERTS aT TRaFIK

EZ a DIvaT   /  30.08. tuESDAY 21:30

Ez a divat is one of the Budapest party favourites. Moving, gorooving funk-pop hybrid is the stuff they 
playing with a quite unique very own sound. The band preapared 2 lovely LP’s and a remix collection 
so far. Their music was praised by the French trip-hop pope Kid Loco, and was remixed by Flevans, 
Lack of Afro, Jon Kennedy and BadBoe.
Ez a divat, Budapest egyik nagy party kedvence. nagyon friss, nagyon bulis hömpölygő funk-pop-jazz 
hibridet játszanak összetéveszthetetlen saját hangzással. 2 remek nagylemez és egy remix lemez 
tulajdonosai. Ez utóbbin már olyan nemzetközi főfejek mixeltek a srácoknak mint a brit Flevans, lack 
of afro, Mr. Bird, Jon Kennedy vagy dán BadBoe. 

ESZTERLÖvÉSZEK   /  31.08. WEDNESDAY 21:30

The band is focusing on lyrics. The main goal on their gigs is to make jokes at fellow band members. 
Funky, Rock, Jazz and even Rap are their style.
Szövegcentrikus zenekar. Koncertjeiken fő cél a zenész társak megtréfálása. Stílusilag megtalálható a 
Funky, rock, Jazz, de a rap is…

DEEP HUSKY    /  01.09. tHuRSDAY 21:30

There barely are tones that has not been modified by the Husky doggy. The Texas – Amsterdam –
Budapest – Miercurea-Ciuc axis intersects tonight once again. 4-3-2-1 BASH!
nem igazán maradt olyan hang, amit a Husky-kutyus még ne módosított volna. a Texas – amszterdam – 
Budapest – Csíkszereda tengelyek ma este újra metszik egymást! 4-3-2-1 BUMM!

KEITH RICHaRDS ROCK aND ROLL CIRKUSZ    /  03.09. SAtuRDAY 21:30

The band was formed in 2008 for celebration Keith Richards’ birthday containing former members of Stones 
(100% Rolling Stones) and S-Modell. They’re not a classic tribute band, but trying to represent a wider range of 
music of Keith and The Rolling Stones not forgeting the musical roots of Stones and their newer followers.

a formáció 2008-ban, Keith richards születésnapjának ünneplésére állt össze a Stones (100% rolling 
Stones) és az S-Modell zenészeiből. a gárda nem szoros értelemben vett tribute zenekar, hanem 
Keith és a rolling Stones zenéjének szélesebb spektrumát igyekszik bemutatni, nem feledkezve a 
Stones zenei gyökereiről vagy akár az újabb követőkről sem.
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BUDaPEXTREME

In base of last year’s experiences we would like to offer You a special program again: the filmmakers and the visitors will have the possibility to leave 
the cinema and know each other and our capital. 
az elmúlt évek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó rendezvény sorozatát folytatjuk idén is, melyen a hozzánk érkező alkotóknak és fesztivál 
vendégeknek szeretnénk olyan programlehetőséget kínálni, melynek során kicsit kilépve a moziteremből ismerkedhetnek egymással, persze Budapesten 
keresztül.

1. „IKaRUSSaL, DE NEM BUSZOZÁS” / „HELLO TOURIST” vETERaMa 
31. August, Wednesday  09:00
The rolling legend on the road again, with HOP ON-HOP OFF tours 10 stops at the 
Must-Sees of Budapest.
az MB Travel Utazási iroda jóvoltából első nap egy veteránbuszos budapesti 
városnézésre visszük az érdeklődőket, melynek során érintjük a főváros 10 
legfontosabb turisztikai látnivalóját.

2. „NINCSEN aZ ORSZÁGNaK HÁZa” / PaRLIaMENT
1. September, thursday,  09:00
The visit of the Parliament is a special experience!
“The home doesn’t have house” – these are the bitter words of Vörösmarty Mihály, one of the most excellent poets of the 
Golden Era of the progress of  capitalism in Hungary. The grandchildren of Árpád had been legislating during many centuries 
without permanent housing. But the „country” and the „nation” founded by Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc 
and Petőfi Sándor with their own hands and with their own words needed an own home. It is situated at the riverbank of the 
Danube as the counterweight  of the Royal Palace. 
az országház megtekintése mindenkinek kivételes élmény! :)

3. LUKÁCS FÜRDŐ / LUKÁCS BaTH
2. September, Friday, 09:00
And if you’re already sick of culture, got a little bit of headache, and you don’t want to wake up, you’d rather sit into 
the thermal bath; you will feel the benefits! In the 12th century St John knights ( engaded in medical attendance) 
and later orders from Malta and Rhodos settled down in the surroundings 
of today’s Lukács Fürdő, and they constructed spa next to their monasteries. 
The pump-room of the spa was built in 1937. In 1979 the first Hungarian 
hospital ward giving complex spa therapy  was created in the Lukács. In 
1999 the modernisation of the open-air pools took place. 
És amikor már elég volt a kultúrából, kicsit zúg a fejed és nem szeretnél 
felkelni az ágyból, akkor jót tenne, ha beülnél egy kis termál vízbe. Érezni 
fogod a hatást.
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BUSHO COUNTRY

Having positive response in the past years, when Szolnok, Szombathely joined BUSHO and last year our first foreign location, Magyarkanizsa 
in Serbia, this year a new city participates in our continously growing spots, Szabadsag cinema in Nagyvarad, Romania.
In these cinemas the shows run concurrently with the main venue at the Vorosmarty cinema and after the final screen the jury nominates the 
awarded short movies.
az elmúlt évek pozitív visszajelzései után, amikor vidéki helyszínekkel bővült a fesztivál, ezúttal újabb „magyar” település csatlakozott hozzánk. 
Szolnok és Szombathely és a tavaly első határon túli településként debütáló szerbiai Magyarkanizsa mellett Erdélyben is sikerült partnerre 
lelnünk, mégpedig nagyváradon a Szabadság moziban. Ezeken a helyszíneken a Vörösmarty moziban zajló vetítésekkel párhuzamosan 
tekinthetik meg az érdeklődők a versenyfilmeket, majd a záróvetítést követően elküldik az általuk legjobbnak vélt alkotások különdíjait!

SzolnoK – TiSzap’arT Mozi 
In the city of Szolnok on the riverbank of Tisza the cinema provides a cosy place for premieres.
Refurbished in 2005, the cinema serves various programmes, like musicals, theathre, exhibitions, meeting 
ups, art and scientific filmfestivals.
Szolnok belvárosában, a Tisza parton lévő mozi az igényes filmek számára teremt bemutatási lehetőséget. 
a 2005-ben felújított épület hangulatos tereiben olyan színes programokat kínál, mint a rendszeres 
zenei és színházi rendezvények, kiállítások, közönségtalálkozók és  a képzőművészeti és tudományos 
filmfesztiválok 

SzoMBaTHElY – SaVaria Mozi
The AGORA-Savaria cinema operates two recently refurbished auditoriums, with 347 and 57 seats. Apart 
from its regular programme, the cinema houses several film clubs and festivals.
az aGora–Savaria Filmszínház a közelmúltban felújított 347 és 57 fős art-termeivel kínál kellemes 
kikapcsolódást a művész- és a közönségfilmek kedvelőinek. a belváros szívében működő mozi 
műsorrendi vetítésein túl jól működő filmklubok, rendszeres filmfesztiválok és tematikus napok várják a 
mozgóképkultúra szerelmeseit.
  
 

MaGYarKanizSa (KanJiza – SErBia) – KUlTÚra Mozi – CnESa oMi
The cinema „Kultúra” operated by the Cnesa, Institute for Education and Culture with an 
auditorium of 320 seats. The cinema projects 35mm, 8mm, 16mm, DVD and DV format 
films with stereo sound. Currently there are  two shows weekly. The cinema also houses 
filmfestivals and other movie productions with young and contemporary artists, introducing the 
new tendencies in the world.
a Kultúra Mozi a magyarkanizsai Cnesa oktatási és Művelődési intézmény keretében működik 
320 férőhelyes vetítőteremmel. a filmeket 35mm, 8mm, 16mm, DVD és DV minőségben tudjuk 
vetíteni egyenlőre Sztereó hanggal. Jelenleg heti 2 előadást tartunk, illetve a fesztiválok és 

más filmprodukciók bemutatása bővítik a vetítések számát. a mozi filmrepertoárja a világ filmgyártásában meglévő törekvéseket/
irányzatokat próbálja követni, és helyet ill. teret ad az ifjú és kortárs alkotóknak, fesztiváloknak. www.cnesa.rs

naGYVáraD (oraDEa – roMania) – SzaBaDSáG Mozi
The recently reopened cinema is operating in one of the most beautiful art nouveau palaces of 
Transylvania – designed by Marcell Komor and Dezso Jakab, built between 1907 and 1909 –running just 
one auditorium out of three. Originally a theater, after the collectivisation in 1948 it became a cinema. 
Its golden age was in the seventies, while operating three rooms. The eighties brought the decline and 
closure of the cinema, although it could have become the first multiplex in Romania.
a Szabadság Mozi 1948 óta működik mint mozi, 
az államosítás előtt színházként funkcionált. 

a hetvenes években 3 moziterem működött, románia első multiplexét is létre 
lehetett volna hozni, azonban a nyolcvanas évektől hanyatlásnak indult. Miután évekig zárva volt, egy teremben újraindították a vetítéseket 
a moziban, mely Erdély egyik legszebb szecessziós palotájában kapott helyet, a  Komor Marcell és Jakab Dezső által tervezett Fekete sas 
palotában.(1907-1909 között építették)
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30.08. TUESDAY  VÖRÖSMARTY MAIN HALL  SMALL HALL TRAFIK / ZAPPA    AFRICAFE/HOSTEL
12:00             GUESTS ARRIVAL
16:00  REGISTRATION   BESTOFFEST 1.
19:00  OPENING CEREMONY  BESTOFFEST 2.
20:00-22:00 BEST OF BUSHO 2010  BESTOFFEST 3. 
21:00        AUTHORS MEETING
22:00        OPENING PARTY
31.09.WEDNESDAY VÖRÖSMARTY MAIN HALL  SMALL HALL TRAFIK / ZAPPA    AFRICAFE/HOSTEL
08:00-09:00            BREAKFAST
09:00-12:00            BPX.VETERAMA
12:00-13:00       EBÉD / LUNCH 
13:00-14:00 VERSENY I./COMPETITION I. 
14:15-15:15 VERSENY II./COMPETITION II.  BESTOFFEST 4.
15:30-16:30 VERSENY III./COMPETITION III. BESTOFFEST 5.
16:30-16:45 „COFFEE AND CIGARETTES”  INFO 1.
16:45-17:45 VERSENY IV./COMPETITION IV. 
18:00-19:00 VERSENY V./COMPETITION V. INFO 2.
19:00-20:00 COMPETITION I. REPEAT    VACSORA / DINNER 
20:00   COMPETITION II. REPEAT  EFA 2010-1 JURY CONSULTATION   
21:00   COMPETITION III. REPEAT  BESTOFFEST 6.
22:00        CONCERT
01.09. THURSDAY  VÖRÖSMARTY MAIN HALL  SMALL HALL TRAFIK / ZAPPA    AFRICAFE/HOSTEL
08:00-09:00            BREAKFAST
09:00-12:00            BPX.PARLIAMENT
12:00-13:00       EBÉD / LUNCH   
13:00-14:00 VERSENY VI./COMPETITION VI. 
14:15-15:15 VERSENY VII./COMPETITION VII.  BESTOFFEST 7.
15:30-16:30 VERSENY VIII./COMPETITION VIII. BESTOFFEST 8.
16:30-16:45 „COFFEE AND CIGARETTES”  INFO 3.  
16:45-17:45 VERSENY IX./COMPETITION IX. 
18:00-19:00 VERSENY X./COMPETITION X. INFO 4.   
19:00-21:00 COMPETITION IV. REPEAT    VACSORA / DINNER
20:00   COMPETITION V. REPEAT  EFA 2010-2 JURY CONSULTATION 
21:00   COMPETITION VI. REPEAT  BESTOFFEST 9.     
22:00        CONCERT
02.09. FRIDAY  VÖRÖSMARTY MAIN HALL  SMALL HALL TRAFIK / ZAPPA    AFRICAFE/HOSTEL
08:00-09:00            BREAKFAST
09:00-12:00            BPX.LUKÁCS BATH
12:00-13:00       EBÉD / LUNCH   
13:00-14:00 VERSENY XI./COMPETITION XI. INTERNATIONAL VOLUNTEER FORUM
14:15-15:15 VERSENY XII./COMPETITION XII. 
15:30-16:30 VERSENY XIII/COMPETITION XIII. 
16:30-16:45 „COFFEE AND CIGARETTES”  INFO 5.
16:45-17:45 VERSENY XIV./COMPETITION XIV.
18:00-19:00 VERSENY XV./COMPETITION XV. INFO 6.
19:00-21:00 COMPETITION VII. REPEAT    VACSORA / DINNER  
20:00  COMPETITION VIII. REPEAT   EFA 2010-3 JURY CONSULTATION 
21:00   COMPETITION IX. REPEAT         KULTÚRDISZKÓ
03.09. SATURDAY VÖRÖSMARTY MAIN HALL  SMALL HALL TRAFIK / ZAPPA    AFRICAFE/HOSTEL
10:00-18:00  COMPETITION X-XV. REPEAT  „PANNONHALOM” HUNDAY
19:00-20:00 PRIZE CEREMONY
20:00-22:00 BEST OF BUSHO 2011    CLOSING PARTY
04.09. SUNDAY VÖRÖSMARTY MAIN HALL  SMALL HALL TRAFIK / ZAPPA    AFRICAFE/HOSTEL
10:00-11:00            FAREWELL COFFEE

DETaILED PROGRaM
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2B / 2B (14:02) 
HEnri SaVolainEn (FiCTion / 2011 / FinlanD / HD)  

2B is a short film, a short moment in a few people lives in a apartment block far from 
here.

a 2B egy rövidfilm, egy röpke pillanat néhány ember életéből, akik az egy 
háztömbnyire lévő apartmanban élnek.

BaNC PUBLIC / THE BENCH / a PaD (5:00)
MarTin THiBaUDEaU (FiCTion / 2010 / FranCE / HD)
A couple, a beggar, one bench.

Egy pár, egy koldus, egy pad.

BIN DaY / SZEMÉTNaP (1:05)
JoE BanFi (FiCTion / 2010 / UK / HD)
An extra 10 minutes in bed is never disastrous, except for on bin day - where you may get 
a bit more of a wake up call than you would expect!
Soha nem rossz még 10 percet az ágyban maradni, kivéve ha szemételszállítási nap van. 

ilyenkor egy kicsit hangosabb az ébresztő, mint 
amire számítasz!

aZ ÖRDÖGI KÉTKEREKŰ SZERKEZETEK HISTÓRIÁJa / 
THE CaUTIONaRY TaLE OF THE TWO WHEELED MaCHINERY (5:30) 
BoGnár ÉVa KaTinKa (aniMaTion / 2011 / HUnGarY / HD)
“The story of a very bright idea from the dark ages.”
“Egy nagyszerű találmány története a sötét középkorból.”

CÍCLOPE / CYCLOPS / KÜKLOPSZ (12:00)
CarloS MorETT (FiCTion / 2010 / SPain / 35MM)

Cyclops is set in the future of a new Madrid. It is the story of two policemen who are brothers. It 
follows the inner turmoil of one of the brothers, suffering terrible nightmares, who begins to question 
his position in the Police Force, all due to a mistake that will probably haunt the rest of his life.
a film egy jövőbeni új Madridban játszódik és egy rendőr testvérpárról szól. nyomon követi egyikük 
belső zavartságát, szörnyű rémálmait és azt, ahogy elkezdi megkérdőjelezni pozícióját a rendőri 
szerveknél egy hiba miatt, ami valószínűleg egész hátralévő életében üldözni fogja.

LE CON / THE IDIOT / a BOLOND (15:00)
FrançoiS PaqUaY (FiCTion / 2009 / BElGiUM / DV)
Jean-Bernard Lambillotte, assistant of the direction of the FDCBPP, is under shock when his candidature for 
the position of director is rejected. After 17 years of good and faithful work for his company, it will not be 
him but Carl De Strooper: a type cold, distant, unable to smile... Why the hell have they chosen this guy?
Jean-Bernard lambillotte az FDCBPP titkára sokként éli meg, amikor jelentkezését az igazgatói posztra 
visszautasítják. 17 évnyi kiváló és lojális munkavégzése után cége nem őt, hanem Carl De Stroopert jelöli 

a posztra. Ezt a rideg, távolságtartó, mosolyogni 
képtelen embert. Vajon miért őt választották?

DUELO EN TORNO a UNa PIRULETa /
DUEL OvER a LOLLIPOP / NYaLÓKa PÁRBaJ (6:26)
ViCEnTE naVarro aBaD (FiCTion / 2009 / SPain / 35MM)
An improvised encounter where the different aspects of being feminine are discussed and confronted.
Egy improvizált összecsapás, ahol a feminizmus különböző aspektusai konfrontálódnak.

  BLOCK  I.     31.08. WEDNESDaY   13:00 – 14:00  &  19:15 – 20:15         VÖRÖSMARtY MAIN HALL
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 aMERICaN GUN / aMERIKaI FEGYvER (11:23)
JonaTHon CrEWE (FiCTion / 2011 / UK / HD)

Fire, a bullied teenage loner, finds a dead American Pilot washed up under a pier.  After discovering the 
Pilot’s gun, Fire is robbed by two boys, Gas and Sneak.  He pursues them out of town 
where their bullying gets out of control, which ends in dev  //  Fire, a korosztálya 

által terrorizált tinédzser egy amerikai pilóta hullájára talál egy móló alatt. Miután megtalálja a pilóta fegyverét, 
kirabolja őt két fiú, Gas és Sneak. a városon kívülre is üldözi őket, ahol azok terrorja szörnyű pusztításba csap át.

FaTUM! / SORS (9:00)
PaBlo Millan (FiCTion / 2010 / SPain / HD) 
Fatum!,”Fatum is the boundless force of opposition against free will... He himself is but the toy of his 

fears.  //  a sors a szabad akarat ellen küzdő erő, játékszernek pedig önnön félelmeinket használja.

aN INTERRUPTED STORY / EGY FÉLBESZaKÍTOTT TÖRTÉNET 
(8:47) 

ania lESzCzYnSKa (aniMaTion / 2011 / UK / HD)
An Interrupted Story,”On winter night, a long distance train unexpectedly stops in the 
middle of nowhere. Stuck in one place, passengers’ journey continues.
Egy téli éjszakán, egy távolsági vonat váratlanul megáll a semmi közepén. az egy helyen 
kényszerűen összezárt emberek utazása folytatódik.

IN MY PRISON  /  a BÖRTÖNÖMBEN (6:54) 
alESSanDro GranDE (FiCTion / 2010 / iTalY / DV)

A prisoner can no longer endure the oppressive 
atmosphere found inside the prison and so he devises a plan to end his troubles and finally find tranquillity.  
//  Egy elítélt, aki nem bírja tovább a börtönön belül lévő ellenséges légkört, így kidolgoz egy tervet, hogy 
véget vessen a szenvedésnek és végre nyugalmat leljen.

RÖGTÖN JÖvÖK / COMING SOON (6:48)
HEGEDŰS 2 láSzló (EXPEriMEnTal / 2010 / HUnGarY / BETa)

Visual story from the freedom of the imagination. 
“Imagination is different from daydreaming, just as speech from chatter. Daydreaming 
works according to the law of life, and feeds hungry desires with mist; imagination works 

according to the law of being, and what it creates – pieces of art, actions or thoughts – is real and 
true.”(SándorWeöres, translation by György Dragomán)  //  Vizuális történet a képzelet szabadságáról. 
„Más a képzelet, és más a képzelődés, ahogy más a beszéd és más a fecsegés. a képzelődés az élet 
törvénye szerint működik, és az éhen maradt vágyakat köddel eteti; a képzelet a lét törvénye szerint 
működik, és amit megteremt, műalkotást, tettet, gondolatot: valódi és igaz.” (Weöres Sándor)

THE PaLaCE / a PaLOTa (10:28)
rUUD SaTiJn (FiCTion / 2010 / THE nETHErlanDS / HD)
For the first time, Machteld (14) is allowed to go out to the local disco, The Palace. with her 
friend Sarah. Since Sarah is already familiar with going-out, Machteld lets her dress her up into 
a sexier version of herself. No sneakers and jeans.  //  Machteld (14) életében először mehet el a 
helyi diszkóba, a The Palace-ba, barátnőjével Sarah-val. Mivel Sarah már nem először megy oda, 
így Machteld megengedi, hogy Sarah tanácsai alapján öltözködjenek fel sokkal szexisebben, mint 

általában. Semmi tornacipő, semmi farmer.

BRIDES OF DESIRE / vÁGYaK HÍDJaI (6:45)
BEn GUTTEriDGE (FiCTion / 2010 / UK / DV)
Henry is looking for love inside a brown paper parcel. He hires a room in a smart hotel, prepares it 
for his guest and licks his lips in anticipation. Funny, sweaty, seedy and surreal, BRIDES OF DESIRE is 
suspense with a smile. What is the secret to the magic of love? The film explores the darker side of 
human desire and the ‘dreaminess’ of reality.   //  Henry a szerelmet keresi egy barna papírcsomagban. 
Kibérel egy kellemes hotelszobát, és ajkait nyalogatva készül fel a vendég fogadására. Vicces, szürreális 
bizonytalansággal és mosolyogva. Mi lehet a titka a szerelem varázslatának? 
a film az emberi vágyak sötét oldalát és a realitás megálmodását kutatja.
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BLOCK  II.     31.08. WEDNESDaY   14:15 – 15:15  &  20:30 – 21:30         VÖRÖSMARtY MAIN HALL
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a WELL GNOME FUGITIvE / a WELL GNOME FUGITIvE / a GNÓM SZÖKEvÉNY (7:00)
GranT BaBBiTT   (FiCTion / 2010 / USa / DV)

With help from his prison buddy (Grant Babbitt), Ned the Gnome has escaped from 
prison. After his notorious sting of serial killings on a local prostitution community put 
him behind bars, he is back to not only kill again, but also hunt down his brother, Ted 
Gnome (Chase Knueven), after he aided in Ned’s capture.  //  Cellatársa segítségével 

(Gran Babbit), ned a Gnóm megszökik a börtönből, ahová azután került miután a helyi prostituált 
közösségen végrehajtott ámokfutása több hullát is eredményezett. De most visszatér az utcára, és nem 
csak azért, hogy újra öljön, hanem azért is hogy levadássza testvérét Ted Gnómot, aki hozzásegítette a hatóságokat ned lesitteléséhez. 

            aPELE TaC / SILENT RIvER / CSENDES FOLYÓ (30:00)
anCa MirUna lazarESCU (FiCTion / 2011 / GErManY-roMania / 16MM)

Romania, 1986: Gregor and Vali want to get away. 
Both need each other, yet there is mutual distrust. 
One night Gregor finds his doubts confirmed. In the 
end only hope is left.

románia, 1986: Gregor és Vali menekülni akar. Szükségük van egymásra, de közös a 
bizalmatlanság egymás iránt. Egy éjszaka Gregor bizalmatlansága beigazolódik. a végén csak 

egyetlen remény marad.

SaKK! / CHESS! (6:00)
iSTVan oroSz (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / BETa)

The reconstruction, based on the recorded moves and 
a photograph retouched many times, of a chess game 
played one-hundred years ago.
Egy 100 éve játszott sakkparti rekonstrukciója, a 

dokumentált lépések és egy sokszorosan retusált fotó alapján.

CHaRLES, YOUR HaNGOvER / CHaRLES a MÁSNaPOSSÁG (5:47)
TWo TriCK PonY (FiCTion / 2011 / USa / HD)
Charles, Your Hangover,”Ever wonder what causes a hangover? His name is Charles.
Mindig is kíváncsi voltál mi okozza a másnaposságot? a neve: Charles.

CUaNDO CORRES / WHEN YOU RUN / aMIKOR FUTSZ (5:00)
MiKEl rUEDa (FiCTion / 2010 / SPain / HD)

When you run you only can hear your footsteps, nothing else.
amikor futsz, csak a lépéseidet hallod. Semmi mást.

KaDE TI E GLavaTa / WHERE IS YOUR HEaD / HOL a FEJED? (6:54)
nEnKo GEnoV (FiCTion / 2010 / BUlGaria / HD)
A tale about our mechanical way of life where you act without having any time to use your head. Will 
you even notice if you lose it? 

Egy mese a gépies életünkről, ahol úgy cselekszünk, 
hogy a fejünket nem is kell használnunk. 
Észreveszed egyáltalán, ha elveszíted azt?

CO
M

PE
tI

tI
O

N
  I

II.
  (

61
’)

BLOCK  III.     31.08. WEDNESDaY   15:30 – 16:30  &  21:45 – 22:45         VÖRÖSMARtY MAIN HALL



2011  BuSho International Short Film Festival  |  17

CO
M

PEtItIO
N

  IV.  (61’)
BLOCK  Iv.     31.08. WEDNESDaY   16:45 – 17:45  &  19:15 – 20:15         VÖRÖSMARtY MAIN HALL   

108.1 FM RaDIO / 108.1 FM RaDIO (15:00)
anGElo anD GiUSEPPE CaPaSSo (FiCTion / 2011 / iTalY / HD)

A driver, a hitchhiker and a radio program. A night trip between suspicion and 
paranoia.
Egy sofőr, egy stoppos és egy rádiócsatorna. Egy éjszakai utazás a gyanú és a 

paranoia útjain.

LUCILLE / LUCILLE (9:00)
alBErT PinTó (FiCTion / 2010 / SPain / 35MM)
CÉSAR, a young guy lost in a private world of fantasy and idealization, will do everything he can to 

win the love of his life, Lucia, or as he likes to call her, “LUCILLE”.
Césár egy fiatal srác, aki eltévedt saját idealizált fantáziavilágában és mindent elkövet, 
hogy elnyerje élete szerelmét luciát, vagy ahogy ő hívja „lucille”

BLaCK & WHITE RULE / FEKETE-FEHÉR SZaBÁLY (17:45)
MaYa zaCK (FiCTion / 2011 / iSraEl / HD)

Surreal routine of training and discipline procedures of two poodles on a
huge chessboard is disrupted and gets out of control... Black & White Rule is a 
meticulously designed visual experience and a wonderful homage to drawing.
a két uszkár, hatalmas sakktáblán zajló szürreális fegyelmezési tréningje váratlan 
fordulatot vesz. a Fekete-Fehér szabály egy aprólékosan megtervezett vizuális élmény 
és tisztelgés a rajzművészet előtt.

LaDY WINDERMERE / WINDERMERE aSSZONY (4:15) 

TaYlan MUTaF (FiCTion / 2011 / UK / HD) 
A man goes to the pub to meet with his friend. A mysterious girl catches his 
attention and he is attracted to her.
Egy férfi a kocsmában egy barátjára várva megpillant egy titokzatos lányt 
akinek, a férfi nagyon megtetszik.

aRIaDNÉ FONaLa / aRIaDNE’S THREaD (9:11)
aTTila BErTóTi (aniMaTion / 2009 / HUnGarY-roMania / BETa)
The true story of Ariadne, Theseus and the Minotaur. 
ariadné, Thészusz és a Minotaurusz igaz története.

TURNO DE NOCHE / NIGHT SHIFT / ÉJSZaKaI MŰSZaK (04:30)
VÍCTor PalaCioS (FiCTion / 2009 / SPain / HD)
Gaby starts his shift like every night, but this won’t be an ordinary night.
Gaby úgy kezdi a műszakját, mint minden este, de ez mégsem lesz egy átlagos éjszaka.
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GRaUE FÜCHSE / GREY FOXES / SZÜRKE RÓKÁK (22:14)
roBErT KEllnEr (FiCTion / 2010 / GErManY / 16MM)

When faced with the world financial crisis a quartet of pensioners adopt other 
measures to gain their lost money. Based on a true story.
négy nyugdíjas más fajta mértékeket állít fel, hogy visszaszerezzék a gazdasági 
válságban elbukott pénzüket. Megtörtént eseményen alapuló történet.

ÁMÁR / ÁMÁR (8:00) 
iSaBEl HErGUEra (aniMaTion / 2011 / SPain / HD)

 Inés travels to India to visit her friend Ámár, who 
has been living in a mental institution for years. Inés 
remembers the last days they spent together and her 
promise to return.

inés indiába utazik, hogy meglátogassa barátját ámárt, aki évek óta egy 
elmegyógyintézetben él. inés visszaemlékezik az utolsó napra, amit együtt töltöttek és az 

ígéretére, hogy visszatér ámárhoz.

RICE / RIZS (4:58) 
SoFriE YUSoFF (FiCTion / 2011 / SinGaPorE / HD) 

An abused girl get her revenge on her parents - by 
feeding them rice made using her own, unique recipe.
Egy bántalmazott lány revansot vesz a szülein – saját 
receptje szerint készített rizzsel eteti meg őket.

THE aUSTRaLIaN DOLLaR WaSHES CLEaN / aUSZTRÁL PÉNZMOSÁS (3:35)
roBErT K PoTTEr (FiCTion / 2011 / aUSTralia / HD)
Made of plastic, the Australian Dollar can be washed very easily. All sorts of a mess can be 
made with it, but all sins can be washed away without a trace. 
Mivel műanyagból készül, az ausztrál dollár könnyen kimosható. Mindenféle zűrös dolgot 

lehet vele csinálni és a bűnök nyom nélkül 
lemoshatók.

a HENTES ZSEBRÁDIÓJa / THE BUTCHER’S POCKET RaDIO (7:00)
GáBor UlriCH (EXPEriMEnTal / 2010 / HUnGarY / BETa)

„Meat is in my blood. Even as a young child I wanted to be a butcher or work in 
a slaughterhouse, in kindergarten the meat cleaver was my sign. At first 

I cut my hand a lot, but now I can wield the knife with my pinky 
finger. Not that I’m a dangerou

az ereimben is hús folyik. Már gyerekként is hentes akartam lenni vagy egy vágóhídon dolgozni, az 
óvodában hentesbárd volt a jelem. Eleinte sokszor megvágtam a kezemet de most már ügyesen forgatom 
a kést rózsaszín ujjaim között.

PICNIC / PIKNIK (13:00)
GErarDo HErrEro (FiCTion / 2010 / SPain / 35MM)
Grebak, Eastern Bosnia. A father is resting with his son under a tree while the mother walks with her 

baby in her arms. They do not know it, but a few 
meters away, a dangerous and deadly
enemy is awaiting.
Grebak, Kelet-Bosznia. Egy apa a fiával pihenget egy 
fa alatt, az anya karonülő gyermekükkel sétál. nem 
tudják, de néhány méterrel odébb egy veszélyes és 

halálos ellenség les rájuk. 
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BLOCK  vI.     01.09. THURSDaY 13:00 – 14:00  &  21:45 – 22:45         VÖRÖSMARtY MAIN HALL   

aRTaLDE / FLOCK / NYÁJ (8:06)
aSiEr alTUna (FiCTion / 2010 / SPain / HD)

A shepherd, lost in the city, searches for his flock. His call attracts the attention 
of some people, who decide to follow him.
Egy juhász a városban bolyong a nyáját keresve. Hívószavára figyelmes lesz 
néhány ember és elkezdik követni.

BIRDBOY / MaDÁRFIÚ (13:00)
alBErTo a1zqUEz, PEDro riVEro (aniMaTion / 2010 / SPain / HD)
A terrible industrial accident changes Little DINKI’s life forever. Now  DINKI’s fate may ride on the 

wings of her eccentric friend BIRDBOY, a misfit who hides in the Dead Forest lost in his 
fantasies...
Egy szörnyű ipari katasztrófa örökre megváltoztatja a kis Dinki életét. Sorsa most már 
excentrikus és fura barátján Madárfiún múlik, aki a Halál erdejében bujkál, elmerülve saját 
fantáziavilágában.

DE CaSTIGO / GROUNDED / ELZÁRva (14:46)
PiErrE-MariE JÉzÉqUEl (FiCTion / 2010 / PorTUGal / HD)

Many years after having been locked in the basement by his father, Samuel continues to 
believe he is in punishment...
Évekkel azután, hogy az apja kiengedte a pincéből, ahová büntetésből zárta, - Samuel 
továbbra is azt hiszi, hogy büntetésben van.

NaRRaTION / NaRRÁCIÓ (5:51) 
PaTriCK MonroE (FiCTion / 2010 / USa / DV) 

We always hear, ‘Yeah, the movie was good, but the you should read the book... 
it’s much better’. Well, what if the movie adaptation really ends up being better 
than the book? ‘Narration’ is a surreal dark comedy that plays on just that idea.
annyiszor halljuk: „igen, a film jó volt, de olvastad volna a könyvet… az sokkal jobb!” 
De mi van akkor, ha a film adaptáció jobban sikerül, mint a könyv? a film egy 
szürreális fekete komédia, amelyik eljátszik ezzel a gondolattal.

TRaCK32 / TRaCK32 (2:40)
illÉS iSTVán (EXPEriMEnTal / 2010 / HUnGarY / HD)
This short film is a narrative music video, a symbolic interpretation of man-woman relationship 
condensed into a single set – like a Greek tragedy situated into our modern world. The scene is 
a busy multi-lane highway with a man and a woman on the opposite sides of the road. Their sole 
aim is to get to each other surmounting the obstacle of continuous and fast two-way traffic.
a rövidfilm egy narratív videóklip, egyetlen helyszínen játszódó, sűrített, szimbolikus adalék a férfi-
nő kapcsolathoz – egyfajta görög tragédia, modern környezetbe szituálva. a helyszín egy forgalmas, 
több sávos autópálya. az út két oldalán egy férfi és egy nő áll. Céljuk közel kerülni 
egymáshoz, a folyamatosan, két irányban 

gyorsan haladó autók akadályát leküzdve. 

THE DRUM / a DOB (17:00) 
MarK GorDon (FiCTion / 2010 / ESTonia / HD)
Luna leaves her cheating boyfriend and uses a random meeting with a stranger as a revenge. But after 
an adventurous night she starts to like him - and discovers that the ex-boyfriend is still in the picture...
luna elhagyja barátját, aki megcsalta őt és és egy idegennel történő vakrandival vesz revansot. ám egy 
kalandos éjszaka után a lánynak elkezd tetszeni az új srác, majd rájön, hogy az 
elhagyott fiú áll a dolgok hátterében.
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RaJU / RaJU (23:40)
MaX zÄHlE (FiCTion / 2010 / GErManY / 16MM)

A German couple adopts an Indian orphan in Kolkata. 
When the child suddenly disappears they realize that they are part of the problem.
Egy német pár örökbe fogad egy indiai árvát Kalkuttában. amikor a gyermek hirtelen 
eltűnik, ráébrednek, hogy ők is részesei a problémának.

SHaDOWS / ÁRNYaK (13:45)
nUno DiaS (FiCTion / 2011 / PorTUGal / DV)
When she stumbled across a dead man in the middle of nowhere, she decided to take away his 

only possession. But little did she know that she would also step into the dead man’s 
shoes. There’s a trail and there’s a hunter. She can’t 
stop him. The problem is, he can’t stop her either...

Egy nő egy férfi hullájába botlik a semmi közepén és 
úgy dönt, hogy elveszi az egyetlen értéket, amit nála 

talált. nem sejti, hogy ezzel a halott ember cipőjében találja magát. Egy nyom és egy vadász. 
a nő képtelen megállítani a férfit, de a gond az, hogy a férfi is a nőt.

SOGNaRE UNa vITa NORMaLE / DREaMING a WHOLE LIFE / 
ÁLMODOZÁS EGY TELJES ÉLETRŐL (4:30)

FranCiSCo JaViEr ara SanToS (aniMaTion / 2010 / SPain / BETa)
Dreaming with a normal  life is what makes the story of this protagonist. It shouldn’t be hard to 
fulfill his face hasn’t this little problem: It hangs from his head like a cloth.
a főszereplő történetét egy álom adja, amely egy normális életről szól. nem is lenne nehéz teljesülnie, ha nem 
lenne egy apró probléma a főszereplő arcával, ami úgy lóg le a fejéről, mint egy darab ruha.

 THE KISS / a CSÓK (3:00)
BEn HYlanD (FiCTion / 2011 / UniTED KinGDoM / HD)

A woman leaves an answer phone message on a 
man’s phone. The message is simple and clear. She 
is leaving him. The man races down the street to 

stop her. He feels a stitch and cramps up against a wall. How can he deliver his message of love?
Egy nő üzenetet hagy egy férfi telefonján. az üzenet tiszta és világos. Elhagyja őt. a férfi az utcára 
igyekszik, hogy megállítsa a nőt, de úgy érzi csak falakba ütközik. Hogyan tudja eljuttatni a nőnek 

szerelmes üzenetét?

TOUCH / ÉRINTÉS (7:30)
Kai TUoMola (FiCTion / 2010 / FinlanD / HD)

A story about fear of intimacy and hate developed by obmutescence.
Történet az intimitástól való félelemről és a gyűlöletről, amit 

a némaság okoz.

 ZENIT / ZENITH (5:54)
M. TóTH ÉVa (EXPEriMEnTal / 2010 / HUnGarY / BETa)

A háború előérzete századfordulós képeslapok animációjával elbeszélve.
The breeze of the war through the animation of postcards.
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BLOCK vIII.  01.09. THURSDaY   15:30 – 16:30  &  02.09. FRIDaY   20:30 – 21:30         VÖRÖSMARtY MAIN HALL   

1000 GRaMS / 1000 GRaMM (15:00)
ToM BEWiloGUa (FiCTion / 2010 / GErManY / 35MM)

The average quantity to get lipoed for contouring the stomach muscles at a 
normal weight person is: “1000 GRAMS” A film about Flesh. Flesh in all of its 
meanings! A story of two tragically coliding Worlds. Poor and Rich! 
a hasi elhízáshoz szükséges átlagos zsiradékbevitel egy átlagos súlyú személy 

esetében 1000 gramm. Egy film a húsról. Hús, minden értelemben. Két, tragikusan összeomló világ 
története, szegények és gazdagok.

vIDEO PRINT / NYOMTaTOTT vIDEO (1:00)
BErnD roHraUEr (EXPEriMEnTal / 2011 / aUSTria / HD)
an etched (etched on cupper and printed to paper) video on the media, multiplying images, walter 

benjamin and the aura of the original, handcraft-antilossless-distribution, and the wish of 
building my own episcope-projector
Vésett video a médiában (rézre maratva majd papírra nyomtatva), sokszorosított képek, 
Walter Benjamin, az eredeti aurája, kézműves kivitelezés, és a vágy, hogy megépítsem saját 
episzkópikus projektoromat.

FÁBRICa DE MUÍECaS / DOLLS FaCTORY / BaBaGYÁR (11:00)
ainHoa MEnÉnDEz GoYoaGa (FiCTion / 2010 / SPain / HD)

Anna works in a doll factory. Her whole life she revolves around performing mechanical 
motions to put the dolls eyes. But a small change at her work changed her life forever.
anna egy babagyárban dolgozik. Egész élete egy monoton és mechanikus mozgás 
körül forog: ő teszi be a babák szemét. ám egy apró változás amunkahelyén, örökre 
megváltoztatja az életét.

I HaTE MUSICaLS! - THE MUSICaL 
/ UTÁLOM a MUSICaLT – a MUSICaL (10:00)

Mr. MiCHaEl laVEllE (FiCTion / 2010 / irElanD / HD)
Chorusline Joe is tired of being a nobody, a member of the chorus line. He secretly 
loves the leading lady, but in order to get her he needs to get past the leading man.
Joenak a kóristának elege van a névtelenségből, abból, hogy csak egy a sok kórista 

közül. Titkon szerelmes a kórusvezető hölgybe, de ahhoz, hogy megszerezze, a kórusvezető férfin át 
vezet az út.

vÁLTOZÁS / CHaNGE (9:20)
KiSS ViráG (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / BETa)
The film is an adaptation of the director’s sketchbook diary. It is a self-ironic monologue about 
finding one’s path, inner growth, and the desire to change.
a film a rendező rajzos naplójának filmes adaptációja. Önirónikus monológ útkeresésről, belső 
fejlődésről, változni akarásról.

REGENERaTION / ÚJJÁSZÜLETÉS (10:30)
rUBEn PriETo (FICTION / 2010 / SPain / HD)
Regeneration (From lat. regenerat.o, -.nis): 1. An act or the process of regenerating: the state of being 
regenerated. 2. Biol. Renewal or restoration of a body, bodily part, or biological system after injury or as 
a normal process.
1. az újjászületés egy jelenete vagy folyamata: az újjászületés közbeni állapot. 2. Biológia: a test, egy 
testrész vagy egy biológiai rendszer felújítása, helyreállítása baleset, sérülés 
után, vagy mint normál beavatkozás.
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BLOCK  IX.   01.09. THURSDaY   16:45 – 17:45  &  02.09. FRIDaY   21:45 – 22:45        VÖRÖSMARtY MAIN HALL

5TH STaGE / aZ 5. SZINT (9:22)   

Karolina MalinoWSKa (EXPEriMEnTal / 2010 / UK / HD)
Snugged like a bug in a rug Daniel, who for all his life has been cocooned by his 
parents, is about to discover that nothing ever stays the same. Daniel exists in two 
different realities, which at one point intersect. It is an idiosyncratic journey of 
mental and physical metamorphosis of a man subjected to inevitable changes.

Daniel, a szülei által egész életében mindentől féltve óvott srác rájön, hogy semmi sem marad ugyanaz. 
Daniel két különböző realitásban él, amelyek egyszer csak összeérnek. Egy olyan ember önkifejező 
utazása a mentális és fizikális metamorfózison át, akinek életében a változások elkerülhetetlenek.

LOS GRITONES / THE SCREaMERS / KIÁLTOZÓK (1:30)
roBErTo PErEz TolEDo (FiCTion / 2011 / SPain / DV) 

There are places and moments that invite you to 
scream…

Vannak helyek és pillanatok, amik kiáltozásra 
invitálnak…

aZ UTOLSÓ KÉP / THE LaST PICTURE (15:40)
anDraS GYorGY DESi - GaBor MoraY (FiCTion / 2010 / HUnGarY / HD)

The owners of two little shops - the boyish 
Photographer and a mature Hairdresser spend one 
secret hour together every day; having fun by making 
up weird stories. One of these stories comes true and 

sweeps them away - into tragedy: or a happy end.
a két üzlettulajdonos – a kisfiús fotográfus és a korosabb fodrász – minden nap egy órát 
töltenek együtt, titokban; viccelődnek és különös történeteket találnak ki. az egyik ilyen történet 
valósággá válik. a kérdés, hogy mi lesz a végkifejlet: tragédia vagy happy end?

ESTERHaZY / ESTERHaZY (25:00)
izaBEla PlUCinSKa (aniMaTion / 2009 / PolanD / 35MM)

A young bunny from the Esterhazy Dynasty in Vienna 
is sent to to Berlin to find a bunny woman nearby 
some mysterious Berlin Wall. “Esterhazy” tells us 

about the historic event of the Berlin Wall’s fall from a small rabbit’s point of view.
az Eszterházy dinasztia egyik kisnyulát Berlinbe küldik, hogy nőt találjon magának, a titokzatos Berlini 
fal közelében. Eszterházy a Berlini fal történelmi leomlását meséli el, egy nyúl szemszögéből.

GILLES CORPORaTION / GILLES CORPORaTION (7:09)
ViannEY MEUrVillE (FiCTion / 2009 / FranCE / HD)

To overcome the economic crisis, the old Gilles, a farmer from Troyes dans l’Aube, starts a mass 
production of “Parisians” destined for the Chinese market.

az öreg Gilles, a Troyes dans l’aube-i farmer „Párizsi”-
tömeggyártásba kezd a kínai piacra, hogy kiláballjon a 

gazdasági válságból.

 I WaNT TO SPEND THE REST OF MY LIFE WITH YOU /
ÉLETEM HÁTRaLEvŐ RÉSZÉT vELED aKaROM TÖLTENI (2:30)

ManUEla  MorEno (FiCTion / 2009 / SPain / DV)
I want to spend the rest of my life with you,”

Életem hátralevő részét veled akarom tölteni.
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BLOCK  X.   01.09. THURSDaY   18:00 – 19:00  &  03.09. SaTURDaY   10:00 – 11:00    VÖRÖSMARtY MAIN HALL

I DREaM OF HOPE / a REMÉNYRŐL ÁLMODOM (15:00)
PraKaSH naMBiar (FiCTion / 2011 / inDia / DV)

Life is a mystery. We dream of things that we aspire. We dream of things that 
happened in the past. This story is a dream that mixes the past, the present and 
the future. The past that was beautiful, the present that is cruel and the future 

that seems brutal. But yet, there is hope. I dream of Hope is a silent film that enters into the mind of the 
protagonist where the line between reality and dreams have been blurred!
az élet egy rejtély. olyan dolgokról álmodozunk, amikre törekszünk, amik a múltban történtek. Ez a 
történet egy álom, amelyben keveredik a múlt, a jelen és a jövő. a múlt, ami gyönyörű volt, a jelen ami kegyetlen, és a jövő amely brutálisnak 
tűnik. De mégis, van remény. Egy némafilm, ami a főszereplő elméjébe enged betekintést, ahol a valóság és az álmok közti határok elmosódtak.

DIN 16951 / DIN 16951 (4:22)
SonJa DÜrSCHEiD (FiCTion / 2009 / GErManY / BETa)
„DIN 16951” is a sequence shot under the seats in a train compartment. Two worlds which 
exist parallel to one another: The visual plane shows „reality”, whereas the audio plane 
reflects the reactions, feelings and assumptions of those in the compart.
a film egy sorozatfelvétel, amely egy vonatfülke ülése alól készült. Két, - egymással 
párhuzamos világ: a vizuális elem a „valóságot mutatja be, míg az audio tükrözi a fülkében 
utazók reakcióit, érzéseit és feltételezéseit.

La GRaN CaRRERa / THE GREaT RaCE / a NaGY vERSENY (6:57)
KoTE CaMaCHo (FiCTion / 2010 / SPain / HD)
The year 1914. The Lasarte racetrack announces a race with a never-before-seen prize for 
the winning horse. Eight of the best horses and mares in the world have registered. Fans 
and heavy betters from all the continents gather to participate in the race.

1914-et írunk. a lasarte versenypálya versenyt hirdet soha nem látott nyereményt kínálva 
a győztes lónak. a nyolc legjobb ló nevez a versenybe és rajongók, megrögzött fogadók, 
szerencsehajhászok gyűlnek a kontinens minden szegletéről, hogy részt vehessenek a versenyen. 

MEU MEDO / MY FEaR / FÉLELMEIM (10:46) 
MUrilo HaUSEr (aniMaTion / 2010 / Brazil / 35MM) 

Regardless of its cause, fear often lead to the senses of sight and hearing being 
instantly aroused. The heart beats quickly and violently. The breathing is hurried. The 
pupils dilate. The eyes stay wide open.
Függetlenül attól, hogy mi okozza, a félelem gyakran vezet a látás és a hallás 

azonnali elváltozásához. a szív hevesebben és durvábban ver. a légzés felgyorsul. a szem és a 
pupillák kitágulnak..

THE LITTLE THEaTER / a KIS SZÍNHÁZ (9:00)
YUri SHaPoCHKa (FiCTion / 2010 / USa / HD)
A young actress changing in the privacy of her dressing room, finds the theater’s aging owner 
hiding behind her sofa. He begs her for mercy, claiming to be hiding from a lover’s very violent 
and very angry husband.
a fiatal színésznő átrendezi az öltözőjét és a kanapé mögé bújva találja az öregedő 
színháztulajdonost. a férfi a színésznő kegyelméért könyörög, azt állítva, hogy a szeretője mérges 
és erőszakos férje elől bújt oda..

ERDŐ / FOREST (12:00)  
KárPáTi GYÖrGY Mór (FiCTion / 2011 / HUnGarY / HD)
Murder is committed in the forest. A young man 
becomes caught up in the events, and this 
experience has an increasingly unsettling effect 
on him.
az erdőben gyilkosság történik. Balázs ijesztően közel kerül az ügyhöz. az 
élmény egyre jobban nyugtalanítja..
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BLOCK  XI.    02.09. FRIDaY   13:00 – 14:00  &  03.09. SaTURDaY   11:15 – 12:15        VÖRÖSMARtY MAIN HALL

aLT UST / WINNERS aND LOSERS / GYŐZTESEK, vESZTESEK (2:25)
nail PEliVan (EXPEriMEnTal / 2009 / TUrKEY / HD)

Now, There are losers and winners.
Vannak vesztesek és győztesek.

CSavaRGÓ / TRaMP (12:00)
linDa DoMBroVSzKY (FiCTion / 2008 / HUnGarY / HD)
You will be clean, you will get new clothes, your stomach will be filled. The old prodigal son 
again takes advantage of an opportunity.

Tiszta leszel, kapsz új ruhát, megtömheted a hasadat. 
a tékozló fiú újra kihasználja a lehetőségeit. 

HaIRPIN / HaJTŰ (6:25)  

laUra  SCriVano (FiCTion / 2011 / aUSTralia / HD)
Two corporate middle managers wage war over their shared desk space using office 
stationary. As their battle escalates to breaking point, they find themselves drawn into an 

unexpected, unusual relationship.
Két vállalati középvezető bércsatározása, harcterük az 
íróasztal, fegyvereik pedig az irodai eszközök. ahogy 
háborújuk a fordulópont felé közeledik, azon kapják 

magukat, hogy egy igen különös kapcsolat alakult ki kettőjük között.

KEHaMÁLU / BODY MEMORY / TEST MEMÓRIa (9:00)
Ülo PiKKoV (aniMaTion / 2010 / ESTHonia / DV) 
“Our body remembers more than we can expect and imagine, our body remembers also 
the sorrow and pain of the predecessors. Our body sustains the stories of our parents and 

grandparents as well as their ancestors. But, how 
far back is it possible to go in your bodily memory?
Testünk több mindenre emlékszik, mint azt mi 

gondolnánk, még az elődeink bánatára és fájdalmaira is. Testünk fenntartja szüleink, nagyszüleink 
és azok őseinek történetét. De vajon mennyire messze képes az időben visszamenni, hogy ezeket az 
emlékeket felelevenítse.

La CUERDa / THE ROPE / a KÖTÉL (11:09) 
 

PaBlo Sola (FiCTion / 2011 / SPain / HD)
“What happens if you find a rope inside the bog and as long as you pull and pull you never 

find the end...?
Mi történik, ha egy kötelet találunk a mocsárból kilógva, és azt húzva nem találjuk a végét?

aLONG THE WIRE / a DRÓT MENTÉN (21:15)
MilEn anGEloV (FiCTion / 2010 / BUlGaria / HD)

Hot, early autumn day. Haze. A  small wooden 
carriage slowly makes its way through the vast 
wheat fields of Northeast Bulgaria. It is led by a 

countryman. This is Guncho, the father of the seriously ill girl Nonka, lying in the carriage. 
Meleg, kora őszi nap. Pára. Egy kis fakordé halad át lassan a kietlen Bolgár búzaföldeken. 
Egy parasztemeber vezeti, Guncho, aki a kordéban fekvő és súlyos beteg kislány, nonka 
apja.
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BLOCK XII.   02.09. FRIDaY   14:15 – 15:15  &  03.09. SaTURDaY   12:30 – 13:30         VÖRÖSMARtY MAIN HALL   

LavaN / WHITE / FEHÉR (28:00) 
GUilHaD EMÍlio SCHEnKEr (FiCTion / 2010 / iSraEl / DV) 

The new  female “White Torture” prison guard, falls in love with the prisoner 
under her supervision, without him knowing of her existence. When he is 
facing the prison’s “final procedure”, she must choose between her love and 

obedience to prison rules.
az új női börtönőr „Fehér Tortúra” szerelmbe esik az egyik elítélttel, anélkül, hogy az tudna a nő 
létezéséről. amikor a férfi a végső ítélettel néz szembe, a nőnek választania kell: az érzelmeire hallgat 
vagy az elkötelezettségére börtön szabályai iránt.

PERDIDO / LOST / ELvESZvE (3:00)   

alBErTo DoraDo (FiCTion / 2009 / SPain / 35MM)
“Lost” (Perdido) is a 3 minutes long short film that transports us to Western Africa’s wide 
landscapes and deserts. As soon as we get there, we meet Saliou an eight years old 
Somalian kid who seems lost. He has
just met a Un Patrol. is this his lucky day? a camera turn shall show us reality…
Ez a 3 perces rövidfilm nyugat-afrika végeláthatatlan, sivatagos tájaira visz minket. amint 
odaérünk, találkozunk Saliouval, a nyolc éves szomáliai kölyökkel, aki úgy tűnik eltévedt. 
Épp EnSz-járőrökkel találkozik. Szerencséjére? Egy fordulat a kamerával és máris 
láthatjuk a valóságot…

WHITE HaIR / ŐSZ HaJSZÁL (5:25)  

YUKa TaKEDa (aniMaTion / 2010 / UK / BETa)
Finding a white hair one day triggers stream of thoughts... Obsession, fear and refusal of 
aging disintegrate her from reality.

Egy ősz hajszál felfedezése rengeteg gondolatot ébreszt az emberben. a megszállottság, a félelem 
és az öregedés visszautasítása lerombolja a valóságot.

ÜNNEP / PRaLINE (15:15)
MiHálY SCHWECHTJE (FiCTion / 2009 / HUnGarY / HD)

On a spring week day a woman accosts a 12-year-old boy at the tram stop asking 
for help to carry her bags home. Of some reason he cannot say no although it’s 
inconvenient ‘cause Mum has told him not to speak to strangers.

Egy tavaszi hétköznap egy nő leszólítja a 12 éves fiút a villamosmegállóban, hogy 
segítsen neki hazacipelni a táskáit. Valamiért képtelen nemet mondani a fiú, noha igen 
kényelmetlen a helyzet, ráadásul az anyja megmondta, hogy ne álljon szóba idegenekkel.

vEJaDO EN EL TIEMPO / WE, TIME MaCHINES / MI, IDŐGÉPEK (8:00)
raÚl naVarro (FiCTion / 2010 / SPain / HD)
Carlos is a time traveler, and he takes advantage of women with his skill. Until the day he meets 
Laura, a girl who also can time travel. This is the story of a love relationship beyond the space-
time continuum. 
Carlos időutazó és képességeit leginkább a nők meghódítására használja, míg nem találkozik 
laurával, aki szintén időutazó. Szerelmi történet, túl a tér-idő kontinuumon.

MY aPOLOGIES / ELNÉZÉST KÉREK! (0:10)
anDrEaS GolDFUSS (EXPEriMEnTal / 2009 / CanaDa / HD)
A filmmaker apologizes for his film.
Egy filmrendező bocsánatkérése a filmje miatt.
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BLOCK XIII.   02.09. FRIDaY   15:30 – 16:30  &  03.09. SaTURDaY   13:45 – 14:45        VÖRÖSMARtY MAIN HALL

a SHORT FILM / EGY RÖvID FILM (2:40)
riCK WilliaMSon (FiCTion / 2010 / USa / DV)

The epitome of a short western film short actors, short horses and long credits.
Egy rövid western film összegzése, rövid (alacsony) színészekkel, rövid (alacsony) 
lovakkal és hosszú névsorral a végén.

ÉRINTÉS / TOUCH (6:00)
FErEnC CaKó (aniMaTion / 2010. / HUnGarY / 35MM)
In this sand animation film Ferenc Cakó recalls his late father, who was an artist. It is not a 
traditional biographical film, instead, it is an artistic drive involving the depths and heights of 
emotions in the labyrinth of society and man-woman relationship.

Ebben a homok-animációban Cakó Ferenc elhunyt, művész édesapjára 
emlékezik. Ez nem egy tradicionális biográfia, 
hanem egy művészi megközelítése a az érzelmek 
mélységeinek és magasságainak a társadalom és a 

férfi-nő kapcsolat útvesztőjében.

FOKHaGYMaLEvES / GaRLIC SOUP (7:06)
áKoS BaDiTS (FiCTion / 2009 / HUnGarY / DV)

Would you like some garlic soup?
Kérsz egy kis fokhagymalevest?

GLUKHOTa / DEaFNESS / SÜKETSÉG (11:00)
MYroSlaV SlaBoSHPYTSKiY (FiCTion / 2010 / UKrainE / HD)
A 10-minute episode in the life of deaf-and-dumb boarding school inmates is reconstructed in 
real time.  
Valós időben játszódó 10 perces epizód, a siketek életéről egy bentlakásos iskolában.

La HUIDa / THE RUNaWaY a SZÖKEvÉNY (11:00)
ViCTor CarrEY (EXPEriMEnTal / 2010 / SPain / 35MM)

Chewing gum . A dog leash. An Australia shaped stain on the wall. A bent traffic light... Each of 
these elements has its own story, even though all of them together can create a new plot.

rágógumi. Egy kutya pórázon. Egy ausztrália formájú folt a falon. Egy 
eldőlt jelzőlámpa… Mindegyik elemnek megvan a saját története, még 
akkor is, ha együtt már egy új jelenetet képesek alkotni.

vITE Ma NON TROPPO / vITE Ma NON TROPPO (9:00)
JESUS MESaS SilVa (FiCTion / 2010 / SPain / 35MM)
Anyday, anywhere. God is in the heaven, Ruben thinks about conquering the world and a young Finnish girl 
is about hanging herself on a lamp… Their life is going to change but they don’t even know it.

akármikor, akárhol. isten a mennyekben, ruben a világ meghódításáról ábrándozik, egy 
fiatal finn lány pedig felakasztani készül saját magát egy lámpára. az életük 

hamarosan megváltozik, de ezt ők még nem sejtik.

THE TWIN GIRLS OF SUNSET STREET / a NaPLEMENTE UTCa IKERLÁNYaI (13:00) 
MarC riBa & anna SolanaS (aniMaTion / 2010 / SPain / 35MM)
Ointments, elixirs and poultices. Enriqueta and Ramoneta will attend your needs with discretion, reserve 
and pleasant manners at Sunset Street No. 17A, Barcelona. Not sold in drugstores or chemist’s shops.  
Kenőcsök, elixírek és pakolások. Enriqueta és ramoneta kezelése minden szükségletedet kielégíti, diszkrét 

környezetben, kellemes atmoszférában, Barcelonában, a 
Sunset street 17a szám alatt. Kellékeik nem kaphatók 

sem gyógyszertárakban, sem egyéb szaküzletben.
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BLOCK XIv.  02.09. FRIDaY   16:45 – 17:45  &  03.09. SaTURDaY   15:00 – 16:00         VÖRÖSMARtY MAIN HALL   

FINÁLÉ  / FINaLE (8:00)
SiMonYi BalázS (FiCTion / 2010 / HUnGarY / HD)

Két férfi, egy eset, egy este!
Two men, one case, one evening.

FUORI TaRGET / MISSING THE TaRGET / CÉLTÉvESZTÉS (3:00)
WErTHEr GErMonDari & Maria laUra SPaGnoli (FiCTion / 2009 / iTalY / 16MM)
A shooter with a gun insn’t able to keep his concentration while he’s training...

Egy lövész, aki képtelen koncentrálni és célra tartani edzés közben…

IT’S NaTURaL TO BE aFRaID / TERMÉSZETES FÉLELEM (9:30)
JUSTin DoHErTY (FiCTion / 2010 / UK / HD)
Mya is coming into the country. Sam is coming out of mourning. Ryan is coming into adulthood. 

Are any of them where they want to be?
Mya vidékre érkezik. Sam egy gyászból igyekszik kilábalni. ryan épp felnőtté válik. Vajon 
mindannyiuk úgy érzi magát, ahogy szeretné?

La MIRaDa CIRCULaR / THE CIRCULaR GLaNCE / KÖRBEPILLaNTÁS (12:00)
iVán SÉ1inz-ParDo, DirK SolDnEr, JiM-BoX (FiCTion / 2010 / SPain / HD)
A conventional family. A wonderful place. A nice day. A perfect nightmare. 

Egy átlagos család. Egy csodálatos hely. Egy szép nap. Egy tökéletes rémálom.

PaTHS OF HaTE / a GYŰLÖLET ÖSvÉNYEI (10:00)
DaMian nEnoW (aniMaTion / 2011 / PolanD / BETa)
Paths of Hate is a short tale about the demons that slumber deep in the human soul and have 
the power to push people into the abyss of blind hate, fury and rage.
a film egy rövid mese a bennünk szunnyadó démonról, amely hatalma által képes az embert a 
gyűlölet, a harag és a düh legsötétebb mélységeibe taszítani. 

THE PHILOSOPHER / a FILOZÓFUS (16:00)
aBDUllla alKaaBi (FiCTion / 2010 / FranCE / DV)

A man who get all succes in his life, 
decide to strip himself of all material 

objects he owns in order to attain a clear, pure mind for throught and Philosophy. A 
wealthy succesful man gives up everything he owns to pursue a new philosophical life.
Egy férfi, aki minden sikert elért az életben, 
úgy dönt, hogy megszabadul mindennemű 
materiális értékétől, hogy egy utazást tegyen a 
tiszta, lecsupaszított gondolataiba és a filozófiába. Ez a tehetős ember mindent felad, hogy egy új 
filozofikus életbe kezdjen.
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BLOCK Xv.    02.09. FRIDaY   18:00 – 19:00  &  03.09. SaTURDaY   16:15 – 17:15        VÖRÖSMARtY MAIN HALL

RETEP / RETEP (4:00) 
MaTHiJS GEiJSKES (EXPEriMEnTal / 2010 / THE nETHErlanDS / DV)

Peter, 42 years old, suffers from an early midlife crisis… or does he see things 
different from reality?
a 42 éves Peter kora-középkorának krízisét éli… vagy csak másként látja a dolgokat, 
mint amilyenek azok a valóságban?

STEaM IS STEaM / STEaM IS STEaM / a GŐZ aZ GŐZ (11:00)
ETiEnnE DESroSiErS (FiCTion / 2011 / CanaDa / 35MM)
Montreal 1952, teenager Samuel brings his friend Julien to the neighbourhood steam bath for 
his weekly routine with Dad. Julien’s first time will be a day to remember.

Montreal, 1952. a tinédzser Samuel áthívja a 
szomszéd Julient egy szokásos gőzfürdőzésre az 

apjával. Julien első napja a gőzfürdőben emlékezetes 
marad.

SUDD / OUT OF ERaSERS / ELFOGYOTT a RaDÍR (15:00)
EriK roSEnlUnD (FiCTion / 2011 / SWEDEn / DEnMarK / HD)
As the world transforms, you’re the last one to find out.
Te vagy az legutolsó, aki rájön, hogy a világ átalakul.

vaLaMI KÉK / SOMETHING BLUE (15:00)
ViráG zoMBoráCz (FiCTion / 2011 / HUnGarY / HD)
Alice and Mary were classmates in the county town highschool. After graduation, they’ve 
separated: Mary went to college, while Alice felt in love and stayed in the grange. They meet 
at Alice’s wedding.

alice és Mary osztálytársak voltak a kisvárosi gimnáziumban. 
Érettségi után elváltak útjaik: Mary kollégiumba 
ment, alice pedig szerelembe esett és a majorban 
maradt. alice esküvőjén találkoznak újra.

KaTUv B’IPaRON / WRITTEN IN PENCIL / CERUZÁvaL ÍRva (8:00)
Yaron Bar (aniMaTion / 2010 / iSraEl / BETa)

An everyday train voyage slowly turns into a nightmare.
Egy átlagos, hétköznapi vonat út lassan rémálomba torkollik.

ZOMBIEFICaTION / ZOMBIEFICaTION / ZOMBIFIKÁCIÓ (7:00)
STEFan lUKaCS (FiCTion / 2010 / aUSTria / HD)

Zombiefication is the ultimate 
manual when it comes to the proper 

handling of the living dead. 
Recommended behavioural patterns in case of 
imminent Zombie epidemics are explained in comprehensible steps and vividly executed. 
a zombifikáció a legátfogóbb útmutató ahhoz, hogy hogyan kezeljük tökéletesen az 
élőholtakat. ajánlott viselkedésformák magyarázata közérthetően, lépésről-lépésre 

zombi-járvány esetére.
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aRGENTINO vaRGaS / aRGENTINO vaRGaS (12:00)
FEDEriCo SoSa (FiCTion / 2010 / arGEnTina / 16MM)
A boxer is ready for everything to return to the ring and get the woman ho never loved him.
Egy bokszoló, aki mindenre hajlandó, hogy visszatérhessen a ringbe és megszerezze a nőt, aki 
soha nem szerette őt.

aU COMMENCEMENT / aT THE BEGINNING / a KEZDETEK (5:00)
CHriS SCHEParD (FiCTion / 2009 / FranCE / HD)
God and the Devil are bored. So they decide to create a world, just for fun. Being to tiring, they 
let the dice decide who will create the world, the looser being the one. And it’s the Devil who 
loses.  //  az isten és az ördög unatkoznak. Úgy döntenek létrehoznak egy világot, csak úgy 
poénból. Mivel ez elég fárasztó dolog, hagyják, hogy a dobókocka döntse el, s megegyeznek, 
hogy a vesztesnek kell cselekednie. a vesztes pedig az ördög lesz.

aIRE / aIR / LEvEGŐ (4:35)
MarCElo qUinonES (EXPEriMEnTal / 2011 / MEXiCo / HD)
The story of a young guy who dies on a beach. The world is not the same.
Történet egy srácról aki meghalt a tengerparton. a világ nem ugyanolyan.

BaILaS? / SHaLL WE DaNCE? / TÁNCOLUNK? (16:00)
DaniEl azanCoT (FiCTion / 2010 / SPain / 16MM)
Emma and Carlos are unable to get over their misunderstanding relationship, but even then, they meet to 
fix it. Their meeting will turn into a brutal misunderstanding that will make them reconsider their ridiculous 
situation and start from scratch.  //  Emma és Carlos képtelen megoldani a kapcsolatukban felmerülő fél-
reértéseket, de ennek ellenére találkoznak, hogy megpróbálják. Találkozásuk brutális félreértésbe torkollik, 
ami arra készteti őket, hogy újragondolják nevetséges helyzetüket és újrakezdjenek mindent az elejéről.

BLOODY MaRY CHRISTMaS / BLOODY MaRY CHRISTMaS (24:17)
ClaUDio CEnTiMEri (FiCTion / 2010 / iTalY / HD)
On the Night Before Christmas, a somewhat peculiar visit by Father Christmas takes care of a 
few unresolved family issues.
Furcsa mód, a Télapó egy nappal karácsony előtt érkezik, hogy helyre tegyen néhány megoldat-
lan családi problémát.  

BLUE ROSE DREaM / KÉK RÓZSÁS ÁLOM (5:11)
olGa TWiGHliGHT (EXPEriMEnTal / 2010 / rUSSia / DV)
The mystery of doppelgangers from the other side of life behind a door. The Girl gets into 
the surreal world finding her superhuman entity while looking for Someone, who takes Her 
place in the Reality.  //  Saját gonosz énünk rejtélye, ami az élet túloldaláról érkezik és egy 
ajtó mögött bújik. a lány egy szürreális világba csöppen, megtalálva szuperlény-alteregóját, 
miközben valakit keres, hogy átvegye szerepét a valóságban.

BOGGED DOWN / ELSÜLLYESZTvE (12:51)
BarrY GranT (FiCTion / 2010 / irElanD / DV)
Benny, a man with a problem from his past that just won’t go away, decides to put it to rest for 
good: in a grave in a remote Irish bog. But things don’t work out the way he’d hoped. 
Benny egy nagy gondot cipel a vállán a múltjából, ami nem akar megoldódni. Elhatározza, hogy 
végleg megszabadul tőle: elsüllyeszti egy mocsárban az Ír lápvidéken. De a dolgok nem úgy 
alakulnak, ahogy remélte.
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Ca MaRCHE ? (3D) / IS IT WORKING ? / MŰKÖDIK? (3:45)
CHriS SCHEParD (FiCTion / 2010 / FranCE / HD)
Two geeks are testing their new 3D TV and remember the anaglyphic movies of their teenage 
years.
Két computer-megszállott (geek) az új 3D-s tévéjüket teszteli és közben tinédzser koruk analóg 
filmjeire emlékeznek.

CaFE TaRIKH / CaFE HISTORY / TÖRTÉNELEM KÁvÉHÁZ (16:21)
SEPEHr SHariFzaDEH (EXPEriMEnTal / 2011 / iran / HD)
A strange birthday party attended by the most eccentric people…
Egy különös születésnapi party, amin a leg excentrikusabb vendégek vesznek részt…

WaITING / vÁRaKOZÁS (20:29)
BÉrES DániEl (FiCTion / 2009 / BoSnia anD HErzEGoVina / HD)
A tourist girl discovers that everyone in Sarajevo behaves like a zombie, only coming alive to perform 
a small scene written down for them. She fools around with them until she finds someone with a 
paper “kill her!” written on it.  //  Egy turista lány rájön, hogy Szarajevóban mindenki zombiként 
viselkedik és csak annyi időre kelnek életre, hogy előadjanak egy számukra megírt darabot. a lány jól 
elszórakozik velük, míg nem találkozik valakivel, akinek a papírjára az van írva: „Öld meg a lányt!”

CORPS Á CORPS / HaND TO HaND / KÉZBŐL KÉZBE (17:52)
JUliEn ralanTo (FiCTion / 2009 / FranCE / HD)
Raphaelle works in a gym. One night, on her way home, she is attacked. This event profoundly changes 
the way she sees herself and her relationships with others.
raphaelle egy tornateremben dolgozik. Egy éjjel hazafelé tart amikor megtámadják. Ez az esemény 
gyökeresen megváltoztatja nézeteit saját magáról és emberi kapcsolatairól.

DaISY CUTTER / DaISY CUTTER (6:41)
EnriqUE GarCÍaDa, rUBan Salazar (FiCTion / 2010 / SPain / )
Daisy Cutter tells the story of a ten years old girl, Zaira, who (like many others) experiences the 
injustice of war, with the perspective that her tender and naive eyes allow her. 
Daisy Cutter egy tíz éves lány, zaira történetét meséli el, aki másokhoz hasonlóan, egy ártatlan 
lány naiv szemével éli meg a háború igazságtalanságait.

DOLUNaY / DOLUNaY (13:21)
rUBEn rUBio (FiCTion / 2011 / SPain / HD)
Dolunay ends today work of hired assassins. Back home waiting Destiny ... After that magical 
evening 10 years ago, Farid has returned, and this time is forever.
Dolunay ma fejezi be a munkát, mint bérgyilkos. otthon a Végzet várja… azután a 10 évvel 
ezelőtti mágikus este után Farid visszatért. De most már örökre.

DUaS vIDaS PaRa aNTONIO ESPINOSa / TWO LIvES FOR 
aNTONIO ESPINOSa / KÉT ÉLET aNTONIO ESPINOSÁÉRT (16:00)
Caio D`anDrEa anD roDriGo FonSECa (FiCTion / 2011 / Brazil / 35MM)
Alberto Espinosa, his younger brother Antonio and some friends decide to terrorize a family of 
natives. That night’s reflex is the appearance of a mysterious figure which ruthlessly looks for 
payback.  //  alberto Espinosa, öccse antonio és néhány barátjuk terrorizálni kezdenek egy őslakos 
családot. azon az éjszakán feltűnik egy rejtélyes figura, aki könyörtelen revansot akar venni.
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DOLLS vS DICTaTORS / BÁBOK a DIKTÁTOROK ELLEN (11:15)
MarTHa ColBUrn (aniMaTion / 2011 / U.S.a., THE nETHErlanDS / DV)
Puppets use their powers to rid the world of the last remaining dictators.
Bábok próbálják meglévő hatalmukkal megszabadítani a világot a diktátoroktól.

EDDIE / EDDIE  (28:00)
SEBaSTian linDBlaD (FiCTion / 2011 / SWEDEn / HD)
A movie about an unusual relationship between father and son, the fear of losing what you 
love and the price of negligence.
Egy film apa és fia szokatlan kapcsolatáról, a félelemről, hogy elveszítjük amit szeretünk, 
illetve a hanyagság áráról.

EL SOBRINO / THE GODCHILD / a KERESZTGYEREK (17:00)
naCHo BlaSCo (FiCTion / 2010 / SPain / HD)
Jacobo is a good guy, but he is unhappy. Girls blow him off and his godfather is bastard. He 
has only one way out to loved: Turn into one of The Bad Guys, just as his godfather.
Jacobo rendes srác, de boldogtalan. a lányok rá se hederítenek, keresztapja pedig egy bunkó. 
Egyetlen út van számára, hogy kitörjön, hogy szeressék: ugyanolyan rosszfiúvá kell válnia, mint 
amilyen a keresztapja.

FREIE RaDIKaLE / FREE RaDICaLS / SZaBaD RaDIKÁLISOK (15:41)
STEFFEn HEiDEnrEiCH (FiCTion / 2010 / GErManY / HD)
A night in fall. The two policemen Rogge and Wulf are on a break while Torben-Yannik and 
Fiona are burying “it” in the forest. Shortly after, the four of them meet and experience a night 
that will leave its marks.   //  leszáll az éj. rogge és Wulf a két rendőr pihenőidején van épp, 
miközben Torben-Yannik és Fiona az erdőben tüzet gyújt. röviddel ezután találkoznak és egy 
olyan éjszakát tapasztalnak meg ami nyomot hagy bennük.

FREIGÄNGER / WaLK FREE / SÉTÁLJ SZaBaDON (24:48)
Jan BolEnDEr (FiCTion / 2010 / GErManY / HD)
17-year-old Mike is on probation and works half-heartedly in a restaurant as a dishwasher. He hates 
his pedantic boss and has a love affair with his wife. Everything goes well till one night the betrayed 
sees through his young rival’s game.  //  a 17 éves Mike próbaidős egy étteremben, ahol – nem túl lel-
kesen – mosogatófiúként dolgozik. Utálja a pedáns főnökét, ráadásul szerelmi afférba keveredik annak 
feleségével. Minden rendben megy, míg egy éjszaka a megcsalt férfi rá nem jön, mi folyik körülötte.

GELUKKIG IJZER / IRON LUCK / SZERENCSEPaTKÓ (05:00)
MarCo SCHUrMann (EXPEriMEnTal / 2011 / THE nETHErlanDS / 35MM)
Iron Luck is about a unique Dutch trade with great symbolic value. During the last century 
horses were replaced by agricultural machines. As a result the majority of horseshoe factories 
in Europe have been closed.  //  a film az egyedi holland kereskedelemről és annak szimbólikus 
értékéről szól. a múlt évszázad során a lovakat leváltották a mezőgazdasági gépek. Ennek 
eredményeképpen a lópatkoló cégek nagy része bezárt.

HIS LITTLE THOUGHTS / SZERÉNY GONDOLaTOK (6:23)
alEXanDEr GEiFMan (aniMaTion / 2009 / Brazil / DV)
The man lost in his thoughts.
az ember, aki elveszett a gondolataiban.

PaNORaMa  III.   (115’)   01.09. THURSDaY 16:00 – 18:00   VÖRÖSMARtY SMALL HALL  
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INSEPaRaBLES (MaDRID) / INSEPaRaBLE (MaDRID) /
ELvÁLaSZTHaTaTLaNOK (MaDRID) (6:13)
áDEl KHáDEr (FiCTion / 2009 / SPain / HD)
Angeles and Claudia are two outstanding women and lifelong friends. While having coffee, 
they will discover what separates and unites them.
angeles és Claudia két nagyszerű nő: barátok egy életre. Egy kávézás közben jönnek rá mi az, 
ami elválasztja és egyesíti őket.

INTERCaMBIO / EXCHaNGE / ÁRUCSERE (15:00)
anTonEllo noVEllino - anTonio qUinTanilla (FiC / 2010 / SPain / 35MM)
In a quiet little farming town life is governed by agriculture’s cycle. But, suddenly, authorities 
confiscate everything that has been harvested. Little by little, food is disappearing.  The cruelty 
of hunger attacks the village.  //  Egy csendes kis falu, amit a mezőgazdasági körforgás tart 
életben. De egyszer csak a hatóságok mindent elkoboznak ami be lett takarítva. az étel egyre 
fogy. az éhség könyörtelenül támadja meg a falut.

I CHOPPED HER UP / I CHOPPED HER UP / FELDaRaBOLva (4:15) 
DiVian laDWa (EXPEriMEnTal / 2011 / FranCE / HD) 
I Chopped Her Up is taken from Soup’s album ‘Night of the Long Spoons’. The albums art work served as inspiration 
for this music video which sees a jealous table spoon kill a teaspoon in a variety of comical ways after learning his 
love for her will never be as she is with a desert spoon.  //  a film a Soup albuma, a „Hosszúkések éjszakája” alapján 
készült. az album dizájnja ihlette ezt a zenei videót, amelyben egy féltékeny kanalat láthatunk, aki megöl egy teás-
kanalat, tele komikus jelenetekkel, míg rájön, hogy soha nem fog úgy érezni semmi iránt, mint a desszertes kanál iránt.

KaHaNIKaR / THE STORYTELLER / a MESÉLŐ (10:02)
nanDiTa Jain (aniMaTion / 2011 / UK / HD)
7 year old Nirmala attempts to grapple with the demons of Grandad’s dementia when he starts to forget 
the details of her favourite story.
a 7 éves nirmala az elmebajos nagyapjának képzeletében fogant démonokkal küzd. az öreg pedig lassan 
elfelejti unokája kedvenc történetének részleteit.

INvISIBLE / LÁTHaTaTLaN (23:00)
linColn MYErS (FiCTion / 2011 / UK / HD)
A brutal killing drags an ordinary woman into a madman’s delusional world.  Cancer researcher 
Rebecca Wells finds herself captive of a homeless sociopath demanding her complicity in 
destroying the objects of his conspiracy paranoia.  
Egy átlagos nőt egy brutális gyilkosság egy őrült elme kényszerképzetekkel teli világába rántja. 
a rákkutató rebecca Wells-t egy hajléktalan szociopata arra kényszeríti, hogy gyógyítsa ki őt 
az összeesküvés-paranoiájából…

ISTORIYa LEONIDa / LEONIDS STORY / LEONIDa TÖRTÉNETE (18:53)
rainEr lUDWiGS (aniMaTion / 2011 / GErManY-UKrainE / HD)
A Soviet family searching for a modest paradise is swept into an immense disaster. This 
magically animated film combines  drawing, photography and documentary video to capture 
the surreal emotions of the too-real tragedy: Chernobyl 1986.  //  Egy szovjet család a maga 
egyszerű paradicsomát keresi, de azt egy szörnyű tragédia szakítja meg. Ez a varázslatosan 
animált film, egy rajzokkal, fotókkal és dokumentarista anyagokkal kombinált video, amely a 
túlon-túl reális, 1986-os csernobili katasztrúfa szürreális érzelmeit igyekszik bemutatni.

CHRISTMaS vaCaTION ‘94 / KaRÁCSONYI vaKÁCIÓ ‘94 (8:27)
niall TraSK (FiCTion / 2010 / UK / DV)
This dark, comic and rather unexceptional tale, tells the story of a young boy as he struggles 
with life at school. In this surreal tale, the difficulty he faces is not homework or the school 
bully but a flamboyant incarnation of the Devil himself.
Sötét humorú, meghökkentő mese egy fiatal fiúról aki szenved az iskolai élettől. Ebben a 
szürreális történetben a fiú nem házifeladatokkal, vagy iskolatársai megfélemlítésével találja 
szemben magát, hanem magával a megtestesült Ördöggel.
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KOSHER / KÓSER (10:00)
iSaBEllE STEaD (FiCTion / 2010 / FranCE / HD)  
Lonely, Isaac’s imaginations comes to life when a little pig miraculously shows up at his 
doorstop.
a Magányos kisfiú, isaac képzeletében megelevenedik, amikor egy kismalac csodával határos 
módon felbukkan a lépcsőn.

KREISEN / CIRCLING / KÖRFORGÁS (16:20)
HElEna WiTTMann (EXPEriMEnTal / 2010 / GErManY / 16MM)
Over and over again the conclusion, that structures of bigger contexts can be retrieved in 
details. And again, all human thinking seems to be an enormous utopia within the framework 
we can hardly adjust.
a konklúzió, amely felépíti a nagyobb összefüggéseket, minduntalan visszaköszön a 
részletekben. Minden emberi gondolat hatalmas utópiának tűnik, egy olyan szerkezetben amit 
nehezen tudunk megváltoztatni.

LE MaILLOT DE CRISTIaNO / CRISTIaNO’S SHIRT / CRISTIaNO MEZE (16:48)
VinCEnT BrUno (FiCTion / 2011 / BElGiUM / HD)
Tom and Ptit Lu, two 11-year old children, dream of buying the same shirt as their idol, 
Cristiano Ronaldo.
Tom and Ptit lu, a két 11 éves srác arról álmodozik, hogy ugyanolyan mezt vesznek, mint 
amilyet példaképük Cristiano ronaldo visel.

MaSaLa MaMa / MaSaLa MaMa (9.00)
MiCHaEl KaM  ( FiCTion / 2010 / SinGaPorE / DV)
It is a story about the young son of a poor ‘rag-and-bone’ man who aspires to draw superheroes but goes 
about it the wrong way by stealing a comic book from the gentle owner of a small Indian provision (‘mama’) 
shop. When fate brings them together again, they each discover the importance of not simply judging people 
by their appearances.”  //  Történet egy nagyon szegény ember fiáról, aki szuperhősöket szeretne rajzolni, de 
nem éppen helyes módon fog hozzá, amikor azzal kezdi, hogy ellop egy képregényt egy kis üzletből. amikor a 
sors összehozza őket, mindketten rájönnek milyen fontos, hogy az embereket ne a külső alapján ítéljék meg.

LaST MINUTE / UTOLSÓ PERC (5:06)
linDa aUDYoVá (aniMaTion / 2010 / CzECH rEPUBliC / HDV – Pal)
“Short animated film about understanding what is the life, which goes through the head of a 
little rabbit just a few moments before his death”,
animációs rövidfilm arról, hogy megértsük mi az élet, - egy nyúl agyával szemléltetve, amelyet 
néhány pillanat választ el a haláltól. 

MORNING STaR / REGGELI CSILLaG (15:00)
JESSiCa laWTon (FiCTion / 2010 / aUSTralia / 16MM)
A mysterious stranger wanders into Ida’s world. With his presence comes hope for change 
and resurgence, which Ida so desperately desires. Though desperation can sometimes make 
us blind...
Egy rejtélyes idegen ida világába téved. Megjelenése reményt ad a változásokra és 
újjáéledésre, amelyre ida oly kétségbeesetten vágyakozik. igaz, a kétségbeesés néha elvakítja 
az embert. 

ON THaT NIGHT / aZON aZ ÉJSZaKÁN (10:30)
VinoD inDUKUri (FiCTion / 2010 / inDia / 35MM)
Husband invites old crush to dinner. Thrilling distractions and old flames! Does the wife 
forgive? Or punish?
a férj vacsorára hívja régi cimboráit. izgalmas őrület és régi lángolás! a feleség vajon 
megbocsát vagy büntet?
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RYTUaL / RITUaL / RITUÁLÉ (5:30)
zBiGniEW CzaPla ( FiCTion / 2010 / PolanD / BETa)
A man, entangled in the series of recurring events, unexpectedly discovers the terrifying animality 
of his own nature. This disturbing metamorphosis is interrupted by a sudden awakening. But was 
it merely a dream?
Egy férfi aki össze van zavarodva az ismétlődő események miatt, váratlanul felfedezi saját 
természetének állati felét. Ezt a zavarba ejtő metamorfózist egy hirtelen ébredés szakítja félbe. De 
álom volt ez egyáltalán?

PaNORaMa  v.   (117’)   02.09. FRIDaY 16:00 – 18:00   VÖRÖSMARtY SMALL HALL  

ONDaR aHOaK / MOUTHS OF SaND / a HOMOK SZÁJaI (4:36)
anGEl alDaronDo (aniMaTion / 2010 / SPain / HD)
Tuna fish spend months hibernating after the active feeding season in the Cantabrian Sea. 
Each year these seasons are filmed in rings, leaving opaque areas due to the lack of food.
a tonhal hónapokat tölt hibernált állapotban a táplálékban gazdag szezon után a Kantábriai 
tengerben. a film megörökíti azt, ahogy a halaknak minden évben el kell hagyniuk a területet a 
táplálék hiánya miatt.

OI’CLOWNS - EEN HOMMaGE aaN FEDERICO FELLINI / 
OI’CLOWNS - aN HOMaGE TO FEDERICO FELLINI /
HÉ’ BOHÓCOK! – TISZTELGÉS FEDERICO FELLINI ELŐTT (26:38)
EriC WoBMa (FiCTion / 2011 /  THE nETHErlanDS / HD)
Maestro ? ... Federico ! During one single night Maestro Federico Fellini takes us with his taxi 
on a road movie through his oeuvre, and through Amsterdam.
Maestro ? ... Federico ! Utifilm, egy egyszerű éjszaka a Mesterrel, Federico Fellinivel egy 
taxiban, keresztül amszterdamon és életművén.

PaRIS/SEXY / PaRIS/SEXY (24:00)
rUTH PaXTon (FiCTion / 2010 / SCoTlanD-UK / HD)
Greer’s weird. Everyone in the Village thinks so...This ravishingly visual short takes the audi-
ence on a beautiful journey to its dark heart.  Paxton has written and directed a captivating 
tragedy where virtue is not rewarded.
Greer egy fura figura. Mindenki ezt gondolja a faluban. Ez az elragadó rövidfilm egy gyönyörű 
utazásra viszi a nézőt az ember sötét szívébe. Paxton egy olyan tragédiát írt és rendezett meg, 
amelyben az erényt nem díjazzák.

PREMIERE / PREMIER (6:00)
BErnaBÉ riCo, ánDEr DUqUE (EXPEriMEnTal / 2011 / SPain / HD)
The intimacy of four actors moments before a stage premiere. Tension, responsability, fear and expecta-
tions meet in just one long take.
négy, pillanatokkal a premierjük előtt álló színész lelki állapota. Feszültség, felelősség, félelem és elvárá-
sok találkoznak egy hosszú pillanatban.

PERSPECTIvE / PERSPEKTÍva (3:34)
DaVE loJEK (FiCTion / 2010 / SloVaKia / HD)
You make things more complicated by forgetting how easy they can be.
a dolgokat megbonyolítjuk azáltal, hogy elfelejtjük milyen egyszerűek is valójában.

R 1138 / R 1138 (7:40)
SEBaSTian naTTo (FiCTion / 2010 / GErManY / HD)
He sits in an office, waiting for orders to appear. When orders increases and equipment fails, 
he hangs himself in his little cabin. Why?
Ül az irodájában és rendelésekre vár. amint a rendelések megsokasodnak és az eszközei 
csődöt mondanak, felakasztja magát. Miért?
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THE WINKING BOY / a PISLOGÓ FIÚ (14:00)
MarCUS DinEEn (FiCTion / 2010 / aUSTralia / HD)
Martin enjoys quite a lifestyle at Calm Springs Rest and Recuperation Center, having fooled 
everyone into believing he is completely paralyzed. Communicating only by winking, Martin 
has everyone participating in his evil plan. Except his best friend!
Martin nagyon élvezi az életet Calm Springsben, egy gyógyászati központban, ahol azt hiteti el 
mindenkivel, hogy paralízise van. Martin mindenkit bevon ödögi tervébe azáltal, hogy pislogva 
kommunikál, kivéve legjobb barátját.
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SaLT aND vINEGaR / SÓ ÉS ECET (3:50)
CaMEron FraSEr (FiCTion / 2011 / D-UK / HD)
‘A very large, very broken-hearted young man throws his weight around to exact a fitting 
revenge on his love rival.’ 
Egy nagy darab, összetört szívű fiatalember dobálja a súlyzóit, megfelelő revansot követelve 
szerelmi riválisától.

SITIaDOS / BESIEGED / OSTROM aLaTT (12:20)
MarCEllo qUinTElla E BoYnarD (FiCTion / 2010 / Brazil / HD)
A rainy night at one site so far. Beth and her husband wake up with strange noises inside 
home. A man, a woman and an invader, besieged by an endless storm.
Esős éjszaka. Beth és férje furcsa hangokra ébrednek. Egy férfi, egy nő és egy behatoló, ami 
ostrom alatt tartja őket: egy véget nem érő vihar.

HIDDEN SOLDIER / aZ ELBÚJT KaTONa (11:08)
alEJanDro SUárEz lozano (FiCTion / 2010 / SPain / HD)
Hunted down and out of ammunition, Private Wilson suffers strange interferences.
Wilson közlegényre vadásznak, ő muníció nélkül van és furcsa interferenciáktól szenved.

vIa GORI / vIa GORI (13:00)
GEorGE BarBaKaDzE (FiCTion / 2010 / aUSTralia, GEorGia / HD)
Russian planes start bombing the Georgian town of Gori when a Russian woman
has to travel inconspicuously on a minibus with Georgian evacuees. A single
Russian word uttered by her or her young daughter could make them the enemy
of everyone around.  //  orosz repülők kezdik el bombázni a grúz Gori városát, amikor egy orosz 
nőnek egy buszon kell észrevétlenül utaznia grúz evakuáltakkal. Egy véletlen orosz hang tőle, 
vagy a kislányától és azonnal a körülöttük lévők ellenségeivé válhatnak.  

THE LOST TOWN OF SWITEZ / SWITEZ aZ ELvESZETT vÁROS (20:00)
KaMil PolaK (aniMaTion / 2010 / PolanD-CanaDa-FranCE-SWiTz-DEn / 35MM)
The animated film THE LOST TOWN OF SWITEZ is based on the 19th-century epic poem by 
Poland’s greatest writer, Adam Mickiewicz, about a ghostly town deluged after a bloody mas-
sacre in medieval times, which now lies at the bottom of a remote lake.
Ezen animációs film alapjául egy XiX. századi lengyel klasszikus költő adam Mickiewicz egyik 
verse szolgál, amely egy szellemvárosról szól, melyet egy véres mészárlás ürített ki a középkor-
ban és jelenleg egy tó alján fekszik.

TaLKING PIRaNHaS / BESZÉLŐ PIRaNHÁK (17:00)
GrEGorY VarDarinoS (FiCTion / 2009 / SCoTlanD-UK / HD)
Winnie wish to look twenty again. Her husband Willie who adores her like a goddess is broke 
but he will do anything to make her dream come true. He will find the money needed for her 
operation whatever the cost.
Winnie újra húsz évesnek akar kinézni. Férje, Willie, aki imádja a nőt, mint egy istennőt, - 
megtört ember, de mégis mindent elkövet, hogy a nő álmát valóra váltsa. Előteremti a pénzt 
ami a műtéthez kell, legyen az bármilyen drága.

PaNORaMa  vI.   (117’)   02.09. FRIDaY 18:00 – 20:00   VÖRÖSMARtY SMALL HALL  
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UNITED WE STaND / EGYSÉGBEN aZ ERŐ (19:00)
alEJanDro PEDrEGal (FiCTion / 2009 / FinlanD / 35MM)
An outsider threatens the peace of an upper-class Finnish family. The stanger is not taken 
seriously until he proves that he knows more than he should. The family must realise that they 
should stand united or their life together might collapse.
Egy jómódú finn család békéjét fenyegeti egy idegen. a család addig nem veszi komolyan, 
amíg ki nem derül, hogy a férfi többet tud a kelleténél. a család rájön, hogy össze kell fogniuk, 
különben az életük összeomlik.

UZEL / THE KNOT / a CSOMÓ (10:24)
KUzMa VoSTriKoV (FiCTion / 2011 / rUSSia / 35MM)
Previously we thought, that it is very proudly to be born in totalitarian USSR. Look, what is left 
from us in “new” Russia. How could the person live calmly, while being in doubt in his own 
country and past?
Korábban azt hittük, hogy nagy megbecsülés a totalitárius Szovjetunióban születni. Meg lehet 
nézni mi lett belőlünk az új oroszországban. Hogyan élhet valaki nyugodtan, miközben kétségek 
gyötrik saját hazájában a múltja miatt?

vORHER | NaCHHER / BEFORE | aFTER / ELŐTTE – UTÁNa (6:58)
PHiliPP KainDl / DaViD roDriGUEz (FiCTion / 2010 / aUSTria / HD)
Relationships have a start and an end. Sometimes the reasons for the end are the same as for 
the start. But sometimes something remains. And maybe that’s love.
a kapcsolatoknak van kezdetük és végük. néha ugyanazért ér véget, amiért elkezdődött. De 
néha valami megmarad. lehet, hogy a szerelem az.

WaITING FOR YESTERDaY / TEGNaPRa vÁRva (8:00)
PaTriCK JUnGHanS (aniMaTion / 2011 / BElGiUM / 35MM)
A depressed man struggles to move on and escape haunting memories of his wife, who was 
killed several years ago in a tragic accident.
Egy depressziós férfi képtelen továbblépni és elfelejteni a szörnyű emlékeket, melyeket 
feleségéről őriz, aki évekkel ezelőtt egy tragikus balesetben elhunyt.

WIE EIN FREMDER / STRaNGER aT HOME / IDEGEN aZ OTTHONOMBaN (23:30)
lEna liBErTa (FiCTion / 2010 / GErManY / HD)
Azad is young and he´s in love. The world should be open for him. But in state of toleration he 
and his family are not even allowed to leave the city. When Azads girlfriend wants to move, he 
has to decide if he´s willing to sacrifice his family for her.
azad fiatal és szerelmes. a világ nyitva áll előtte. De a tolerancia jegyében, ő és családja nem 
hagyhatják el a várost. amikor azad barátnője költözni akar, a fiúnak el kell döntenie, hogy 
feláldozza-e családját a lány miatt.

IN
FO

  V
I.

v. INTERNaTIONaL SHORT FILM FESTIvaL WIZ-aRT
MaY 2012 IN LvIv, UKRaINE, www.wiz-art.com.ua



2011  BuSho International Short Film Festival  |  37

DÉLUTÁNI ÁLOM / SHORT SLEEP (4:32)
VarGHa MárK PÉTEr (EXPEriMEnTal / 2011 / HUnGarY / HD)
Short sleep during the day when the borders of the reality and dreams are blurred. Short film 
inspired by Geza Csath’s short stories.
Egy rövid délutáni alvás amelyben a valóság és az álom határai elmosódnak. a történetet 
Csáth Géza művei inspirálták.

PA
N

N
O

N
H

A
LO

M
  I.

a SZOMSZÉDOM / MY NEXT DOOR NEIGHBOUR  (1:08)
áKoS BaDiTS (EXPEriMEnTal / 2009 / HUnGarY / DV)
Even the dead can’t rest in peace.
Még a halottak sem nyugodhatnak békében.

TOO SHORT / TÚL RÖvID (5:00)
aDrian BorS (EXPEriMEnTal / 2011 / HUnGarY / HD)
Life is too short to live in misunderstanding.
az élet túl rövid ahhoz, hogy félreértésekben éljük le.

aJTÓ /  DOOR (1:13)
nóra GErGElY (EXPEriMEnTal / 2010 / HUnGarY / DV)
The subject of film is a door of  house in Budapest. We can see,how change their colour in the 
wind.The door is a strange object, as a special person,who has different emotions.
a film témája egy  bérház ajtaja, amely a szélben szinte életre kel,indulatai,érzelmei,hangulat
ai vannak.

BELÉPNI TILOS / NO ENTRY (4:23)
VarGHa MárK PÉTEr (EXPEriMEnTal / 2011 / HUnGarY / HD)
Should you enter an abandoned building do not be suprised if strange things happen.The 
former occupants’ story will be told by the places you discover.
Ha egy elhagyatott házba belépsz, ne lepődj meg, ha ott különös dolgok történnek. a régi lakók 
történeteit a különböző helyiségek mesélik el.

ÁRNYÉKFILM / SHaDOW MOvIE (10:46)
SzaBó rÉKa (EXPEriMEnTal / 2010 / HUnGarY / HD)
The first motion picture by director/choreographer Réka Szabó, this black-and-white experi-
mental dance film offers a special perspective that presents the human being as an amorphous 
figure with a life reduced to the two dimensions of a cartoon. 
Szabó réka rendező/koreográfus első filmje. Ez a fekete-fehér kísérleti táncfilm az embert mu-
tatja be, mint amorf figurát, akinek az élete a két dimenziós rajzfilm keretei közé van szorítva.

PaNNONHaLOM / HUNDaY 2011:   HuNGARIAN SHORtS
03.09. SaTURDaY   10:00 – 18:00  VÖRÖSMARtY SMALL HALL

BLOCK  I.   / EXPERIMENTaL (72’)  10:00 - 11:00
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aRaNYLÖvÉS / GOLDEN SHOT (20:00)
TóTH GErGElY (FiCTion / 2010 / HUnGarY / DV) 
In the Industrial area there is a new, mysterious drug kicking about. Many are after the suit-
case that holds the sample. The hunt is on…
Híre megy egy új, titokzatos kábítószernek iparnegyedben. a mintát tartalmazó táskára többen 
is igényt tartanak. Megkezdődik a játszma…

MINT GYERMEK / aS a CHILD (4:04)
ErzSÉBET BoGlárKa PannoniaY (EXPEriMEnTal / 2011 / HUnGarY / DV)
Some Hungarian musicians formed a group that made a project called “Égi Kávéház” which 
is a musical album with famous elements of Hungarian poetry. This short film and the song 
depends on the poem called “Mint gyermek” written by Attila József.
néhány magyar zenész alkotta meg az „Égi Kávéház” zenei projectet, ami egy musical album, 
benne híres magyar költeményekkel. Ez a film József attila – Mint gyermek című verséről szól.

MODERN BaROKK / MODERN BaROQUE (3:13)
VarGHa MárK PÉTEr (EXPEriMEnTal / 2011 / HUnGarY / HD)
The fragile beauty of nature in contrast with the busy city. In modern Baroque everyday scenes 
are shown in an excessive ornamentation.
a természet törékeny szépsége kontrasztba állítva a zsúfolt várossal. a modern barokk világá-
ban, a mindennapi helyszínek túlzott pompában vannak bemutatva.

KaZETTa / CaSSETTE (10:00)
liCHTEr PÉTEr (EXPEriMEnTal / 2011 / HUnGarY / 8MM)
Our last class-trip was at the end of sixth grade in April 1997.
After this we did not see each other for years. One of us took a dictaphone with himself on this 
trip.Recently we have come across the recording by chance.
az utolsó osztálykirándulásunk 1997 áprilisában volt. Ez után nem is láttuk egymást évekig. 
Egyikőnk vitt magával egy diktafont erre a kirándulásra. nem rég meghalgattuk a felvételeket.

ZORa ÚTJa / ZORa’S WaY (8:00)
DorKa ManGUlT (EXPEriMEnTal / 2011 / HUnGarY / 8MM)
Zora is a slovak gypsy girl from Bratislava. Her roots and memories are dancing like dream 
pieces of her personality. How can she integrate them into her identity, bringing them close to 
her heart and present? That’s her way in 8’, on 8 mm.
zora egy pozsonyi cigánylány. Gyökerei és emlékei, személyiségének táncoló álomképei. Hog-
yan tudná magáévá tenni ezeket, és beépíteni identitásába, hogy közelebb kerüljenek szívéhez 
és jelenéhez? Ez az ő útja 8 percben, 8 mm-en.

REMOvE / REMOvE / ELTÁvOLÍTÁS (3:55) 
GYUlai aTTila,KáDár BálinT,STEinEr BalázS MiKlóS
(EXPEriMEnTal/2010/HUnGarY/HD)
Abused and left over machinery in a closed down factory with a secret desire to work. 
leharcolt és mellőzött gépek egy bezárt gyárban, arra vágynak, hogy újra dolgozhassanak.

INKREaTUS / INKREaTUS (9:18)
MáTÉ BarTHa (EXPEriMEnTal / 2011 / HUnGarY / HD)
A film on the story of creation, using a visual environment based on ink, and milk. The narrative 
is lead by primarily abstract, still somewhat figural shapes formed by the used material. The 
music is composed from computer generated, and vocal sound.
Film az alkotásról, vizuális környezetben, tintával és tejjel. Főleg absztrakt, mégis valami-
lyen formát ölt a felhasznált anyagokból épülő elbeszélés. a zenei aláfestés computeres és 
természetes hangok keveréke.
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JULISKa / JULISKa (8:10)
áKoS BaDiTS (FiCTion / 2010 / HUnGarY / HD)
Once upon where there was a squashed worm drying, where the surreal slapstick comedy and 
folk tale lived together, there lived a beautiful maiden whom you may know by the name of 
Juliska.
Hol volt, hol nem volt, ahol az agyonnyomott giliszta szárad, ahol a szürreális burleszk és a 
népmese együtt hálhat, ott élt egy szép lány, Juliska. 

BÉLa KÜZDELMEI / BELa’S STRUGGLE (9:56)
orSolYa BaJUSz (EXPEriMEnTal / 2011 / aUSTria-HUnGarY / HD)
Bela, the house decorator does not have it easy, his bosses at the Ministry of Culture and 
Education are heavily engaged in political activism, and wish to utilize his D.I.Y. gluegun-skills, 
through mind control and abuse of authority. 
Bélának a dekoratőrnek nem könnyű. Főnökei a Kulturális Minisztériumban erősen 
elkötelezettek a politikai aktivitásban és Béla ragasztópisztolykezelési tudását kívánják 
alkalmazni agykontroll gyanánt.

ENCOUNTER / ENCOUNTER (3:07)
PáTzaY áDáM (FiCTion / 2010 / HUnGarY / HD)
András is heading towards home in the suburb. Two strangers cross his way, then, without any 
reason, they beat him brutally. 
andrás éjszaka hazafelé tart a külvárosban. Két ismeretlen útját állja, majd minden indok 
nélkül kegyetlenül megveri.

GOLF WITH a SHOTGUN / GOLF WITH a SHOTGUN (13:05)
KriSToF DEáK (FiCTion / 2010 / UK / HD)
Deeply depressed Dave wants to end his life badly, but things don’t go quite to plan...
A short black comedy film about suicide, selfishness and clay pigeon shooting.
Dave nagyon szeretne már véget vetni sanyarú életének, ám ez nem olyan egyszerű mint 
gondolta... Egy kedves kis film öngyilkosságról, önzésről és agyaggalamb-lövészetről.

REGGEL / MORNING (1:55)
aMBrUS HorVáTH (FiCTion / 2010 / HUnGarY / DV)
Story of a morning before a university exam. Do I still have time? 
Egy egyetemi vizsga előtti reggel története. Van még időm?

HaLOTTI BESZÉD / FUNERaL SERMON (23:00)
PÉTEr SzEilEr (FiCTion / 2009 / HUnGarY / HD)
A hard day of András Tátrai.
Tátrai andrás nehéz napja.

aZ ÓRa / LESSON (9:00)
riCHTEr nóra (FiCTion / 2009 / HUnGarY / 16MM)
“Dear Parents, Orsi not do her homework for today’s lesson either. So I reprimanded her. 
10.14.1994. Alajos Márkus, Mathematics Teacher” Are there two realities? Although Orsi is 
only six years old, she asks: is the answer in numbers.
„Tisztelt Szülők! orsi nem készítette el a házi feladatát a mai napra sem, ezért figyelmeztetés-
ben részesítem 1994. 10. 14. Márkus alajos, matematika tanár.” Két valóság van? noha orsi 
még csupán hat éves, azt kérdezi: a válasz a számokban van?
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ZÁRT aJTÓK / THROUGH CLOSED DOORS (16:25)
áGó SiMon, STroMMEr Marianna (FiCTion / 2010 / HUnGarY / DV)
An estranged mother and son ultimately fall out over the mother’s actions in a blind rage, the 
dramatic last straw for their already burdened relationship.
az egymástól elhidegült anya és fia csúnyán összevesznek, aminek következményeképpen 
elérkezik az idő, amikor az utolsó szalmaszálat kell megragadniuk, hogy rendbetegyék megrom-
lott kapcsolatukat.

HÚSEvŐK / MEaT EaTERS (19:41)
PálinKáS PÉTEr (FiCTion / 2010 / HUnGarY / DV) 
A not so sophisticated group of girls tries to entertain themselves with a dancer, but the par-
ticipants are thinking of a different performance. Everyone gets something different from what 
they expected, and the suspense that goes with it is taken bloody seriously.
Egy kevéssé szofisztikáltan mulató lány csapat egy táncos fiúval kívánja szórakoztatni magát, 
de a résztvevő felek nem ugyanarra a produkcióra gondolnak. Mindenki mást kap, mint amire 
számított, az ebből is adódó feszültséget pedig mindenki véresen komolyan veszi. 

LÉPCSŐS PRÓBa / STEP TEST (26:40)
zSóFia SziláGYi (FiCTion / HUnGarY / 2009 / HD)
The story tells a relationship built upon rituals through small everyday gestures. How deter-
mined we can be to change these rituals. These changes are almost impossible, but there is 
nothing more scary than to think they might happen one day...  //  Történet egy mindennapi 
gesztusokra épülő, rituálékkal teli kapcsolatról. Mennyire tudunk elszántak lenni, hogy ezeken 
a rituálékon változtassunk? Ezek a változtatások szinte lehetetlennek tűnnek, és nincs annál 
félelmetesebb, mint arra gondolni, hogy egy nap ezek mégis megváltoznak majd… 

LÉPTEN-NYOMON / aT EvERY STEP (2:41)
GáBor láSzló (FiCTion / 2011 / HUnGarY / HD)
Lifelong step by step
Egy élet lépésről-lépésre.

MŰtét / PLaSTIC surgery (11:00)
anDrEa KozMa (FiCTion / 2010 / HUnGarY / DV)
The video portrays an experiment with materials: simulated operations made without flesh 
or blood (PLASTIC surgery/ a MŰtét).I was trying to replicate the sight and sensation with 
synthetic materials, and materials which are only placed in such conte
a videó  anyagkísérletről szól:  Hús és vér felhasználása nélkül készítettem műtét szimu-
lációkat. nem készítettem pontos másolatokat szervekről, a néző számára nem eldönthető, 
mekkora az, amit tulajdonképpen lát, pontosan hol helyezkedik el.

NEONFÉNYES BUDaPEST / BUDaPEST IN NEON LIGHT (3:34)
GáBor láSzló (FiCTion / 2010 / HUnGarY / HD)
Budapest in neon light, so wonderful when night comes...
a neonfényes Budapest éjszaka a leggyönyörűbb…

ÖT, HaT, HÉT / FIvE, SIX, SEvEN (11:50)
FEKTi BalázS (FiCTion / 2010 / HUnGarY / DV)
Ervin Lazar’s short story the film is based on is a parable of heroically overcoming lonelines 
and incomprehension.
lázár Ervin a film alapötletéül szolgáló novellája a magány, az értetlenség heroikus leküzdésé-
nek parabolája.
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TÉLI NaP / WINTER DaY (20:31)
BolF áKoS (FiCTion / 2010 / HUnGarY / HD)
At an ordinary young couple’s house the tap breaks down in the bathroom. Seemingly insig-
nificant event, husband goes to work, wife calls a plumber. The plumber might not be what he 
seems.
Egy átlagos pár fürdőszobájában elromlik a vízcsap. nem túl különleges esemény ez, a férj elm-
egy dolgozni, a feleség kihívja a vízszerelőt. ám a szerelő nem biztos hogy az, aminek látszik. 

vaKÁCIÓ / HOLIDaY (6:00) 
BriGiTTa BaCSKai (FiCTion / 2011 / HUnGarY / HD)
Daniel was alone at home and he had many things to do but, you know, kids don’t bear obliga-
tions... 
Daniel egyedül van otthon és sok dolga lenne, de mint tudjuk, a gyerekek nem szeretik a 
kötelezettségeket.

vaLaKINEK a vaLaMIJE / SOMEBODY’S SOMETHING (20’00)
GáBor rEiSz (FiCTion / 2009 / HUnGarY / HD)
Vincent travels to Hungary to sell the home of an uncle he has never seen. During the times 
he spend the old flat, crammed with furniture and objects, the boy comes face to face not only 
with own present but with the past of other people too.
Vincent Magyarországra utazik, hogy eladja soha nem látott bácsikája házát. amíg a lakásban 
tartózkodik, bútorokkal és egyéb tárgyakkal körülvéve, szembesül saját jelenével és más 
emberek múltjával.

L’ISOLa DEI GRaNCHI GIGaNTI / THE ISLaND OF GIaNT CRaBS (8:08)
VinCEnzo MErEnDa/KaTrin ann orBETa (aniMaTion / 2011 /  iTalY-HUnGarY / DV)
It’s a story of a inventor who decides to travel somewhere with one of his invention. He will 
land in a colorful island inhabited by pleasant and simple people who seems knew him already.
Egy feltaláló története, aki úgy dönt, hogy elutazik valahová az egyik találmánya segítségével. 
Egy csodaszép szigeten landol, amit kedves és egyszerű emberek laknak, ráadásul úgy tűnik, 
hogy már ismerik a látogatót.

I. REMETE SZT. PÁL / PaULUS THE FIRST HERMIT (19:29)
CSáSzár TaMáS, TraUB ViKTória (aniMaTion / 2011 / HUnGarY / DV)
The film is based on the maintained letters of St. Jerome, which is about the life and death of  
Paulus the First Hermit. Paul lived during the Christian’s persecution in the 3-4th century. He 
lived alone in the desert near Thebes 113 years.
a film Szent Jeromos fennmaradt levele alapján készült, melyet Pál az első remete életéről és 
haláláról írt. Pál a keresztény üldöztetés idején, a 3-4. században élt. 113 évig élt a sivatagban, 
Thebes közelében.

TEKINTET / REGaRD (14:00)
ViráG zoMBoráCz (FiCTion / 2010 / HUnGarY / HD)
Trainstation. Youngsters. A regard. An opportunity. Sort of...
Vasútállomás. Fiatalok. Egy tekintet. Egy lehetőség. Vagy valami olyasmi…
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MEMOIR / MEMOIR (1:20)
GáBor UlriCH (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / BETa)
The change of the premonitory signs, the rewritten weightlessness, it seems like it was her, or 
she resembles the memories made up, maybe.
az előjelek változása, az újraírt súlytalanság, úgy tűnik ő volt, vagy hasonlít a kitalált em-
lékekre, talán. 

aGÓBÁGÓ ÁLMa / aGOBaGO’S DREaM (2:48)
BorBála ToMPa (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / DV)
This short animation is about a dream of a young girl, who takes a trip in his imagination, with 
special adventures . In her dream she meets a witch, who is not that frightening, and reminds 
her of her mother. 
Ez az animációs rövidfilm egy fiatal lány álmáról szól, egy utazásról a képzeletében, különös 
kalandokkal tarkítva. az álomban találkozik egy boszorkánnyal, aki nem is olyan félelmetes, 
sőt, a lány édesanyjára emlékeztet.

BOLTOSMESÉK / SHOP TaLES (7:13)
ESzTEr SzoBoSzlaY (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / BETa)
My film is based on Aliz Mosonyi’s edition titled Shop Tales. The shops are lined up on the 
streets and squares of an imaginary town and each has a secret tale or story. By following the 
little boy playing on the streets we can also go along these sp
a filmem Mosonyi aliz Boltosmesék című kötetén alapul. a boltok egy képzeletbeli város 
utcáin, terein sorakoznak és egy-egy mesét, történetet rejtenek magukban. az utcákon játszó 
kisfiút követve mi is végigjárhatjuk ezeket a különleges helyszíneket.

FaLUN / aT THE COUNTRYSIDE (11:06)
WonHaz annaMária (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / DV)
The film shows the stillness, simplicity and naturalness of rural life. The typical situations  of 
the villagers can be observed through only one shot, sitting people on a bench in front of a 
house.
a film bemutatja a vidéki élet nyugalmát, egyszerűségét és természetességét. a tipikus falusi 
élet szituációit mutatja be egy kameraállásból, a ház előtti padon ülő ember szemszögéből.

ILL NINO - FINGER PaINTING (WITH THE ENEMY) / ILL NINO - FINGER P (4:54)
roBErT KaDar (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / HD)
A music video about Lil, a deamon girl, who comes down to Earth and gets lost. She sets out to 
discover this world, which she first finds exciting and beautiful, but which turns out to be quite 
different from what she had thought. She has to run away.
Egy zenés klip lilről, a démonlányról, aki a földre száll, de eltéved. Mégis megpróbálja felf-
edezni magának ezt a világot, ami elsőre izgalmasnak és szépnek tűnik, de amiről aztán kiderül, 
hogy nem egészen olyan, mint amilyennek ő gondolta. Menekülnie kell.

MÉG MIRE JÓ a HULLÁMCSaT? / WHaT ELSE IS THE BOBBY PIN GOOD FOR? (2:30)
rolanD TóTH-PóCS (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / BETa)
Usually, we throw out the useless odds and ends that accumulate around us. In the best case 
scenario we let them pile up in a corner where they wait in hopes of a more auspicious turn of 
fate. But there was once someone who took great offence at bein
a haszontalan kacatokat általában kidobjuk. Jobb esetben gyűjtögetjük őket egy sarokban, 
ahol elhagyottan várják sorsuk jobbra fordulását.
ám történt egyszer, hogy valaki igenis zokon vette számkivetett életét.
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PaTaKISKOLa / STREaMSCHOOL (1:55)
VáCz PÉTEr (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / HD)
A little girl has an adventure with water as she travels from a small brook to the sea. A tale of 
growing up based on a Hungarian poem.
Egy kislány kalandja a vízzel, egy utazás során a kis pataktól a tengerig. Mese a felnőtté 
válásról egy magyar vers alapján.

SÉTa / WaLK (2:22)
zSUzSanna Paál (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / BETa)
A mother goes for a walk with her little baby in a pram...
Egy anya gyermekét babakocsiban tolja. Sétálni indulnak...

SODRÁS / FLOW (5:00)
SzaBó DoroTTYa (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / DV)
A 5-minute short about the philosophy of travelling. We start in a meditative status and we 
reach the end of our way, through that we gain experience and go with the flow. The evolution 
of shapes and colors presented in this short have symbolic content.
5 perces szerzői rövidfilm az utazás filozófiájáról. Meditatív kezdeti állapottól eljutunk utunk 
végéig, miközben tapasztalatot szerzünk, sodródunk az árral. a filmben megjelenő forma- és 
színevolúció szimbolikus tartalommal bír.

SONaR - aBSTRO /  (4:47)
áKoS BaDiTS (aniMaTion / 2009 / HUnGarY / HD)
Animated music video for SoNaR’s Abstro.
animációs videoklip a Sonar abstro című számához.

vILLaMOS / TRaM (5:45)
rozi BÉKÉS (aniMaTion / 2010 / HUnGarY / BETa)
The protagonists of this film are the line and the almost abstracted composition as seen from 
a tram.
a film főszereplője a vonal és az absztrakció határát súroló kompozíció. 

ÖRÖKRE vaLÓ / ONCE aND FOR aLL TIME (10:40)
KaTalin riEDl (aniMaTion / 2011 / HUnGarY / BETa)
This world is just an illusion. Miss G.  has been initiated into the truth about it. Now she must 
forget but she cannot so she’s going to be killed. Both her body and her soul will die forever. Maybe 
tonight. Her bounden duty is to tell the truth unt  //  az emberek elhiszik, hogy ez a tetszhalott letar-
giához hasonló élet a valódi boldogság. G. kisasszony beavatást nyert a titokba. Ezért az életével kell 
fizetnie. Minden éjjele gyötrelmes küzdelem. Gyilkosa nem elégszik meg a test halálával, a lélek vé-
gleges, örökre való elpusztítását tűzte ki célul. G kisasszony eldöntötte, míg él, kihirdeti az igazságot.
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INTERNaTIONaL vOLUNTEER FORUM
Hungarian Volunteer Sending Foundation (HVSF) provides human resource for development and aid 
projects in developing countries. Our volunteers help in Africa, Asia, Latin America and Europe. The 
program includes providing information on current projects and the selection criteria for volunteers. 
Short films on the subject will be screened, and former volunteers do colourful presentations on 
their exotic stay and work. Development aid and international voluntarism divides public opinion: 
why help abroad when there’s so much to do at home? What are they spending our money on in 
Africa? What have I to do with poor countries? These are all valid questions and the answer is 

abundant and multifold. A roundtable discussion with special guest ANDRÁS HAJÓS from 3pm will cover international voluntarism, the relation of 
developing and developed countries, and role of Hungary in all of that. 
www.hvsf.hu

NEMZETKÖZI ÖNKÉNTES FÓRUM
A Magyar Önkéntesküldő Alapítvány (HVSF) szegény országok megsegítését célzó 
fejlesztési és segélyezési projektek lebonyolításához biztosít emberi erőforrást. 
Önkénteseik jelenleg három különböző program keretében Afrikában, Ázsiában, 
Latin-Amerikában és Európában dolgoznak. A programon szó lesz arról, hogy milyen 
kritériumok alapján kerülnek az önkéntesek kiválasztásra, milyen futó projektekbe lehet 
bekapcsolódni. témába vágó rövidfilmeket és világlátott önkénteseink képes-színes 
élménybeszámolóit is láthatják. A segélyezés és a nemzetközi önkéntesség megosztja 
a közvéleményt: miért külföldön segítünk, mikor itthon is annyi a baj? Mire költik a 
pénzt, amit afrikai országoknak adnak? Mi közünk a szegény országok problémáihoz? A 
kérdések jogosak, a válaszok bőségesek és sokrétűek. 15h-tól sor kerül egy kerekasztal 
beszélgetésre a nemzetközi önkéntességről, fejlődő és fejlett országok viszonyáról, és 
Magyarország szerepéről mindebben. A beszélgetést moderálja:

HAJÓS ANDRÁS, ELŐADÓMŰVÉSZ

DED UGaNDÁBaN / DED IN UGaNDa (6:25) DED (2008 / GErManY / DV)
On a mission in Africa – German Development Service (DED)
Munka közben afrikában: a német Fejlesztési Szolgálat (DED)

DED ECUaDORBaN / DED IN ECUaDOR (6:06) DED (2008 / GErManY / DV)
On a mission in Africa – German Development Service (DED)
Munka közben afrikában: a német Fejlesztési Szolgálat (DED)

aFRIKa LIGHT / aFRICa LIGHT (26:13) zSolT Molnár (2009 / HUnGarY / DV)
Travel blog of a volunteer who spent one year in Namibia.
Egy önkéntes úti naplója, aki egy évet töltött namíbiában.

MaGYaR ÖNKÉNTESEK KaMBODZSÁBaN / HUNGaRIaN vOLUNTEERS IN CaMBODIa (15:39) 
HVSF (Magyar Önkéntesküldő alapítvány / 2006 / HUnGarY / HD)
Introducing the work and circumstances of a volunteer engaged in an ecotourism project in Cambodia.
Kambodzsa szívében egy ökoturizmus projekttel foglalkozó önkéntes munkájának, életkörülményeinek bemutatása.

MaGYaR ÖNKÉNTESEK vIETNÁMBaN / HUNGaRIaN vOLUNTEERS IN vIETNaM (16:45)
HVSF (Magyar Önkéntesküldő alapítvány / 2006 / HUnGarY / HD)
Introducing the work and circumstances of a volunteer engaged in the life of a hospital for children with disabilities in Vietnam.
Vietnámban egy sérült gyerekekkel foglalkozó kórházban dolgozó magyar önkéntes munkájának bemutatása.

02.09. FRIDaY   13:00-16:00        VÖRÖSMARtY SMALL HALL
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GOMBUSHO WORKSHOP 2011
The 5th GomBuSho International Multicultural Workshop in the South-Lowland has finished on the 
23rd of July. Previous years justified that young people can in fact are willing to create something 
together, therefore we were very pleased that beside the collapse of the sponsoring system we 
still were able to make the workshop happen with the aid of OSI. So the Gombolyag Foundation 
resumed it’s work started up in 2008 to prove that a peaceful Slovakian-Hungarian relationship does 
exist on cultural field... On the 3rd LifeAd one-minute spot competition along with Azyl festival in 
Bratislava had the topics of ‘Are we Europeans!?’, ‘Giving hands’, and to be actual also the ‘Seventh’ 
and ‘What are you aiming at?’ for the filmmakers to make a short about it. Beside the Slovakian 
and Hungarian competitors we also had some work coming from the neighboring countries such as 

Austria, Romania (Transylvania) and Ukraine. Now comes the after touch-ups and they can be seen as premiere at 7th BuSho Festival.

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 a 7. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon 
tartjuk!

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 és kreatív asszisztens
 Ferry the Greek,     orrmány, zenebeszéd, csörömp
 zuzu & DjTamix,     csacskamacska vokál
 DJ Gouranga:     mixer.

03.09. SaTURDaY   20:00 VÖRÖSMARtY SMALL HALL
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BESTOFFEST 1.  30.08. TUESDaY   16:00 VÖRÖSMARtY SMALL HALL
CINE tRANS EuROPE 1.

CINE TRANS EUROPE is the name of a - particular - partnership between actually four festival, which resist to a cinema which keeps 
repeating the same kind of emotions and concepts, incapable to overcome dominating and reductive interpretations. This collaboration, 
started in April 2009, continues in Paris and in all the other partner festivals: the festivals of Budapest, Madrid and Syracuse.
A Cine Trans Europe négy fesztivál együttműködése, mely különösen arra ügyel, hogy ellenálljon a jól ismert érzelmek, 
koncepciók ismételgetésének és meghaladja a jelenleg domináns interpretációkat. Az együttműködés 2009-ben kezdődött. 
Az első helyszín Párizs volt, majd sorra következnek a további fesztiválhelyszínek: Budapest, Madrid és Siracusa.

INTERNaTIONaL FESTIvaL SIGNES DE NUIT (FRaNCE) 
Since 2003 the international Festival SIGNES DE NUIT is active in Paris and all over the world. In its 
8th Edition in 2010 the festival has presented around 200 films coming from 50 countries at different 
places in the centre of Paris. The International Festival SIGNES DE NUIT based in Paris is comprised 
of films, which reflects new views, original imagery and critical approach to the crucial points of the 
modern human existence. It is a place for cinema that expands its own boundaries, that is astonish-

ing, different, potentially free from the pressure of tradition, ready to give itself to the unpredictable experimentation. The fstival 
shows films and audio-visual works coming from all over the world, which test new audio-visual languages and in the same time are 
interested in current problems and situations of present societies. 

Simple Presence Futur Perfect
Davide Pepe / italy / 2008 / Video / 05:00

A shrill voyage into a space of magnificent nervosity and threat. Beauty is broken, the existential alphabet declined into emptiness

Centipede Sun
Mihai Grecu / France / 2010 / Video / 10:00

Centipede Sun focuses on the landscape of the Altiplano region in Chile. The landscape of the Altiplano region in Chile, 
synonymous with isolation, has enormous ‘empty’ panoramas in which the life forms we know seem to be absent. Against 

this background, Grecu brings to life his rich universe.

aorta
Daniel Wawrzyniak / Poland / 2009 / HD / 05:00

Aorta – big arterial root, the branches of which supply blood to all tissues.

Exodus
almagul Menlibayeva / Kazaksthan / 2009 / DV / 11:00
„Exodus“ is showing a weared off tradition in the present Kazakhstan, like a strange and powerful tale. Men and women are in the 
process of packing up their Yurtas (nomadic tents). An ancient shamanistic normad ritual „The Closing Road“ is persecuted, only 
perceived by a girl, who is icaptivated by what is ment to be left behind. Exodus is on the same time evoking the global uprootin

Sink
Kirstin Tan / Singapur-Thailand / 2008 / HD / 10:40
Stylised black-and-white film about the relationship between a man and a sink in the sea, which symbolises the different stages of life.

Olhos de Ressaca (Undertow Eyes)
Petra Costa / Brazil / 2009 / 35 mm / 20:00
In Undertow Eyes, Vera and Gabriel, an elderly couple, navigate through past and present, telling their own life story. Their 
remembering, rendered in images from family archives that confound themselves with images of the present, suggests a 
personal diary on love and death.

Clean up
Sebastian Mez /Germany / 2008 / 35mm / 9:20 

It’s his job to recover the death chamber at an american prison after the executions of the condemned by lethal injection. 
It’s a ritual act in which the viewer becomes witnesses of an execution.

La Terraza del hospital (Hospital Terrace)
Daniel Varela Sanchez / Ecuador / 2009 / Video / 11:00

Lucas is a young man who decides to free himsemf from reality and so dies in a hospital. He remembers his final moments 
ending up at hte hospital terrace.

Snakes
Patrick Jolley / ireland / 2009 / Beta / 5:00 

Sounds of slow traffic on a rainy street. A man in a cheap suit lies on the bed in a quiet apartment. Snakes entwine him, crawlin

BESTOFFEST
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BESTOFFEST 2.  30.08. TUESDaY   18:00 VÖRÖSMARtY SMALL HALL
CINE tRANS EuROPE 2.

La BOCa DEL LOBO (SPaIN) 
To show and to promote the most interesting, avant-garde and hazardous movies from the international 
and independent cinema, transforming madrilean nights into a cross cultural place. To attract and create 
new amateurs of this kind of production with an alternative offer, by generating new place for showing. 
These are the main objectives of this festival. First to organize a film festival in a music club and to 
promote it with a new project - the touring festival - La Boca del Lobo suggests a different model of 
competition, by organizing itself in small places to make connections between audience and producers 
easier. The aim, since its first edition in 1997, is to explore new ways in the seventh art from a different 
perspective, valiant; blended with the other art: music. Workshops, forum, exhibitions and concerts are 
part of the festival program. A festival escaping from the main stream ghetto. A festival made in a cave. 
A bet against who thinks: ”madrilean movida is dead!” A project coming from the dark night, shining by 
itself, that pays a tribute to creators of our age.
http://www.labocadellobo.com

arES ProGraM for CinE TranS EUroPE

Inner Klange / lemeh 42, 10’ - italy 2010 
In 1910 Kandinskij published one of his most important works, Klange (souds). The general principle 
of Klange was the liberation of the inner sound. One century later, Lemeh42 realizes a personal 
homage to this Russian painter. Inner Klange is an animated journey to find the Inner Sound.

The art Qaeda’s Project / Wei-Ming Ho, 7’.03’’ - Taiwan 2010
In a weird atmosphere, the images set out for an exciting adventure. Did the images represent the secret 
signals, a mysterious journey or a silent protest?By means of “Guerrilla Art” action, this project presented 
the conversation between the images and city environment. It means to mix calculations, environment 
and visual images to present an ironic and humorous contrast.

an Italian Tale / Pasquale napolitano, 4’.41’’ - italy 2010
It is an attempt to tell a territory through the language of the video: maintaining and amplifying the digital 
detritus of the television, the voice and face of the writer Roberto Saviano will amplify and reverberate, like 
that of a modern bard, finally dissolve. 

 

Triangle / Dimitri lurie, 2’. 12’’ - russia 2004
Film is a visualization of a classical love triangle. Here an escape from libido turns to have a religious touch. 

Mantramare / Diego Panarello, infrason e ara, 17’. 36’’ – italy 2010
Echoes of stories, sounds and visions inspired by the stories and the sea of Sicily. 

BESTOFFEST



48  |  2011  BuSho International Short Film Festival 

B
ES

tO
FF

ES
t 

 4
.

The Artkino Short Film Festival
20-25 September 2011. www.artkinofeSt.ru
The Artkino Short Film Festival presents the best author’s feature, documentary, animation, art 
and 3D short films created by students of cinema schools and independent filmmakers from all 
Russia. The mission of the Artkino Film Festival is the revival of author cinema in Russia, promoting 
discoveries in cinema-language, drawing attention to author and experimental films by promoting 
author’s short films created by students of cinema schools and independent filmmakers. The festival 
gives directors a chance to be judged by the respected filmmakers, to show their movies on the “silver 
screen” and explain their work to the viewer. It is necessary to add that the Artkino Festival is the only 
Russian short film festival, which is engaged in the further promotion of the films, which participated in its competition program. In 2009-2011 
eight DVDs with the best films of first (2008), second (2009) and third (2010) festivals were released. The participants of the festival also have 
a chance to take part in the all-Russian tour “the Echo of the Festival”. The best short films of this tour can be seen in different cities of Russia, 
CIS and Europe.
Az Artkino Rövödfilm-fesztivál Oroszország filművészeti iskoláinak és független filmeseinek legjobb szerzői- és dokumentumfilmjeit, 
animációs filmjeit, 3D kisérleteit mutatja be. A fesztivál célja, a szerzői film újraélesztése Oroszországban, új filmes nyelvek felfedezése, a 
független és szerzői filmek promóciója. A fiatal filmesek elsimert szakértőknek mutathatják be filmjeiket, megjelenhetnek a “mozivásznon”, 
közönség előtt szerepelhetnek. A fesztivál különlegessége és Oroszországban egyedülisége is, hogy vállalja a versenyfilmek további 
promócióját is, 2009-2001 között 8 DVD-n jelentette meg az első három fesztivál (2008-2010) versenyprogramját. További lehetőség a “fesz-
tivál visszhangja”, melynek során a legjobb filmek Oroszország, az egykori Szovjetunió utódállamai és Európa több városában is szerepelnek.

Program   No.1 (90’)

1. «The road to Lamz», directed by andrey averkov, 17 min., 2009
A man wastes all his strength, his whole life to eventually find peace, not realizing that sometimes it 
should just go and stop. Not far from the sand pit there is a little house, a man who lives there sells 
mirrors. Every day he watches cars passing by - a businessman, married couple with children, two 
drivers in trucks, beautiful girl in an evening dress - and all of them searching a way to a mysterious 
place called “Lamz”

Grand-prix (artkino Short Film Festival, 2009)

2. «about hedgehog», directed by natalia Belyaeva, 11 min., 2007
Christmas party in the kindergarten. The kids dressed like bunnies and snowflakes, and only one boy 
wears a costume of Santa Claus. Children tease him and dissatisfied teacher almost deprives him of 
the holiday. But despite the failure, this full of charm boy finds a way to stay Santa Claus and deliver 
his gifts to others.

audience Choice award (artkino Short Film Festival, 2008)

3. «Boiling Point», directed by Julia Bogorad, 25 min., 2009
A couple, Igor and Rita, married for 6 years, constantly checks each other’s feelings. Gradually it turns 
into a strange game, where photos serve like documentary evidence of their emotions. The game went 
on until Rita did not break the rules and involved her unborn child in it.

Best Cinematography award (artkino Short Film Festival, 2010)

4. «Two pairs,», directed by «arT-Band Filma», 8 min., 2008
Romantic story about two pairs of shoes, their meeting and affection that turns out to be the story of 
their owners.

Innovation in Cinema award (artkino Short Film Festival, 2010)

5. «In order», directed by Victoria lopach, drama, 7 min., 2009
A girl comes to the beach to bury the things of her lover. But to bury the memories is not that easy! 
Things start to live their own lives.

Best Experimental Film (artkino Short Film Festival, 2010)

BESTOFFEST 4.  31.08. WEDNESDaY   14:00  VÖRÖSMARtY SMALL HALL
ARt KINO, MOSCOW
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6. «The Pray», Directed by Daniil Vorobyov and Evgeny Tkachuk, parable, 3 min., 2010
A story about painful searches of God inside you. Story about a real pray. A parable.

Best Film up to 5 min. winner (artkino Short Film Festival, 2010)
«Realizing the Truth» winner (russian Family Festival, 2011)
Grand-Prix at the «videnie» Festival (2011)

7. «It seems that it’s over but it’s not over really»,
directed by Maxim zykov, comedy, 19 min., 2009
A guy named Serezha comes to get a medical sertificate to a swimming pool, but it proves to be not so 
easy. He can’t stand the procedure, faints and hits his head

Grand-prix (artkino Short Film Festival, 2010)
Jury Special Notice (Kinotavr, 2010)
Film experts and film critics diploma (Kinotavr, 2010)
Best Script Winner (VGiK international Student Festival, 2011)
Best Film Winner (Holy anna, 2011)

Program   No.2 (63’)

1. «To children about the USSR»,
Directed by arkady Vodakhov and David Kocharov, animation, 4 min., 2010
Storyline: Lenin came to people and said: “Why do you live badly under the tsar, let’s live badly under 
my power” And after these words he jumped up on an armored car… What else do you need to know 
about the USSR?

The 3rd artkino short film festival (2010) participant
Madagaskar International festival (2011) participant

2. «Draft», directed by Timothy zhalnin, 18 min., 2010
Irina is a theatrical actress in a small provincial town. Once she has the chance to take part in casting 
for the role in one of Moscow theaters. To participate in the project she should send a video with any 
passage. In the crowded room of a communal flat Irina sets the camcorder and starts recording ...

Jury Special Prize (artkino Short Film Festival, 2010)

3. «While he was flying», director alexander Kessel, drama, 30 min., 2006
The seven-year-old girl lives with her grandmother. Self-relient little one believes that her father is a 
brave pilot, that he will come back and bring her a present: the cherished school-bag. Based on the true 
story of one girl’s meeting with ...

audience Choice award, all-russian tour “Echo of the First artkino Festival “, 2009
audience Choice award, all-russian tour «Echo of the First artkino Festival «, 2009
«Civil Society» Foundation (Canada) Prize (Stalker Film Festival, 2006)
Best Feature Film Winner (Creativity: Moscow: cinema, 2007)

4. «The End», directed by Max Dotsenko, comedy, 11 min., 2006
Two men in the center of the city. A mad rush along the night streets. They are separated by the 
distance, age, social status. An occasion unites them. It seems that they are ready to follow each other 
forever. Will it have an end? Ironic title of this movie implies that we never know the end of the story - 
it is too similar to the start.

Best Short Film up to 15 minutes (artkino Short Film Festival, 2010)
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NexT International Film Festival celebrates daring and creative filmmaking. With a competition dedicated to 
narrative fiction and animation films up to 60 minutes, our goal at NexT IFF is to discover and promote today 
the new talents of tomorrow’s cinema. NexT International Film Festival finds its inspiration in the works of 
film director Cristian Nemescu and sound designer Andrei Toncu who died together in a car crash in 2006, 
at the age of 27 and 28, respectively. Their last (uncompleted) film together - the debut feature “California 
Dreamin’ (Endless)” - won Un Certain Regard Award in Festival de Cannes (2007). In 2005, the first edition of 

BuSho screened “C Block Story”, a short film made by Cristian Nemescu, where Andrei Toncu signed the sound recording. NexT International 
Film Festival is an event organised by NexT Cultural Society, created in 2006 in memory of Cristian Nemescu and Andrei Toncu.
A Next Nemzetközi Filmfesztivál a bátor és kreatív filmkészítés ünnepe. A verseny a 60 percnél rövidebb, narratív fikciós és animációs filmek 
versenye, mellyel az a célunk, hogy a NexT IFF felfedezze és promótálja a jelen új tehetségeit a holnap mozijának. A fesztivált két fiatalon, 
2006-ban egy autóbalesetben együtt elhunyt filmes, Cristian Nemescu 27, rendező és Andrei Toncu 28, hangmérnök munkája inspirálta. Utolsó 
és befejezetlen filmjük együtt, a “California Dreamin’” Cannesban, Un Certain Regard díjat nyert 2007-ben. 2005-ben Az első BuSho fesztiválon 
mutatták be a “C block Story” című filmjüket. A fesztivált a NexT Kulturális Közösség rendezi meg immár 2006 óta, a két filmes emlékére.

The Tube with a Hat
By: radu Jude. Sound design: andrei Toncu, romania, 2006, 23’, color
A short road-movie about the importance of the small things in life.

Marilena
from P7 By: Cristian nemescu. Sound design: andrei Toncu, romania, 2006, 45’, color

Things you do for love...

NexT International Film Festival  |  March 28 - April 1, 2012 submissions open by November 30, 2011 www.nextfilmfestival.ro

BESTOFFEST 9.  31.08. WEDNESDaY   21:45    VÖRÖSMARtY SMALL HALL
CSODA / MIRACLE
XiV. Faludi nemzetközi amatőrfilmszemle díjazottjai

JESÚS PÉrEz-MiranDa: DEaR CHILD JESUS/JÉZUS DRÁGa GYERMEK, 2009, 10’, FiCTion
Jesús, a six-year-old child, wakes up in the middle of the night with an urgent need to pee, but his fear of the dark 
prevents him from crossing the long corridor that separates his room from the bathroom. Influenced by his mother’s 
advice, he asks god for help, in the hope that some kind of miracle might happen.
Jézus a kisfiúcska fél a sötétben. Van, amikor az imádság nem segít?

MariCarMEn MErino: THE SEa /a TENGER, 2009, 15’, FiCTion
Nacho is turning five and his mom takes him to the sea, which he has never seen. He had imagined many different seas, 
with colours, fish and sunshine, but certainly not like this one. We sometimes go very far expecting to see great things, 
and only manage to watch a glimpse of something, and we can’t even be sure what it is.
Hány szine lehet a tengernek amit még sosem láttunk? A film egy kisfiúról szól aki a tengert kapja ajándékba.

alEXEi GUBEnCo: GREaT EXPECTaTIONS, 2009, 3’, aniMaTion
Not everyone is meant to fly.
Nem repülhet mindenki.

SVYToSlaV FEKHTEl: SaCRISTaN/ SEKRESTYÉS, 2009, 15’, DoCUMEnTarY
Kurt Wekslender has an unusual profession – he is a kuester (sacristan) of the German Lutheran church of St Katherine in Kiev. 
As a result of Stalin’s repressions his parents were killed and his grandparents died in a labour camp in Siberia. Therefore Kurt 
had prepared the paperwork to emigrate to Germany. But he could not leave: this church became his homeland.
“...és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeiről és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, fájdalom sem 
lesz többé, mert ami eddig volt, elmúlt.” Jel 21,4

PaBlo orTEGa: 8.00a.M. 2009, 11’, FiCTion
What would you do if your life is centered around a relationship where your partner has forgotten why you are together?
Mit tennél, ha az életed középpontjában egy olyan kapcsolat állna, amelyben a társad elfelejtette miért is vagytok 
együtt valójában?
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A group of women film workers established the Doris network in 1999: producers, 
scriptwriters and directors, assistants directors, set designers, script girls and film 
students. The network was interested in investigating how to influence stereotypes 
about men and women presented on film and TV screens. Women have seldom had 
the opportunity to make films on their own conditions. Film ,which is the youngest 
of all art forms, is dominated by men. Women are allowed to make shorts and 
documentaries, but on the feature film side it’s almost impossible. Around 20% of all the feature films made in Sweden are by women. And 
this has been the state of affairs for several years. This is why we have created the Doris manifesto.
Egy csoport női alkotó alapította a Doris hálózatot 1999-ben. Producerek, forgatókönyvírók és rendezők, rendezőasszisztensek, dizájnerek 
és diákok. Céljuk, hogy megvizsgálják a azoknak a férfi-női sztereotípiáknak a hatásait, amelyek a filmben és a TV-ben láthatók. A 
nőknek ritkán adatik meg a lehetőség, hogy a maguk feltételei szerint készíthessenek filmet. A filmet, a legfiatalabb művészeti formát a 
férfiak dominálják. A nők csupán rövidfilmeket és dokumentarista műveket készíthetnek, de a játékfilm területén kicsi az esélyük erre. A 
Svédországban készült játékfilmek közel 20%-t nők készítik. Ez évekig vitákra adott okot. Ezért hoztuk létre a Doris Manifesto-t.

BESTOFFEST 6.  01.09. THURSDaY   21:45  VÖRÖSMARtY SMALL HALL
tHE DORIS MANIFEStO
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BESTOFFEST 7.  01.09. THURSDaY   14:00  VÖRÖSMARtY SMALL HALL
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As a nomadic festival project running 12 months, CologneOFF 2011 is focussing on 
experimental aspects of the „global“ art medium “video” (experimental film and 
videoart) by spotlighting the diversity of artistic and curatorial contributions from 
many countries around the globe. In 2010, the 6th CologneOFF festival edition in 

sequence is being prepared within the international network at different places, with a world premiere in Budapest in September 2010, 
including for the first time an international jury consisting of the curators from 7 internationally reknown festivals: Margarida Paiva (director 
Oslo Screen Festival), Gioula Papadopoulou (curator Videoart Festival Miden Greece) Macu Moran (director Videoart World Barcelona), 
Giorgio Fedeli (curator VisualContainer Milan), Jonas Nilsson/Eva Olsson (Orebro International Videoart Festival Sweden), Mohamed Allam 
(director Medrar Video Festival Cairo Ägypten), Tamas Gabeli (director Budapest International Shortfilm Festival Hungary)

A nomád fesztiválként működő Cologne Off 12 hónapon át tart, fókuszban a globális video-művészeti-médium kísérleti aspektusával. 
(kísérleti film-, és videoművészet) Reflektorfényben a művészeti és kurátori kivitelezések sokszínűsége a világ számos országában. 
2010-ben a 6. Cologne Off fesztiválsorozat különkiadása készült el, egy nemzetközi hálózat keretein belül, különböző helyszíneken és egy 
világpremierrel Budapesten, 2010 Szeptemberében. Első alkalommal egy 7 tagú zsűri csoport is értékelte a munkákat, 7 nemzetközileg is 
ismert fesztiválról: Margarida Paiva (kurátor, VisualContainer Milánó), Gioula Papadopoulou (kurátor Videoart Fesztivál Miden Görögország) 
Macu Moran (főrendező Videoart World Barcelona), Giorgio Fedeli (kurátor VisualContainer Milánó), Jonas Nilsson/Eva Olsson (Örebro 
Nemzetközi Videoart Fesztivál Svédország), Mohamed Allam (főrendező Medrar Video Fesztivál Kairo Egyiptom), Tamas Gabeli (főrendező 
BuSho Magyarország)

CologneOFF 2011 - videoart in a global context
CologneoFF Vii - Seasons of Perception

Shahar Marcus (israel) - Still Burning, 2010,    2:36
alexander isaenko (Ukraine) - Changing Point, 2011,   6:05
albert Merino Gomez (Spain) – Hidden Mud, 2010,   7:42
andres Jurado (Colombia) - 2:48 minutes with the door, 2009,  3:01
Valerio de Bonis (italy) – Pantograph, 2008,    9:55
Eva olsson (Sweden) - The Labyrinth, 2009,    3:41
Shaun o’Connor (ireland) - amadee, 2010,    4:17
Sarah Mock (Germany) - Is there a way out, 2011,   3 :47
andrew Fedak (USa) - Orange County Surreality, 2011,   3:00
lino Strangis (italy) - Battle Plays in Her Mind, 2010,   6:44
Wrik Mead (Canada) - Winter’s End, 2010,    8:00

The presentations of CologneOFF 2011 will not only demonstrate the power of the presented 
video works, but also the power of presenting the diversity of video as an art medium practiced 
as a global art language. CologneOFF, founded in 2006 exclusively for the net as an online film festival, developed meanwhile a strong 
physical component via its physical screenings, projections and exhibitions worldwide, and changed 2010 its name into Cologne 
International Videoart Festival. It is unique in its kind, since it is no conventional festival. It has no static festival location, but it is 
organised in form of a media art project, which gives its founder and director Agricola de Cologne all freedom to set through his artistic 
ideas of creating via global networking. In this way, this festival context is as independent as it can be.

Agricola de Cologne is also no “normal” physical, but a virtual artist, launched as an artist brand on 
1 January 2000. It is worldwide the only true virtual artist and curator, whose name is, in addition, 
simultaneously also his artistic program and concept. Only several times a year, this unusual artist is 
manifesting himself in physical space. Agricola de Cologne is the creator of a global Internet based 
network, consisting of countless projects & platforms focussing on different forms of digital art online, 
and more than 2000 media artists and numerous curators, institutions and organisations around the globe. 
Thanks to this network, CologneOFF 2011 is able to travel during the coming months once around the 
globe and present videoart in a global context.
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BESTOFFEST 8.  01.09. THURSDaY   15:00  VÖRÖSMARtY SMALL HALL
CINEFEST
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JAMESON CINEFEST MISKOLC INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2011. SZEPTEMBER 17 – 25.
This year’s 8th International Film Festival in Miskolc welcomes the representatives of film 
industry from Hungary and abroad. The festival has a wide range of films on offer. There 
will be 20 feature films in the competition running for the main prize of which 12 has not 
been shown in Hungarian cinemas yet. The other 8 films can be seen in the outlook program as Hungarian premiere. We stick to traditions 
thus all screenings and related events (concerts, exhibitions, conferences etc.) will be free to attend. For more details please visit 
www.cinefest.hu
Az idei Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 8. alkalommal várja a hazai és nemzetközi filmszakma képviselőit. A fesztivál filmkínálata minden 
eddiginél gazdagabbnak ígérkezik. A nagyjáték film program 20 filmje közül 12 eddig Magyarországon nem vetített alkotás verseng majd a 
fesztivál fődíjáért. 8 filmet pedig nemzetközi kitekintő programban láthatnak hazai premierként majd a nézők. Idén is megőrzi a fesztivál azt 
a hagyományt, hogy valamennyi vetítés és kapcsolódó program (pl. koncertek, kiállítások, konferenciák) ingyenesen látogathatók.A részletes 
programról és a filmekről folyamatos tájékoztatás a www.cinefest.hu honlapon.

SElECTED SHorTS FroM THE PrEVioUS EDiTion:

TOUR / TOUR / SiMonYi BalázS / HUnGarY / 2009 / 12:26
Anti is a surveyor and an obsessed hobby-cyclist. He has a dream. One day he will be able to 
ride 183 km uphill as cyclists do at Tour de France. And, as we know, faith can move mountains.
Anti földmérő és megszállott hobbibiciklista. Arról álmodik, hogy egy nap majd végigteker egy 
183 kilométeres hegyi szakaszt, ahogy a Tour de France kerékpárosai…

I DON’T FEEL LIKE DaNCING / NEM aKaROK TÁNCOLNI 
/ EVi GolDBrUnnEr & JoaCHiM DollHoPF / GErManY / 2008 / 7:45
Somewhere in a warzone. Three young stationed soldiers try to divert themselves from their 
everyday wartime existence. One of them takes notice of a local girl. The comrades follow her...
Valahol egy háborús övezetben. Három fiatal katona igyekszik elterelni saját figyelmét a mindennapos 
háborús eseményekről. Egyikük kiszemel magának egy helyi lányt. A bajtársai követik őt…

SUNSTROKE / NaPSZÚRÁS / HorVáTH lili / HUnGarY-GErManY / 2009 / 34:00
Maja is 17 – she is a child herself, but already has a baby who she lives with in a reformatory. She 
struggles with being a mum and desire of being free in the same time. Her story comes to a turning 
point when a new preceptor, Rózsa 40 years of age arrives to the institute.
Maja tizenhét éves – maga is gyerek még, de már van egy kisbabája, akivel együtt egy 
nevelőintézetben él. Egyszerre küzd az anyaszereppel és a szabadságvággyal. Története fordulóponthoz 
ér, mikor új nevelőt kap, a negyven éves Rózsa személyében.

HIDEaWaY / aKI BÚJT / SzőCS PETra / HUnGarY / 2009 / 6:20
End of September, a ruined house. The kinship having an irregular party, playing hide and seek with 
the kids. Dorka hides in the window but instead of enjoying the game, she got to see weird things 
happening.
Szeptember vége, romos családi ház. A rokonság rendhagyó módon mulatozik; a gyerekek bújócskáznak. 
Dorka az ablakban bújik el, de ahelyett, hogy élvezhetné a játék örömét, azt kell látnia, hogy előtte és 
mögötte furcsa dolgok történnek.
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