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KEDVES FILMRAJONGÓK!
LIEBE FILMINTERESSIERTE!

Harmadszor rendezi meg közös filmszemléjét az Osztrák Kulturális 
Fórum, a Svájci Nagykövetség és a budapesti Goethe Intézet. Az 
osztrák, a svájci és a német filmgyártás legújabb és legsikeresebb 
alkotásait eredeti nyelven, magyar felirattal vagy hangbemondással 
tekinthetik meg az érdeklődők. 

A filmek között tematikus blokkok segítik a tájékozódást. Az első 
filmhármas a heimatfilm és a western műfaját értelmezi újra. A 
WILD AT HEART hőseit megérinti a szerelem. Intim titkokra derül 
fény a CSALÁDI KÖR filmjeiben, míg a CÉRNASZÁLON szereplői a 
szó szoros értelmében az életben maradásért küzdenek.

Egy fesztivál természetesen sosem csak a filmekről, hanem a talál-
kozás lehetőségéről is szól. Várjuk Önöket közönségtalálkozóinkra, 
beszélgetéseinkre is a budapesti Művész moziba, a szegedi Belváro-
si moziba és a pécsi Művészetek és Irodalom Házába. 

Das Österreichische Kulturforum, die Schweizer Botschaft und das 
Goethe-Institut in Budapest veranstalten zum dritten Mal gemeinsam 
das Filmfestival Sehenswert, das die neusten und erfolgreichsten 
Filmproduktionen aus dem deutschen Sprachraum präsentiert. 
Die Filme werden in Originalsprache mit ungarischer Übersetzung 
(teils Untertitel, teils Simultanübersetzung per Kopfhörer), einige 
außerdem mit deutschen Untertiteln gezeigt, da teilweise Dialekt 
gesprochen wird.

Thematische Blöcke erleichtern die Orientierung. Drei Filme 
interpretieren die Gattung des Heimatfilms und des Westerns neu. 
Die Helden der Sektion WILD AT HEART werden von der Liebe 
berührt. Die Filme der Sektion IM FAMILIENKREIS enthüllen intime 
Geheimnisse, während es in der Sektion AM DÜNNEN FADEN oft 
ums Überleben im engeren Sinne geht.

Natürlich darf auch der Austausch nicht zu kurz kommen: Filmleute 
treffen, nachfragen, diskutieren – dazu bieten die zahlreichen 
Publikumsgespräche im Festivalprogramm Gelegenheit. Wir 
erwarten Sie im Kino Művész in Budapest, im Kino Belvárosi in 
Szeged und im Haus der Künste und der Literatur in Pécs.

Vidéki vetítéseink programját weboldalunkon olvashatják. 
Das Festivalprogramm von Szeged und Pécs finden Sie auf unserer Webseite.

Megnyitó Eröffnung
Világok között Zwischen Welten

Magyarországi bemutató, a főszereplő, Ronald Zehrfeld jelenlétében 
Ungarische Premiere in Anwesenheit des Hauptdarstellers Ronald Zehrfeld

Forgalmazó Verleih: Mozinet
9.25. / 25.9. 19:00

goethe.de/szemrevalo
goethe.de/sehenswert



Ronald Zehrfeld
Világok között Zwischen Welten

Elborult világ Finsterworld 

A kortárs német film egyik legnagyobb 

csillaga. Idei nyitófilmünkben, a Feo 

Aladag rendezte VILÁGOK KÖZÖTT-ben 

a Bundeswehr Afganisztánban szolgáló 

katonáját alakítja, akinek mást diktál a 

lelkiismerete, mint amit felettesei paran-

csolnak. A fesztivál közönsége az ELBO-

RULT VILÁG című szatírában is láthatja: 

egy különös vidéki rendőrt alakít, aki 

néha medvejelmezt ölt.

Ronald Zehrfeld ist einer der größten Stars des deutschen Films. 

In unserem Eröffnungsfilm ZWISCHEN WELTEN von Feo Aladag 

verkörpert er den Bundeswehrsoldaten Jesper, der durch die 

Befehle seiner Vorgesetzten mit seinem Gewissen in Konflikt gerät. 

Auch in Frauke Finsterwalders Kinodebüt FINSTERWORLD ist er 

zu sehen: er spielt einen Provinzpolizisten, der eine Schwäche für 

Tierkostüme hat.

Andreas Prochaska
Sötét völgy Das finstere Tal 

Andreas Prochaska osztrák filmrende-

ző különböző zsánerfilmekkel, köztük 

olyan mozisikerekkel vált ismertté, mint 

a HÁROM NAP MÚLVA MEGHALSZ című 

horror-thriller és a számos díjjal elismert 

vígjáték, az ELFRIEDE OTT VÉLETLEN EL-

RABLÁSA. Legújabb rendezését, A SÖTÉT 

VÖLGY című westernt a Német Filmaka-

démia nem kevesebb mint 8 ‚Lolá‘-val dí-

jazta, köztük a legjobb operatőri munka, 

a legjobb filmzene és a legjobb látvány díjával.

Der österreichische Regisseur Andreas Prochaska wurde mit 

unterschiedlichen Genrefilmen bekannt, darunter Kinohits wie 

der Horror-Thriller IN 3 TAGEN BIST DU TOT und die vielfach 

preisgekrönte Komödie DIE UNABSICHTLICHE ENTFÜHRUNG DER 

FRAU ELFRIEDE OTT. Sein aktueller Film, der Western DAS FINSTERE 

TAL, wurde beim Deutschen Filmpreis mit 8 ‚Lolas‘ ausgezeichnet.

VENDÉGEINK FESTIVALGÄSTE
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Sabine Boss, Pedro Lenz
A portás én vagyok Der Goalie bin ig 

Pedro Lenz A PORTÁS ÉN VAGYOK című, berni dialektusban írt re-

génye igazi telitalálat. A szabadúszó költőt, írót és tárcaírót Svájci 

Könyvdíjra jelölték, könyvét pedig már öt nyelvre lefordították. A 

hatodik nyelv a filmé. Sabine Boss rendezése 2014-ben a legjobb 

játékfilm, a legjobb forgatókönyv, a legjobb férfi főszereplő és a 

legjobb filmzene kategóriájában is elnyerte a Svájci Filmdíjat.

Mit seinem Mundart-Roman DER GOALIE BIN IG hat Pedro Lenz 

einen Volltreffer gelandet. Der freischaffende Dichter, Schriftsteller 

und Kolumnist wurde für den Schweizer Buchpreis nominiert und 

in mittlerweile fünf Sprachen übersetzt. Die sechste Sprache ist die 

filmische. Auch der Film in der Regie von Sabine Boss war ein Erfolg: 

Er hat beim Schweizer Filmpreis 2014 in vier Kategorien gewonnen. 

Men Lareida, Maros Anna, Farkas Franciska
Viktória – A zürichi expressz 

Viktoria – A Tale of Grace and Greed 
Men Lareida svájci filmrendező 

és magyar felesége, Maros Anna 

nehéz témába ásták bele magukat, 

amelyet öt éven át kutattak. Sok 

száz magyar nő történetét gyűj-

tötték össze, akik Zürich prosti-

tuáltnegyedében bocsátják áruba 

a testüket. Így jött létre a VIKTÓRIA – A ZÜRICHI EXPRESSZ, egy 

szomorú-szép történet, melyben a roma származású színésztehet-

ség, Farkas Franciska alakítja a sebezhető, végsősoron mégis erős 

főhős szerepét.

Men Lareida, der Schweizer Regisseur und seine ungarische Frau 

Anna Maros haben sich in ein schwieriges Thema gebohrt und 

fünf Jahre lang recherchiert. Das Paar sammelte die Geschichten 

der vielen hundert Ungarinnen, die sich auf dem Züricher Strich 

prostituieren. So entstand VIKTORIA – A TALE OF GRACE AND 

GREED mit der Roma-stämmigen Schauspielerin Franciska Farkas 

als verletzliche, doch letztendlich starke Titelheldin.

VENDÉGEINK FESTIVALGÄSTE
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HEIMAT
A másik haza Die andere Heimat
Elborult világ Finsterworld
Sötét völgy Das finstere Tal

WILD AT HEART
High Performance High Performance
A portás én vagyok Der Goalie bin ig
Love Steaks Love Steaks

CSALÁDI KÖR FAMILIE
Családban marad Familienfieber
Október, november Oktober November
Rosie Rosie

CÉRNASZÁLON
AM DÜNNEN FADEN
Kannibálok ideje Zeit der Kannibalen
Viktória – A zürichi expressz Viktoria – A Tale of Grace and Greed

Világok között Zwischen Welten

REALITY CHECK
Ábécé Alphabet
Beltracchi – A hamisítás művészete Beltracchi – Die Kunst der Fälschung

A méhész Der Imker
A radikális gonosz Das radikal Böse

GYEREK- ÉS IFJÚSÁGI FILMEK
KINDER- UND JUGENDFILME
Szputnyik Sputnik
Szilánkpark Scherbenpark

FILMEK FILME
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Die Fünfte Schweiz ? 
Gewichtige Botschafter.

Fast 730’000 Schweizerinnen und Schweizer 
repräsentieren unser Land in aller Welt.

www.swissworld.org



A MÁSIK HAZA 
DIE ANDERE HEIMAT
D, 2013, Rendező/Regie: Edgar Reitz, Szereplők/Darsteller: Jan Dieter 
Schneider, Antonia Bill, Maximilian Scheidt, 230 perc/Min.
www.die-andere-heimat.de

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással / deutsche 
Originalfassung mit englischen Untertiteln

A 19. század közepén százezrek vándoroltak ki az éhínség, szegény-
ség és önkényuralom sújtotta Európából Dél-Amerikába. „Jobbat, 
mint a halál, bárhol találhatunk” – sokakat ez a keserű belátás és re-
mény vezérelt. Edgar Reitz, a német új hullám prominens rendezője 
ennek a korszaknak állít emléket. Két testvér történetét beszéli el, 
akik falujukban ráébrednek, hogy csak álmaik menthetik meg őket.

A világhírű HAZA-trilógia díjakkal elhalmozott záró darabját – a tör-
ténet nyitányát – a Spiegel Online „egy remekmű grandiózus befe-
jezésének“ nevezte.

Német Filmdíj 2014: legjobb rendezés, legjobb forgatókönyv, legjobb játékfilm 
Német Filmkritikusok Szövetsége: 2013-ban az év legjobb játékfilmje

Mitte des 19. Jahrhunderts, als Hungersnöte, Armut und Willkür-
herrschaft die Menschen niederdrückten, wanderten Hunderttau-
sende aus Europa nach Südamerika aus. „Etwas Besseres als den 
Tod findet man überall”, das war ihre bittere Erkenntnis und ihre 
Hoffnung. Vor diesem Hintergrund entfaltet Regisseur Edgar Reitz, 
prominenter Vertreter des Neuen Deutschen Films, die Geschichte 
zweier Brüder, die in ihrem Dorf erkennen, dass nur ihre Träume sie 
retten können. 

Das mit Preisen überhäufte „Prequel” zur weltbekannten HEIMAT-
Trilogie ist laut Spiegel Online „die grandiose Vollendung eines 
Meisterwerks”.

Deutscher Filmpreis 2014: Beste Regie, Bestes Drehbuch, Bester Spielfilm
Verband der deutschen Filmkritik: Bester Film des Jahres 2013
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1. rész/Teil I – 9.28./28.9. 1700 Chaplin
2. rész/Teil II – 9.28./28.9. 1900 Chaplin

Bringing
the best
new films 
from 
Germany
to the 
world…

GermanFilms99x210_Budapest_Artwork  07.08.14  10:36  Seite 1



ELBORULT VILÁG
FINSTERWORLD
D, 2013, Rendező/Regie: Frauke Finsterwalder, Szereplők/Darsteller: 
Corinna Harfouch, Carla Juri, Sandra Hüller, Ronald Zehrfeld, 95 perc/Min., 
www.finsterworld.de

német nyelven, magyar felirattal/ deutsche Originalfassung mit ungarischen 
Untertiteln

Frauke Finsterwalder első játékfilmje egy olyan Németországban 
játszódik, ahol látszólag megállt az idő: mindig süt a nap, a gyerekek 
egyenruhában járnak iskolába, és pedikűrösök kekszet ajándékoz-
nak idős hölgyeknek. E párhuzamos világ szépsége mögött azonban 
mélységes szakadék tátong. Egy rendhagyó „heimatfilm“ sztársze-
reposztással, amely tökéletesen szabotálja az idillt.

„A film a szatirikus, meseszerű és szürreális hangvétel ötvözésével, 
fűzérszerűen kapcsolódó epizódokban mesél arról, hogyan próbál 
néhány ember – különböző nemzedékek képviselői – megbirkózni 
az élet viszontagságaival… Humoros, lidércnyomásos portré a mai 
német társadalomról.” (filmportal.de)

Zürichi Filmfesztivál 2013: legjobb német nyelvű játékfilm

Frauke Finsterwalders Spielfilmdebüt spielt in einem scheinbar aus 
der Zeit gefallenen Deutschland, in dem die Sonne immer scheint, 
Kinder Schuluniformen tragen und Fußpfleger alten Damen Kekse 
schenken. Jedoch lauert hinter der Schönheit dieser Parallelwelt der 
Abgrund. Ein die Idylle sabotierender Heimatfilm mit Starbesetzung.

„In einer Mischung aus satirischem, märchenhaftem und surrealem 
Tonfall erzählt der Film in miteinander verwobenen Episoden von 
Menschen unterschiedlicher Generationen, die mit den Widrigkeiten 
des Lebens umzugehen versuchen… Ein humorvoll-abgründiges 
Porträt zeitgenössischer deutscher Befindlichkeiten.” (filmportal.de)

Zürich Film Festival 2013: Bester deutschsprachiger Spielfilm
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9.26./26.9. 1900 Chaplin, 10.1./1.10. 2100 Buñuel
9.26-án Ronald Zehrfeld színművész a vendégünk. /
 Am 26.9 in Anwesenheit von Schauspieler Ronald Zehrfeld.
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SÖTÉT VÖLGY 
DAS FINSTERE TAL
A/D, 2013, Rendező/Regie: Andreas Prochaska, Szereplők/Darsteller: Sam 
Riley, Tobias Moretti, Paula Beer, 114 perc/Min., www.dasfinsteretal-derfilm.at

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással/ deutsche 
Originalfassung mit englischen Untertiteln

Röviddel a tél beállta előtt hallgatag idegen bukkan fel az osztrák 
Alpok eldugott völgyében, melynek közösségét sötét titok egyesíti. 
Brenner gazda és fiai szigorúan uralkodnak ebben a mikrokozmosz-
ban, ahol hamarosan titokzatos halálesetek történnek… Thomas 
Willmann azonos című sikerkönyvének filmváltozata egy rendhagyó 
western és egy sodró erejű dráma virtuóz keveréke.

„Hó és halál: Andreas Prochaska alpesi westernje atmoszférikus zsá-
nerfilm, de sokkal több is annál. Részint mert jó regényből készült,   
részint mert bátran használja a helyi dialektust.” (tagesspiegel.de)

Német Filmdíj 2014: 8 kategória győztese
Diagonale – Osztrák Filmfesztivál 2014: legjobb operatőr

Kurz vor Einbruch des Winters taucht ein wortkarger Fremder in 
einem abgelegenen österreichischen Hochtal auf, dessen Bewohner 
ein düsteres Geheimnis verbindet. Die rigide Herrschaft des Bren-
ner-Bauern und seiner Söhne bestimmt diesen Mikrokosmos, in 
dem es bald zu mysteriösen Todesfällen kommt… Die Verfilmung 
von Thomas Willmanns gleichnamigem Bestseller ist eine furiose Mi-
schung aus vielschichtigem Western und packendem Drama.

„Schnee und Gewalt: Andreas Prochaskas Winter-Western ist zugleich 
atmosphärischer Genrefilm und mehr als das. Das liegt zum einen 
an der guten Romanvorlage – zum anderen am Mut zum Dialekt.” 
(tagesspiegel.de)

Deutscher Filmpreis 2014: gewonnen in 8 Kategorien
Diagonale – Festival des österreichischen Filmes 2014: Beste Kamera

9.26./26.9. 2100 Buñuel, 10.3./3.10 1900 Chaplin
10.3-án Andreas Prochaska rendező a vendégünk. / 
Am 3.10 in Anwesenheit von Regisseur Andreas Prochaska.
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HIGH PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE – 
MANDARINEN LÜGEN NICHT
A, 2013, Rendező/Regie: Johanna Moder, Szereplők/Darsteller: Marcel 
Mohab, Manuel Rubey, Katharina Pizzeria, 100 perc/Min. 
www.highperformance-film.at

német nyelven, magyar felirattal/ deutsche Originalfassung mit ungarischen 
Untertiteln

Rudi öltönyben jár, Daniel biciklivel. A két testvér sok mindenben 
különbözik egymástól, viszont mind a ketten ugyanahhoz a nőhöz 
vonzódnak. Ám vonzalmuk oka – mint az Nora számára hamar kide-
rül – ugyancsak különböző... Mélyenszántó komédia hűségről, csalá di  
kötelékekről és érzelmi manipulációról. 

„Egy történet, amely mindenkihez szól, mégsem negédes... Meggyő-
ző az az aprólékosság, amellyel a film a különböző miliőket ábrá-
zolja. Jobbára a szigetországból ismerünk ilyen produkciókat; Mike 
Leigh HAPPY-GO-LUCKY-ja vagy Ken Loach ANGEL’S SHARE-je jut-
hat az eszünkbe.” (orf.at)

Max Ophüls Filmfesztivál 2014: közönségdíj

Rudi ist Anzugträger, Daniel fährt Fahrrad. So verschieden die 
beiden Brüder sind, so interessieren sie sich doch für dieselbe Frau. 
Aus unterschiedlichen Gründen, wie sich für Nora bald herausstellt. –  
Eine Komödie mit Tiefgang um Loyalität, Familienbande und 
Manipulation. 

„Eine Geschichte, die im Publikum niemanden ausschließt – und sich 
trotzdem nicht anbiedert... Was überzeugt, ist die Akribie, mit der 
die jeweiligen Milieus dargestellt werden. Solche Filme kennt man 
sonst eher vom britischen Kino, etwa Mike Leighs HAPPY-GO-LUCKY 
und Ken Loachs ANGEL’S SHARE.” (orf.at)

Filmfestival Max Ophüls Preis 2014: Publikumspreis

9.27./27.9. 1700 Chaplin, 9.29/29.9. 2100 Buñuel

AZ OSZTRÁK KULTÚRA MA

BUDAPEST, DEBRECEN, VESZPRÉM  

PÉCS, SZEGED, MISKOLC
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A PORTÁS ÉN VAGYOK 
DER GOALIE BIN IG
CH, 2014, Rendező/Regie: Sabine Boss, Szereplők/Darsteller: Marcus Signer, 
Sonja Riesen, Pascal Ulli, 88 perc/Min., www.goaliefilm.ch

svájci német nyelven, német és magyar felirattal/ schweizerdeutsche 
Originalfassung mit deutschen und ungarischen Untertiteln

A nyolcvanas évek vége: Ernst, az életművész, akit mindenki csak 
„Portás”-nak hív, egy év börtön után visszatér Schummertalba, az 
unalmas svájci kisvárosba, ahol felnőtt, és ahol mindenki minden-
kit ismer. A Portás új életet akar kezdeni, drogok nélkül. Sikerül el-
helyezkednie, és beleszeret Regulába, a pincérlányba. Makacsul és 
kissé naivan igyekszik életét helyes vágányra terelni, ám röviddel 
azelőtt, hogy újfajta boldogságra lelne, utoléri a múlt. 

Pedro Lenz berni dialektusban írt regényének megfilmesítése „a 
szavak hatalmáról és szépségéről szól.” (Neue Zürcher Zeitung)

Svájci Filmdíj 2014: legjobb film, legjobb főszereplő, legjobb forgatókönyv, 
legjobb filmzene

Ende der achtziger Jahre: Der Lebenskünstler Ernst, von allen 
„Goalie“ genannt, kehrt nach einem Jahr im Gefängnis zurück in 
die Kleinstadt Schummertal. Hier ist er aufgewachsen, hier kennt 
man ihn. Goalie will ein neues Leben anfangen, ohne Drogen. Er 
sucht sich einen Job und verliebt sich in die Serviertochter Regula. 
Trotzig, etwas naiv und mit viel Charme will er sein Leben in bessere 
Bahnen lenken. Doch kurz vor seinem neuen Glück holt ihn die 
Vergangenheit ein. 

Die Leinwandadaptation von Pedro Lenz’s Mundartroman ist „ein 
Film über Macht und Schönheit der Sprache.” (Neue Zürcher Zeitung)

Schweizer Filmpreis 2014: Bester Film, Bester Hauptdarsteller, Bestes 
Drehbuch, Beste Filmmusik

9.26./26.9. 2100, 9.30/30.9. 1900 Chaplin
9.30-án Sabine Boss rendező és Pedro Lenz író a vendégünk. / 
Am 30.9 in Anwesenheit von Regisseurin Sabine Boss und Autor Pedro Lenz.
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LOVE STEAKS 
D, 2013, Rendező/Regie: Jakob Lass, Szereplők/Darsteller: Lana Cooper, 
Franz Rogowski, 89 perc/Min., www.lovesteaks.de

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással/ deutsche 
Originalfassung mit englischen Untertiteln

A helyszín egy luxushotel, ahol steakek sercegnek a serpenyők-
ben, és zsírpárnák zsugorodnak a masszőrkezek alatt. A zöldfülű 
Clemens a wellness részlegre kerül, a belevaló Larának a konyhai 
csapatban kell helytállnia. A lift hozza össze őket. Találkoznak, súr-
lódnak, szikrát vetnek és lángot fognak.

„Mozi aligha lehetne kiszámíthatatlanabb és izgalmasabb. Igen, így 
nézhetne ki a német film jövője… A színészek játéköröme és a ren-
dezés szabadsága egyaránt lenyűgöző. Éljen az improfilm!“ (Cinema)

Müncheni Filmfesztivál 2013: Új Német Film-díj 4 kategóriában
Max Ophüls Fesztivál 2014: Max Ophüls-díj

Ein Luxushotel. Steaks werden gebrutzelt, Speckröllchen massiert. 
Clemens (zart) kommt als Frischling in den Wellnessbereich. Lara 
(gut durch) muss sich im Küchenrudel behaupten. Der Fahrstuhl 
bringt die beiden zusammen. Zusammen abhängen bis zur Reibung. 
Reiben um zu zünden. Zünden um zu brennen.

„Unberechenbarer und aufregender kann Kino kaum sein. So könnte 
sie aussehen, die Zukunft des deutschen Films… Die Spielfreude der 
Darsteller und die Freiheit der Inszenierung haut ins Auge. Es lebe 
der Improfilm!“ (Cinema)

Filmfest München 2013: Förderpreis Neues Deutsches Kino in 4 Kategorien 
Filmfestival Max Ophüls Preis 2014: Max Ophüls Preis

9.27./27.9. 2100 Buñuel, 10.1./1.10. 1900 Chaplin
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kezdés
Beginn

9.25. / 25.9.
csütörtök

Donnerstag

9.26. / 26.9.
péntek
Freitag

9.27. / 27.9.
szombat
Samstag

9.28. / 28.9.
vasárnap
Sonntag

9.29. / 29.9.
hétfő

Montag

9.30. / 30.9.
kedd

Dienstag 

10.1. / 1.10.
szerda

Mittwoch

10.2. / 2.10.
csütörtök

Donnerstag

10.3. / 3.10.
péntek
Freitag

CHAPLIN terem / Saal

15:00 SZPUTNYIK / 
SPUTNIK

SZPUTNYIK / 
SPUTNIK

17:00 HIGH 
PERFORMANCE

A MÁSIK HAZA 
1. /  

DIE ANDERE 
HEIMAT 1.

SZILÁNK
PARK /  

SCHERBEN
PARK

19:00
VILÁGOK 
KÖZÖTT / 

ZWISCHEN 
WELTEN

ELBORULT 
VILÁG /  

FINSTER
WORLD

VIKTÓRIA / 
VIKTORIA

A MÁSIK HAZA 
2. /  

DIE ANDERE 
HEIMAT 2.

CSALÁDBAN 
MARAD / 

FAMILIEN
FIEBER

A PORTÁS ÉN 
VAGYOK /  

DER GOALIE 
BIN IG

LOVE STEAKS

OKTÓBER, 
NOVEMBER /  

OKTOBER 
NOVEMBER

SÖTÉT VÖLGY / 
DAS FINSTERE 

TAL

21:00
A PORTÁS ÉN 

VAGYOK /  
DER GOALIE 

BIN IG

KANNIBÁLOK 
IDEJE /  

ZEIT DER  
KANNIBALEN

ROSIE

BUÑUEL terem / Saal

17:00 BELTRACCHI

A RADIKÁLIS 
GONOSZ /  

DAS RADIKAL 
BÖSE

SZILÁNK
PARK /  

SCHERBEN
PARK

A MÉHÉSZ /  
DER IMKER

ÁBÉCÉ /  
ALPHABET

19:00
VILÁGOK 
KÖZÖTT / 

ZWISCHEN 
WELTEN

ROSIE

A RADIKÁLIS 
GONOSZ /  

DAS RADIKAL 
BÖSE

OKTÓBER, 
NOVEMBER /  

OKTOBER 
NOVEMBER

A MÉHÉSZ /  
DER IMKER

ÁBÉCÉ /  
ALPHABET

KANNIBÁLOK 
IDEJE /  

ZEIT DER  
KANNIBALEN

21:00
SÖTÉT VÖLGY / 
DAS FINSTERE 

TAL
LOVE STEAKS

HIGH  
PERFORMANCE

BELTRACCHI

ELBORULT 
VILÁG /  

FINSTER
WORLD

CSALÁDBAN 
MARAD / 

FAMILIEN
FIEBER

Jegyár / Karten: 950 HUF

Kedvezményes jegyár 4 jegy egy időben történő megváltása esetén: 

Kartenpreis beim Kauf von vier Karten gleichzeitig:

800 HUF.* 

Jegyelővétel szeptember 11-től / Kartenvorverkauf ab dem 11.9.

* Más kedvezmények nem érvényesek. / 
Auf diese reduzierten Eintrittspreise gibt es keine weiteren Ermäßigungen. 

A filmeket eredeti nyelven vetítjük, magyar hangalámondást 

biztosítunk. / Die Filme werden in der Originalfassung gezeigt. 

 – mit deutschen Untertiteln 

 – with English subtitles 

 – magyar felirattal 
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CSALÁDBAN MARAD
FAMILIENFIEBER
D, 2014, Rendező/Regie: Nico Sommer, Szereplők/Darsteller: Kathrin 
Waligura, Peter Trabner, Deborah Kaufmann, Jörg Witte, 78 perc/Min. 
www.suesssauerfilm.de

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással/ deutsche 
Originalfassung mit englischen Untertiteln

Maja és Uwe házassága ellaposodott, de megtanultak együtt élni 
az unalommal. Lányuk, Alina viszont éppen a fellegekben jár: most 
esett szerelembe. És mert új barátja, Nico akár a nagy Ő is lehet-
ne, Alina elhatározza, hogy összeismerteti egymással a két családot. 
Majának azonban hajmeresztő meglepetést tartogat a családi talál-
kozó: Nico apukája nem más, mint az ő titkos szeretője.

„A CSALÁDBAN MARAD magával ragadóan tragikomikus családi tab-
ló, melyben a rendező, Nico Sommer bátran teret enged szereplői-
nek a spontán rögtönzésre. Lehet, hogy a »társadalom alapsejtje« 
felett eljárt az idő?“ (achtungberlin.de)

Achtung Berlin 2014: New Berlin Film Award a legjobb rendezésért

Majas und Uwes Ehe ist eingeschlafen, mittlerweile arrangiert man 
sich. Tochter Alina hingegen schwebt auf Wolke sieben: Sie ist frisch 
verliebt. Und weil ihr neuer Freund Nico der Mann fürs Leben sein 
soll, beschließt Alina, dass sich ihre beiden Familien kennenlernen 
sollen. Doch bei der Familienzusammenführung erlebt Maja eine 
handfeste Überraschung: Der Vater von Nico ist ihr heimlicher 
Liebhaber…

„FAMILIENFIEBER ist eine hinreißend tragikomische »Familienauf-
stellung«, in der Regisseur Nico Sommer seinen Darstellern viel 
Raum für spontane Improvisationen gibt. Ist die »Keimzelle der  
Gesellschaft« vielleicht schon ein Auslaufmodell?“ (achtungberlin.de)

Achtung Berlin 2014: New Berlin Film Award für Beste Regie

9.29./29.9. 1900 Chaplin, 10.2./2.10. 2100 Buñuel
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OKTÓBER, NOVEMBER 
OKTOBER NOVEMBER
A, 2013, Rendező/Regie: Götz Spielmann, Szereplők/Darsteller: Nora von 
Waldstätten, Ursula Strauss, Peter Simonischek, 114 perc/Min. 
www.oktober-november.at

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással/ deutsche 
Originalfassung mit englischen Untertiteln

Két lánytestvér a családi fészekben, egy volt falusi fogadóban talál-
kozik idős apjával. A viszontlátás lassan, de kérlelhetetlenül felszín-
re hozza a két nő közötti konfliktusokat. Mindig is különböztek, de 
az évek múlásával még jobban eltávolodtak egymástól. Az apa pe-
dig tudja, már nem sok ideje maradt, hogy megossza titkát lányaival.

„Többszörösen kitüntetett filmdrámája, a REVANS után Götz Spiel-
mann ismét egy osztrák vidéki történetet mesél el, és újfent sikerül 
neki a bravúr, hogy a tipikus táj előtt archetipikus sztorit bontson 
ki. Az erős képekre, szuggesztív és nagyszerű színészi játékra épülő 
filmet már bemutatóján, a Torontói Filmfesztiválon is kitörő lelkese-
déssel fogadta a közönség“ (Skip)

Zwei Schwestern und ihr alter Vater kommen im Haus der Familie, 
einem ehemaligen Dorfgasthof, zusammen. Das Wiedersehen bringt 
langsam und unerbittlich die Konflikte zwischen den so unterschied-
lichen Frauen ans Licht, die einander über die Jahre fremd gewor-
den sind. Und auch der Vater weiß, dass er für die Offen  barung 
eines Geheimnisses nicht mehr lange Zeit hat.

„Nach seinem mehrfach ausgezeichneten Drama REVANCHE erzählt 
Götz Spielmann wieder eine Geschichte aus der österreichischen 
Provinz: Und wieder schafft er es scheinbar mühelos, vor einer 
typischen Landschaft eine archetypische Story zu entfalten: 
bildgewaltig, eindringlich und grandios gespielt – und schon bei der 
Premiere beim Filmfestival von Toronto einhellig bejubelt.“ (Skip)

9.28./28.9. 1900 Buñuel, 10.2./2.10. 1900 Chaplin
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ROSIE
CH, 2013, Rendező/Regie: Marcel Gisler, Szereplők/Darsteller: Sibylle 
Brunner, Fabian Krüger, Sebastian Ledesma, 106 perc/Min. 
www.cobrafilm.ch

svájci német nyelven, német felirattal, magyar hangalámondással/ 
schweizerdeutsche Originalfassung mit deutschen Untertiteln

Lorenz Meran negyvenéves, sikeres meleg író, ám éppen alkotói 
válságban sínylődik. Berlinből Kelet-Svájcba kell visszatérnie, hogy 
ápolásra szoruló anyjának, Rosie-nak gondját viselje. A helyszínen 
ráadásul azzal szembesül, hogy édesanyja mind a külső segítséget, 
mind az idősotthont elutasítja, így egyelőre ő is a szülői porfészek, 
Altstätten foglya marad. Miközben Rosie foggal-körömmel küzd 
önállóságáért és méltóságáért, s a családi viszályok régi titkokat 
hoznak felszínre, Lorenz kis híján elszalasztja a küszöbön álló 
szerelmet.

„Felkavaró film, az egyszer szent.“ (Badische Zeitung)

Svájci Filmdíj 2013: legjobb színésznő (Sibylle Brunner)

Lorenz Meran (40), ein erfolgreicher schwuler Schriftsteller in 
Schaffenskrise, muss von Berlin in die Ostschweiz zurückkehren, um 
sich um seine pflegebedürftige Mutter Rosie zu kümmern. Als er sich 
dort mit der Tatsache konfrontiert sieht, dass die lebenshungrige 
Rosie sowohl fremde Hilfe als auch das Altersheim ablehnt, sitzt er 
vorerst einmal im heimatlichen Kaff Altstätten fest. In den Wirren 
von Rosies Kampf gegen Bevormundung und den Verlust der eige-
nen Würde, von Familienzwist und von alten Geheimnissen, entgeht 
Lorenz beinahe, dass die Liebe an seine Tür klopft.

„Allemal ein Film, der bewegt.“ (Badische Zeitung)

Schweizer Filmpreis 2013: Beste Darstellerin (Sibylle Brunner)

9.26./26.9. 1900 Buñuel, 10.1./1.10. 2100 Chaplin
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KANNIBÁLOK IDEJE
ZEIT DER KANNIBALEN 

D, 2013, Rendező/Regie: Johannes Naber, Szereplők/Darsteller: Sebastian 
Blomberg, Devid Striesow, Katharina Schüttler, 93 perc/Min. 
www.zeitderkannibalen.de

német és angol nyelven, német / angol felirattal, magyar hangalámondással/ 
deutsch-englische Originalfassung mit deutschen/englischen Untertiteln

Két sikeres vállalkozási tanácsadó, Öllers és Niederländer immár 
hat éve járja a világ legkorruptabb országait, hogy ügyfelei 
profitéhségét csillapítsa. Mikor már-már elérnének a célig, azaz 
partnerekké válhatnának a cégben, sokkoló hírt kapnak: e sorsdöntő 
karrierlépést kollégájuk, Hellinger tette meg. Döbbenetükön vajmi 
keveset segít, hogy Hellinger kisvártatva tisztázatlan okokból 
kizuhan az irodaablakon. Helyét ugyanis épp a fiatal és ambiciózus 
Bianca veheti át. A szakmai túlélésért folyó harc vérre megy.

„Három tanácsadó a Pokol hotelben. Johannes Naber filmje maró 
gúnnyal ábrázolja a teljesítmény-alapú társadalom neurózisait.” 
(Zeit Online)

Seit sechs Jahren touren die erfolgreichen Unternehmensberater 
Öllers und Niederländer durch die dreckigsten Länder der Welt, 
um den Profithunger ihrer Kunden zu stillen. Ihr Ziel scheint nah: 
endlich in den Firmenolymp aufsteigen, endlich Partner werden! 
Als sie erfahren, dass ihr Teamkollege Hellinger den ersehnten 
Karriereschritt gemacht hat, liegen die Nerven blank. Dass Hellinger 
sich bald aus ungeklärten Gründen aus dem Bürofenster stürzt, hilft 
ihnen auch nicht weiter. Ausgerechnet die junge, ehrgeizige Bianca 
rückt für ihn nach. Der Kampf um das Überleben in der Company 
geht an die Substanz.

„Drei Unternehmensberater im Hotel Hölle. Johannes Nabers Film 
seziert bitterböse die Neurosen der Optimierungsgesellschaft.” (Zeit 
Online)

9.29./29.9. 2100 Chaplin – német felirattal /  mit deutschen Untertiteln
10.2./2.10. 1900 Buñuel – angol felirattal / with English subtitles
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VIKTÓRIA – A ZÜRICHI EXPRESSZ
VIKTORIA – A TALE OF GRACE AND GREED
CH, 2014, Rendező/Regie: Men Lareida, Szereplők/Darsteller: Farkas 
Franciska, Stefanovics Angéla, Nagy Zsolt, Pölöskey Erika, 88 perc/Min. 
Forgalmazza/Ungarischer Verleih: Mozinet, www.mozinet.hu

magyar nyelven, német felirattal/ ungarische Originalfassung mit deutschen 
Untertiteln

A film főhőse Viktória, a mélyszegénységben élő, budapesti cigány-
lány, aki a gyors meggazdagodás reményében vonatra száll, hogy 
prostituáltként próbáljon szerencsét Zürichben. Már az első mun-
kanapján kiderül, hogy nem minden olyan, amilyennek képzelte. A 
film témája aktuálisabb nem is lehetne: jelenleg is több száz magyar 
nő dolgozik a svájci utcákon. A svájci gyártású, de magyar forgató-
könyvből készült Viktória egy ilyen lány történetét meséli el.

„Nem áldozatokról akartunk filmet csinálni. Mert az olyan emberek 
iránt, akikről éveken át folyton mint áldozatokról beszélnek, 
lassanként elvész a tisztelet.” (Men Lareida rendező a Zeit Online-
nak adott interjúban)

Ein erschütternder und zugleich erhebender Film, mit Schweizer 
Förderung nach einem ungarischen Drehbuch gedreht. Viktoria, 
ein Romamädchen aus Budapest, will der Armut entkommen. Sie 
fährt mit dem Zug nach Zürich, weil sie sich vorstellt, dass sie dort 
als Prostituierte viel Geld verdienen kann. Gleich an ihrem ersten 
Arbeitstag wird sie mit der Realität konfrontiert… Das Thema ist 
aktuell: In der Schweiz arbeiten mehrere hundert Frauen aus Ungarn 
auf der Straße.

„Wir wollten keinen Opferfilm drehen. Denn vor Menschen, die man 
über Jahre stets als Opfer bezeichnet, verliert man den Respekt.” 
(Regisseur Men Lareida im Gespräch mit Zeit Online)

9.27./27.9. 1900 Chaplin
Vendégünk a rendező, Men Lareida, Maros Anna forgatókönyvíró és  
Farkas Franciska színésznő.  / 
In Anwesenheit von Regisseur Men Lareida, Autorin Anna Maros  
und Schauspielerin Franciska Farkas.
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VILÁGOK KÖZÖTT 
ZWISCHEN WELTEN 

2014, Rendező/Regie: Feo Aladag, Szereplők/Darsteller: Ronald Zehrfeld, 
Mohsin Ahmady, Saida Barmaki, 103 perc/Min. 
www.zwischenwelten-film.de

német, angol, dari és pastu nyelven, magyar és német felirattal/ deutsch-
englisch-dari-pashto Originalfassung mit ungarischen und deutschen 
Untertiteln 

Egy nem mindennapi barátság története a válság sújtotta Afganisz-
tánban. A Bundeswehr katonáját, Jespert egy kis faluba irányítják, 
hogy társaival az ottani helyőrséget védje a tálibokkal szemben. 
Küldetésében Tarik, a fiatal afgán tolmács segíti. Tarik a tálibok fe-
nyegetései elől biztonságba akarja juttatni húgát, s Jesper emiatt 
lelkiismereti konfliktusba kerül; afgán barátainak segítsen, vagy fe-
lettesei parancsának engedelmeskedjen?

„Egy erőteljes film, amely évekre meghatározhatja az afganisztáni 
háborúról kialakított képünket.“ (Der Spiegel)

Berlinale 2014: versenyfilm

Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft im Krisenland 
Afghanistan. Bundeswehrsoldat Jesper erhält mit seiner Truppe 
den Auftrag, einen Außenposten in einem kleinen Dorf vor den 
Taliban zu schützen. Dabei wird ihm der junge Afghane Tarik als 
Dolmetscher zur Seite gestellt. Als der von den Taliban bedrohte 
Tarik seine Schwester in Sicherheit bringen will, gerät Jesper in einen 
Gewissenskonflikt; soll er den beiden helfen oder den Befehlen 
seiner Vorgesetzten gehorchen?

„ZWISCHEN WELTEN hat die Kraft, das Bild von diesem Krieg auf 
Jahre zu prägen.“ (Der Spiegel)

Berlinale 2014: im Wettbewerb

9.25./25.9. 1900 Chaplin, Buñuel
Nyitófilm. Vendégünk Ronald Zehrfeld színművész. / 
Eröffnungsfilm. Vorführung in Anwesenheit von Ronald Zehrfeld.
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ÁBÉCÉ
ALPHABET 
A/D, 2013, Rendező/Regie: Erwin Wagenhofer, 113 perc/Min. 
www.alphabet-film.com

német, angol és francia nyelven, angol felirattal, magyar 
hangalámondással / deutsch-englisch-französische Originalfassung mit 
englischen Untertiteln

A „teljesítmény“ a versenyre épülő társadalom fétiseként világszerte 
a dolgok könyörtelen mércéjévé vált. Ám ez az egyoldalú figyelem, 
amely egyedül a technokrata oktatási célokra és az elszigetelt 
tudástartalmak hibátlan visszaadására összpontosít, éppen azt a 
játékos kreativitást sorvasztja el, melynek segítségével úgy tudnánk 
új megoldásokat keresni, hogy ne rettegjünk közben a kudarctól.
Két előző filmje után, melyek a modern élelmiszeriparral (WE FEED 
THE WORLD) és a pénzzel (LET‘S MAKE MONEY) foglalkoztak, 
Erwin Wagenhofer új munkájában az oktatást, a napjaink oktatási 
rendszerei mögött megbújó gondolkodást veszi szemügyre. 

„A gyerekek 98 százaléka kiemelkedő tehetségként jön világra. Az 
iskola után már csak két százalékuk az.” (Idézet a filmből)

„Leistung“ als Fetisch der Wettbewerbsgesellschaft ist weltweit 
zum unerbittlichen Maß aller Dinge geworden. Doch die einseitige 
Ausrichtung auf technokratische Lernziele und auf die fehlerfreie 
Wiedergabe isolierter Wissensinhalte lässt genau jene spielerische 
Kreativität verkümmern, die uns helfen könnte, ohne Angst vor dem 
Scheitern nach neuen Lösungen zu suchen.
Nach zwei Filmen – über den Umgang mit Nahrung (WE FEED THE 
WORLD) und Geld (LET‘S MAKE MONEY) – wendet sich Regisseur 
Erwin Wagenhofer dem Thema Bildung bzw. den Denkstrukturen 
hinter den zeitgenössischen Bildungssystemen zu. 

„98 Prozent der Kinder kommen hochbegabt zur Welt. Nach der 
Schule sind es nur noch zwei Prozent.” (Zitat aus dem Film)

10.1./1.10. 1900, 10.3./3.10. 1700 Buñuel
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BELTRACCHI – A HAMISÍTÁS MŰVÉSZETE 
BELTRACCHI – DIE KUNST DER FÄLSCHUNG
D, 2013, Rendező/Regie: Arne Birkenstock, 102 perc/Min. 
www.beltracchi.senator.de 

német, francia és angol nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással / 
deutsch-französisch-englische Originalfassung mit englischen Untertiteln

A rendkívül szórakoztató dokumentumfilm a 20. század második fe-
lének legnagyobb európai műhamisítási botrányát beszéli el. Wolf-
gang Beltracchit mutatja be hivatásának tekintett tevékenysége, a 
képhamisítás közben. Beltracchi mesteri szakértelemmel lelte meg 
a hézagokat a nagy művészek munkásságában, majd saját képekkel 
töltötte ki azokat. Hamisítványait olyan aukciós házak értékesítet-
ték horribilis árakon, mint a Christies vagy a Sotheby’s. Végül mégis-
csak elkövetett egy hibát, így mindenre fény derült. 

„Ha az ember nem Beltracchi-károsult, művészettörténész vagy 
galerista, aligha tehet mást, mint hogy e kecskeszakállas, lezser és 
minden hájjal megkent szélhámos rajongójává válik.” (kino-zeit.de)

Német Filmdíj 2014: legjobb dokumentumfilm

Der höchst amüsante Kino-Dokumentarfilm erzählt vom größten 
europäischen Kunstfälscherskandal der Nachkriegsgeschichte. Er 
zeigt den Maler Wolfgang Beltracchi bei dem, was dieser als seinen 
Beruf verstand - beim Fälschen. Mit gekonnter Professionalität 
deckte er Lücken im Werk großer Künstler auf und füllte sie mit 
eigenen Bildern. In Auktionshäusern wie Christies und Sotheby‘s 
wurden seine Fälschungen für horrende Beträge gehandelt. 
Schließlich beging er einen Fehler, der alles auffliegen ließ. 

„Wenn man nicht gerade Beltracchi-Geschädigter, Kunsthistoriker 
oder Galerist ist, kann man fast nicht anders, als zum Fan dieser 
spitzbärtigen, schlitzohrigen coolen Sau zu werden.” (kino-zeit.de)

Deutscher Filmpreis 2014: Bester Dokumentarfilm

9.28./28.9. 1700, 9.30/30.9. 2100 Buñuel



A MÉHÉSZ 
DER IMKER
CH, 2013, Rendező/Regie: Mano Khalil, 107 perc/Min., www.derimker.ch

kurd és német nyelven, német felirattal, magyar hangalámondással/ 
kurdisch-deutsche Originalfassung mit deutschen Untertiteln

A film Ibrahim Gezer megható történetét beszéli el. Gezert a 
török- kurd háború viszontagságai mindenéből kiforgatták: nem-
csak fele ségét, gyerekeit és a hazáját veszítette el, de félezer fős 
méh családjával együtt a megélhetési forrását is. Egyedül a méhek 
iránti szeretete maradt, no meg az egyes emberekbe vetett bi-
zalma, származásra való tekintet nélkül. Ibrahim Gezer hosszú és 
nélkülözésekkel teli bolyongás után Svájcban, a méhészkedés iránti 
szenvedélyének köszönhetően talált új életre.

„Szomorúsággal és iróniával teli történet, amely bármilyen jó játék-
filmmel felér.” (Neue Zürcher Zeitung) 

DOK.fest München 2013: a DOK.deutsch sorozat nyertese

Der Film erzählt die berührende Geschichte von Ibrahim Gezer. Die 
Wirren des türkisch-kurdischen Krieges haben ihm alles genommen: 
Frau und Kinder, seine Heimat und mit seinen über fünfhundert 
Bienenvölkern auch die Lebensgrundlage. Geblieben ist ihm nur 
seine Liebe zu den Bienen und das unerschütterliche Vertrauen in 
den einzelnen Menschen, egal welcher Herkunft. Nach einer langen 
und entbehrungsreichen Odyssee fand der Imker dank seiner 
Leidenschaft für die Bienenzucht in der Schweiz zurück zum Leben .

„Eine Geschichte voller Traurigkeit und Ironie, die jedem guten 
Spielfilm ebenbürtig ist.” (Neue Zürcher Zeitung) 

DOK.fest München 2013: Gewinner in der Reihe DOK.deutsch

9.29./29.9. 1900, 10.1./1.10. 1700 Buñuel
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A RADIKÁLIS GONOSZ 
DAS RADIKAL BÖSE
A/D, 2013, Rendező/Regie: Stefan Ruzowitzky, 96 perc/Min. 
www.dasradikalboese.wfilm.de

német és angol nyelven, német felirattal, magyar hangalámondással/ 
deutsch-englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln

Hogyan válnak teljesen normális fiatalemberek tömeggyilkosokká? 
Miért öldösnek derék családapák nap mint nap, éveken át nőket, 
gyerekeket és asszonyokat? Miért tagadták meg olyan kevesen a 
parancsot? Stefan Ruzowitzky Oscar-díjas rendező (PÉNZHAMISÍ-
TÓK) megrendítően beszéli el, hogyan gyilkolták le a német különít-
mények szisztematikusan Kelet-Európa zsidó lakosait, és a gonosz 
eredetét kutatja.

„Még csak az év elején járunk, de A RADIKÁLIS GONOSZ alighanem 
tizenkét hónap múlva is az év legfontosabb filmjei közé fog tartozni 
[…] Kevés olyan film akad, amely ilyen kézzelfoghatóan hozza közel 
a múlt eseményeit.“ (Zeit Online)

Wie werden aus ganz normalen jungen Männern Massenmörder? 
Warum töteten ehrbare Familienväter Tag für Tag, jahrelang, Frauen, 
Kinder und Babys? Warum verweigerten so wenige den Befehl? 
Der Oscar Gewinner Stefan Ruzowitzky (DIE FÄLSCHER) erzählt 
spannend und bewegend von den systematischen Erschießungen 
jüdischer Zivilisten durch deutsche Einsatzgruppen in Osteuropa 
und forscht nach den Ursachen des Bösen. 

„Das Jahr ist noch jung – doch auch in zwölf Monaten wird DAS 
RADIKAL BÖSE mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den wichtigsten Fil-
men des Jahres gehören […] Selten zuvor hat ein Film die Ereignisse 
der Vergangenheit so greifbar in die Gegenwart transportiert.“ (Zeit 
Online)

9.27./27.9. 1900, 9.29./29.9. 1700 Buñuel
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SZPUTNYIK 
SPUTNIK
D/B/CZ, 2013, Rendező/Regie: Markus Dietrich, Szereplők/Darsteller: Flora 
Li Thiemann, Finn Fiebig, Devid Striesow, 83 perc/Min. 
www.sputnikderfilm.de

német nyelven, magyar hangalámondással / deutsche Originalfassung

1989 őszén Friedrike, egy nagy faláról hírhedt ország kis falujának 
tízéves lakója arról álmodozik, hogy ha felnő, űrhajós lesz belőle.
Példaképe a nagybátyja, Mike, aki segíteni szeretne a kislánynak, 
hogy rádiókapcsolatba léphessen a MIR űrállomással. Mike 
kitelepedési kérelmet adott be Nyugat-Németországba, és hirtelen 
valóban távozhat az NDK-ból. Friederike és barátai azt tervezik, 
hogy haza-teleportálják Mike-ot, ahogyan a (nyugati) tévében 
látták. November 9-én érkezik el a pillanat: kezdődhet a művelet…

Berlinale 2014: Német Filmkritikusok Díja a gyerekfilm kategóriában

Herbst 1989. Ein kleines Dorf in einem kleinen Land mit einer großen 
Mauer: Die zehnjährige Friederike möchte einmal Kosmonautin 
werden. Ihr Vorbild ist ihr Onkel Mike, der mit ihr illegale 
Experimente durchführt, um in Funkkontakt mit der russischen 
Raumstation MIR zu treten. Mike, der einen Ausreiseantrag nach 
Westdeutschland gestellt hat, darf die DDR plötzlich verlassen. 
Zusammen mit zwei Freunden entwickelt Friederike einen Plan, 
Mike wieder zurückzubeamen, genauso, wie sie es aus dem (West-) 
Fernsehen kennt. Am 9. November ist es soweit: die Operation kann 
starten…

Berlinale 2014: Preis der Deutschen Filmkritik, Kategorie Kinderfilm

9.27./27.9. 1500, 9.30/30.9. 1500 Chaplin

SZILÁNKPARK 
SCHERBENPARK
D, 2013, Rendező/Regie: Bettina Blümner, Szereplők/Darsteller: Jasna Fritzi 
Bauer, Ulrich Noethen, Vladimir Burlakov, 94 perc/Min. 
www.scherbenpark-film.de

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással / deutsche 
Originalfassung mit englischen Untertiteln 

A film Alina Bronsky első regényéből készült, és Sascháról, a tizen-
hét éves lányról szól, aki egy sivár németországi lakótelepen él. 
Mióta mostohaapja megölte az anyját, ő törődik kis testvéreivel, 
és közben bosszút forral. Más érzelemnek nincs hely a szívében. 
Érzelemvilágával csak akkor tanul meg bánni, amikor sikerül kitörnie 
személyes történetének és környezetének szűkösségéből.

„A filmet a női főszereplő impulzív játéka és a filmes elbeszélés dinami-
kus formája mellett a közvetlen, éles és humoros párbeszédek éltetik, 
melyek bravúrosan elevenítik meg a regényt.“ (a zsűri indoklásából)

A Goethe Intézet ifjúsági és gyerekfilm-díja, 2013

Die gleichnamige Verfilmung des Debütromans von Alina Bronsky 
erzählt von der 17-jährigen Russlanddeutschen Sascha, die in 
einer tristen Hochhaussiedlung lebt. Seit ihr Stiefvater ihre Mutter 
ermordet hat, kümmert sie sich um die kleinen Geschwister und 
sinnt auf Rache. Andere Gefühle haben da keinen Platz. Erst mit 
dem Ausbrechen aus der Enge ihrer persönlichen Geschichte 
und des räumlichen Umfelds lernt Sascha, mit ihren Gefühlen 
zurechtzukommen. 

„Neben dem impulsiven Schauspiel der Hauptdarstellerin und 
der dynamischen filmischen Erzählform lebt der Film von den 
direkten, scharfen und humorvollen Dialogen, die stimmig aus der 
Romanvorlage adaptiert wurden“ (aus der Begründung der Jury)

Jugend- und Kinderfilmpreis des Goethe-Instituts 2013

9.30./30.9. 1700 Buñuel, 10.2./2.10. 1700 Chaplin
Megtekintését 14 év felett ajánljuk. 
Altersfreigabe in Deutschland ab 12 Jahren.
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S ZERV E ZŐ K / V ER A N S TA LT ER

TÁ M O G AT Ó K / MI T U N T ER S T Ü T ZU N G VO N

EG Y Ü T T M Ű KÖ D Ő PA R T NER EK /
 KO O PER AT IO N S PA R T NER

HELYS ZÍN /  F E S T I VA L O R T

Művész mozi 
1066 Budapest, Teréz körút 30. 

+36 1 4595050
www.muveszmozi.hu

SZEMREVALÓ / SEHENSWERT on tour
9.30. és 10.3. között a szegedi Belvárosi Moziban

10.1 és 10.10. között a pécsi Művészetek és Irodalom Házában 

Részletek: 
www.goethe.de/szemrevalo, www.goethe.de/sehenswert

SZEMREVALÓ 2014 – Új filmek Ausztrából, Svájcból és Németországból
SEHENSWERT 2014 – Neue Filme aus der Schweiz, Österreich und Deutschland

Program és szervezés / Programm und Organisation:
BUGLYA Zsófia, SCHÄFFER Anikó, NAGY Márta, GYŐRY Katalin, SÁROSSI Bogáta

Mozi / Kino: BALOGH Gábor (Művész)
Sajtó / Presse: TAMÁS Dorka

Design: KEREKES Zoltán
Web: Goethe-Institut Budapest

Trailer: NAGY Kata

Felelős kiadó / Verantwortliche Herausgeberin: 
Jutta GEHRIG, a budapesti Goethe Intézet igazgatója / Leiterin des Goethe-Instituts Budapest

www.goethe.de/sehenswert, www.facebook.com/szemrevalo

www.goethe.de/film


