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Kedves Olvasó!
Hírlevelünk második száma két rangos rendezvényhez kapcsolódik.
Egyrészt a január 27-én induló 35. Magyar Filmszemlét szeretnénk köszönteni vele. A szemle számunkra az év egyik legizgalmasabb pillanata. Megszületnek azok a legújabb alkotások, – dokumentumfilmek, rövidfilmek, animációs munkák és játékfilmek –, amelyek azután egész évre meghatározzák munkánkat. A filmekrôl hamarosan minden
információ felkerül honlapunkra is. Drukkolunk az
alkotóknak, a producereknek és a stáboknak, hiszen az a célunk, hogy a szemlén bemutatott mûveket a világ számos országában, a lehetô legtöbb
fesztiválon, rendezvényen tudjuk bemutatni, hírt
adjunk arról, mi is történik a magyar filmmûvészetben napjainkban.
A másik kiemelkedôen fontos rendezvény a Berlini
Nemzetközi Filmfesztivál, ahol a magyar film jelenlétének immár hagyományai vannak. Hírlevelünkben történelmi áttekintést nyújtunk a magyar
film berlini szereplésérôl a kezdetektôl napjainkig, s azt reméljük, érdekes és izgalmas olvasmány
lesz mindenki számára.
Vezér Éva
Ügyvezetô igazgató
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FESZTIVÁL

2003-as díjak
DÁTUM

FILMCÍM

RENDEZÔ

DÍJ

Biarritz – FIPA
Berlinale — Forum
Wellington — Drifting Clouds
Rövidfilmfesztivál
Cleveland Nemzetközi Filmfesztivál

01.21—26.
02.06—16.
02.28—03.01.

Tabu
Rengeteg
Esô után

Nordin Eszter
Fliegauf Benedek
Mészáros Péter

Zsûri különdíja
Wolfgang Staudte díj
Arany Sárkány

03.20—30.

Hukkle

Pálfi György

Wiesbaden — goEast Filmfeszitvál
Wiesbaden — goEast Filmfeszitvál
Mamers en Mars Filmfesztivál
Torún — Fiatal Európai Filmesek
Nemzetközi Fesztiválja
Houston — WorldFest
Houston — WorldFest
Houston — WorldFest
Houston — WorldFest
Houston — WorldFest
Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál
Drezdai Filmfesztivál
Oberhausen — Rövidfilmnapok
Moszkva, Kaluga — Zolotoy Vityaz
Nemzetközi Filmfesztivál
Zlín — Nemzetközi Gyermek
és Ifjúsági Filmfesztivál
Krakkó Nemzetközi Rövid- és
Dokumentumfilm Fesztivál
Szocsi Nemzetközi Filmfesztivál
Troia — FESTROIA Nemzetközi
Filmfesztivál
Taormina BNL Filmfesztivál

03.26—04.02.
03.26—04.02.
03.27—30.
03.30—04.06.

Ébrenjárók
Táncrend
Hukkle
Hukkle

Miklauzic Bence
Gyarmathy Lívia
Pálfi György
Pálfi György

Legjobb KözépKelet-európai film díja
FIPRESCI díj
Legjobb rendezés díja
Fôdíj, Mûvészmozik díja
Fôdíj

04.04—13.
04.04—13.
04.04—13.
04.04—13.
04.04—13.
04.08—23.
04.15—20.
05.01—06.
05.22—31.

Hídember
Tabu
Ébrenjárók
Az utolsó blues
Hukkle
Hukkle
Hypnos
Kis apokrif
Csendország

Bereményi Géza
Nordin Eszter
Miklauzic Bence
Gárdos Péter
Pálfi György
Pálfi György
Fliegauf Benedek
Mundruczó Kornél
Lakatos Róbert

Arany Remi díj
Ezüst Remi díj
Ezüst Remi díj
Ezüst Remi díj
Zsûri különdíja
Arany Tûzmadár
Ifjúsági Oscar díj
Ökumenikus zsûri díja
Elismerô oklevél

05.25—31.

Koltai Róbert

05.28—06.01.

Csocsó, avagy
éljen május elseje
Táncrend

06.04—17.
06.06—15.

Hukkle
Telitalálat

Pálfi György
Kardos Sándor—
Szabó Illés

Fliegauf Benedek
Szilágyi Andor
Pálfi György
Mészáros Péter
Mundruczó Kornél

Zsûri különdíja a „Visegrádi
országok filmjei” szekcióban
Ezüst Sárkány, Diákzsûri díja
a nemzetközi verseny legjobb filmjének
Aranyrózsa
Elsôfilmes verseny
zsûrijének különdíja
Taormina Arte Életmûdíj
Jancsó Miklósnak
Színészi küldetés díja
Cserhalmi Györgynek
Zsûri különdíja
Zsûri különdíja
Harmadik díj
Legjobb rövidfilm díja
Különdíj

Gyarmathy Lívia

06.07—14.

Trencsénteplic — ART Filmfesztivál

06.20—28.

Lagów Filmfesztivál
Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál
Galway Filmfesztivál
Motovun Filmfesztivál
Stuttgart Ludwigsburg Európai
Filmek Fesztiválja
Antalya Golden Orange Nemzetközi
Rövidilm Fesztivál
Mladá Boleslav — Mosolygó
Filmek Fesztiválja
Split — „Új Film” Nemzetközi Fesztiválja
Belo Horizonte Rövidfilm Fesztivál
Kairó Nemzetközi Filmfesztivál
Montréal NCNM Fesztivál
Kalamata Nemzetközi
Dokumentumfilm Fesztivál
Marosvásárhely —
AlterNative Rövidfilmfesztivál
Marosvásárhely —
AlterNative Rövidfilmfesztivál
Marosvásárhely —
AlterNative Rövidfilmfesztivál
Marosvásárhely —
AlterNative Rövidfilmfesztivál
Barcelona — l’Alternativa
Bukarest — DAKINO Rövidfilm Fesztivál
Lille — „Trains on Film” Fesztivál

06.22—29.
07.04—12.
07.07—13.
07.28—08.01.
09.10—15.

Rengeteg
A Rózsa énekei
Hukkle
Esô után
Kis apokrif

09.13—16.

11.05—09.

Tarka képzelet —
Groó Diana
Renoir álmai
Csocsó, avagy
Koltai Róbert
éljen május elseje
Tesó
Dyga Zsombor
Pszichoparádé
Cakó Ferenc
Szerelemtôl sújtva Sas Tamás
Táncrend
Gyarmathy Lívia
Mikor szolgának
Moharos Attila
telik esztendeje
Napok, melyeknek
Csáki László
értelmet adott a félelem
Tarka képzelet —
Groó Diana
Renoir álmai
Tetemrehívás
Hatházi András

11.05—09.

Kis apokrif

Mundruczó Kornél

Magyar Filmlaboratórium díja

11.14—22.
11.24—29.
11.24—28.

Hukkle
Pillangó
Csúnya betegség

Pálfi György
Komár István
Juhász Zsolt—
Schilling Sára—
Szalay Péter

Legjobb játékfilm díja
Nagydíj

09.13—20.
09.22—28.
09.25—10.04.
10.07—17.
10.09—19.
10.19—25.
11.05—09.
11.05—09.

Legjobb kísérleti film díja
Zsûri különdíja
FIPRESCI Oklevél
Kritikusok díja a legjobb rövidfilmnek
Legjobb mûvészi teljesítmény díja
Elismerô oklevél
Ezüst Olajfa
Nagydíj
Illyés Közalapítvány díja
Duna Mûhely díja

Zsûri különdíja
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SAJTÓVISSZHANGOK – A 34. Magyar Filmszemlérôl a külföldi sajtóban
Szemelvények a Variety
és a Screen International
filmkritikáiból:
Derek Elley:
A BOLDOGSÁG SZÍNE (Variety)
Pacskovszky József filmje, A boldogság
színe varázslatos, realista kalandozás a
ma Budapestjén, lenyûgözôen fényképezett film Almodóvar élénk színárnyalataival, mely kitör a magyar mozik befelé
tekintô gettójából a könnyebben érthetô
európai filmek felé.
Derek Elley:
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! (Variety)

kizárólag egy lakásban és más színészek
nélkül játszódó pszichodrámáját, mely
kilencven percen át lebilincseli a nézôt.
Végtelenül lenyûgözô tanulmánya ez változó hangulatainak, valamint figurájának, melynek a kamera minden rezdülését megmutatja.
Dan Fainaru:
RENGETEG (Screen)
Fliegauf Benedek elsô játékfilmje, úgy tûnik, állandó szereplôje lesz az idei fesztiváloknak. A nézô elôször az emberek
rengetegjét látja, majd megismeri az
egyes fákat is — s utána már egészen más
szemmel látja az erdôt.

…ez a szórakoztató könnyû vígjáték a huszonkilenc éves író-rendezô Fazekas Csaba nagyon ígéretes bemutatkozása. … A
film az idei magyar filmtermés egyik
olyan darabja, Sas Szerelemtôl sújtva és
Pacskovszky A boldogság színe címû mûvei mellett, amely arról tanúskodik, hogy
végre ez a kis filmipar is csatlakozni látszik az igényes, nézôbarát európai fôáramlathoz.

David Stratton:
RINALDO (Variety)

David Stratton:
EGY HÉT PESTEN ÉS BUDÁN (Variety)

A modern tánc rajongóinak nagy élvezetet jelent a Táncalak, a magyar tánc koronázatlan királynôjének, Ladányi Andreának jutalomjátéka, mely jobbára homokos, lerobbant házakban játszódik
múlt századi dokumentumbejátszásokkal. Különös hálók és a kortárs mûvészet házai adnak természetes otthont a
filmnek.

Hagyományos, gyönyörûen megcsinált
magyar film, teli magyar témákkal és a
mai magyar történelemre és mozira való
utalásokkal, amitôl még élvezetesebb. Ez
az édes-bús, szomorkás szerelmi történet
nagy fesztiválkedvencnek ígérkezik.
David Stratton:
MAGYAR SZÉPSÉG (Variety)

A Rinaldo ötletgazdag, energiával teli
szórakoztató feldolgozása a Hét szamurájnakés a Hét mesterlövésznek mai akciófilm formájában, mely újra igazolja,
hogy Tóth Tamás az egyik legszórakoztatóbb magyar filmrendezô.
Derek Elley:
TÁNCALAK (Variety)

David Stratton:
TELITALÁLAT (Variety)

Az Amerikai szépség alaptörténete és szereplôi egy kis magyar beütéssel, mely maró gúnnyal mutatja be a huszonegyedik
század „átlagos” magyar családjait.

Ironikus, gyászos film egy szomorú magyar Akárki tündöklésérôl és bukásáról
az 1956-os forradalom forgatagában…

Derek Elley:
SZERELEMTÔL SÚJTVA (Variety)

Dan Fainaru:
VAGABOND (Screen)

Egy fiatal színésznô, Kovács Patrícia
nagyszerû alakítása teszi igazán súlyossá a Szerelemtôl sújtva könnyed, szinte

Szomjas a táncházak egyszerû, spontán és népszerû légkörét mutatja be,
miközben az érdekli, hogy milyen szo-
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ciális hatással vannak az ilyen szórakozóhelyek az ôket látogatókra. Fesztiválra és népmûvészeti eseményekre
egyaránt való film…

Sergio Micheli:
A Magyar Filmszemle meglepetése,
La voce del Campo, 2003. február
„A magyar film éves találkozója, a februárban Budapesten megrendezett
Filmszemle, minden alkalommal tartogat valami kellemes meglepést… A magyar rendezôk a filmmûvészet születése óta mindig is bizonyították különös
mûvészi fogékonyságukat, bármely
helyzetben és bármilyen körülmények
között kiemelkedô esztétikai és erkölcsi értékû mûveket alkottak. Gondoljunk csak azokra a filmekre, melyek az
elmúlt ötven évben mély nyomot hagytak Jancsó Miklós, Szabó István, Makk
Károly, Gaál István, Kovács András,
vagy Bacsó Péter rendezôi munkássága által. … E mesterek példája nem múlt
el nyomtalanul és folytatás nélkül, ha
lassacskán is, de ezen mesterség ifjú tanoncai, dokumentum-, illetve rövidfilmes tapasztalataik után, merik vállalni a rizikót, és a nagy felelôsséggel járó
játékfilmes bemutatkozást.”

Andrew James Horton:
Dalolva, táncolva vigadjunk,
Senses of Cinema, 2003. február
„Amikor a tizenkilencedik század végén
megszületett a mozi, nagy vita folyt arról, hogy érvényes mûvészeti formának
tekinthetô-e vagy csak afféle trükkös szórakoztatásnak. Magyarország volt az
egyik elsô, ahol hetedik mûvészeti ágként teljes szívvel befogadták a filmet,
még a franciáknál is hamarabb. Az, hogy
a mozi Magyarországon már a kezdetektôl fogva tisztán mûvészetnek számított,
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy komolyan vegyék ezt a kifejezési formát, és
hogy más mûvészeket is magához vonzzon, akik felismerték a mûfajban rejlô
összmûvészeti lehetôségeket. Az utóbbi
száz évben sok minden megváltozott a
magyar filmben, de a 34. Magyar Filmszemle mégis azt mutatta meg, hogy a
rendezôkre itt még mindig nagy hatással
vannak az egyéb mûvészetek. A zene, az
opera, a tánc, az irodalom és a képzômûvészet határozottan jelen vannak, sôt
szerves részei a filmeknek. Az összmûvészet legjellemzôbb Grunwalsky Ferenc
Táncalakjára, mely Ladányi Andrea modern táncmûvészetének, Kurtág György
zenéjének, Nádler István grafikájának,
Orbán Ottó költészetének és Grunwalsky
saját filmrendezôi és operatôri tehetségének rendkívüli szimbiózisa.”
Ron Holloway:
A 20. Gene Moskowitz díjkiosztás,
Sime’s Site, 2003. február
„Egy korábbi Variety-eseményt ünnepeltek a budapesti 34. Magyar Filmszemlén,
amikor huszadik alkalommal adták át a
Gene Moskowitz-díjat (GMD). Fliegauf
Benedek Rengetegje, egy digitális kamerával felvett dogmafilm lett a nyertes…
A díj hagyománya 1984-re nyúlik vissza,
és a párizsi Variety legendás munkatársának állított emléket nem sokkal azután,
hogy Gene leukémiában meghalt. Egyszerû oka volt a díjalapításnak: Gene volt a
nemzetközi fesztiválok egyik legnépszerûbb kritikusa, és azon kevesek egyike, aki
magyarul is el tudta olvasni a vendéglôben az étlapot. A hagyományt a mai napig
tiszteletben tartotta a filmes világ. A szavazás menete ugyanaz. A fesztivál vége
elôtt két nappal a jelenlévô újságírók asztalára letesznek egy dobozt, amelybe a
többi jeles külföldi filmessel és vendéggel
egyetemben, mindenki egy szavazatot tehet
a legjobb magyar filmre. Mivel Gene tagja
volt a filmkritikusok nemzetközi szövet-

ségének, többnyire egy FIPRESCI tag nyitja
ki a dobozt és olvassa fel az eredményt.
A Gene Moskowitz-díj voltaképpen kiváltotta a FIPRESCI Zsûri szerepét. Folyik
ugyan még lobbizás a tagok között, de kevésbé szembetûnôen. Ha jól emlékszem,
az elsô díjátadás spontán ötlet volt. Abudapesti fesztivál közepén (mert mindig több
ez egy nemzeti filmhétnél), ahogy Gene-rôl
anekdotázott mindenki, Anne, a párizsi
Reuters fônöke felvetette az ötletet. Szavaztunk és Mészáros Márta Napló gyermekeimnek (1982) címû filmje nyert, melyet
két év után végre töröltek a feketelistáról.”
Sergio Micheli:
Fesztiválok, Carte di Cinema, 2003
„A magyar mozi, mindig is szívesen élt
olyan filmmûvészeti ábrázolási lehetôségekkel, melyek nem feltétlenül a tömegközönséget célozzák meg, hanem egy
olyan befogadó réteghez szólnak, amely
örömmel fogadja azokat az alkotásokat,
melyek nem elsôsorban a látványból fakadó nyilvánvalóságot részesítik elônyben, hanem egy sajátos kulturális élményt képesek nyújtani.
Ezen a területen ebben az évben a hatvan
éves Grunwalsky Ferenc nyújtott kiemelkedô teljesítményt, aki hosszú évekig
Jancsó Miklóssal dolgozott együtt. A magyar filmmûvészet e személyisége egy
nagy kulturális jelentôséggel, illetve sajátos mûvészi értékkel bíró 76 perces játékfilmet készített Táncalak címmel.”
Anna Franklin:
Fókuszban a Magyar Filmszemle,
Filmfestivals.com, 2003. március
„Noha több mint harminc játékfilmmel
jelentkezett idén a Magyar Filmszemle,
sok közülük hihetetlenül alacsony költségvetésû vagy tévés produkció volt, melyeknek nincs esélye, hogy eljussanak a
mozikba. Tehetségben viszont nem volt
hiány a rendezôk szerény anyagi lehetôségei ellenére. Mindhárom rendezôi nemzedék képviseltette magát a nyolcvanéves Jancsó Miklós is, akinek a Kelj fel,
komám, ne aludjál a legutóbbi filmje arról a maroknyi budapesti figuráról, akik
valóság és fantázia között szabadon közlekednek, olyan komoly témákra bukkanva útjukon, mint élet és halál.”
Alissa Simon:
A Magyar Filmszemle, Film Finders’
Film Market Website, 2003. március
„Azok a fesztiválválogatók és a filmvásárlók, akik Rotterdam és Berlin között

sem akarnak lazsálni, több lehetôség közül választhatnak. Ott van az Északi
Fesztivál a Gothenburgi társprogramja,
a Fajr Filmfesztivál Teheránban és a Magyar Filmszemle Budapesten.
Ezeken a rendezvényeken a helyi filmtermést mutatják be az országok, úgyhogy
érdemes lelkileg felkészülni a fülhallgatókra és a szinkrontolmácsolásra. Amagyar fesztivált e tekintetben dicséret illeti: a fülhallgatók kényelmesek, a francia és angol hangalámondás elsôrangú.
A 34. Magyar Filmszemle január 28-tól
február 4-ig tartott, rövid- és kísérleti filmekkel az elsô három napon és játékfilmekkel a hét második felében. A vetítés
a Moszkva tér melletti bevásárlóközpont,
a Mamutban található kényelmes multiplex moziban zajlott.
Susi Koltai: Eleven filmes élet a Duna
partján, Neue Zürcher Zeitung, 2003.
március
„A nagy öregeket ünneplik, életmûdíjakat adnak át, köszönetet mondanak a fôiskola tanárainak, a diákokat dicsérik, új
nemzedék születik. A közös családfa csak
megerôsíti a filmesek összetartozását.
Új filmes mûhelyek és csapatok születnek, a rendszerváltás elôtti filmstúdiókhoz hasonlóak. Nyolcvan filmet láthattunk a fesztiválon: huszonkét játék-, huszonegy kísérleti és rövidfilmet, harminchét dokumentumfilmet. A magyar
film vitalitása különbözô mûfajokban jelentkezik: opera- és táncfilmek, kommersz vígjátékok, easternek, nulla költségvetésû filmek, kollázsok és kosztümös filmek egyaránt megtalálhatók a kínálatban.„
Ron Holloway:
A 34. Magyar Filmszemle,
German Film, 2003. május
„A magyar film nemcsak, hogy feltámadt,
de fiatal rendezôk állnak az élén. Két
rendkívül megszorított költségvetésû és
csupa alkotói képzelettel teli film, Pálfi
György 2002-es Hukkle és Mundruczó
Kornél Szép napok címû alkotásának
nemzetközi sikere után a 34. Filmszemlén újabb fiatal tehetség jelentkezett.
Fliegauf Benedek Rengetegje a Berlinalen az Ifjú Filmmûvészek Nemzetközi Fórumának zsûrijétôl megkapta a rangos
Wolfgang Staudte-díjat alig egy héttel
azután, hogy a Magyar Filmszemlén bemutatkozott.”
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A 35. Magyar Filmsz
Játékfilmek
Antal Nimród:
Kontroll
Böszörményi Zsuzsa:
Mélyen ôrzött titkok
Cantu Mari:
Rózsadomb
Fischer Gábor:
Montecarlo!
Fliegauf Benedek:
Dealer
Hajdu Szabolcs:
Tamara
Herendi Gábor:
Magyar Vándor
Janisch Attila:
Másnap
Jeles András:
József és testvérei
Lóth Balázs:
Nincs mese
Nándori József:
Rom-mánia
Robert Ralston:
Drum bun — Jó utat
Salamon András:
Getno
Sas Tamás:
Apám beájulna
Steven Lovy:
Mix
Török Ferenc:
Szezon

Rövidfilmek
KISJÁTÉKFILM kategória:
Banner Szûcs Lóránd:
Titkos hely
Béres Dániel:
Páternoszter
Buvári Tamás:
Játszó gyerekek
Császi Ádám — Tóth Zoltán Gábor:
1 hét
Dési András György–Móray Gábor:
Jocó
Esztergályos Krisztina:
Parkélet
Fazakas Péter:
Mindjárt meghalok

Fliegauf Benedek:
A sor
Gayer Zoltán:
Rec lamp
Kovács Tibor:
Édes kettes
Lakatos Róbert:
Gen(i)us Diabolis
Lóránt Demeter:
Lag
Madzin Attila:
Füsthegy
Meskó Zsolt:
Fiúk a házból
Mészáros Péter:
Ki a macska?
Schilling Árpád:
Határontúl
Schwechtje Mihály:
Egy szép nap
Simonyi Balázs, Tóth Barnabás:
(terep)szemle
Skultéti Róbert:
S/he
Ujj Mészáros Károly:
A ház
V. Nagy Attila:
A baba
Zilahy Tamás:
A múzsa csókja

KÍSÉRLETI FILM kategória:
Bernáth Szilvia:
After
Garami Richárd:
Vidámpark
Gibárti Viktor:
Exit
Groó Diana:
Tarka képzelet — Rousseau álmai
Gulyás Tibor–Irimiás Balázs:
Mobility
Hegedüs 2 László:
Magányos cédrus
Igor & Iván Buharov:
Hotel tubu
Jancsó Zoltán:
A he-he-hetvenes évek
Molnár János Péter:
1 és a semmi
Mundruczó Kornél:
Kis apokrif No.1

A 35. Magyar Filmsz
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emle versenyfilmjei
Nemes Gyula:
A mulandóság gátja
Pater Sparrow:
T?ick
Perrin György:
Mélypont

Sós Mária:
Amikor a magyarok síelni mentek Finnországba…
Szederkényi Júlia:
A Gresham
Tölgyesi Ágnes:
Cigány ABC I–II.

Dokumentumfilmek

KÍSÉRLETI DOKUMENTUMFILM
kategória:

FILMSZOCIOGRÁFIA kategória:
Almási Tamás:
Valahol otthon lenni
Csillag Ádám:
Nincs kegyelem a földi pokolban
Felvidéki Judit:
Életke I-II.
Hegedüs Péter:
Örökség: Egy halász története
Kóthy Judit:
Zárt karokkal — filmszociográfia 1997—2002
Litauszki János:
Szerencse fel!
Németh Gábor Péter:
Elszakítva
Papp Bojána:
A tévé és én
Papp Gábor Zsigmond:
A birodalom iskolája
Sós Ágnes:
Teri nagyi
Tóth Péter Pál:
A tanárnô és a biznisz
Varga Ágota:
Akác utca
Wilt Pál:
Túlélôk
Zsigmond Dezsô:
Aranykalyiba — Egy év Karácsony Emilkével
a gyimesi Hidegségben

ISMERETTERJESZTÔ kategória:
Fátyol Tivadar:
Tegyetek tanítványokká minden népeket
Lugosi Lugo László–Komjáti Ferenc:
Tükörképek
Mosonyi Szabolcs:
Amikor a Tisza virágzik…
Siklósi Szilveszter:
Ötvenhat mártír

Cs. Nagy Sándor:
Az öldöklés mestere
Domokos — El Eini — Szalay — Szekeres:
A vonat
Oláh Lehel:
Gubera — Budapest
Péterffy András:
Brassói pályaudvar
Silló Sándor:
Mozi Zongorára

PORTRÉFILM kategória:
B. Révész László—Kecskeméti Kálmán:
Lombos fám tövében…
Berki Veronika:
Szórásszabadság
Bicskei Éva:
„Ág, lomb, gyökér nélkül kiáltok…”
Frivaldszky Bernadett:
„Ide hallgassatok pulyák…”
Király Eszter–Sívó Júlia:
Kicsit vissza kell már fognom magam…
Kisfaludy András:
R. B. kapitány
Körtési Béla—Matrinidesz László:
Ha csak egyetlenegy…
Mátis Lilla:
„Mély kútba tekinték…”
Muhi András:
Dés
Muhi Klára— Muhi András:
Koltai-napló 2001—2003
Petrovics Eszter:
Vidnyánszky Attila
Sopsits Árpád:
Haraszty István
Surányi Z. András:
Két hét pihenô
Szirmai Márton:
A remete remeke
Tolnai Szabolcs:
Egy ismeretlen naplója
Varga Ágota:
A költônô és a bányász

zemle versenyfilmjei
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SZEKCIÓ

FILM

RENDEZÔ

Forum

Rengeteg
Wolfgang Staudte díj
Vagabond
Kísértések
Szabó István: Álmodozások kora; Jancsó
Miklós: Csend és kiáltás; Oldás és kötés;
Mészáros Márta: Eltávozott nap;
Makk Károly: Elveszett paradicsom;
Gaál István: Sodrásban
Gyerekek - Koszovó 2000
Werckmeister harmóniák
Berliner Zeitung olvasói díja
a Forum legjobb filmjének
Paszport
Kövek
Glamour
Vízió
Nekem lámpást adott
kezembe az Úr Pesten
Kínai védelem
Villamos
Franciska vasárnapjai
Ikarosz
Utazás az alföldön
Csajok
Szeressük egymást, gyerekek
A kövek üzenete I—II—III.
My Baby Left Me
Ezüst Medve
Sátántangó
Caligari-díj
A gólyák mindig visszatérnek
A magzat
Senkiföldje
Hamu
Arany Medve
Csiribiri
Hoppá
Édes Emma, drága Böbe
Ezüst Medve
1/2 álom
Erózió
A tékozló apa
Itt a szabadság
Isten hátrafelé megy
A nagy verseny
A halálraítélt
Recsk 1950—19553
Meteo
Valahol Európában
Kutya éji dala
Vigyázat, lépcsô
Barátom, Bódy Gábor
Két lány az utcán
A dokumentátor
FIPRESCI díj
Mielôtt befejezi röptét a denevér
CICAE díj
Álombrigád
Kárhozat
Szeleburdi vakáció
Hótreál
Tetovált falak
Lenz
Napló szerelmeimnek
Ezüst Medve, OCIC díja
Laura
Auguszta dagaszt

Fliegauf Benedek

Panorama
Játékfilmverseny
Retrospektív

2002
Forum
Forum

2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Panorama
Rövidfilmverseny
Panorama
Rövidfilmverseny
Forum
Panorama
Rövidfilmverseny
Játékfilmverseny
Rövidfilmverseny
Forum
Játékfilmverseny
Panorama
Forum
Rövidfilmverseny
Forum

1994

Gyermekfilmek fesztiválja
Játékfilmverseny
Panorama
Rövidfilmverseny

1993

Panorama
Játékfilmverseny
Játékfilmverseny

1992

Panorama
Panorama
Panorama
Panorama
Panorama
Gyermekfilmek fesztiválja
Játékfilmverseny
Panorama
Panorama
Retrospektív
Retrospektív
Rövidfilmverseny
Video-program
Retrospektív
Forum

1991

1990

1989

1988
1987
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Magyar részvétel és díjak
a Berlini Filmfesztiválon: 1975–2003

Játékfilmverseny
Panorama
Forum
Gyermekfilmek fesztiválja
Panorama
Rövidfilmverseny
Forum
Játékfilmverseny
Panorama
Rövidfilmverseny

Szomjas György
Kamondi Zoltán

Moldoványi Ferenc
Tarr Béla
Gothár Péter
Cakó Ferenc
Gödrös Frigyes
Cakó Ferenc
Jancsó Miklós
Tompa Gábor
Nyitrai Márton
Simó Sándor
M. Tóth Géza
Tarr Béla
Szabó Ildikó
Sándor Pál—Makk Károly—Jancsó Miklós
Jancsó Miklós
Milorad Krstic (Varga Stúdió)
Tarr Béla
Puszt Tibor
Mészáros Márta
Jeles András
Cakó Ferenc
Toró Annamária
Maár Gyula
Szabó István
Rózsa János
Surányi András
Zsigmond Vilmos
Vajda Péter
Jancsó Miklós
Bélai István
Zsombolyai János
Gyarmathy Lívia—Böszörményi Géza
Monory M. András
Radványi Géza
Bódy Gábor
Orosz István
Bonta Zoltán
Tóth Endre (André de Tóth)
Dárday István—Szalai György
Péter Tímár
Jeles András
Tarr Béla
Palásthy György
Szabó Ildikó
Sántha László
Szirtes András
Mészáros Márta
Böszörményi Géza
Varga Csaba

Forum

1986

1985
1984
1983

1982

1981
1980

1979
1978

Gyermekfilmek fesztiválja
Játékfilmverseny
Rövidfilmverseny
Forum
Forum
Játékfilmverseny
Video-program
Forum
Gyermekfilmek fesztiválja
Játékfilmverseny
Forum
Játékfilmverseny
Forum
Forum
Forum
Forum
Játékfilmverseny
Panorama
Gyermekfilmek fesztiválja
Játékfilmverseny
Panorama
Forum
Játékfilmverseny
Panorama
Panorama
Forum
Játékfilmverseny
Panorama
Gyermekfilmek fesztiválja
Panorama
Panorama
Forum
Játékfilmverseny
Forum
Játékfilmverseny

1977
1976
1975

Panorama
Panorama
Panorama
Forum
Játékfilmverseny
Forum
Játékfilmverseny

Bódy Gábor retrospektív: Amerikai anzix, Kutya éji dala,
Nárcisz és Psyché; Magyar Dezsô: Agitátorok
FIPRESCI — életmûdíj Bódy Gábornak
Gyermekrablás a Palánk utcában
Mihályfy Sándor
Elsô kétszáz évem
Maár Gyula
Auguszta etet
Varga Csaba
Ezüst Medve
Társasutazás
Gazdag Gyula
A határozat
Ember Judit—Gazdag Gyula
Szirmok, virágok, koszorúk
Lugossy László
Ezüst Medve
Infermental (videó-újság)
Forgács Péter (szerkesztô)
Átváltozások
Dárday István—Szalai György
Szegény Dzsoni és Árnika
Sólyom András
Könnyû testi sértés
Szomjas György
Kutya éji dala
Bódy Gábor
Dögkeselyô
András Ferenc
Közönségdíj
Mozgástanulmányok 1880—1980
Bódy Gábor
Tükör-tükrözödés
Szirtes András
A tanú
Bacsó Péter
Nárcisz és Psyché
Bódy Gábor
Requiem
Fábri Zoltán
Ezüst Medve
A zsarnok szíve
Jancsó Miklós
Az égigérô fû
Palásthy György
Köszönöm, megvagyunk
Lugossy László
FIPRESCI díj
Ajándék ez a nap
Gothár Péter
A kis Valentino
Jeles András
Bizalom
Szabó István
Ezüst Medve
Angi Vera
Gábor Pál
Allegro barbaro
Jancsó Miklós
Miért, avagy a tévések elmentek
Dömölky János
A ménesgazda
Kovács András
Egy erkölcsös éjszaka
Makk Károly
Keménykalap és krumpliorr
Bácskai Lauró István
Legato
Gaál István
Olyan, mint otthon
Mészáros Márta
Filmregény — három nôvér
Dárday István—Szalai György
Apám néhány boldog éve
Simó Sándor
FIPRESCI díj, OCIC díja
Kilenc hónap
Mészáros Márta
Herkulesfürdôi emlék
Sándor Pál
Ezüst Medve, CIDALC díj
Az ötödik pecsét
Fábri Zoltán
Árvácska
Ranódy László
Ha megjön József
Kézdi-Kovács Zsolt
Labirintus
Kovács András
Azonosítás
Lugossy László
Ezüst Medve
Istenmezején
Elek Judit
Örökbefogadás
Mészáros Márta
Arany Medve, CIDALC díj,
OCIC díja, Otto Dibelius díj

Köszönet illeti szíves segítségéért Somogyi Liát.

A fesztivál legfontosabb díjai
A város és a Berlinale jelképévé vált Arany Medvét — Renée Sintenis (1888 — 1965) állatplasztikáival híressé vált szobrásznô munkáját — a fesztivál alapítása óta ítélik a legjobb versenyfilm alkotóinak. Az
Ezüst Medvék a legjobb rendezôt, színésznôt, színészt, mûvészi teljesítményt és filmzenét illetik.
A Marlene Dietrich emlékére alapított Kék Angyal díjjal a legjobb európai alkotást jutalmazzák, a
fesztivál alapítójáról elnevezett Alfred Bauer díjat a filmmûvészet új perspektíváit megnyitó játékfilmnek ítélik Berlinben. Évrôl-évre több független zsûri is ad ki díjakat a fesztivál programjában bemutatott alkotásoknak, többek között az Ökumenikus zsûri, a FIPRESCI, a CICAE (Mûvészmozik Nemzetközi Szövetsége), a CIDALC (A Mûvészetek Filmes Terjesztésének Nemzetközi Tanácsa), az OCIC
(Katolikus Szövetség), a Caligary zsûri, valamint a Berliner Zeitung és a Berliner Morgenpost olvasói is.

BERLINALE
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A BERLINI FILMFESZTIVÁL ÉVSZÁMOKBAN

1951

A háború utáni Berlint a nyugati szövetségesek kezdeményezésére újra kultúrmetropolisszá kívánták változtatni, feltámasztani Berlint, a „film városát”. 1951. június 6-án Alfred Hitchcock Rebecca címû filmje a Titania Palotában megnyitotta az elsô Berlinale-t.

1955
1956

A FIAPF (Producerek Nemzetközi Szövetsége) döntésének értelmében a
Berlinale hivatalosan is a legjelentôsebb nemzetközi filmfesztiválok sorába
állt, egyenrangú társa lett a cannes-i és velencei filmfesztiváloknak.
Elôször dönt nemzetközi zsûri az Arany és Ezüst Medvék sorsáról, felváltva
ezzel az addigi közönségszavazást. Az elsô játékfilmzsûri elnöke a francia
rendezô, Marcel Carné.

Örökbefogadás címû játékfilmje elnyeri az Aranymedvét, az OCIC díját, az
Otto Dibelius díjat és a CIDALC zsûri díját.

A fesztivál a nyári júniusból a téli február Berlinjébe költözik, megrendezik
az elsô berlini filmvásárt (ma: European Film Market). A három szekciós
Berlinale-t a német filmekbôl összeállított programmal (Deutsche Reihe) és
a Gyerekfilmek Fesztiváljávál (Kinderfilmfest) teszik teljessé a szervezôk.

1978
1979

Moritz de Hadeln 1979-ben kezdôdô elnöksége alatt egyre hangsúlyosabbá válik a Wolf Donner által kezdeményezett törekvés, hogy a fesztivál a kettészakított világ, kelet és nyugat találkozási pontjává váljon.

1970–71

2001. május 1-én, Dieter Kosslick elnökségével kezdôdôen a Berlinale programja tovább bôvül. A német film perspektívái bemutató szekció (Perspektive
Deutscher Kino) újrateremtésével az új nemzedék számára nyílik bemutatkozási lehetôség, a koprodukciós fórumokon, a forgalmazók találkozóin és
egyéb rendezvényeken a nemzetközi szakma számára nyílnak újabb kommunikációs csatornák.

1974–75

A Berlinale-ra több tízezer nézô, közel 15 000 szakember, beleértve a 70 országból érkezô 3500 újságírót, látogat el. ABerlinale Talent Campus megalapításával egy új, a fiatal tehetségeket középpontba állító programmal gazdagodik a fesztivál.

Michael Verhoeven O. K. címû, a vietnami háborút érintô alkotása miatt botrányba fullad az 1970-es fesztivál: a versenyt megszakítják, a zsûri lemond.
A rákövetkezô évben, a verseny és információs vetítéseket (ma: Panorama)
kiegészítve elôször rendezik meg az „Új Film” Nemzetközi Fórumát, mely független szekcióként ad helyet ezentúl a világ tematikailag és formailag újító
filmalkotásainak.
1974-ben a szocialista országok által addig bojkottált fesztiválra elôször hívnak meg szovjet alkotást. A rákövetkezô évben a Berlinale részvevôi közt üdvözli az NDK-t és hazánkat is. Az elsô magyar versenyzô, Mészáros Márta

2001

AZ ELSÔ ARANY MEDVE

Mészáros Márta: Örökbefogadás, 1975

„Berlin politikailag a szocialista országok által bojkottált fesztivál volt, nagyon
sokáig tabu volt, nem is jártunk a fesztiválra. Amikor elkészítettem az Örökbefogadást, amit itthon elfogadtak, de eléggé fanyalogtak rajta, Dósai István volt a
Hungarofilm vezérigazgatója, ügyes
szervezô volt, nagyon szerette a magyar
filmet és sokat tett érte. Felhívott, hogy
részt veszünk a fesztiválon, és az én filmemet választották a versenybe.
Elôször mentem Nyugat-Berlinbe, nagyon érdekes volt, a fal másik oldalára érve egy gyönyörû, virágzó várost találtunk,
csodálatos idô volt — akkoriban még nyáron tartották a fesztivált. Bemutatták a
filmet, tele volt a mozi — érezhetô volt,
hogy a filmnek szép a sikere. Nagyon sokan kíváncsiak voltak a filmre, jól éreztük
magunkat. Berek Kati, a film fôszereplôje jött velem, nagyon nagy sikere volt,
Annie Girardot-hoz hasonlítgatták, aki ak-
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koriban egy nagyon nagy díva volt. A fesztivál vége felé telefonált Dósai, hogy kaptunk díjakat és emiatt ide meg oda kell
majd mennünk, örültünk, boldogok voltunk. A hivatalos gálaest napján éppen a
szobámban voltam, amikor újra telefonált
— emlékszem a szavaira — Ülsz, vagy állsz?
— kérdezte, én éppen álltam. — Ülj le! Mert
megkaptuk a nagydíjat…
Claudia Cardinale adta át nekem a díjat
és azt kérdezte, hogy én játszom-e a fôszerepet, mondtam, hogy én vagyok a rendezô. Meg volt lepve. Én lettem az elsô
filmrendezô nô aki nagy nemzetközi fesztiválon kapott fôdíjat — a berlini emancipált nôk felkaroltak —, a film világhírû lett,
bejártam vele a világot, több mint nyolcvan országnak eladták. Érdekes volt, hogy
a magyar újságok alig írtak róla valamit,
aztán amikor ôsszel bemutatták a hazai
mozikban, akkor sem írtak túl jókat.
A nagydíj utáni években többször meghívták a filmjeimet, a zsûrik munkájában is többször részt vettem. Afesztiválnak akkoriban nagy jelentôsége volt politikailag, a kettéosztott város a fesztivál
két hetében egyesült. Aszovjet filmesek
nem Nyugat-Berlinben laktak, hanem a
keleti részen, átjöttek és együtt nézték a
vetítéseket. Afesztivál egyesíteni akart,
enyhíteni a vasfüggöny által létrehozott
állapotot. A Berlinale egyedülálló volt ab-
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ban a tekintetben, ahogy nemzetközi
volt. Sosem próbált „német” lenni, tényleg a világot akarta bemutatni. Hangulatilag, a vetítéseken, a sajtótájékoztatókon, és a filmek megítélését illetôen egy
nagyon demokratikus és sokrétû fórum
volt, nem volt sztárparádé. Sosem éreztette, hogy „Te a vasfüggöny mögül jössz,
de azért megsimogatunk…”.
Az Örökbefogadás sikere után a nevemet elkezdték ismerni a világban. Azokat a rendezôket, akik nagydíjat kaptak
egyszer, de aztán nem hallatnak magukról, ôket könnyen elfelejtik. Nekem azt is
jelentette az Arany Medve, hogy a következô években sosem mondtak nemet egyegy film elkészítésére itthon, habár nem
szerették a filmjeimet. Nagyon sokat számított az is, hogy megvették a filmjeimet
moziforgalmazásra és tévéknek is. Akkoriban, ha díjat kapott egy alkotás szinte
törvényszerû volt, hogy a moziforgalmazók megvették, ma ez a két dolog nem jár
feltétlenül együtt. Az Arany Medve, meg
a késôbbi ezüst is, azóta is otthon van. Jópofa volt, amikor 75-után újra meghívtak
a fesztiválra, az egyik titkárnô azt kérdezte, hogy — Hol van a medve? — Otthon,
a lakásomban. — válaszoltam. — Hogyhogy? Nem vette el az állam?! — kérdezte
meglepetten, majd kérdését indokolva
hozzáfûzte — Egy Arany Medve nagyon
értékes. …ahogy elképzelte a vasfüggöny
másik oldaláról a kommunizmust.”
Mészáros Márta

MAGYAR FILMEK 2004-BEN
Mészáros Péter:
KI A MACSKA?

Fliegauf Benedek:
DEALER

(rövidfilm, 8 perc)

(játékfilm, 160 perc)

Panorama
MÉSZÁROS PÉTER: 1969-ben született, tanulmányait a Pécsi
Egyetemen végezte 1988—93 között magyar és esztétika szakon.
1992-tôl a Grúz Színház- és Filmakadémián tanult filmrendezô
szakon. 2001-ben alapító tagja volt a Magikon filmgyártó cégnek. 2002-ben Esô után címû kisfilmje Arany Pálma díjat nyert
a Cannes-i Filmfesztiválon. A rövidfilmet azóta közel 50 helyszínen mutatták be a nagyvilágban.

FILMOGRÁFIA:
1993: Almák az esôben (r)
1994: Piroszmani festô titkos élete (r)
1995: Niko, a szépasszonyok és az angyalarcú baba háza (r)
1996: A bolond gránátalmafa (j)
2002: Esô után (r)
2002: Kolostorlakók (d)
2003: Forestbelt (r)
2003: Ki a macska? (r)

Forum
FLIEGAUF BENEDEK: 1974-ben született Budapesten. 1995—98
között a Hét Tükör Stúdió Színház Alapítványban dolgozott látványtervezôként. 1998-tól Jancsó Miklós és Sopsits Árpád mellett rendezôasszisztensként, majd szerkesztô-rendezôként tevékenykedett. Kisfilmje sikerei után 2003-ban készítette el elsô játékfilmjét a Rengeteg-et, mely a Berlinale Forum szekciójában elnyerte a Wolfgang Staudte díjat. Rövidfilmjeivel és a Rengeteggel számos külföldi fesztiválon találkozhatott a közönség.

FILMOGRÁFIA:
2000: Határvonal (d)
2001: Beszélô Fejek (r)
2001: Hypnos (r)
2001: Van élet a halál elôtt? — beszélgetések Feldmár Andrással (d)
2003: Rengeteg (j)
2003: A sor (r)
2003: Dealer (j)
DEALER
A film egy kábítószer-kereskedô egy napját mutatja be. A fôszereplô sokféle szociológiai közegben mozog, a film mégsem elsôsorban a drogtársadalomról szól. Sokkal inkább egy személyes
tragédiát jár körbe, melyen keresztül ôsi sorskérdéseket vizsgál.
Mennyire vagyunk képesek befolyásolni sorsunkat? Mikor hozzuk rossz döntéseinket, melyek adott esetben végzetesek lehetnek?

KI A MACSKA?
A film négy fiú brutális-rituális játékát meséli el egy macskával egy elhagyatott gyárcsarnokban. A film végére talán kiderül, hogy valójában ki a macska…
A történet valahol a lebombázott Budapesten játszódik a
II. Világháború idején, de játszódhatna bármelyik városban a
XX. század bármely háborújában Európában és Európán kívül.
Nem tudom, hogyan élték meg azok a gyerekek mindazt, s így
nem tudom, milyen volt az a tapasztalat. Engem csak az érdekelt, vajon ott van-e még az emlékezetünkben az ô rejtett fájdalmuk…
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A EUROPEAN FILM PROMOTION
MA MUTATJA BE A HOLNAP SZTÁRJAIT
„Hét év alatt több mint száz ígéretes fiatal európai
színész állt a Berlinale palotájának színpadán a sajtó, a szakma és a közönség elôtt. Odaadás, szakmai
tudás és tartás — csak három azokból a kiváló tulajdonságokból, amely az európai mozi újjászületésének ifjú mûvészeinek sajátja.”
Dieter Kosslick, a Berlinale igazgatója

elismerést a magyar filmkritikusoktól.
Ónodi Eszter ma is a budapesti Katona
József Színház tagja.
Fôbb színházi szerepek:
Shakespeare: Szeget szeggel — Isabella
Shakespeare: A vihar — Miranda
Shakespeare: Ahogy tetszik — Rosalinda
Brecht — Weil: Koldusopera — Polly
Csehov: Cseresznyéskert — Anja
Goethe: Stella — Stella
Molnár: Játék a kastélyban — Annie
És más európai és magyar kortárs színjátékok.

Ó N O D I
E S Z T E R

Magyarország 2002-vel kezdôdôen vesz
részt az EFP tagjaként a berlini Üstökösök
— Shooting Stars programban:

2002: Miklós Marcell — Kamondi Zoltán Kísértések címû filmjének fôszereplôje
2003: Oroszlán Szonja — Herendi Gábor Valami Amerika címû filmjének szereplôje
2004: Ónodi Eszter

Ónodi Eszter 1973-ban született Budapesten. Elsô diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol nyelv és irodalom
szakán szerezte. A színészi szakmát a budapesti Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolán tanulta, s hamarosan számos kortárs
szerzô mellett Shakespeare, Brecht, Csehov
és Goethe klasszikus fôszerepeiben láthatta ôt a világhírû és Európában is rengeteget turnézó Katona József Színház közönsége. Elsô filmszerepe Kamondi Zoltán Az
alkimista és a szûze volt, amelyért 1998-

DELTA — KÖZÉP-EURÓPAI SCI-FI
Tervezett forgatási helyszín: Románia,
Duna Delta
Tervezett forgatás idôpontja: 2004. tél
Mûfaj: sci-fi, dráma
Hordozó: 35 mm
Rendezô: Mundruczó Kornél
Operatôr: Nagy András
Nôi fôszereplô: Tóth Orsi
Stáb: nemzetközi
Producer: Petrányi Viktória
Gyártó: Proton Cinema, The
Coproduction Office

Filmográfia:
1998: Az alkímista és a szûz (Kamondi Zoltán)
1998: Glamour (Gödrös Frigyes)
1999: Jadviga párnája (Deák Krisztina)
1998: Kalózok (Sas Tamás)
1999: Portugál (Lukáts Andor)
2000: Meseautó (Kabay Barna)
2000: Sacra Corona (Koltay Gábor)
2001: Valami Amerika (Herendi Gábor)
2002: Boldog születésnapot (Fazekas Csaba)
2002: A Szent Lôrinc folyó lazacai (András
Ferenc)
ban a magyar kritikusoktól megkapta a legjobb színésznô díját. Több díjnyertes film
következett ezután, köztük Herendi Gábor
Valami Amerikája és Pálfi György világhírû
Hukkléja. 2003-ban a Magyar Filmszemlén
elnyerte a legjobb színésznô díját Fazekas
Csaba Boldog születésnapot! címû filmjének fôszerepéért, majd ugyanezt az
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A Berlinale új kezdeményezéseként koprodukciós vásárt rendeznek Berlinben.
A Haus der Kulturen der Welt-ben február
8-án és 9-én megrendezendô kétnapos
szakmai fórumon új lehetséges finanszírozási modellek és az EU új tagállamai
lesznek az érdeklôdés középpontjában.
A magyar pályázók közül Mundruczó
Kornél és Petrányi Viktória Delta címû
projektjét hívták meg Berlinbe.

Díjak:
Magyar Filmkritikusok díja az év legjobb
színésznôjének, 2000
Legjobb színésznô díja, 34. Magyar Filmszemle, 2003
Magyar Filmkritikusok díja az év legjobb
színésznôjének, 2004

„Azzal a céllal jelentkeztünk a Berlini CoProduction Market-ra koproducerünkkel
— a The Coproduction Office-szal, hogy
ezt a lehetôséget is kihasználjuk a költségvetés hiányzó részének elôteremtésére. Mivel a film forgatását mindenképpen el szeretnénk kezdeni 2004. decemberében, fontosnak tartjuk, hogy minden
követ megmozgassunk mind Magyarországon, mind külföldön a megfelelô költségvetés összeállításának érdekében.
A külföldi szakértelem bevonása azért is
nélkülözhetetlen ennek a filmnek az esetében, mivel egy science fiction történetrôl van szó, aminek látványvilága nagyon
komoly és megtervezett munkát igényel.
Mivel a DELTA egyszerre egy karanténvilágban játszódó hamleti alapokon
nyugvó családtörténet, és a kelet-európai
sciene fiction mûfaját újragondolni kívánó film, bízunk benne, hogy felkelti a külföldi szakemberek érdeklôdését is.”
Petrányi Viktória, producer

BERLINALE

8 magyar résztvevô a Berlinale Talent Campus#2-on

„A tavalyi év nagy sikere után, ki szeretnénk bôvíteni a campust. Rendkívül fontos mérföldkô ez a
Berlinale jövôjéhez vezetô úton.”
Dieter Kosslick
„Let’s get passionate about film!” a mottója a 2. Berlinale Talent Campus-nak.
A nagy lehetôségeket kínáló hatnapos mûhelymunkán Eleonor Bergstein, Walter
Murch, Nicolas Philibart, Zbigniev Preisner,
Alen Parker, Anthony Minghella és Wim
Wenders osztják meg tapasztalataikat és
szakmai tudásukat a fiatalabb filmes generáció 500 szerencsésével.
Az ifjú rendezôk, forgatókönyvírók, producerek, operatôrök és színészek mellett idén komponisták, sound designerek és vágók is pályázhattak a
részvételre. A pályázatok lényeges része egy „egyperces alkotás”, ami rendezôk, producerek és operatôrök számára
egy perc film, zeneszerzôknek zenemû,
forgatókönyvíróknak pedig írásmû volt.
A hatnapos rendezvénysorozatot a filmkészítés különbözô fázisainak — Filozófia,
Elôkészítés, Gyártás, Utómunkálatok és
Promóció — szentelik a résztvevôk. Az esettanulmányok, mûhely- és csapatmunka
eredményeit — kisfilmek formájában —
már a Campus hetének végén bemutatják a közönségnek.
101 ország több mint 3600 fiatal filmalkotója pályázott a 2004-es Berlinale Talent
Campusra, Magyarország 8 résztvevôje
mutatkozik be az alábbiakban:
EGYED JUDIT, EGYETEMI
HALLGATÓ
20 éves vagyok, az ELTE
filmelmélet/filmtörténet
és német szakának harmadéves hallgatója. Maga a
filmkészítés is nagyon érdekel.
A pályázatra beküldött filmet évfolyamtársaimmal — Ripka Eszterrel, Barkóczi
Jankával és Aponyi Noémivel — közösen készítettük. Az ötletet az egyperces filmhez
egy kajaktúra adta a félig kiszáradt Rábán
és egy rendelkezésünkre álló 16-os kamera.
FÉSÔS ANDRÁS, RENDEZÔ
Eddig 8 rövidfilmet, több dokumentumfilmet és egy
nagyjátékfilmet készítettem. Akövetkezô filmemben
egy férfinak hatnia kell a töb-

bi emberre, mert ha nem teszi, meghalnak. A film a szolidaritásról szól.
Remélem, lesz kivel beszélgetnem róla.
A forgatókönyvül szolgáló írást a Talent
Project Market is beválasztotta programjába.
GÁL PÉTER, FORGATÓKÖNYVÍRÓ
A Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemen tanultam forgatókönyvírást, majd a European Film College-ben filmrendezést. Jelenleg script
doctorként és forgatókönyvíróként dolgozom.
Az általam beküldött 35-ösre készült Tale
of Nevermore-t Dániában forgattam az
EFC-n, a 9 perces lírai film operatôre
Patócs Róbert volt.
GRYLLUS DORKA,
SZÍNÉSZNÔ
1972. december 26-án születtem Budapesten, 1998ban végeztem a Színházés Filmmûvészeti Egyetemen Benedek Miklós osztályában. Ezután 5 évig voltam a Kaposvári Csiky Gergely Színház tagja. Legutóbbi filmjeim: Dallas (Pejó Róbert), Mix (Steven
Lövy), Kollaps (Rolf Schübel).
Az utóbbi filmjeimbôl küldtem ki részleteket, amit Steve Lövy vágott össze.
JOÓ TAMÁS, RENDEZÔ
1996 és 2001 között a
Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola hallgatója
voltam Szabó István mozgóképtudomány szakos osztályában. Diplomamunkám az
Örök tavaly címû 40 perces kisjátékfilm
volt, amelyet Ottlik Géza novellája nyomán
rendeztem. 2002-ben rendezôasszisztensként dolgoztam Angliában és Németországban. Jelenleg a Francia-Német Filmakadémia európai koprodukciós mesterkurzusán veszek részt a párizsi Femisen.
A Berlinale Talent Campus-ra másodjára
kaptam meghívást.

Örök tavaly címû filmem egy rövid részletet küldtem el.
KEMÉNYFFY TAMÁS,
OPERATÔR
1996-ban diplomáztam
operatôrként a Színházés Filmmûvészeti Egyetemen, a Herskó-osztályban.
Ezután alapítottam az Extreme Filmet, amely fôleg reklámfilmek gyártásával foglalkozik. Itt rendezôi és produceri
feladatokat látok el. Emellett több kisjátékfilmben (Stationary, A morel fiú, Az
alvó) és egy német nagyjátékfilmben dolgoztam operatôrként, melyet az idei
Berlinale-n mutatnak be.
A Talent Campus-ra Az alvó címû színes
szélesvásznú kisjátékfilm egy részletét
küldtem be. A filmet Szotyori István rendezte és a 2003. Locarnoi Filmfesztiválon
Ezüst Leopárddal jutalmazták.
TAKÁTS ANDREA,
SZÍNÉSZNÔ
1992—2000 a Szkéné Színház tagja voltam, eközben
több független színházi produkcióban is játszottam. Elôször fôiskolás vizsgafilmekben szerepeltem, majd kis-, és nagyjátékfilmekben is
egyre gyakrabban játszottam. Elsô filmfôszerepem a Balra a nap nyugszik címû
filmben volt, mellyel itthon és külföldön
számos kritikusi- és fesztivál díjat nyertünk.
Újabb filmszerepemre készülök, ehhez
nyújthat majd segítséget a Berlinale
Talent Campus.
TÖRÖK ILLYÉS ORSOLYA,
SZÍNÉSZNÔ
Romániában születtem,
ott végeztem a Színmûvészeti Egyetemen. Még a fôiskolai évek alatt a sepsiszentgyörgyi társulatnál kezdtem dolgozni. 1998-ban játszottam elôször
filmben, Hajdu Szabolcs Kicsimarapagodájá-ban. Következô közös munkánk a
Macerás ügyek 2000-ben, majd a most bemutatásra kerülô Tamara. 2003-ban készült
a Szent Iván napja címû film. Jelenleg Magyarországon élek és dolgozom.
Az elküldött demo apró részleteket tartalmaz azokból a filmekbôl, amikben játszottam. A vágásban Lemhényi Réka volt segítségemre.
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Mokép
Hungarofilm Divízió
Hírek

Az Európai Unió Media Plus Programja
2004. január 1-tôl magyarok is beadhatják pályázataikat a
Media Program jelenleg érvénybelevô kiírásaira. A pályázatokat Brüsszelben a többi tagállamból érkezett anyaggal együtt
bírálják el, de a nyertesekkel szerzôdést hivatalosan csak
május 1.után kötnek. Ez azonban jelenleg már nem jelent
hátrányt, hiszen az elbírálás és szerzôdéskötés szokásos
folyamata önmagában is több hónapot vesz igénybe.
A program megnyitásával egyidejûleg 2004. januárjától
Magyarországon is megkezdi mûködését a Media Program
információs irodája a Media Desk. A pályázni szándékozók
jelenleg a Magyar Filmunió elérhetôségein kérhetnek tájékoztatást a programmal és pályázatokkal kapcsolatosan.

A MEDIA PROGRAM MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI:
KÉPZÉS

Pályázatok beadásának határideje:

83/2003 (Képzési rendszer)

2004. március 15.

GYÁRTÁSELÔKÉSZÍTÉS
86/2003 (Egyedi és csomagtervre)
A pályázatok elbírálása két csoportban
történik:
március 15.-ig beérkezô pályázatok

2004. május 31.

várható eredmény
2004. június
március 16. és május 31. között beérkezô várható eredmény
pályázatok
2004. október

FORGALMAZÁS, TERJESZTÉS
92/2003 (Szelektív mozi forgalmazás)

93/2003 (Nemzetközi forgalmazási
ügynökségek)
94/2003 (DVD/Video kiadás)
95/2003 (Tv terjesztés)

PROMÓCIÓ, RENDEZVÉNYEK
75/2003 (Fesztiválok)
(2004. november 1. és 2005. április 30.
közötti rendezvények)

2004. március 15.
2004. július 10.
2004. december 1.

Az új filmek közül sikeres volt még Miklauzic Bence Ébrenjárók címû filmje,
melyet a cseh, bosnyák, holland és török televízió vett meg. Makk Károly új
filmjét az Egy hét Pesten és Budánt átvette az ausztrál, cseh és horvát televízió.
2003-ban nagyobb eladás Görögországra és Ciprusra történt, ahol
meghosszabbítottunk egy korábbi szerzôdést 17 klasszikus filmre.
Románia közszolgálati televíziója vegyesen válogatott régebbi és új
filmjeinkbôl, összesen 10 filmet vett át. Egy kisebb török televízió 6
új magyar filmmel gazdagította programját 2003-ban.

Miután cégünk felhívta ügyfelei figyelmét Mészáros Márta 2004-es 70. születésnapjára és kiajánlotta a rendezônô filmjeit, a finn televízióval még az év
végén sor került szerzôdés megkötésére, 5 alkotásra. Számos más tévétársaságtól számítunk még érdeklôdésre.
Tarr Béla filmjeirôl több országgal folytatunk folyamatos tárgyalásokat, elsô 3 filmjét már DVD-n forgalmazzák az USA-ban és remélhetôleg hamarosan az európai piacon is hozzáférhetô lesz a Tarr
oeuvre.

2004. február 28.
2004. április 10.
2004. február 17.
2004. június 16.
2004. november 3.

2004. május 3.

A pályázati adatlapok letölthetôk a Media Program honlapjáról:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
Részletes információ, pályázati anyagok:
MAGYAR FILMUNIÓ
Tel: 351-7760, 351-7761• Fax: 352-6734
Email: filmunio@filmunio.hu
www.filmunio.hu
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Mint ez már a különbözô sajtóorgánumokban közhírré tétetett, a
2003-as év a Mokép Hungarofilm Divízió számára az utóbbi évek legsikeresebbjének mondható. A tavalyi év bestsellerének, Pálfi György
Hukkle címû filmjének külkereskedelmi sikersorozata folytatódott.
A film eredetiségét, frissességét méltányolták a vásárlók és az a temérdek fesztivál, melyeken versenyben, vagy egyéb szekcióban vetítették, továbbá a számos rangos fesztiváldíj is segített az export munkában. Mindennek komoly szerepe van abban, hogy 2003-ban 17 külföldi tévécsatorna mellett 15 ország moziforgalmazója is átvette a
filmet. Többek között a bosnyák és finn közszolgálati televízió adta
le az ifjú filmrendezô filmjét. Aszámos mozibemutató közül a francia, holland, cseh és izraeli emelhetô ki kuriózumként, hisz évek óta
alig történik ilyen eladás. Hamarosan a tajvani közönség is láthatja
a Hukklét moziban, a televízió képernyôjén, DVD-n és videón.

2003. évi megállapodásunk alapján a Kecskemétfilm, az MTV és a Duna Televízió által készített programok értékesítését is megkezdtük. Elsô eladásunk az
MTV Mézga Aladár különös kalandjai címû sorozata, melynek jogait egy német
cég vásárolta meg video és DVD forgalmazásra német nyelvterületre. Tárgyalunk a Leó és Fred egész estés változatáról, valamint a Vizipók, csodapók sorozatról olasz vevôvel.

A 2003-ban Magyarországon bemutatott játékfilmek eddigi eladásai
Ország
Ausztrália
Ausztrália
Bosznia-Hercegovina
Csehország
Csehország
Horvátország
Horvátország
Japán
Románia
Törökország

Filmcím
Egy hét Pesten és Budán
Rózsa énekei, A
Szerelemtôl sújtva
Egy hét Pesten és Budán
Rózsa énekei, A
Egy hét Pesten és Budán
Kelj fel, komám
Telitalálat
Rengeteg
Vagabond

Mozi

x
x

TV
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Video

x

LOS ANGELES-I
MAGYAR FILMBIZOTTSÁG
A FILMTÖRVÉNY
ÉS HOLLYWOOD
Még jóformán meg sem száradt a tinta a filmtörvény parlament által jóváhagyott szövegén, Hollywoodban máris égni kezdtek a telefonok. A Magyar
Filmbizottság los angelesi képviselete a két ünnep
között is ügyeletet tartott, hogy a stúdiók gyártási
és pénzügyi igazgatói legalább vázlatos információt
kaphassanak a törvény számukra legfontosabb bekezdéseirôl: az adóindukált rendszerekrôl. A legnagyobb gyártók érdeklôdtek, köztük a Miramax, a
Twentieth Century Fox, az MGM és a Disney.
Január elején fokozta a magyar filmtörvény iránti érdeklôdést, hogy a Magyar Filmbizottság kezdeményezésére és közbenjárásával magyar producerek interjút adtak az amerikai filmes szaklapoknak és honlapoknak.
A Screen Daily 2004. január 5-én megjelent
honlapja vezetô hírként üdvözölte a magyar filmtörvényt, melyrôl azt írta, hogy „A magyar parlament olyan törvényt fogadott el, mely túlzás nélkül a világ legvonzóbb lehetôségeit teremtik a kedvezményekre váró külföldi produkciók számára.”
Majd Sipos Kornélt, a Magyar Producerek Szövetségének alelnökét idézte, aki részletesen kifejtette, hogyan fog mûködni a filmes bérmunkára vonatkozó 20 százalékos adókedvezmény.
A Screen International február közepére külön
cikksorozatot szentel a magyar filmtörvénnyel kapcsolatos interjúknak és elemzéseknek.
Január 8-án a Variety c. szaklap interjút jelentett
meg Erkel Andrással, a Magyar Producerek Szövetségének alelnökével. A cikk már címében csábító:
Magyarország adó-visszatérítéssel vonzza a külföldi filmeseket. Erkel elemzi, hogy a filmtörvény a magyar filmszakma 10 évig tartó fáradhatatlan munkájának gyümölcseként jött létre, és a politika megértette, hogy a film nem csupán mûvészet, hanem
olyan iparág, mely jelentôs bevételek forrása lehet.
A Magyar Mozgókép Közalapítvány, mint a Magyar Filmbizottság fôhatósága, jelenleg készíti elô
azokat a dokumentumokat és rendezvényeket, melyek 2004. tavaszán, a filmtörvény életbe lépése
elôtt és után kitágítják a törvénnyel kapcsolatos stratégiai kommunikációt. A 35. Magyar Filmszemlére
akredittált külföldi szakembereket követôen az európai filmszakma Berlinben kap tájékoztatást a filmtörvény által biztosított új lehetôségekrôl. Április
16–17–18-án a Los Angelesben megrendezésre kerülô Helyszínek Világkiállításán (Locations Trade
Show) szimpóziumra kerül sor magyar filmszakemberek részvételével az amerikai gyártók számára.
A Cannes-i Filmfesztiválon pedig a magyar pavilonban folytatódik a tájékoztatás és a magyar partnerek szervezett összekapcsolása a várhatóan nagy
számú külföldi érdeklôdôvel.
Hollywood, 2004. január
Návai Anikó

Az EURIMAGES , az Európa Tanács audiovizuális
alapja 86. ülését Strasbourgban tartotta 2003.
november 30.- december 3. között.
1.
A TÁMOGATOTT TERVEK KÖZÜL A MAGYAR SZAKMÁT ÉRINTÔ DÖNTÉSEK:
GYÁRTÁS:
Sorstalanság (Koltai L.) HU, DE, GB Magic Media
Akamas (P. Chrysantou) CY, TR, HU Creator 4 kft.
FORGALMAZÁS:
Best Hollywood

A pillangó (FR)
Dogville (DK, FR, SE, NL)
Budapest Film
A szemközti ablak (IT PT, TR, GB)
Cirko Film
A sárga szoba rejtélye (FR)
MOKÉP
Mióta Otar elment (FR, BE)
SPI
Chouchou (FR)
Szeresd apádat!
Interfilm Románia: Magyar vándor (HU)

ÖSSZESEN EZEN AZ ÜLÉSEN:

650 000 ¤
180 000 ¤
6900 ¤
8000 ¤
8000 ¤
6900 ¤
8000 ¤
6900 ¤
6900 ¤
6900 ¤
862740 ¤

A 2003 év során nyújtott összes támogatás: 1 845 623 ¤ (kb=) 492 000 000 Ft,
míg a magyar tagdíj egész évre198 ezer ¤.
Emlékeztetôül: A MEDIA+ programba belépésünk miatt forgalmazási támogatásra csak
az elsô félévben, a január 9, március 5, május 3. határidôkre lehet pályázni.
2.
Az Igazgató Tanács döntött ÉSZTORSZÁG felvételérôl, mely 2004. januárjától az
EURIMAGES 30. tagországa lesz.
A REFORM REFORMJA
Az EURIMAGES szabályzatának évek óta tartó felülvizsgálata végéhez közeledik. Az új szabályzatot az Igazgató Tanács megtárgyalta, és döntést hozott 2003. december 15-én. Fôbb elvei:
Minden koprodukcióra érvényes, (tehát a kétoldalúakra is) a nem-tagországok maximált, 30%-os részvétele.
Lehetôség van pénzügyi koprodukcióra is, ha a résztvevô államok szabályozása ezt
egyébként megengedi, és a Filmközpontok engedélyezik.
A többségi producer részvétele nem haladhatja meg a 80%-ot, a kisebbségi a 10%-ot.
Az 5 M.¤-t meghaladó kétoldalú koprodukciók esetén a többségi producer részvétele
nem lehet nagyobb költségvetés 90%-ánál.
Megszûnik a „két kosár”, a jövôben minden filmtervre ugyanazok a szabályok érvényesek, beleértve azt is, hogy a pénzügyi forrásoknak legalább 50%-a minden országban
szerzôdésekkel igazolandó. A „producer saját beszállása” (bér, rezsiköltség, technikai
apport) elfogadható, de csak az egész költségvetés 15%-áig.
Ugyanazt a filmtervet legfeljebb háromszor lehet visszavonni, illetve újra nevezni.
Egyszer elutasított filmtervet nem lehet másodszor nevezni.
A szelekció szempontjai:
A terv mûvészi erényei; a rendezô, a producerek, a mûvészi és technikai stáb szakmai gyakorlata, tapasztalatai; a terjesztés lehetôségei; a kereskedelmi lehetôségek; a producerek
közötti mûvészeti és technikai együttmûködés; a bizonyított pénzügyi háttér szintje.
A támogatás általában nem haladhatja meg a film költségvetésének 15%-át, illetve
700 000 ¤-t. Amennyiben a film költségvetése kisebb 1,5 millió ¤-nál, a támogatás elérheti a 20%-ot.
A támogatást három részletben folyósítják:
1.(60%):- az elsô forgatási napon, és a pénzügyi források véglegesítése, valamint;
az EURIMAGES-zsal kötött szerzôdés megkötése után.
2. (20%): — a forgalmazási-garancia és/vagy az elô-eladások megtörténte után, amelyek
a null-kópia elkészülte elôtt jöttek létre;
azután, hogy az EURIMAGES titkársága a fôcím tervezetét elfogadta;
a laboratórium igazolja, hogy a null-kópia elkészült.
3. (20%): — azután, hogy filmet bemutatták az összes koproducer országában;
— a Titkárság elfogadta
a film auditált végleges költségeit;
a forgalmazási garancia-összeg megfizetésének igazolását;
a videó vagy DVD kópia valamint a reklámanyag megküldött anyagait;
a végleges igazolást arról, hogy a film rendelkezik a „nemzeti elismerés”-sel.
Kézdi-Kovács Zsolt
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A DUNA

MÛHELY bemutatkozik

A Duna Mûhely a Duna Televízió alkotómûhelyeként
jött létre 1995-ben azzal a
céllal, hogy a fiatal filmesek
elképzeléseinek megvalósítására lehetôséget kínáljon.
A Mûhely különös figyelmet fordít a határon kívül
élô magyar nyelven filmet
készíteni szándékozó tehetségek felkutatására,
terveik gondozására.

DURST GYÖRGY, producer
Az elmúlt években a Mûhely közremûködésével mintegy 100 film készült, ezek
szinte mindegyike bemutatásra került a
Duna Televízióban.
A Mûhelyben többségében olyan filmek
készülnek, amelyek más szerkesztôségekben nem tudnának létrejönni, a televízió mindennapi tevékenységétôl eltérô
formájuk, átfutási idejük vagy éppen témájuk miatt. Az elmúlt évek legnagyobb
sikerét Iványi Marcell Szél címû filmje
aratta a Cannes-i Filmfesztivál Arany Pálma díjával, de számtalan itt készült film
képviselte a hazai nemzetközi fesztiválokon a magyar filmet.
Rövid- és egész estés játékfilmek,
kísérleti- és dokumentumfilmek egyaránt
készülnek a mûhelyben, számos sikert
hozva a Duna Televíziónak és egyben a
magyar filmszakmának.
A Duna Mûhely a Duna Televízió anyagi és infrastrukturális támogatásával mûködik, de az intézményi kötöttségek sok
esetben nehézzé teszik a televíziós struktúrába nehezebben illeszthetô filmkészítést. Ennek megoldásában nyújt segítséget a Kép-Árnyék Mozgóképkészítô Társaság, amely 1995-tôl mûködik. A két mûhely alkotóközössége szinte teljesen azo-

Két mûhely, egy producer: Duna Mûhely — Kép Árnyék

nos és ez lehetôvé teszi a filmek rugalmas gyártási hátterének kialakítását. AKép Árnyék közremûködésével készült Mészáros Péter Esô
után címû rövidfilmje, amely
2002-ben nyerte el a Cannes-i
Filmfesztivál Arany Pálma
díját.
Mindkét mûhely számos
koprodukciót hozott létre,
összefogva más produceri
irodákkal, többek között a
Muhi András vezette Inforg
Stúdióval. A Duna Televízió
dramaturgjaként számos magyar film elkészítését segítem elô, anyagi támogatást
és sugárzási lehetôséget biztosítva.
A 35. MFSZ hivatalos versenyprogramjában 3 dokumentumfilmmel, 5 kisjátékfilmmel és két nagyjátékfilmmel veszünk
részt. Ezek között szerepel Mészáros
Péter Ki a macska? címû kisjátékfilmje,
amely meghívást kapott a 2004-es Berlinale Panoráma szekciójába.

2000 — Mundruczó Kornél Nincsen nekem vágyam semmi, 31. Magyar Filmszemle, a legjobb elsô film díja
2000 — Szolnoki József Pannonhalom, 31.
Magyar Filmszemle, a legjobb kísérleti
film díja
2000 — Fésôs András Balra a nap nyugszik,
31. Magyar Filmszemle, operatôri díj
2001 — Mundruczó Kornél Afta,
Oberhausen-, Krakkó-, Szent Pétervár-,
Stuttgart, Imola-, Cottbus-i fesztiválok
különbözô díjai
2001 — Makó Andrea A Jánó testvérek,
Nyon, KODAK díj a legjobb ifjúsági filmért
2001 — a Magyar Filmkritikusok produceri díja
2002 — Cs. Nagy Sándor Aranyváros, 33.
Magyar Filmszemle, a legjobb karakterszínész díja Rajhona Ádámnak
2002 — Tolnai Szabolcs Arccal a földnek,
33. Magyar Filmszemle, a zsûri különdíja
2002 — Csáki László—Bánóczki Tibor Az
ifjúság megnyugtat, 33. Magyar Filmszemle, a diákzsûri díja
2002 — Mészáros Péter Esô után, Cannes-i
Filmfesztivál, Arany Pálma
Szakmai önéletrajz,
2002 — a 33. Magyar Filmszemle produválogatott filmográfia,
ceri díja
díjak
2003 — Dyga Zsombor Tesó, 34. Magyar
Filmszemle, a legjobb ifjúsági forgatóMUNKAHELYEK:
könyv díja, Split, FIPRESCI Oklevél
1974—96: Balázs Béla Stúdió,
2003 — Csáki László Napok, amelyeknek
1995-tôl KÉP-ÁRNYÉK Mozgóképkészítô értelmet adott a félelem, Marosvásárhely,
Társaság,
fôdíj
1995-tôl Duna Televízió keretében mûkö- 2003 — Komár István Pillangó, Bukarest,
dô DUNA MÛHELY producere,
fôdíj.
1997-ben PREMIER PLAN névvel alapítvány létrehozása az elsô filmesek támo- Duna Mûhely
gatására,
H-1016 Budapest,Mészáros u 48–54.
1998-tól a MEDIAWAVE Alapítvány ku- 489-1809
ratóriumának elnöke,
dunaw@dunatv.hu,
2002-tôl a Duna Televízió dramaturgiai dtanya@mail.uti.hu
vezetô.
FONTOSABB FILMEK, DÍJAK:
1996 — Iványi Marcell Szél, Cannes-i
Filmfesztivál, Arany Pálma
1996 — a Magyar Köztársaság
Kiskeresztje
1999 — Kenyeres Bálint Zárás,
Flagstaff, Bronzdíj; Aubagne-Méridiens,
különdíj; MEDIAWAVE, a legjobb
kisjátékfilm díja
2000 — Hazai Attila—Pohárnok Gergely
Cukorkékség, Cottbus, a legjobb elsô
film különdíja
2000 — Szaladják István Aranymadár,
31. Magyar Filmszemle,
a legjobb kisjátékfilm díja
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