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Takács Bence mű
s

Halkabban…

Rendező/alkotó: Jakab Gabriella, Juhász Zsolt
Mi mindent rejt magában egy fekete tintával írott, megsárgult, gyűrött, frontról hazaküldött
levél? Mennyi homályos-magasztos múlt, képzelt-elmosódott emlék tapad az odaveszett
fiúk, apák, nagyapák fényképeihez, tábori imakönyveihez? A színekopott, padlásmélyi
tulipános ládából előkerülő tábori levél, fénykép egy-egy megismételhetetlen, egyszer-volt
ember sorsát őrzi, egy esküdni hazatérő vőlegényét, aki tudja jól: ez a szerelem valóban a
sírig tart, mert itt a világháború.

Kísértet

nos című verse alapján
versfilm Weöres Sándor azo
mány Mária
ő Barnabás, Ledő Sebestyén, Dol
Rendező/alkotó: Ledő Attila, Led

Minden / Meghallgatás

Rendező/alkotó: Gáspár András Kompletta Bt.

Balázs Ágnes: Meghallgatás című színdarabját Gáspár András állította színpadra, Murányi
Tünde és Kálid Artúr főszereplésével. A film ezt dolgozza fel: egy kapcsolat, egy házasság,
ezzel együtt az emberi lét mélységei, magasságai, nő és férfi kapcsolat szépségei, fájdalmai
a versfilm egyedi formanyelvével

Stickmanó: Bevíz Sára
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Tóth Krisztina: Vil
Panna, Rási Zoltán
Rendező/alkotó: Rási Zorka

Zorka
pter című versére. Előadja: Rási

Versklip Tóth Krisztina Világada

Sohonyai Attila: Várva rád

Rendező/alkotó: Starkné Nagy Jusztina és Stark András Stark Fotó - Dream Factory Video
A Nagy Háború emlékére készült a versklip 2018-ban, mert 100 éve 1918. november 11-én
11:00-kor ért véget az I. Világháború. A versklip a fronton harcoló hős katona és a tábori ápolónő
szerelmét, egymás utáni vágyakozását és (a lány) várakozását mutatja be, miközben előidézi a
háború kegyetlenségét. Sohonyai Attila versére készült a film.

Zalán Tibor: Elsüllyedt szonettek
Rendező/alkotó: Tóth Benedek Ernő

olyan ember lelkivilágának összeomlását
Zalán Tibor Elsüllyedt szonettek című műve, egy
ból, s minden reménye a szerelmében
mutatja meg nekünk, akiben a világ kifordult sarkai
úgy torzul egyre inkább, a végső pontig.
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APÁM SZÍVE/Dad heart

Rendező/alkotó: Fazekas Máté Bence Filmfabriq Kft.
Lali, hogy visszaszerezze a volt feleségét, elhatározza, hogy szívrohamot imitál előtte.
Megkéri a fiát, hogy segítsen neki, de Tomi nem hajlandó részt venni ebben az őrült tervben.
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Rendező/alkotó: Kizlinger
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Grindcabin

Rendező/alkotó: Körtési András
Grindcabin c. filmemben azzal kísérleteztem, hogy hogyan lehet a régi amerikai
Grindhouse stílusú filmekhez – melyeket rossz minőségű kópiáról vetítettek, ezért
gyakran zajos, karcos, kiégett, hiányos volt a vetített film – hasonló képi világot
teremteni modern, digitális eszközökkel.

Áldozat

Rendező/alkotó: Krista Noémi

, az egyik páciens jött kezelésre. A kisfilm
A történet egy pszichológiai esetre épül. Hanna
sal folytatott beszélgetés közben kiderül
ológus
pszich
a
valós események alapján készült, ahol
próbálja oldani a feszültséget és kezelni
kkal
Hanna igazi énje. Timi néni, a pszichológus játéko
komoly személyiségzavarral küzd.
a kislányt, ugyanis Hanna alig múlt 10 éves, de

A fekete emberek

Rendező/alkotó: Tényi István Dunatáj Alapítvány
1956 két gyermek szemével. Egy pesti bérház világa. Házmesterek, besúgók,
szenesemberek, fegyveresek.

Gyóni Géza: Csak egy éjszaká
ra

Rendező/alkotó: Kató Hajnalka

A versfilmhez Gyóni Géza egyik
leghíresebb alkotása adja az alap
ot. A vers az
I. Világháború idején keletkezett.
Ebben a költeményben a tömegek,
egyszerű
katonák hangján szólalt meg, hisze
n maga a költő is részt vett a hábo
rúban,
Przemyśl erődjében.
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Gergő és Fitos Réka
en Anni, Kun Nikoletta, Bódis
Rendező/alkotó: Romanov
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Ferencz Győző: Egy-két perc

Rendező/alkotó: Bukovszky Orsolya

Az életben mindnyájunk által átélt egyik
legfélelmetesebb érzésről szól a film.
Arról a kiszolgáltatott állapotról, amit már
kivétel nélkül éreztünk.
Ez az a bizonyos érzés, amikor eltűnnénk
pár napra és itt hagynánk mindent.

Metropolisz Zarándoklat –

Ughy Szabina Hullámtörő című verse alapján
Rendező/alkotó: Tajti Ferenc (Julian DeLaney) & Arturo Noriega
Az idő s egyben az élet abszurditására való ráeszmélés lázadasra kell hogy sarkalljon,
nem önmegsemmisítésre – legalábbis Albert Camut szerint. Azonban a KELL nem
létezik... csak metropolisz zarándoklat az egzisztenciális katatónia állapotában.
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Sok-sok festék

Rendező/alkotó: Helstab Martin
A szórakoztató dokumentumfilm mementót állít Böszörményi István
szobrászművész egyik „garázda” akciójának, miközben az alkotás és rombolás
közvélemény formáló erejét kutatja.

BEla

Rendező/alkotó: Tóth Roland

Picture Start

Kft.
Lugosi Béla emlékének adó
zva mutatjuk be a magyar szín
ész karrierjét. Az ember és
a „nagy” szerep összefonódá
sát máig sokan misztikumm
al ruházzák fel, a film egyes
jeleneteiben ironikus form
ában eljátszunk ezzel a felt
evéssel is. A korra jellemző
látványt és zenét alkalmazva
- a némafilmtől a hangosfilm
ig.

A mi Adynk

Rendező/alkotó: Flaisz Vanda Egri Fiatal Filmkészítők Stúdiója (EFFS)
Ady Endre életének sokszínűségét, hazája iránt érzett szeretetét, lángoló szerelmeit
és az elmúlás által érzett fájdalmát a mi generációnk már csak verseiből ismerheti. Mi
viszont magát az embert próbáljuk átadni a filmben, melyben Ady versek által narrálva
igyekeztünk egy életrajzot létrehozni halálának 100. évfordulójára.

Lépteink

Rendező/alkotó: Varga József

Vavistúdió

tükrözik másokhoz való
rólunk mindent, lépteink is
Nemcsak a szemünk árul el
an érzékelteti a születést,
kus
nket. A filmünk szimboli
viszonyunkat és élethelyzetü
kilátástalanságot, a
örömöt, a megaláztatást, a
a szerelmet, az erőszakot, az
zakot. Láthatóan vagy
idős
i
után
úlás
elm
az
mint
konfliktust, a betegséget, vala
éknek.
zed
nem
adó
mar
k az utánunk
képletesen nyomot hagyun

A Te neved

Rendező/alkotó: Domokos János Dunatáj Alapítvány – IKONOFIL Bt.
A Bujtor István Filmfesztivál versenyprogramjának zsűrije:
Janisch Attila
Balázs Béla-díjas filmrendező, a zsűri elnöke
Kalász József
rendező, a Magyar Független Film és Video Szövetség dunántúli küldötte
Kiss László 		
Csokonai-díjas rendező, a Latinovits Emlékmű Alapítvány elnöke
Pindroch Csaba
Jászai Mari-díjas színművész
Verebes Linda
színművész
Wiegmann Alfréd Radnóti-díjas rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke

A budapesti Szent Egyed katolikus közösség tagjai olyan laikusok, akik tanulmányaik
és munkájuk mellett rászorulókat segítenek. A közösség adományokra van utalva.
Minden egyes szerdán 120 hajléktalant látnak el, de járnak idősekhez, foglalkoznak
szegény családokkal is. A film három hajléktalan sorsán keresztül próbálja bemutatni
a szolgálatot, annak motivációit, nehézségeit, örömeit.
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Az egyes blokkok között az
alkotókkal
beszélget: Takács Bence mű
sorvezető
és Lutter Imre fesztiváligazg
ató

Egy nő kora reggel megérkezik a régiségkereskedésébe. Hirtelen megjelenik egy férfi, aki
megpróbálja megerőszakolni, de közbeavatkozik egy nyomozó. A nő a megmentőjének hiszi
a nyomozót, de hamar kiderül, hogy ő is rejteget valamit.

Nemzeti problémefa
Rendező/alkotó: Varga Józs

Vavistúdió

mutatja be a film a burleszk
gezni akaró ember helyzetét
A szükségletét kénytelenül elvé
s ezzel szembesülnünk kell.
nik,
eltű
sége
több
ek
hely
eszközeivel, amikor az illem

Kívül csendesebb

Rendező/alkotó: Pethő Balázs Minus Film

Juli (27), hosszú távollét után hazatér a családi tűzfészekbe. Anyja (50) és húga Emese (18)
vidéken élnek egy kis családi házban, amit Juli évekkel ezelőtt egy trauma miatt elhagyott.
A filmben fokozatosan bontakozik ki, hogy ez a trauma inkább Emeséé, ami a fiatalabb
lánynál komoly pszichés tüneteket vált ki. A film középpontjában Juli és anyja konfliktusa
áll, arról, hogyan kéne Emese állapotát kezelni.
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László Dorina

The Oval Portrait Budapest Film Academy
Rendező/alkotó: Lina Larson
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Kelemen órája

Rendező/alkotó: Kókai Tamás Moving World
A film labilis idegzetű főszereplője versenyt fut az idővel, hogy megtaláljon
egy értékes műkincset, mielőtt az a konkurens kezekbe kerülne.
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Kalap, kabát

Rendező/alkotó: Hajdu Beáta Színház- és Filmművészeti Egyetem
A hajléktalanság nehéz, provokatív, sokakat frusztráló, sokszor vitát generáló téma a mai
napig. A film a Podmaniczky utcai hajléktalan nők közösségét mutatj be. Vallomásaik
segítenek a nézőnek közelebb kerülni ehhez a társadalmi réteghez.

A zene univerzuma
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Rendező/alkotó: Gyimesi Anna Színház- és Filmművészeti Egyetem
Miklós, a túlsúlyos középkorú aktatologató csak meg akarja hosszabbítani a jogosítványát,
hogy elmehessen Debrecenbe, de az egyszerű rutinvizsgálatok hamar rémálommá válnak
számára, ahogy elveszti a tájékozódást az egészségügy útvesztőjében. Lassan lemond a
jogosítvány meghosszabbításáról, a debreceni útról, a nevéről, és az életéről is...
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Rendező/alkotó: Gallai József
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Az elíziumi kém

nagyterem

Rendező/alkotó: Jamrik Levente Titánia Master Pro
Ujszászy István, Karády Katalin legendás szerelme, a katonai hírszerzés vezetője,
rendszeresen tájékoztatta a Harmadik Birodalmat, Japánt és Olaszországot a szövetségesek
hadi terveiről, majd a teljes összeomlás elkerülése érdekében maga lett a háborúból
kiugrás egyik kulcsfigurája. Amikor a vezérőrnagy, hadifogsága után, visszakerül a Vörös
Hadsereg által megszállt Budapestre, a politikai rendőrség házi őrizetébe kerül. Az ÁVO
vezetője kénytelen egy olyan ajánlatot tenni Ujszászynak, ami egy ördögi játék kezdete.
nagyterem

Piedone nyomában

e Macro-Media Bt.

Rendező/alkotó: Király Levent
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Imiék

nagyterem

Rendező/alkotó: Honti Arian Budapest Metropolitan Egyetem
A film egy barcsi család mindennapjait mutatja be, amelynek tagjai, nehéz
életkörülmények ellenére, elképesztő pozitivitással állnak az élethez.
A példamutató értékkel, és felfogással rendelkező édesapa – hátrányos
helyzete ellenére – összetartja családját...

Hafis und Mara lil
Rendező/alkotó: Mano Kha

nagyterem

Frame Film (Svájc-Libanon)

hűséges felesége és társa
Hafis Berschinger, valamint
A svájci-libanoni származású
ségről, búcsúzásról és az
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–
n
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yi
Mara történetét látjuk, 53 évn
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Hosszúvágás

nagyterem

Rendező/alkotó: Hendrick Leah Színházés Filmművészeti Egyetem

István a külvárosi lakótelep fodrásza. Szalo
njában mindennap váltják egymást a körny
ék
lakói, akik saját problémáik súlyával ülnek
a fodrászszékbe. A hajvágási procedúra alatt
megismerjük egy kelet-európai mikrokörny
ezet sokszínű arcát, mindeközben István
nak
is szembe kell néznie saját problémájával.

A Születés jogán!

kisterem

A 8 éven át készült egész estés életrajzi dokumentumfilmben a főhős – Czene Ferenc,
aki Kunágotán született – az ’56-os események miatt Los Angelesbe emigrált, majd
az első szabad választások előtt 1990-ben egykori menekülési útvonalán visszatért
és Gyula határában új otthont épített magáak. A különböző helyszíneken készült
felvételeken saját szavaival meséli el életét, mely Magyarországon még soha nem látott
archív felvételekkel kíséri végig 82 év történelmét és az emigrációban leélt 60 évét.
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Dani - Egy fura fazon portréja

kisterem

Rendező/alkotó: Németh Dénes

A közellátás vizsgálata

Rendező/alkotó: Marii Sulg

nagyterem

ianna Színház-

és Filmművészeti Egyetem
A film Frigur Máté életét mut
atja be a börtönből való szab
adulása után. Máté eddig a
életét börtönben töltötte, ami
fél
nagymértékben meghatározz
a gondolkodását. Az ottani
szabályokat jól ismeri, a való
életben elveszett. Újrakezd
ésének első lépéseit kísérhet
végig, és közben megismerjük
jük
környezetének, Kaposszentj
akabnak helyzetét is.

Rendező/alkotó: Varga Árpád Zsolt Image HD Stúdió

Rendező/alkotó: Barta Mira
nda Károli Gáspár Reform
átus Egyetem, Kommunikác
és Médiatudományi Szak, mes
iótermunka

Fire

Díjátadó eredmén

Rendező/alkotó: Hajdu Mar

Rendező/alkotó: Sipos Bence Metropolitan Egyetem

Rendező/alkotó:

11:00 óra

A hídon túl

Mantra

Frici

:00-kor:
08. 20. Augusztus 20-án 17
yhirdetés

The Surreal Project

Lazy Cat Films, Hepifilms, Elekes

Pictures

Egy baljós festmény megöröklését
követően, az ott lakókat egy dém
oni lény zavarja
meg, amit Suttogó férfi néven isme
rnek. Nem várt történések veszik
kezdetüket…

Dani egy különc figura. Nappal halottakat, éjjel újságot fuvaroz. Szabadidejében rajzol,
tetovál, a garázsban gyúr, vagy éppen arról álmodozik, milyen jó is volna, ha ő lenne az
egyetlen ember a Földön. Egy alak, aki nem találja a helyét a világban. A film az ő csetlésbotlásait, keserédes hétköznapjait követi nyomon, amint próbál célt találni az életében.

Cseresznyés emlékezet

kisterem

Rendező/alkotó: Pataki Béla

n, aki 1942-ben felvette a
támogatásának köszönhetőe
ét az író felajánlotta az
László író, anyagi és eszmei
delm
jöve
s
telje
k
yne
mel
drámára,
ővásárhelyen. Az elmúlt
Cseresnyés nevet (utalva a
mez
Hód
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Kollégiu
ülönbözőbb korszakokból.
intézménynek). A Cseresnyés
legk
a
úk”
„tan
kori
egy
nek vissza az
80 év történéseire emlékez

EGODETOX

kisterem

Rendező/alkotó: Tóth Artin Dunatáj Alapítvány
A kutyaszánhajtás egy olyan sport, amit nem lehet egóból művelni. Nem a hajtók
dicsőülnek meg, hanem a kutyák – vallja Drahos István musher, aki feleségével és 24
kutyájával indul útnak Szentendréről Norvégiába, hogy felkészüljön és elinduljon az
egyik legnagyobb kutyaszánhajtó versenyen a Finnmarkslöpeten. Vajon sikerül neki?

FILMES VERSENYPROGRAM

X. Bujtor István

