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THEGYEN
MÉnder / USA & E T

Festival pass: 4000 HUF — if purchased before November 2nd • Starting from November 3rd: 4500 HUF • Tickets: 750 HUF Festival passes are
available in Toldi Cinema (Bp. V. Bajcsy-Zsilinszky út 36—38. tel.: 472 0397)
Fesztivál bérlet elővételben 2010. november 2-ig: 4000 Ft • November 3-tól: 4500 Ft • Jegyek: 750 Ft
Bérletek a Toldi moziban kaphatók (Budapest V. Bajcsy-Zsilinszky út 36–38. tel.: 472 0397)
Cirko-gejzir Filmszínház: Budapest V. Balassi Bálint u. 15–17. tel.: 269-1915 • Jegyek: 850 Ft

C I R KO - G E J Z Í R M OZ I — 1 . T E R E M / H A L L 1
november 4. csütörtök
16.30
A ház / The House

04/11, thursday SZAVAZZ A LEGJOBB VERZIÓ7
FILMRE ! VOTE FOR THE BEST
VERZIO7 FILM!

Tayo Cortés / Colombia & Spain / 2009 / 70’
Sziszüfosz Bogotában: hulladékgyűjtésből élő család a szegénység és egy mérgező
anyós—meny ellentét csapdájában. Akár egy görög tragédia. A 2009-es DOK Leipzig
Ezüst Galamb-díjas filmje.
Sisyphus in Bogotá: a garbage collector’s family caught in a cycle of poverty and
a fatal ménage à trois. A narrative as powerful as a Greek tragedy.
Silver Dove Award at DOK Leipzig 2009.

18.30
Az utolsó vonat / Last Train Home
Lixin Fan / Canada & China / 2009 / 91’
Egy kínai család évente ismétlődő, viszontagságos utazása, amelyre azért vállalkoznak 200 millió parasztból lett gyári munkással együtt, hogy Újévkor a rokonaikkal ünnepelhessenek. A 2009-es IDFA legjobb egészestés dokumentumfilmje.
One family’s annual tormenting journey along with 200 other million peasant
workers to reunite with their distant family across China for New Year celebrations.
Best Documentary Feature at IDFA 2009.

20.30
Távházasság / Long Distance Love
Magnus Gertten & Elin Jönsson / Sweden / 2009 / 77’
Az újházas Alisher moszkvai vendégmunkásként próbál szerencsét.
Tizenévesek szerelme és reményei Kirgizisztánban.
Newly-wed Alisher tries his luck as a guest worker in Moscow.
Teenage love and labor migration in and out of Kyrgyzstan.

november 5. péntek

C I R KO - G E J Z Í R M OZ I — 2 . T E R E M / H A L L 2

05/11, friday

16.30
Az elásott toll / Unearthing the Pen
Carol Salter / UK / 2009 / 13’
Egy ugandai falu vénei negyven éve eltemettek egy tollat, átkot mondva az írott szóra.
Egy kisfiú elhatározza, hogy megtanul írni-olvasni. De mit szólnak ehhez a vének?
Forty years ago, tribal elders of a Ugandan village buried a pen, placing a curse
on the written word. A young boy decides to learn how to read and write.
Will the elders give in?

november 6. szombat

06/11, saturday

Tibet dalban / Tibet in Song
Ngawang Choephel / USA / 2008 / 86’
Legyőzheti a kínai pop az ősi tibeti népzenét? A kulturális elnyomás és ellenállás története.
Can Chinese pop songs win over the traditional Tibetan folk music?
A tale of cultural exploitation and resistance.

Megmondja a kávé / Coffee Futures

Julie Bridgham / Nepal & USA / 2008 / 92’
Hat nő, akik az ellenkező oldalon állnak a nepáli történelem sorsfordító időszakában,
amikor a királyságból köztársaság lesz.
Six women on opposing sides of the conflict in the midst of the King's crackdown on
civil liberties in Nepal.

Zeynep Devrim Gürsel / USA / 2009 / 23’
Törökországban még ma is elterjedt a kávézaccból jóslás. De mit mond a zacc
Törökország EU csatlakozásáról?
A widespread custom, coffee fortune-telling gives guidance to many Turkish people
in their daily lives. Can it predict Turkey’s membership in the European Union?

Nem éppen tálibok… / Not Quite the Taliban

Mai Iskander / USA & Egypt / 2009 / 79’
Kairó mellett, a világ legnagyobb hulladéktelepén egy kisvárosnyi család él
szemétfeldolgozásból. Az Al Gore Reel Current Award nyertes és doku-Oscarra
jelölt film három itt élő kamasz történetét mondja el.
The story of three teenagers born into the trash trade in the world's largest
garbage village, on the outskirts of Cairo. The winner of the Al Gore Reel Current
Award and Oscar-shortlisted docu.

Diszkó és atombomba / Disco and Atomic War
Jaak Kilmi / Estonia & Finland / 2009 / 77’
Gyerekkor az információs háborúban, amelyet a totalitárius rendszer
vív a popkultúra hőseivel — és veszít.
Childhood recollections of an Information war, where a totalitarian regime stands
face to face with the heroes of popular culture — and loses.

18.30

A bűnösség vélelme / Presumed Guilty

Vörös turizmus / New Socialist Climax

Roberto Hernandez & Geoffrey Smith / Mexico / 2008 / 89’
Nyomozás egy vitatható ítélet ügyében a mexikói igazságszolgáltatás útvesztőiben,
ahol a gyanúsítottat bűnösnek tekintik addig, amíg ártatlanságát be nem bizonyítja.
The investigation of an unconvincing conviction in Mexico, and the contradictions
of a judicial system that presumes suspects guilty until proven innocent.

Jian Yi & Douglas Qiping Xiao / China / 2009 / 85’
Lelkesítő kommunista hit, virágzó üzlet, gondoskodás a gyerekek jövőjéről — mindenki
jól jár a „vörös turizmussal” Jinggangshanban, a kínai forradalom bölcsőhelyén.
Enthusiasm about communist faith, prosperity in business, security for the kids’
future — a win-win for everybody involved in “red tourism” to Jinggangshan,
the cradle of the Chinese Communist revolution.

20.30

november 5. péntek

05/11, friday

16.30

Sudabeh Mortezai / Austria & Iran / 2009 / 84’
Unja a feleségét? Házasodjon ideiglenesen akár egy órától 99 évig terjedő időtartamra. A sía vallási gyakorlatban létező alternatív házassági forma kényelmes
a férfiaknak, jövedelmező az egyháznak, de vajon mit szólnak hozzá a nők?
Tired of your wife? The Shia practice of temporary marriage offers alternative
solutions for men to marry “temporarily” from one hour up to 99 years — a practice
agreeable to men and profitable for the church …but what about women?

A nép ellenségei / Enemies of the People

07/11, sunday

Rob Lemkin & Thet Sambath / UK & Cambodia / 2009 / 94’
Kambodzsában az 1975-ben uralomra került vörös khmerek közel kétmillió embert gyilkoltak meg. Thet Sambath tíz évig forgolódott a gyilkosok között, hogy feltegyen egyetlen kérdést: miért?
The Khmer Rouge slaughtered two million people in the 1970s in Cambodia. Thet
Sambath spent ten years making friends with the perpetrators to ask them one
question: why?

18.30
Wagah

Juliane Großheim / Germany / 2009 / 82’
Otto Mühl bécsi akcióművész a szexuális tabukkal és a magántulajdonnal
radikálisan szakító kommunájában nagyszabású társadalmi utópiát igyekezett
megvalósítani. A filmben a kommunában született gyerekek — ma már felnőttek —
beszélnek az ottani életről.
Breaking with sexual taboos and property rights, Vienna Actionist Otto Mühl’s commune aimed at the creation of new human beings. Today, the commune’s children
speak of their experiences during the “child production” experiment.

18.30

Supriyo Sen & Najaf Bilgrami / Germany / 2009 / 13’
Wagah egy kis falu Kasmírban, amelynek pont a közepén húzódik az indiai-pakisztáni
határ. Az átkelőt minden áldott este rituálisan lezárják. Komédiával ötvözött hazafiság.
In Wagah, a village divided by the border between India and Pakistan, every night
the ritual closing of the border is performed. A display of theatrical prowess with
comic undertones.

Google bébi / Google Baby
Zippi Brand Frank / Israel & India & USA / 2009 / 77’
Hogyan zajlik a “baba-projekt” a globalizált világban? Gyereket akarsz, de
a terhességet kihagynád? Nem kell más, csak egy számítógép és egy hitelkártya.
“Baby production” in the age of globalization. Want to have a baby without getting
pregnant? All you need is your PC and a credit card.

Kiáltás / Shout
Sabine Lubbe Bakker & Ester Gould / The Netherlands / 2009 / 74’
Két jó barát, a Golan-fennsíkon született Ezat és Bayan Szíriába megy tanulni — az ENSZ
ellenőrzése alatt álló senkiföldjén keresztül és abban a tudatban, hogy egy évig nem
térhetnek haza. Elvágyódás és ragaszkodás a világ egyik legnyugtalanabb térségében.
Two best friends, Ezat and Bayan, born in Golan Heights set out to study
in Syria — across the UN-monitored no man’s land, knowing they won’t be able
to return for the next year. A film about longing and belonging in one
of the world’s most persistent conflict zones.

PARTNEREK

18.30
Christiane Büchner / Germany / 2008 / 84’
Hogyan adható el egyetlen szoba egy társbérletben, ahol a további négy szobában
mások laknak? Abszurd lakáshelyzetek Oroszországban.
How do you sell your room in an apartment where each of the other four rooms
is owned by a different person? Absurd housing realities in Russia.

20.30
Panaszbíróság / Petition — The Court of the Complainants

Különös házasság / In the Bazaar of Sexes

november 7. vasárnap

Fadi Hindash / United Arab Emirates & Jordan & Belgium / 2009 / 52 ’
A homoszexuális arab rendező vádirata saját „nyugatos” nemzedéke ellen, amely
továbbra is a hagyományok foglya.
An Arab homosexual in Dubai explores his generation of “westernized” Arabs
trapped between tradition and modernity.

Társbérleti peresztrojka / pereSTROIKA - reCONSTRUCTION of a flat

20.30

A kommuna gyermekei / The Children of the Commune

20.30

16.30

Katonák száriban / Sari Soldiers

18.30

Maria Weber / Italy & Austria / 2009 / 45’
A más törzsből való fiatal szerelmesek a korlátozó hagyományok fogságában.
Shakespeare drámája a mai Kenyában.
Two young lovers from different tribes trapped in a society dominated
by restrictive traditions. Shakespearean story in today’s Kenya.

Eyal Sivan / Israel & Belgium & France & Germany / 2009 / 88’
Mi köze a narancsnak az izraeli-palesztin konfliktushoz? A jaffának igenis sok
— a közel-keleti politikai viszonyok merőben új perspektívából.
What do oranges have to do with the Israeli-Palestinian conflict? Jaffa oranges
have quite a lot. A novel perspective on political relations in the Middle East.

06/11, saturday

16.30

A szeméthegyen túl / Garbage Dreams

16.30

Jaffa - a narancs körbejár / Jaffa the Orange's Clockwork

04/11, thursday november 6. szombat

16.30

Nairobi Rómeó és Júlia / Nairobi Love Story

18.30

november 4. csütörtök

Zhao Liang / China & France / 2009 / 124’
Hogyan működik a kínai igazságszolgáltatás? A rendező 12 évig forgtatta filmjét
a reménytelennek tűnő küzdelemről. Cannes 2009, hivatalos válogatás
Pleading cases against injustice in China — 12 years of gathering footage, the plight
of thousands. A unique testimony about China today. Cannes 2009 official selection.

november 7. vasárnap

07/11, sunday

16.30
Háború és szerelem Kabulban / War and Love in Kabul
Helga Reidemeister / Germany / 2009 / 86’
Hossein, a hadirokkant tálib harcos, és Shaima, a nála 40 évvel idősebb férfihez
kényszerített lány drámája. Szerelem, becsület, törzsi szabályok, tabuk és remény
a háború sújtotta országban.
The dramatic story of Hossein, handicapped ex-Taliban and Shaima, forced by her
family to marry a man 40 years her senior. Love, honor, tribal laws, taboos, and
hope for change in a war-ravaged country.

18.30
Afgán megasztár / Afghan Star
Havana Marking / UK / 2008 / 88’
30 év háborúskodás és tálib uralom után az első afgán megasztár viharként
söpör végig az országon. Sundance Fesztivál Nemzetközi Filmdíj, 2009.
After 30 years of war and Taliban rule, Afghan Pop Idol is taking the nation
by storm. World Cinema Award at Sundance 2009.

A CIRKO-GEJZÍR FILMSZÍNHÁZBAN A FILMEKET

20.30
Befejezetlen film / A Film Unfinished

ANGOL FELIRATTAL, EREDETI HANGGAL VETÍTJÜK

Yael Hersonski / Israel & Germany / 2010 / 90’
A varsói gettóban 1942 májusában forgatott, befejezetlen náci propagandafilm
súlyos kérdéseket vet fel a mozgókép, a dokumentum és az emlékezet viszonyáról.
A close look at the rushes and multiple takes of the never-completed Nazi
propaganda film shot in May 1942 in the Warsaw Ghetto. Poignant questions
on the nature of cinema, document, and memory.

— NINCS MAGYAR SZINKRONTOLMÁCS.
FILMS IN CIRKO-GEJZÍR CINEMA ARE SCREENED
WITH ENGLISH SUBTITLES.
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
We reserve the right to change the schedule.

V I S U A L L A B O R AT O R Y / V I Z U Á L I S L A B O R AT Ó R I U M
The Visual Laboratory gives an opportunity for students and general public to discuss the documentary genre and confront various attitudes towards documentary making.
A Vizuális laboratórium diákoknak és a nagyközönségnek kínál lehetőséget, hogy beszélgethessenek a dokumentumfilm műfajáról és módszereiről.

location / helyszín:

november 3. szerda

O S A A R C H I V U M (Budapest V. Arany János u. 32. tel.:327-3250)

03/11, wednesday

november 4. csütörtök

04/11, thursday

november 5. péntek

05/11, friday

1—3.30 p.m.

1—3.30 p.m.

1—3.30 p.m.

I. POWER VISIBLE AND INVISIBLE
A LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN HATALOM

II. CONFLICTING MEMORIES, MULTIPLICITY OF VOICES
TÖBB MEGSZÓLALÓ: ELLENTMONDÓ VISSZAEMLÉKEZÉSEK

III. THE EYE AND THE OTHER: MODALITIES OF REPRESENTATION
KETTŐS SZEREPBEN: AZ ÁBRÁZOLÁS SZEMPONTJAI

documentary and its agenda / a dokumentumfilm és céljai
subversive documentaries / szubverzív dokumentumfilmek
observational documentaries / szociologiai dokumentumfilmek
activist documentaries / aktivista dokumentumfilmek
filmmaker as “interventionist” / a „beavatkozó” filmes

ways of using different source materials and constructing historical narratives:
a különböző források használata és a történelmi narratívák felépítésének módjai:
archival footage, eye-witnessing, expert knowledge / archív felvételek,
szemtanúk, szakértők
subjectivity and truth / szubjektivitás és igazság
filmmaker as investigator / a rendező, mint nyomozó.

self-reflexive documentaries / önreflektáló dokumentumfilmek
interaction with the filmed subjects / a rendező és a film tárgya közti interakció
entangled and open-ended histories / összefonódó és nyitott végű történetek
filmmaker as a film protagonist / a rendező, mint a film főszereplője

organized and moderated by / szervező és moderátor:
OKSANA SARKISOVA (OSA Archivum, Verzio Film Festival), HELENA ZAJICOVA (FAMU, Film and TV School, Prague)

A programok ingyenesek és nyilvánosak, a munkanyelv angol. Az előzetes regisztrációhoz kérjük, írjon az info@verzio.org e-mail címre, a tárgysorba írja be „Visual Lab”
The program is free of charge and open to public. Working language is English.
Due to space limitations pre-registration is required. To pre-register write to info@verzio.org with subject title ‘Visual Lab’
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TO L D I M OZ I — N AGY T E R E M / B I G H A L L
november 3. szerda

03/11, wednesday

november 6. szombat

06/11, saturday

TOLDI MOZI — KISTEREM / SMALL HALL
november 3. szerda

03/11, wednesday

november 6. szombat

06/11, saturday

16.00

12.00

16.15

13.00

Diszkó és atombomba / Disco and Atomic War

Keresztül Burját-Mongólián / Across Buriat-Mongolia

A Föld egyhatoda / A Sixth Part of the World

Jaak Kilmi / Estonia & Finland / 2009 / 77’
Gyerekkor az információs háborúban, amelyet a totalitárius rendszer vív
a popkultúra hőseivel — és veszít.
Childhood recollections of an Information war, where a totalitarian regime stands
face to face with the heroes of popular culture — and loses.

Lydia Stepanova / USSR / 1929 / 38’

Dziga Vertov / USSR / 1926 / 73’
A Szovjetunió egy avantgárd filmes szemével: a ritmikus „vizuális költemény”
a nemzeti kisebbségek szövetségi államaként rakja ki az ország utópikus mozaikképét. Dziga Vertov forma- és montázskísérletei az egész Szovjetunióra vetítve.
The Soviet Union through the eyes of an avant-garde filmmaker: a rhythmic “visual
poem” creating a utopian mosaic portrait of the Soviet Union as a union of national
minorities. Bevezeti / Introduced by: NATALIA KALANTAROVA, az Orosz Állami
Film- és Fotóarchívum igazgatója / director RGKFD és OKSANA SARKISOVA filmtörténész / film historian

Alternatív történelem: Vietnám, ha nem hal meg Kennedy / Virtual JFK:
Vietnam if Kennedy Had Lived

18.00
Panaszbíróság / Petition — The Court of the Complainants
Zhao Liang / China & France / 2009 / 124’
Hogyan működik a kínai igazságszolgáltatás? A rendező 12 évig forgtatta filmjét
a reménytelennek tűnő küzdelemről. Cannes 2009, hivatalos válogatás
Pleading cases against injustice in China — 12 years of gathering footage, the plight
of thousands. A unique testimony about China today. Cannes 2009 official selection.

A csuvasok földje / The Chuvash Land
Vladislav Korolevich / USSR / 1927 / 60’
Nomadizáló burjátok, buddhista szertartás egy kolostorban, szovjet-német orvosi
expedíció harca a szifilisz ellen Burjátiában; tradíciók és helyi választások Csuvasföldön. Két útifilm a néprajz és a propaganda határán.
Nomadic practices of the Buriats, celebrations at a Buddhist monastery, and
a Soviet-German medical expedition to combat syphilis in Buriatia; traditional
customs and local elections in Chuvashia — two travelogues oscillating between
ethnography and propaganda.
Bevezeti / Introduced by: OKSANA SARKISOVA filmtörténész / film historian

14.00
Sehol Európában. Menekülés Csecsenföldről / Nowhere in Europe.
Escaping Chechnya for Europe

20.15
Befejezetlen film / A Film Unfinished
Yael Hersonski / Israel & Germany / 2010 / 90’
A varsói gettóban 1942 májusában forgatott, befejezetlen náci propagandafilm
súlyos kérdéseket vet fel a mozgókép, a dokumentum és az emlékezet viszonyáról.
A close look at the rushes and multiple takes of the never-completed Nazi
propaganda film shot in May 1942 in the Warsaw Ghetto. Poignant questions
on the nature of cinema, document, and memory.

Kerstin Nickig / Germany & Poland / 2009 / 98’
Üldözött újságíró, politikai aktivista, család fogyatékos gyermekkel… néhányan
az Európában menedéket kérő csecsenek közül. Befogadják őket?
A persecuted journalist, a political activist, a family with a disabled child — only a
few among the Chechen asylum seekers in Europe. Will they be accepted?
Bevezeti / Introduced by: NAGY BOLDIZSÁR (ELTE AJTK, CEU)

22.00

Eltitkolt évek / Secret Years

Távházasság / Long Distance Love

Mária Takács / Hungary / 2009 / 90’
11 leszbikus nő vallomása szexuális identitásról és személyes küzdelmekről
a Kádár-korszakban.
Eleven lesbian women talk about coming to terms with their sexuality
in socialist Hungary.
Vendég / Guest: TAKÁCS MÁRIA rendező / director

Magnus Gertten & Elin Jönsson / Sweden / 2009 / 77’
Az újházas Alisher moszkvai vendégmunkásként próbál szerencsét. Tizenévesek
szerelme és reményei Kirgizisztánban.
Newly-wed Alisher tries his luck as a guest worker in Moscow. Teenage love
and labor migration in and out of Kyrgyzstan.

november 4. csütörtök

04/11, thursday

16.00
Férfiak nők nélkül / The Town Of Badante Women
Stephan Komandarev / Bulgaria / 2009 / 67’
Míg az asszonyok pénzt keresnek Olaszországban, a háztartásbeli férjek otthon
nevelik a gyerekeket egy bolgár kisvárosban. Bensőséges esettanulmány drámai
társadalmi változásokról.
While their wives make money in Italy, “househusbands” manage the household
and bring up the children in a small Bulgarian town. Intimate case-study
of dramatic social transformations.

Fata Morgana
Eszter Cseke / Hungary / 2009 / 22’
Modern mese a feleséget kereső agglegényekről egy eldugott romániai faluban
ahol csak egy hajadon lány van: Elena.
A modern fairy tale about bachelors in a remote village in Romania, where there is
only one girl left in the village: Elena.

18.00
Jaffa — a narancs körbejár / Jaffa the Orange’s Clockwork
Eyal Sivan / Israel & Belgium & France & Germany / 2009 / 88’
Mi köze a narancsnak az izraeli-palesztin konfliktushoz? A jaffának igenis sok
— a közel-keleti politikai viszonyok merőben új perspektívából.
What do oranges have to do with the Israeli-Palestinian conflict? Jaffa oranges
have quite a lot. A novel perspective on political relations in the Middle East.

20.00
Háború és szerelem Kabulban / War and Love in Kabul
Helga Reidemeister / Germany / 2009 / 86’
Hossein, a hadirokkant tálib harcos, és Shaima, a nála 40 évvel idősebb férfihez
kényszerített lány drámája. Szerelem, becsület, törzsi szabályok, tabuk és remény
a háború sújtotta országban.
The dramatic story of Hossein, handicapped ex-Taliban and Shaima, forced
by her family to marry a man 40 years her senior. Love, honor, tribal laws, taboos,
and hope for change in a war-ravaged country.

22.00
Wagah

18.00
Az elásott toll / Unearthing the Pen
Carol Salter / UK / 2009 / 13’
Egy ugandai falu vénei negyven éve eltemettek egy tollat, átkot mondva az írott
szóra. Egy kisfiú elhatározza, hogy megtanul írni-olvasni. De mit szólnak ehhez
a vének?
Forty years ago, tribal elders of a Ugandan village buried a pen, placing a curse
on the written word. A young boy decides to learn how to read and write.
Will the elders give in?

Nairobi Rómeó és Júlia / Nairobi Love Story
Maria Weber / Italy & Austria / 2009 / 45’
A más törzsből való fiatal szerelmesek a korlátozó hagyományok fogságában.
Shakespeare drámája a mai Kenyában.
Two young lovers from different tribes trapped in a society dominated
by restrictive traditions. Shakespearean story in today’s Kenya.
Vendég / Guest: MARIA WEBER rendező / director

Supriyo Sen & Najaf Bilgrami / Germany / 2009 / 13’
Wagah egy kis falu Kasmírban, amelynek pont a közepén húzódik az indiai-pakisztáni
határ. Az átkelőt minden áldott este rituálisan lezárják. Komédiával ötvözött hazafiság.
In Wagah, a village divided by the border between India and Pakistan, every night
the ritual closing of the border is performed. A display of theatrical prowess with
comic undertones.

A szeméthegyen túl / Garbage Dreams
Mai Iskander / USA & Egypt / 2009 / 79’
Kairó mellett, a világ legnagyobb hulladéktelepén egy kisvárosnyi család él
szemétfeldolgozásból. Az Al Gore Reel Current Award nyertes és doku-Oscarra jelölt
film három itt élő kamasz történetét mondja el.
The story of three teenagers born into the trash trade in the world’s largest
garbage village, on the outskirts of Cairo. The winner of the Al Gore Reel Current
Award and Oscar-shortlisted docu.

22.00
Vörös turizmus / New Socialist Climax
Jian Yi & Douglas Qiping Xiao / China / 2009 / 85’
Lelkesítő kommunista hit, virágzó üzlet, gondoskodás a gyerekek jövőjéről — mindenki
jól jár a „vörös turizmussal” Jinggangshanban, a kínai forradalom bölcsőhelyén.
Enthusiasm about communist faith, prosperity in business, security for the kids’
future — a win-win for everybody involved in “red tourism” to Jinggangshan,
the cradle of the Chinese Communist revolution.

november 5. péntek

05/11, friday

15.30
Az érkezők / The Arrivals
Patrice Chagnard & Claudine Bories / France / 2009 / 111’
Közelkép egy párizsi menekültközpontból: menedékkérők és szociális munkások
az eljárásjog útvesztőiben.
Close-up of an immigration centre in Paris: asylum seekers and social workers
struggling through the maze of asylum procedures.
beszélgetés / followed by discussion with: GYULAI GÁBOR (Magyar Helsinki Bizottság), SZÁSZ
ILDIKÓ (Menedék Egyesület), NAGY BOLDIZSÁR (ELTE AJTK, CEU).

18.00
A kommuna gyermekei / The Children of the Commune
Juliane Großheim / Germany / 2009 / 82’
Otto Mühl bécsi akcióművész a szexuális tabukkal és a magántulajdonnal
radikálisan szakító kommunájában nagyszabású társadalmi utópiát igyekezett
megvalósítani. A filmben a kommunában született gyerekek — ma már felnőttek —
beszélnek az ottani életről.
Breaking with sexual taboos and property rights, Vienna Actionist Otto Mühl’s commune aimed at the creation of new human beings. Today, the commune’s children
speak of their experiences during the “child production” experiment.
Vendég / Guest: JULIANE GROßHEIM rendező / director

Afgán megasztár / Afghan Star
Havana Marking / UK / 2008 / 88’
30 év háborúskodás és tálib uralom után az első afgán megasztár viharként
söpör végig az országon. Sundance Fesztivál Nemzetközi Filmdíj, 2009.
After 30 years of war and Taliban rule, Afghan Pop Idol is taking the nation
by storm. World Cinema Award at Sundance 2009.

Az összeállítás második blokkjában a koalíciós évek pártcsatáit bemutató filmek
szerepelnek. A korszak legfontosabb eseményeit, a háború utáni újjáépítés
hétköznapjait a pártok a saját gyártásukban készülő filmhíradókban és rövid
dokumentumfilmekben, a saját verzióikban mutatták be.
Bevezeti: Varga Balázs filmtörténész. Program in Hungarian only.

18.00
Hitvallók és ügynökök — Az igazság szabaddá tesz benneteket
Confessors & Traitors — The Truth Will Set You Free

20.15
Željko Marković / Belgium & Serbia / 2010 / 57’
Egy horvát és egy szerb író egy kis piros Yugóval szeli át a Balkánt az egykori
„Testvériség és egység autópályán” s közben súlyos kérdésekre keresi a választ.
Traveling in a small red Yugo down the “Highway of Brotherhood and Unity”, a Croatian
and a Serbian writer try to figure out their common past. A road trip into Balkan history.

Katalin Petényi & Barna Kabay / Hungary / 2009 / 93’
Áldozatok és kiszolgálók: papi sorsok a szocialista Magyarországon.
Clerics and communism: poignant stories of the victims and the servants
of the regime in Hungary.

20.15

Bádogváros / Tincity

Kiáltás / Shout

László Csáki / Hungary / 2010 / 27’
A film négy évszakon át mutatja be a miskolci Avas domb pinceházainak különös
hangulatú mikrovilágát.
An intimate insight to the microcosm of people living in cellar houses on the hills
of Avas in Miskolc, Hungary. Vendég / Guest: CSÁKI LÁSZLÓ rendező / director

Sabine Lubbe Bakker & Ester Gould / The Netherlands / 2009 / 74’
Két jó barát, a Golan-fennsíkon született Ezat és Bayan Szíriába megy tanulni — az ENSZ
ellenőrzése alatt álló senkiföldjén keresztül és abban a tudatban, hogy egy évig nem
térhetnek haza. Elvágyódás és ragaszkodás a világ egyik legnyugtalanabb térségében.
Two best friends, Ezat and Bayan, born in Golan Heights set out to study in Syria — across
the UN-monitored no man’s land, knowing they won’t be able to return for the next year.
A film about longing and belonging in one of the world’s most persistent conflict zones.
Vendég / Guest: SABINE LUBBE BAKKER rendező / director

22.15
Tibet dalban / Tibet in Song
Ngawang Choephel / USA / 2008 / 86’
Legyőzheti a kínai pop az ősi tibeti népzenét? A kulturális elnyomás és ellenállás
története filmen.
Can Chinese pop songs win over the traditional Tibetan folk music?
A tale of cultural exploitation and resistance.

november 4. csütörtök

04/11, thursday

16.15
Dagesztán / Dagestan Sergey Liamin / USSR / 1927 / 21’ Tunguzok / The Tungus
Elizaveta Svilova / USSR / 1927 / 12’ Buhara / Bukhara Elizaveta Svilova / USSR / 1927 / 12’
Adigeföld / Adygeia Iakov Korniliev / USSR / 1928 / 14’ Kamcsatka / Kamchatka
Nikolai Konstantinov / USSR / 1927 / 31’
A föld egyhatoda számára forgatott hatalmas anyag felhasználásával több rövidfilm is
készült. Hogyan dolgozták föl a különböző rendezők ugyanazokat a felvételeket?
Using extensive material shot for A Sixth Part of the World, numerous short films
were created. How did different directors use the same footage?
Bevezeti / Introduced by: OKSANA SARKISOVA filmtörténész / film historian

22.15
Katonák száriban / Sari Soldiers
Julie Bridgham / Nepal & USA / 2008 / 92’
Hat nő, akik az ellenkező oldalon állnak a nepáli történelem sorsfordító időszakában, amikor a királyságból köztársaság lesz — maoista vezető, a Királyi Hadsereg
tisztje, monarchista, emberjogi ügyvéd és demokráciapárti aktivista.
Six women on opposing sides of the conflict in the midst of the King’s crackdown on
civil liberties in Nepal — a Maoist commander, A Royal Nepal Army officer, a monarchist,
a human rights lawyer, and a pro-democracy activist. Nepal’s future in the making.

november 7. vasárnap

07/11, sunday

12.15
Megmondja a kávé / Coffee Futures

18.15
Megmondja a kávé / Coffee Futures

Nem éppen tálibok… / Not Quite the Taliban

Zippi Brand Frank / Israel & India & USA / 2009 / 77’
Hogyan zajlik a „baba-projekt” a globalizált világban? Gyereket akarsz, de
a terhességet kihagynád? Nem kell más, csak egy számítógép és egy hitelkártya.
“Baby production” in the age of globalization. Want to have a baby without getting
pregnant? All you need is your PC and a credit card.

Zeynep Devrim Gürsel / USA / 2009 / 23’
Törökországban még ma is elterjedt a kávézaccból jóslás. De mit mond a zacc
Törökország EU csatlakozásáról?
A widespread custom, coffee fortune-telling gives guidance to many Turkish people
in their daily lives. Can it predict Turkey’s membership in the European Union?

Fadi Hindash / United Arab Emirates & Jordan & Belgium / 2009 / 52’
A homoszexuális arab rendező vádirata saját „nyugatos” nemzedéke ellen, amely
továbbra is a hagyományok foglya.
An Arab homosexual in Dubai explores his generation of westernized Arabs trapped
between tradition and modernity.

Osadné

november 7. vasárnap

07/11, sunday

Zsidók a földeken / Jews on the Land Abram Room / USSR / 1927 / 19’ Birobidzsan
Birobidzhan Mikhail Slutskii / USSR / 1934 / 35’ .Századok sötétségéből / From
the Darkness of Centuries Alexander Lemberg / USSR / 1931 / 54’

Marko Škop / Slovakia & Czech Republic / 2009 / 65’
Az ortodox pap, a polgármester és egy rutén aktivista megpróbál feltenni egy szlovák
kistelepülést Európa térképére. „Road movie” az Európai Parlamentig és vissza.
The Orthodox Priest, the village mayor and a Ruthenian activist set out to put a small
Slovakian village on the map of Europe.

20.15

Két propagandafilm a szovjethatalom kezdeti zsidó kisebbségpolitikájáról
— parasztgazdaságok a Krímben és a Zsidó Autonóm Köztársaság megalapítása
a Távol-Keleten, a kínai határ mellett. A programot a finnugor nyelvű mordvinokról
készült film zárja, amely már arról tanúskodik, hogyan alakult át a dokumentarista
expedíciós műfaj beállított jelenetekkel és az amatőrök mellett hivatásos
színészekkel forgatott agitkává.
Two propaganda films illustrating early Soviet policy towards the Jewish minority
— farming settlements in the Crimea and the establishment of the Jewish
Autonomous Republic in the Far East. The program closes with a film
on the Mordvins, a Finno-Ugrian minority in the Soviet Union, which illustrates
the transformation of the genre of expedition cinema towards fully staged films
using amateur and professional actors.
Bevezeti / Introduced by: ANNA GERÉB filmtörténész / film historian

Leányasszony / Little Bride

14.00

22.15

Az utolsó vonat / Last Train Home

Különös házasság / In the Bazaar of Sexes

Lixin Fan / Canada & China / 2009 / 91’
Egy kínai család évente ismétlődő, viszontagságos utazása, amelyre azért
vállalkoznak 200 millió parasztból lett gyári munkással együtt, hogy Újévkor a
rokonaikkal ünnepelhessenek. A 2009-es IDFA legjobb egészestés dokumentumfilmje.
One family’s annual tormenting journey along with 200 other million peasant
workers to reunite with their distant family across China for New Year celebrations.
Best Documentary Feature at IDFA 2009.

Sudabeh Mortezai / Austria & Iran / 2009 / 84’
Unja a feleségét? Alternatív megoldások a sía vallási gyakorlatban egy órától
99 évig terjedő időtartamra.
Tired of your wife? The Shia practice of temporary marriage offers alternative
solutions for men to marry “temporarily” from one hour up to 99 years.

Lesław Dobrucki / Poland / 2010 / 14’
Egy Németországba küldött és 13 évesen férjhez adott török lány története.
Képes lesz-e a saját kezébe venni a sorsát?
The story of a Turkish girl sent to Germany and forced to marry when
she was 13 years old. Will she be able to pick up the shredded pieces of her life?

Sorsod Borsod / Hard Lines
István Nagy / Hungary / 2009 / 54’
Peti és Robi fiatalkorú bűnözők Borsodban. Segíthet-e egy idegen intézmény ott,
ahol a szülői felelősség véget ér?
Peti and Robi are juvenile offenders in Borsod County, Hungary. Can an institution
help where parenting has failed? Vendég / Guest: NAGY ISTVÁN rendező / director,
RUSZKAI NÓRA forgatókönyvíró / screenplay

13.45
Megtagadva / Denied
Antónia Mészáros / Hungary / 2009 / 52’
Bogdán Árpádot három éves korában helyezte állami gondozásba a gyámhivatal.
Felnőttként úgy dönt, hogy kikéri intézeti aktáját a Gyermekvédelmi
Szakszolgálattól és felfedezi a múltját.
Separated from his family at three and brought up in a state orphanage, Árpád
Bogdán goes on a personal journey to uncover his past and find out why he could
not grow up with his family.
Vendég / Guest: MÉSZÁROS ANTÓNIA rendező / director

Sebek — Check Point Jozef / Wounds — Check Point Jozef
Artin Tóth / Hungary / 2009 / 60’
Három ember története, akik az egykori Jugoszláviával együtt estek szét,
bár mára már talpra álltak - legalábbis ők ezt hiszik magukról. Ülnek a kocsmában,
beszélgetnek, lábadoznak. Béke van.
Three people whose life fell to pieces parallel with the fall of the former Yugoslavia.
They have recovered, they say, lamenting over a beer. There is peace.
Vendég / Guest: MÉSZÁROS ANTÓNIA, TÓTH ARTIN rendezők / directors

16.15
Jogtalanul / Without Rights

16.00

István Gábor Takács / Hungary / 2009 / 46’
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) két eltökélt aktivistája küzd
a mélyszegénységben élő romák diszkriminációja ellen.
The tireless efforts of two activists of the The Hungarian Civil Liberties Union
(HCLU) to tackle poverty and discrimination against Roma in Hungary.
Vendég / Guest: TAKÁCS GÁBOR ISTVÁN, JUHÁSZ PÉTER (TASZ)

18.15

november 5. péntek

Utolsó előadás / The Last Performance

16.15

Ákos Zámborszki / Hungary / 2010 / 88’
A 20 éve működő vándorcirkusz turnéja Európa tájain — a XXI. század eltűnőfélben
lévő nomádjai.
A 20 year-old traveling circus merrily tours European villages — vanishing nomads
of the 21st century.
Vendég / Guest: ZÁMBORSZKI ÁKOS rendező / director

A világ tetején / Roof of the World

05/11, friday

Vladimir Erofeev / USSR / 1929 / 76’
A kimerítő filmes beszámoló az 1927-es pamíri expedícióról bemutatja „a világ
tetején” lakó nomád kirgizek és a földművelő tádzsikok mindennapi életét.
A detailed visual account of the 1927 expedition to Pamir, presenting everyday practices of the nomadic Kyrgyz and agricultural Tajiks who inhabit the “roof of the world.”
Bevezeti / Introduced by: OKSANA SARKISOVA filmtörténész / film historian

18.00

A ház / The House
Tayo Cortés / Colombia & Spain / 2009 / 70’
Sziszüfosz Bogotában: hulladékgyűjtésből élő család a szegénység és egy mérgező
anyós-meny ellentét csapdájában. Akár egy görög tragédia.
A 2009-es DOK Leipzig Ezüst Galamb-díjas filmje.
Sisyphus in Bogotá: a garbage collector’s family caught in a cycle of poverty
and a fatal ménage à trois. A narrative as powerful as a Greek tragedy.
Silver Dove Award at DOK Leipzig 2009.

A TOLDI MOZIBAN A FILMEKET ANGOL FELIRATTAL,
MAGYAR SZINKRONTOLMÁCSOLÁSSAL VETÍTJÜK.

3Esküvő / 3Weddings

18.15

FILMS IN TOLDI CINEMA ARE SCREENED

Anna Kis & Viktor Oszkár Nagy & Klára Trencsényi / 2009 / Hungary / 78'
3 szerelem: virtuális kapcsolat, kulturális ellentétek, bevándorlási problémák.
Kulturális harmóniák és diszharmóniák Magyarországon.
3 love affairs: virtual relationship, cultural differences, and immigration issues.
Cultural harmonies and (dis)harmonies in Hungary. Vendég / Guest: KIS ANNA, NAGY
VIKTOR OSZKÁR, TRENCSÉNYI KLÁRA rendezők / directors

„…és átvették a hatalmat” I. filmblokk (Magyar propaganda- és dokumentumfilmek, 1945—1949)

WITH ENGLISH SUBTITLES HUNGARIAN VOICEOVER.

A magyar filmgyártás történetében az 1945-től 1948-ig tartó időszakban a filmgyártás
technikai háttere állami kézben volt, de az egyes pártok saját stúdiót hoztak létre.
A háború szinte még véget sem ért, a filmgyártás már meg is indult.
Bevezeti: Varga Balázs filmtörténész. Program in Hungarian only.

20.15

Társbérleti peresztrojka / pereSTROIKA - reCONSTRUCTION of a flat

22.00

„…és átvették a hatalmat” II. filmblokk (Magyar propaganda- és dokumentumfilmek, 1945—1949)

Rob Lemkin & Thet Sambath / UK & Cambodia / 2009 / 94’
Kambodzsában az 1975-ben uralomra került vörös khmerek közel kétmillió embert gyilkoltak meg. Thet Sambath tíz évig forgolódott a gyilkosok között, hogy feltegyen egyetlen kérdést: miért?
The Khmer Rouge slaughtered two million people in the 1970s in Cambodia.
Thet Sambath spent ten years making friends with the perpetrators to ask them
one question: why?

Google bébi / Google Baby

20.00
Christiane Büchner / Germany / 2008 / 84’
Hogyan adható el egyetlen szoba egy társbérletben, ahol a további négy szobában
mások laknak? Abszurd lakáshelyzetek Oroszországban.
How do you sell your room in an apartment where each of the other four rooms
is owned by a different person? Absurd housing realities in Russia.

16.15

A nép ellenségei / Enemies of the People

Zeynep Devrim Gürsel / USA / 2009 / 23’
Törökországban még ma is elterjedt a kávézaccból jóslás. De mit mond a zacc
Törökország EU csatlakozásáról?
A widespread custom, coffee fortune-telling gives guidance to many Turkish people
in their daily lives. Can it predict Turkey’s membership in the European Union?

12.00
20.00

18.15

Előre a múltba / The Long Road Through Balkan History

16.00

Koji Masutani / US / 2008 / 80’
Mit tett volna Vietnámban John F. Kennedy elnök, ha nem gyilkolják meg 1963-ban
és újraválasztják ’64-ben? Virtuális történelmi kísérlet.
What would President John F. Kennedy have done in Vietnam if he had not been
assassinated in 1963, and had he been re-elected in 1964? An experiment
in counterfactual history.
beszélgetés / followed by discussion with: PETER ALMOND producer,
MINK ANDRÁS (OSA Archivum), MESZERICS TAMÁS (CEU) történészek / historians

A bűnösség vélelme / Presumed Guilty

20.00 Fesztivál zárófilm / Closing film
Űrturisták / Space Tourists
Christian Frei / Switzerland / 2009 / 98’
Az űrrepülés már nem csak a különlegesen képzett tudósok előjoga. Nem kell más,
mint 20 millió dollár, pár hónapos felkészítés Csillagvárosban és már indulhat
is az űrkaland.
Flying to space is no longer the privilege of highly trained scientists. All it takes
is 20 million USD, a few months’ training in Star City and off you go for a space
adventure in the heart of Kazakhstan.

22.00 Közönségdíjas film / Audience Award Film
Ingyenes! / Free!

Roberto Hernandez & Geoffrey Smith / Mexico / 2008 / 89’
Nyomozás egy vitatható ítélet ügyében a mexikói igazságszolgáltatás útvesztőiben,
ahol a gyanúsítottat bűnösnek tekintik addig, amíg ártatlanságát be nem bizonyítja.
The investigation of an unconvincing conviction in Mexico, and the contradictions
of a judicial system that presumes suspects guilty until proven innocent.

22.15
Háború és szerelem Kabulban / War and Love in Kabul
Helga Reidemeister / Germany / 2009 / 86’
Hossein, a hadirokkant tálib harcos, és Shaima, a nála 40 évvel idősebb férfihez
kényszerített lány drámája. Szerelem, becsület, törzsi szabályok, tabuk és remény a
háború sújtotta országban.
The dramatic story of Hossein, handicapped ex-Taliban and Shaima, forced by her
family to marry a man 40 years her senior. Love, honor, tribal laws, taboos, and
hope for change in a war-ravaged country.

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
We reserve the right to change the schedule.
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