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Csakazértis SuliMozi!
„Mindenhol jó, de legjobb otthon” – mondta Dorothy az Óz, a csodák csodájában,
s harsogták a hirdetések a kijárási korlátozás idején. Bár sok lakásban van
házimozi, amikor márciusban ránk került a maszk, s bezárultak a filmszínházak
ajtajai, úgy éreztük magunkat, mintha kizártak volna minket az otthonunkból.
Ugyan nem voltunk hajlandóak úgy táncolni, ahogy a koronavírus fütyült, alkalmazkodtunk a digitális oktatás sajátságaihoz – hisz a Budapest Film Távmozijában tartottunk számos sikeres virtuális SuliMozit –, amikor nyáron, hónapok
óta először gyerekeket üdvözölhettünk egyik helyszínünkön, rendesen meghatódtunk. Felébredtünk egy rossz álomból. Egy olyanból, ahol nincs mozivászon.
De igazából még nem is ébredés ez, inkább egyfajta félálom: minden megváltozott. Mikor ezeket a sorokat ír juk, senki sem tudja, pontosan mi történik
majd ősztől. Az emberekkel. A diákokkal és a tanárokkal. A sulival és a mozival.
A SuliMozival. Mi azonban nem akarunk, s nem is fogunk mást tenni, mint
hogy azzal számolunk: új tanévet kezdünk, klassz filmkínálattal, új katalógussal.
Népszerű válogatásaink élére bekerült egy friss tematikus összeállítás: a Hot
topic-ban olyan filmeket ajánlunk, amelyek a világ legfontosabb aktualitásait
dolgozzák fel, olyan jelenségeket, kérdéseket (rasszizmus, szexuális zaklatás,
gendertéma, környezetváltozás, stb.), melyek napi szinten foglalkoztatják a
társadalmakat. Műfaji sorozatunkban ezúttal a Képregényfilmekre fókuszálunk – és rovataink végére bekerült egy kiegészítés is, a Házi feladat, amelyben
azokat az adott tematikához tartozó címeket soroljuk fel, melyeket nagyon
fontosnak tartunk, de forgalmazási akadályok miatt sajnos nem tudjuk őket
moziban vetíteni.
És jól tudjuk: most valóban olyan időket élünk, amikor ideiglenesen újra bezárhatnak a mozik, ám erre is van egy megoldásunk. Az artmozizás internetes
változatával, az ún. Távmozival a tavaszi leállás idején is tartottunk sikeres
sulimozis vetítéseket, s arra is van mód, hogy a filmek után beszélgessünk a
látottakról. Ha a helyzet úgy kívánja, át tudunk állni az online üzemmódra,
szűkebb filmkínálattal, de a lehetőségeink szerinti legnagyobb lelkesedéssel.
Szóval, ha tudjuk, csakazértis folytatjuk. Igaz, Dorothy erről nem énekelhetett,
de mi egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy egy tisztességes szivárvány
környékén ott ragyog egy picike mozi is.
Ami nélkül mi nagyon nehezen tudnánk otthon érezni magunkat a Földön.
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Filmesek a
SuliMoziról
Simonyi Balázs
„A gyerekek máshogy néznek filmet, mást látnak meg
benne, mást visznek el belőle, és teljesen out-of-thebox kérdéseket tesznek fel, amire nemhogy nem
számít a filmes, de válaszolni is alig tud. Nagyszerű tapasztalás, öröm és kihívás. Még több ilyen találkozást!”

Török Ferenc
„A SuliMozi fontos és sikeres projekt, a diákság okos
és érzékeny közönség, a beszélgetésen mindig aktivak
és érdeklődők. Ráadásul mindig fullteltházas vetítéseim
voltak a SuliMoziban, ami külön boldogság a filmkészítőknek. Sok sikert a jövőben is!”

Schwechtje Mihály
„A SuliMozi program nagyon fontos munkát végez
azzal, hogy kineveli a jövő nézőit a magyar film számára. Szuper élmény volt találkozni azzal a korosztállyal,
akikről a filmünk szól. Érzékenyen fogadták, bátran
kérdeztek és mondtak véleményt. Ritka alkalom, hogy
magyar rendező teltházas vetítés után lelkes, kíváncsi
közönséggel találkozhat – nekem ez megadatott a
SuliMozi Extrának köszönhetően.”

Zurbó Dorottya
„Nagyszerű érzés volt látni, hogy egy több száz fős mozitermet megtöltöttek a középiskolás korú fiatalok. Manapság nagyon kevesen néznek dokumentumfilmeket, amik ritkán jutnak el moziba, ezért is érzem különösen
fontosnak, hogy a SuliMozi program keretében a fiatalok is megszeressék
a műfajt, hogy lássák, hogy ezek a filmek ugyanolyan katartikus élményt
tudnak kiváltani, akárcsak a játékfilmek, mindamellett, hogy a mai valóságunkra reflektálnak és érzékenyítenek.”
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Reisz Gábor
„Ma, amikor sorra szűnnek meg a mozik, több vidéki
városban órákat kell utazni, hogy megnézhessen az
ember egy művészfilmet, a trendek pedig arról szólnak,
hogy maradj otthon és a fotelben ülve mozizz, akkor
tagadhatatlanul szükség van arra, hogy megmutassuk
a fiataloknak, a filmek nem azért vannak, hogy elfelejtsük a külvilágot, hanem azért, hogy megértsük azt és
beszéljünk róla. A SuliMozi ezt támogatja, és ez nagyon fontos törekvés.”

Révész Bálint
Ujj Mészáros Károly
„Gimis koromban sokat jelentett életem első filmklubélménye a keszthelyi Petőfi Filmszínházban, aminek
azóta sikerült tornateremmé alakulnia, nekem meg
rendezővé. Nagyon örülök bármilyen találkozásnak a
filmünk közönségével, hiszen a filmkészítők részére
ritka az igazi, közvetlen visszacsatolás. Az még jobb, ha
ez a találkozás fiatalokkal történik, az ő figyelmüket elnyerni igazán nehéz, éppen ezért kitüntető. Számukra a
mai mozgókép dömpingben, nem árt némi útmutatás.”

„A filmünk elsősorban pont az épp felnövekvő generációnak készült és hatalmas élmény volt ennyi diákkal
beszélgetni egyszerre, akik érezhetően rezonáltak a
filmre. A SuliMozi szerintem egy nagyon fontos kezdeményezés, kár, hogy még nem sikerült országszerte
elterjeszteni.”

M. Kiss Csaba
„Minden gyerek zseninek születik, de aztán elkezd
iskolába járni… Egykori kölyökként is, és öt gyerekes
apaként is kevés jó dolgot látok a magyar oktatási
rendszerben. Mármint olyat, ami a kölyköknek jó. Szerintem a magyar iskola a felnőttek elvárásai alapján
szerveződik és nem a gyerekek igényei mentén. Idomít,
fegyelmez, követel, elvár megszab, de a legkevésbé
segít, hogy megfelelj, vagy hogy szabad egyéniséggé
válj. A SuliMoziban az a jó, hogy sokkal inkább mozi,
mint suli. A szabadság okos szigete.”
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Jelentkezés,
időpontfoglalás
›

Válasszon filmet a katalógusból

›

Írja meg nekünk, hogy hányan jönnének moziba és mikor
(ez legalább két héttel a tervezett mozilátogatás előtt történjen)

›

Ha Filmszerész beszélgetést is szeretne kérni a film után,
adjon hozzá 30 percet a filmidőhöz

›

Keresünk megfelelő helyszínt és dátumot a vetítéshez

›

Töltse ki az e-mailen kapott megrendelőt a foglalás véglegesítéséhez

›

Szórakozzon jól a diákjaival együtt a moziban!

Mozijegy
SuliMozi-vetítés: 800 Ft/fő
SuliMozi-vetítés + Filmszerész beszélgetés: 900 Ft/fő

TávSuliMozi-vetítés
A www.film.artmozi.hu oldalon keresztül: 800 Ft/fő

Kontakt
suli@bpfi lm.hu
+36 1 224-5614
www.sulimozi.hu
sulimozi
#sulimozi
Ha értesítést szeretne kapni az ingyenes és kiemelt SuliMozi-programokról,
kérje tőlünk e-mail címének felvételét a hírlevél-listánkra!
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Helyszínek, mozitermek, férőhelyek
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15 fő felett

15 fő felett

50 fő felett

50 fő felett

50 fő felett

75 fő felett

1137 Budapest,
Szent István krt.
16.

1016 Budapest,
Krisztina körút
87-89.

1066 Budapest,
Teréz körút
30.

1053 Budapest,
1054 Budapest,
1082 Budapest,
Kossuth Lajos utca Bajcsy-Zsilinszky út Corvin köz
18.
36-38.
1.

A SuliMozi-vetítésnek
a Kino Cafe moziban
15:30-ig
kell be fejeződnie.

A SuliMozi-vetítésnek
a Tabán moziban
13:30-ig
kell befejeződnie.

A SuliMozi-vetítésnek
a Művész moziban
12:30-ig
kell befejeződnie.

A SuliMozi-vetítésnek
a Puskin moziban
12:30-ig
kell befejeződnie.

A SuliMozi-vetítésnek
a Toldi moziban
12:30-ig
kell befejeződnie.

A SuliMozi-vetítésnek
a Corvin moziban
12:30-ig
kell befejeződnie.

Termek:
nagyterem (90)
kisterem (32)

Termek:
Kubrick (76)
Fellini (30)

Termek:
Chaplin (172)
Bunuel (110)
Huszárik (52)
Bódy (45)
Tarkovszkij (42)

Termek:
Metropolis (225)
Amarcord (72)
Körhinta (68)

Termek:
nagyterem (200)
kisterem (60)

Termek:
Korda (460)
Kabos (295)
Karády (252)
Jávor (200)
Latabár (122)
Radványi (88)

KORHATÁR-BESOROL ÁS
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A BŐRÖMBEN

ANYÁIM TÖRTÉNETE

színes, angol fi lmdráma, 101 perc, 2018
rendezte: Adewale Akinnuoye-Agbaje

színes, magyar dokumentumfi lm, 75 perc, 2020
rendezte: Dér Asia, Haragonics Sári

A szembesítő erejű önéletrajzi film
főszereplője egy volt azon nigériai
gyerekek közül, akiket a hetvenesnyolcvanas években brit munkáscsaládok neveltek. Enitan képtelen feldolgozni az igazságtalanságot, amely
bőrszíne, származása miatt éri, s a
gyűlöletre gyűlölettel válaszol: rasszista bőrfejűek között talál „menedékre”.

E szép és igazán őszinte film hiánypótló betekintést nyújt egy meleg
magyar pár életébe, akik örökbe fogadnak egy állami gondozott kislányt.
Mit jelent hazánkban felvállalni egy
ilyen családmodellt? Fel lehet egyáltalán vállalni? Min mennek keresztül
mindhárman? És mennyit láthat mindebből a külvilág?

CSUKLYÁSOK:
BLACKKKLANSMAN
színes, amerikai fi lmdráma, 128 perc, 2018
rendezte: Spike Lee

Igaz, sokáig titokban tartott, abszurd
bűnügyi történet egy afroamerikai
rendőrről, aki beépült a Ku-Klux-Klánba.
Keserűen vicces, de nagyon is súlyos
film a rasszizmus nevetséges, ám kicsit
sem veszélytelen arcáról. Egy történet
a hetvenes évek Amerikájáról – amely
nem felejt el üzenni a mának sem.

FOMO – MEGOSZTOD, ÉS
URALKODSZ
színes, magyar fi lmdráma, 91 perc, 2019
rendezte: Hartung Attila

Főszereplőink igazán menő arcok, s
szinte mindenről videót készítenek a
YouTube-ra. Ám amikor egy házibulin
valami megengedhetetlen történik,
hirtelen a valóság is csak egy verzió
lesz a sok értelmezési lehetőség közül.
Szókimondó, erős vitákat generáló
elsőfilm felelősségről és következményekről.

ÉLŐSKÖDŐK
színes, dél-koreai fi lmdráma, 132 perc, 2019
rendezte: Bong Joon-ho

GENEZIS
színes, magyar fi lmdráma, 120 perc, 2018
rendezte: Bogdán Árpád

A megrázó, empatikus film középpontjában egy roma kisfiú áll, akinek gyerekkora drasztikusan véget ér, amikor egy
brutális támadásban elveszíti a családját.
A munkájába temetkező sikeres ügyvédnő felettese nyomására elvállalja a raszszista gyilkosságsorozat egyik vádlottjának védelmét. Egy titokzatos kamaszlány
is belekeveredik az ügybe, amikor sötét
titkok derülnek ki a szerelméről.
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A 2020-as Oscar-gálán nem csak az
ázsiai filmművészet aratott történelmi jelentőségű sikert: Bong Joon-ho
provokatív alkotása néhány másik
kortárs filmmel együtt szinte divatot
indított el azzal, ahogy a világban
jelenlévő társadalmi egyenlőtlenségekről mesél. Költőien, rafináltan és
kegyetlenül.
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GETTÓ BALBOA

KÖNNYŰ LECKÉK

fekete-fehér, magyar dokumentumfilm,
90 perc, 2018
rendezte: Bogdán Árpád

színes, magyar dokumentumfilm, 78 perc, 2018
rendezte: Zurbó Dorottya

Íme a józsefvárosi Rocky, fekete-fehérben, félreütések (félrebeszélések)
nélkül. Szabó Zoli hat éve bokszol
Sipos Misi felügyelete alatt. Misi
egykor a kerület alvilágának meghatározó figurája volt. 10 éve azonban
egy rivális maffiózó rálőtt, Misi az
eset után megtért és maga mögött
hagyta a bűnöző életet. Azóta a kerület kamasz gyerekeivel foglalkozik:
bokszolni tanítja őket.
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Az utóbbi évek legnagyobb sikerű
magyar dokumentumfilmje egy gyönyörű szomáliai lány története. Kafiya
a felnőtté válás határán minden szálat
el kell, hogy szakítson, ami hazájához köti – hogy új életet kezdhessen
Magyarországon. A leghétköznapibb
szituációk során szembesülünk a leg nagyobb tabukkal, ahogy a lány elindul
az asszimiláció útján és lépésről lépésre
elsajátítja az európai szokásokat.

La
dj
Bo Ly
n
S p g Jo
i ke o n
Le - ho
e

LÁNY
színes, belga-holland filmdráma, 105 perc, 2018
rendezte: Lukas Dhont

MINDENKI SZERETI
A BÁLNÁKAT
színes, amerikai kalandfilm, 107 perc, 2012
rendezte: Ken Kwapis

NYOMORULTAK
színes, francia filmdráma, 102 perc, 2019
rendezte: Ladj Ly

Lara 15 éves lány, aki fiú testbe született. Profi balerinának készül a nagy
presztízsű belga táncakadémia növendékeként. A balettórákkal járó fizikai és
lelki tréning minden táncosnak önmagában is nagy megterhelést jelent, ám
Lara nemi átalakító műtétére is készül.
Érzékeny téma, érzékeny film – és egy
egészen kivételes alakítás.

Az évtized egyik leghatásosabb
európai filmjének alkotója maga is
És mindenki szereti az olyan filmeket,
amik nem csak kedvesek és szórakozta- átélte azt, amiről döbbenetes hatású
tóak, de viszonyulni is segítenek minket gettófilmjét készítette. Letaglózó
mozgóképes látlelet arról, hogy hova
fontos dolgokhoz – olyanokhoz, mint
vezethet, ha magára hagyunk bonyoamilyen például a környezet védelem,
amelynél kevesebb életbevágóbb téma lult etnikai összetételű közösségeket.
létezik manapság. E szürke bálnacsalád Hogy mi történhet akkor, ha a jelen
megmentéséről szóló történet ráadásul rendészeti problémaként kezeli a jövőt.
még igaz is!

REMÉLEM LEGKÖZELEBB
SIKERÜL MEGHALNOD :)

TŰNJ EL!

VISSZATÉRÉS EPIPÓBA

színes, amerikai thriller, 104 perc, 2017
rendezte: Jordan Peele

színes, magyar dokumentumfilm, 83 perc, 2020
rendezte: Oláh Judit

Chris izgul, mert a hétvégét barátnője, Rose családjánál tölti. A srác
egyre idegesebb, s bizonyos idő után
nem tudja eldönteni, hogy az ő elméje
csapja be, vagy valóban veszélyben
az élete. Jordan Peele okos és rendkívül meghökkentő mozija a „modern
rasszizmus” természetéről.

A rendszerváltás hajnalának legmegrázóbb diákmolesztálási botrányából büntetőjogi értelemben soha nem lett ügy.
A rendhagyó gyermektábor történetét
évtizedekkel később megírták a lapok,
s az áldozatok is csak ekkor mertek
szembenézni saját élményeikkel. Oláh
Judit filmje talán abban is segít, hogy a
hasonló történetekről ne hallgassunk
ennyire dermesztően sokáig.

színes, magyar filmdráma, 96 perc, 2018
rendezte: Schwechtje Mihály

Mihez kezdjen egy tini, ha szerelmes
lesz? Kinek higgyen? A képernyőjének? A telefonjának? Az indulatainak?
Ki számít lúzernek? Az utóbbi évek
minden bizonnyal legfontosabb fiatalokhoz, de nem csak fiataloknak szóló
magyar filmje – az internetes és az
iskolai zaklatásokról.
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A KIS HERCEG
színes, francia animációs film, 108 perc, 2015
rendezte: Mark Osborne

Csodálatos, vegyes technikájú
animációs utazás Antoine de SaintExupéry regényének világába, mely
tiszteletben tartja és megőrzi a mű
halhatatlan értékeit.
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A MESSZI ÉSZAK

BABE

színes, francia-dán animációs film, 81 perc, 2015
rendezte: Rémi Chayé

színes, ausztrál-amerikai vígjáték, 92 perc, 1995
rendezte: Chris Noonan

Oroszország, a 19. század vége. Szása
a messzi északról álmodozik, miközben
aggodalommal várja haza felfedező
nagyapját annak legutóbbi, északisarki expedíciójáról. Ragyogóan
szokatlan szépségű mese szeretteink
elengedéséről, melyben a régvolt korok
hajózási szokásai is megelevenednek.

A kismalac boldogan éli életét, ám
minden megváltozik, amikor az anyját
elhurcolják egy teherautón. Idővel
Babe is a vásáron köt ki, ahol a sors
összehozza a szófukar Hoggett
gazdával. A férfi hazaviszi a farmjára,
ahol mindenkinek megvan a maga
helye. A „beszélő állatos” filmek egyik
legbájosabbika!

EGY ÉV HOPPIFALVÁN

EGY KUTYA HAZATÉR

JETIKÖLYÖK

színes, magyar animációs fi lm, 71 perc, 2017
rendezte: Rófusz Ferenc

színes, amerikai kalandfi lm, 96 perc, 2019
rendezte: Charles Martin Smith

A hoppik színes, vidám, manószerű
lények, akik egy varázslatos völgyben
élnek, és az ő dolguk az, hogy a hétköznapok mellett ünnepek is legyenek a
világban. Az Oscar-díjas Rófusz Ferenc
és Gimesi Dóra alkotása hagyományos
vonalvezetésű mese – és ismeretterjesztésre is nagyszerű választás!

W. Bruce Cameron kutyás regényei
rendkívül népszerűek világszerte, így
nem is csoda, hogy az Egy kutya négy
élete után az Egy kutya hazatér is
megkapta a maga adaptációját. A vállaltan szentimentális film főhőse egy
keverék blöki, aki rendkívül messze
sodródik gazdijától. De Bella nem az a
kutya, aki csak úgy feladná a reményt.

színes, amerikai-kínai animációs fi lm,
92 perc, 2019
rendezte: Jill Culton, Todd Wilderman

KEMÉNYKALAP ÉS
KRUMPLIORR

LENGEMESÉK 2.
TÉL A NÁDTENGEREN

színes, magyar ifj úsági fi lm, 95 perc, 1978
rendezte: Bácskai Lauró István

színes, magyar animációs fi lm, 70 perc, 2018
rendezte: Pálfi Zsolt

2020-ban két alkotót is elvesztettünk,
akik nélkül aligha születhetett volna
meg ez a feledhetetlen ifjúsági adaptáció: a mű szerzője, Csukás István
télen, a kiváló karakterszínész, a Lópici
Gáspárt megformáló Szilágyi István
tavasszal halt meg. De a Hörömpő
cirkusz megalakulásának történetével
itt maradnak velünk!

A hideg évszakban a Nádtenger egészen másik arcát mutatja. No de vajon
Füttyös Vilkóból végre tényleg őrző
válik? Kiderül a Berg Judit mesesorozata alapján készült újabb egész
estés filmből, amely az első részhez
hasonlóan remek alkalmat kínál arra,
hogy a legkisebbek is ismerkedhessenek a mozival.

Amikor egy baráti társaság találkozik
egy fiatal jetivel, kalandos felfedezőútra indulnak, hogy összehozzák a
varázslatos teremtményt a családjával.
A rengeteg hollywoodi animációs film
között kicsit elveszett ez a gyöngyszem, pedig jetinagyságú szíve megérdemli a figyelmet!

MACSKAFOGÓ
színes, magyar-kanadai-NSZK animációs fi lm,
96 perc, 1986
rendezte: Ternovszky Béla

Az egerek sorsa megpecsételődött.
Az X bolygón a vérszomjas macskák
semmibe veszik a jogot, és az egértársadalom felszámolására törekednek. Ternovszkyék maguk is meglepődtek, mekkora sikere lett parádés
ügynökfilm-paródiájuknak, amelynek
kultusza ma is töretlen.
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MACSKÁSSYKLASSZIKUSOK
színes, magyar rajzfilm-válogatás, 67 perc, 1951-58
rendezte: Macskássy Gyula

Két bors ökröcske, Egér és oroszlán,
Kiskakas gyémánt félkrajcárja,
A telhetetlen méhecske
A magyar rajzfilm atyjának legfontosabb alkotásai egy csokorban!
Macskássy figurái mai szemmel is
elbűvölik a nézőt. Technikája, élénk
mesélőkedve egyaránt volt karakteresen európai, s legalább annyira
nemzetközi, mint Walt Disney világa.
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MI ÚJSÁG, KUFLIK?
színes, magyar animációs film, 77 perc, 2019
rendezte: Jurik Kristóf, M. Tóth Géza

Nekünk is van nagyon sikeres animációs franchise-unk, nem is egy!
A kuflik leginkább azt szeretik, ha
nem történik velük semmi, és naphosszat heverészhetnek, beszélgethetnek, szemlélődhetnek a kupacuk
tetején. De most mégis visszatértek
egy mozifilmes folytatásban!

SHAUN, A BÁRÁNY ÉS
A FARMONKÍVÜLI
színes, angol-amerikai-francia animációs film,
86 perc, 2019
rendezte: Will Becher, Richard Phelan

Az Aardman stúdió művészei újfent
bebizonyítják, hogy nem kell ahhoz
(szöveges) dialóg, hogy egy animációs
vígjáték kommunikáljon a gyerekekkel.
És a felnőttekkel is. A vagány bárány
ezúttal egy cuki földönkívülivel mutat be
gyurma típusú találkozást – közben alaposan megkacagtatják a nagyérdeműt.

MIA ÉS A
FEHÉR OROSZLÁN
színes, francia kalandfilm, 98 perc, 2018
rendezte: Gilles de Maistre

A megtörtént események alapján
készült, kifejezetten szépen fényképezett produkció legnagyobb erénye,
hogy az állatok valódiak benne, azaz
a készítők nem használtak ún. CGI-t
a megalkotásukhoz. Igazi oroszlánok,
igazi állatvédelem. Igazi Afrika!

SZAFFI
színes, magyar rajzfilm, 79 perc, 198
rendezte: Dargay Attila

Minden idők talán legszebb Jókaiadaptációja: egy rajzfilm. Dargay Attila
pompázatos, kedves és mérhetetlenül
humoros klasszikusa ráadásul nem
csak képben lenyűgöző: a szinkronhangok között ott találjuk a huszadik század jó néhány magyar színészóriását!

VÍZIPÓK-CSODAPÓK
– a mozifilm

A kis kedvencek titkos élete
A kis kedvencek titkos élete 2.
A kis Nicolas nyaral
A mélység kalandora
A vörös teknős
Az erdő kapitánya
Beépített cicó
Boxi, a kincs nyomában
Dargay-klasszikusok
Égigérő fű
Egy kupac kufli
Énekelj!
Hihetetlen történet az óriás körtéről
Így neveld a sárkányodat
Így neveld a sárkányodat 2.
Így neveld a sárkányodat 3.
János vitéz (rajzfilm)
Kubo és a varázshúrok
Kung Fu Panda
Lengemesék
Lúdas Matyi
Maja, a méhecske
Minyonok
Mr. Peabody és Sherman kalandjai
Nicolas az iskolában
Ősember – Kicsi az ős, de hős!
Paddington
Salamon király kalandjai
Túl a sövényen
Vili, a veréb
Vuk

2016
2019
2014
2016
2016
1990
2018
2019
1963-72
1979
2017
2016
2017
2010
2014
2019
1973
2016
2008
2017
1979
2014
2015
2014
2009
2018
2014
2017
2006
1989
191

színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019
rendezte: Haui József, Szabó Szabolcs,
Szombati Szabó Csaba

A kultikus rajzfilmsorozat egykori moziváltozata a restaurátoroknak köszönhetően szebb, mint valaha. A filmarchívum munkatársai mindent elkövettek,
hogy ez a vízipók 2019-ben is csodapók
lehessen. És nem is okoztak csalódást!
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A BÚCSÚ
színes, amerikai-kínai vígjáték, 100 perc, 2019
rendezte: Lulu Wang

Hollywoodi stílusú, de különleges szerzői ízléssel megírt és eljátszott, szívvel
teli, a valóságban is megtörtént családi
tanmese hagyományról és kulturális
sokszínűségről – Kínáról, Amerikáról,
nagymamákról és unokákról.

20

AKIK MARADTAK

AMANDA

színes, magyar fi lmdráma, 83 perc, 2019
rendezte: Tóth Barnabás

színes, francia fi lmdráma, 107 perc, 2018
rendezte: Mikhaël Hers

Magyarország legutóbbi Oscar-nevezettje tévére készült, de meghódította
a mozivásznakat is. Ritkán érintett
témáján túl igazi varázsa a színészi
alakításokban rejlik. S abban, ahogy
megmutatja, hogy milyen érzés lehetett kamasznak lenni egy világégés
utáni Magyarországon.

Igazságtalanul mellőzött, egyszerre
fájdalmasan szép és felemelő, csendes
és mély coming of age film egy fiúról,
aki egy tragédia miatt nagybácsiból
apává válik. És Párizsról, amely a felfoghatatlan borzalom után is magára
talál, s otthont ad az újrakezdőknek.

BILLY ELLIOT

BRAZILOK

CORPUS CHRISTI

színes, angol filmdráma, 110 perc, 2000
rendezte: Stephen Daldry

színes, magyar vígjáték, 95 perc, 2016
rendezte: Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba

színes, lengyel filmdráma, 115 perc, 2019
rendezte: Jan Komasa

Ha boldogok akarunk lenni, nem hagyhatjuk, hogy mások határozzák meg,
kik vagyunk. Billy nem lesz bokszoló
– sokkal inkább a tánc érdekli. De a
melósközegben nem sokra becsülik
a kecsességet. Az ellenállhatatlanul
szép filmből mifelénk nagy port kavart
musicalváltozat is készült.

Mindenki focizik. Az egész falu a bajnokság lázában ég. A falu legszegényebbjei, a helyi cigánytelepen csellengő
kamaszok, élükön az aranylábú rosszfiúval, mellettük a dekázásban élen járó
helyi pappal, életükben először szintén
neveznek. Különlegesen kedves és
őszinte humorú mozi az empátiáról
és az elfogadásról – és persze a foci
szeretetéről.

A kortárs lengyel film egyre több
érett tehetséget ad a filmvilágnak:
Komasa Oscar-díjra jelölt, pontosan
kidolgozott portrét forgatott egy
nehéz sorsú srácról, akit a véletlen, s
saját bátorsága arra kényszerít, hogy
bebizonyítsa, az ő hite, keresése is ér
annyit, mint azoké, akiket nem bélyegzett meg a sorsuk.

E.T. – A FÖLDÖNKÍVÜLI

KISASSZONYOK

KONTROLL NÉLKÜL

színes, amerikai sci-fi, 115 perc, 1982
rendezte: Steven Spielberg

színes, amerikai filmdráma, 135 perc, 2019
rendezte: Greta Gerwig

színes, német filmdráma, 118 perc, 2019
rendezte: Nora Fingscheidt

A kisfiú biztos benne, hogy a távcsőfejű lény hozzá érkezett. A tudósok
szerint azért hagyták itt társai, hogy
az emberek tanulmányozhassák.
A mozitörténet legmeghatóbb sci-fijében a biciklit a szeretet és az empátia
repíti a Hold elé.

Ahogy ezt kicsit nyeglén mondani
szoktuk: ezt se láttuk jönni. Hiszen
ki gondolta volna, hogy Louisa May
Alcott számtalanszor filmre vitt, kicsit
már elhasznált regényéhez ennyire
frissen (és igen, fiatalosan!) nyúl majd
hozzá egy újabb rendező-generáció
jeles képviselője. És tessék!

Mennyi szeretet kell ahhoz, hogy elmúljon a harag, amelyről azt sem tudjuk, honnan érkezett? Kényelmetlen
kérdéseket vet fel ez a fesztiválkedvenc mozi, és nem csinál úgy, mintha
birtokában lenne a válaszoknak. Csak
bemutatja nekünk Bennit, aki még 10
éves sincs, de már rég nem hisz abban,
hogy igazán szép hely is lehet a világ.
21
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LADY BIRD

MOSZKVA TÉR

színes, amerikai vígjáték, 94 perc, 2017
rendezte: Greta Gerwig

színes, magyar játékfilm, 88 perc, 2001
rendezte: Török Ferenc

Hatalmas kritikai sikert aratott, egyszerű, mégis magával ragadó, önéletrajzi ihletettségű felnövés történet
egy okos, vívódó gimis lányról, aki
Lady Birdnek hívatja magát. És kíváncsian várja, mi várja a szülővárosán
túli világban.

1989, Budapest. Az éppen érettségiző fiataloknak azonban a legkisebb
gondja is nagyobb annál, mint hogy a
politikai változásokat figyeljék, hiszen
most kezdődik számukra a nagybetűs
élet. Török Ferenc saját élete alapján
készített fontos filmet egy generációról – mely a későbbieknek is fontos
tanulságokat szolgál.

ROSSZ VERSEK

SKATE KITCHEN

színes, magyar vígjáték, 97 perc, 2018
rendezte: Reisz Gábor

színes, amerikai filmdráma, 100 perc, 2018
rendezte: Crystal Moselle

Tamás sokszor volt már szerelmes.
Sok verset is írt. És sokszor érezte már
magát vesztesnek. Mi pedig remekül
szórakozunk – kicsit saját magunkon is.
Virtuóz és őszinte találkozás rengeteg fiatalemberrel, akik valamennyire
ugyanazok a fiatalemberek – a VAN
valami furcsa és megmagyarázhatatlan rendezőjétől és főszereplésével.

Ezek a lányok Insta-sztárok. Nagy a
szájuk, vagányak és esendők. Mint
minden fiatal. Menő és realista mozi
New Yorkból, sok extra, és néhány
nagyon is hétköznapi trükkel – gördeszkán, és gyalogszerrel. Az utcán,
buliban és otthon, a négy fal között.

SRÁCKOR
színes, amerikai fi lmdráma, 166 perc, 2013
rendezte: Richard Linklater

A film a hat éves Masont követi az
ember életének legradikálisabban
változó évtizedén át a családi költözések, viták, új iskolák, első és elvesztett
szerelmek, jó és ijesztő időszakok, a
szívfájdalom és rácsodálkozás állandóan lüktető ismerős kavargásán
keresztül. Megkapóan természetes,
egyedülálló filmes teljesítmény!

A fi ú és a szörnyeteg
A küzdők
A messzi dél vadjai
A nyár királyai
Coraline és a titkos ajtó
Egy fi ú hazatér
Egy fi úról
FOMO – Megosztod, és uralkodsz
Holdfény királyság
Madárkák
Madeline a mélyben
Mirai – Lány a jövőből
Monos
Nyomorultak
Ragadozók
Remélem legközelebb sikerül meghalnod :)
Sing Street
Scott Pilgrim a világ ellen
Szívek királynője
Született július 4-én
Tiszta szívvel
Utazás apánkkal
Utóélet
Űrdongó
Vademberek hajszája
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan

2015
2014
2012
2013
2009
2018
2002
2019
2012
2015
2019
2018
2019
2019
2019
2018
2016
2010
2019
1989
2015
2016
2013
2018
2016
2014

VISSZA A JÖVŐBE
színes, amerikai sci-fi , 111 perc, 1985
rendezte: Robert Zemeckis

Hollywood történetének legkiválóbb
időutazós filmjében egy család sorsa,
pontosabban létezése a tét. Egy kamasz
ül be az időgépbe – amely történetesen egy szürke sportkocsi. Nagy
tanulság: szüleidet csak úgy értheted
meg igazán, ha lehetőséged nyílik őket
annyi idősnek látni, mint amennyi te
vagy most.
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A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA
színes, magyar dokumentumfi lm, 83 perc, 2019
rendezte: Szabó Réka

Egy egészen különleges színházi
előadás megszületésének krónikája?
Igen, az is. De leginkább három izgalmas ember: a kilencvenen túli holokauszt-túlélő, a színházi rendező és a
táncos találkozásának története ez a
csodálatos film. Három nőé, akik talán
már akkor összetartoztak, amikor még
nem is ismerték egymást.
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ARCÉLEK, ÚTSZÉLEK
színes, francia dokumentumfi lm, 89 perc, 2017
rendezte: Agnès Varda, JR

Mihez kezd egymással egy fiatal
street art-, fotóművész és a koros
filmrendező-legenda utazás közben?
Hogyan látják a vidéket, s miképpen
láttatják azt? Miben különböznek ők?
Nos, a rendhagyó road movie végére
ez aligha lesz fontos. Annál inkább
a művészetük, amellyel igazán egymásra találnak.

ARETHA FRANKLIN:
AMAZING GRACE –
A SZERETET HANGJÁN
színes, amerikai koncertfi lm, 89 perc, 2018
rendezte: Sidney Pollack, Alan Elliott

Egy 1972-es gospel-koncert, amelynek
felvételét a soul királynője nem engedte
bemutatni… Hogy miért, arra legközelebbi hozzátartozói is csak tippelni tudnak. Mindenesetre az egészen biztosan
kiderül a filmből, hogy az előadó abban
a Los Angeles-i templomban mennyire
közel érezte magát ahhoz, akitől hite
szerint tehetségét kapta.

BALATON RETRÓ

BERGMAN 100

DRIFTER

színes, fekete-fehér magyar dokumentumfi lm,
82 perc, 2007
rendezte: Papp Gábor Zsigmond

színes, norvég-svéd dokumentumfi lm,
117 perc, 2018
rendezte: Jane Magnusson

színes, magyar dokumentum-játékfilm, 72 perc, 2015
rendezte: Hörcher Gábor

Lángos, hekk és gumimatrac. Beutaló,
bikini és fecskenadrág. Briliáns archív
felvételekből egész estés filmmé összevágott, hangulatos és tanulságos
fejezetek a magyar tenger múltbeli
életéből, avagy nekünk a koronavírus
előtt is a Balaton volt a riviéra.

A filmtörténet egyik legfontosabb
rendezője volt. Ingmar Bergman
magánélete szoros összefüggésbe
hozható életművével: személyisége,
emberi hibái legalább annyira érdekesek, árnyaltak, néhol meghökkentőek,
mint mozgóképei. Amennyire csak
lehet, pontos képet rajzol róla ez a
remek portréfilm.

EGY NŐ FOGSÁGBAN

KÁIN GYERMEKEI

KILENC HÓNAP HÁBORÚ

színes, magyar dokumentumfi lm, 89 perc, 2017
rendezte: Tuza-Ritter Bernadett

színes, magyar-francia dokumentumfi lm,
104 perc, 2014
rendezte: Gerő Marcell

színes, magyar-katari dokumentumfi lm,
75 perc, 2018
rendezte: Csuja László

E komoly nemzetközi visszhangot kiváltott dokumentumfilm Monory Mész
András Bebukottak című, 1985-ös
dokumentumfilmjének gyilkosságért
elítélt fiatalkorú főszereplőinek felkutatására és megszólaltatására vállalkozik.
Kiindulópont az olthatatlan kíváncsiság:
mi lesz azokból a fiúkból, akik kamaszkorukban embert öltek és egész fiatalságukat börtönben töltötték?

Anya-fiú történet az ukrán-orosz fegyveres konfliktus árnyékában. A magyar
nemzetiségű Jani félárva, egyke gyerek.
Egy nyugat-ukrajnai kisvárosban, Beregszászon él. Elege van szülővárosa unalmas mindennapjaiból, fulladozik anyja,
Erzsike szeretetétől. Amikor besorozzák
az ukrán hadseregbe, megkéri kedvese,
Zsani kezét.

A megdöbbentő dokumentumfilmben
megismerhetjük Marist, aki egy településen él egy családnál. Olyan, mintha egyfajta bejárónő lenne, igazából:
modernkori rabszolga. De erre maga a
film készítője is csak azután döbbent
rá, miután megismerte a nehéz sorsú
asszonyt.

Ricsit környezete folyton arra kényszeríti, hogy behúzza a kéziféket.
Elhatározza, hogy kipofozza roncs
BMW-jét, hogy elindulhasson a vidék
híres rally versenyén. Különleges módszerrel forgatott film: öt évig készült
amatőr szereplőkkel, kétfős stábbal,
200 órányi nyersanyagból összevágva.
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LUMIÈRE!

MÉRGES BUDDHA

MESÉK A ZÁRKÁBÓL

fekete-fehér, francia dokumentumfi lm,
90 perc, 2016
rendezte: Thierry Frémaux

színes, osztrák-német dokumentumfi lm,
98 perc, 2016
rendezte: Stefan Ludwig

színes, magyar dokumentumfi lm, 83 perc, 2020
rendezte: Visky Ábel

Utazás a filmművészet megteremtőinek univerzumába: a Lumière-fi vérek
által forgatott felvételek fennmaradt
képkockáit a cannes-i fi lmfesztivál
igazgatója, Thierry Frémaux állította
össze egyetlen filmalkotássá. Frémaux
páratlan szenvedéllyel és humorral
mesél a modern kor hajnalának világá ról és Franciaországáról, valamint a
mozgókép megszületéséről.

Sajókazán alapította meg Orsós János
roma származású tanár a buddhista
Dr. Ámbédkar gimnáziumot, hogy
a hátrányos helyzetű roma fiatalok
számára perspektívát nyújtson. A film
a romák társadalomból való kizárását
dokumentálja, illetve egy kísérletet,
hogy hogyan lehetne változtatni ezen
a képzés és a spiritualitás segítségével.

Apák a börtönben, gyermekeik otthon
– hogy találkozhatnának a beszélőn
túl? Egy-egy közössé vált mesében,
amelyeket az apák mesélnek. Álom
és valóság keveredik ebben az úgynevezett kreatív dokumentumfilmben,
amely fikciós megoldásaival sem a
realitások elől menekíti szereplőit –
hanem valamiféle híd után kutat az
újrakezdéshez.

NAGYI PROJEKT

PAVAROTTI

színes, magyar-angol dokumentumfi lm,
90 perc, 2017
rendezte: Révész Bálint

színes, angol-amerikai dokumentumfi lm,
114 perc, 2019
rendezte: Ron Howard

Szupernagyik találkoznak ebben a díjnyertes, szabad hangvételű dokumentumfilmben, amely három fiatalember felnőtté válásának, s nagymamáik múltjának
története. A fiúk bebarangolják Európát,
összeismertetik a nagyikat, akik – egy angol kém, egy náci németországi táncosnő
és egy magyar kommunista holokauszttúlélő – személyes emlékeikről, azaz a
huszadik század történelméről mesélnek.

A három tenor egyike, egyben a legközvetlenebb közülük. Az ember, akinek
legalább akkora volt a szíve, mint a
hangterjedelme. E dokumentumfilmből
az is kiderül, hogy milyen remek humora
volt a szupersztárnak, akinek mindenki
ismeri a nevét, s aki a popkultúrával is
elfogadtatta az operát.
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VOLT EGYSZER EGY TÉKA
színes, magyar dokumentumfi lm, 90 perc, 2018
rendezte: Csizmazia Gábor

km

eg

A Föld sója
A monostor gyermekei
Amy – Az Amy Winehouse-sztori
A nagy múzeum
Anyáim története
Apáim története
A szovjet levelezőpajtás
Az univerzum története
Az ügynök élete
Budapest retró I.
Budapest retró II.
Évszakok
Gemenc – Az árterek világa
Gettó Balboa
Harmadik típusú találkozások Zsigmond Vilmossal
Három tánc
Janis – A Janis Joplin-sztori
Kellemetlen igazság
Könnyű leckék
Magyar csapat – „… még 50 perc…”
Magyar retró
Magyar retró 2.
Pingvinek vándorlása 2.
Reményvasút
Soul Exodus
Szcientológia, avagy a hit börtöne
tititá
Ultra
Vad Balaton
Vad Kunság – A Puszta rejtett élete
Visszatérés Epipóba
Volt egyszer egy erdő

2014
2017
2015
2014
2020
2014
2011
2016
2004
1998
2003
2016
2017
2018
2016
2018
2015
2006
2018
2016
2010
2014
2017
2015
2016
2015
2015
2017
2018
2016
2020
2013

Az Odeon tékahálózat lassan a történelmi múlt részévé válik. Mindez
jó alkalomként szolgált ahhoz, hogy
néhány lelkes volt tékás és fi lmkedvelő emléket állítson nem csak az
Odeonnak, hanem az egész videókorszaknak, a nyolcvanas évek VHS
aranykorának.
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A HOLLÓ
színes, amerikai akciófi lm, 102 perc, 1994
rendezte: Alex Proyas

Az éjsötét bosszúfilm sokkal inkább
arról ismert, hogy a forgatásán halt
meg a főszereplő, Brandon Lee, mint
arról, hogy a meghatározó képregényfilmekben nem bővelkedő kilencvenes
évek egyik kiemelkedő szuperhősmozijával van dolgunk – amely már megelőlegezi az egy évtizeddel későbbi
hasonló vállalások igazán komolyan
vehető hangvételét.

HA/VER
színes, angol-amerikai akciófi lm, 117 perc, 2010
rendezte: Matthew Vaughn
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Mark Millar és John Romita Jr. képregényciklusára közvetlenül a megjelenés után lecsapott Hollywood: a
hagyományos szuperhőstörténetek
helyenkénti patetikusságát szeretnivaló cinizmussal parodizáló film
csúnyán beszélő, a brutalitástól sem
visszariadó idiotisztikus hősei újfajta,
a korábbinál jóval provokatívabb
generációs viszonyulást mutatnak
a képregények világához.
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HULK
színes, amerikai akciófi lm, 132 perc, 2003
rendezte: Ang Lee

A Marvel nagy és mérges, zöld izomkolosszusát a vállalkozó kedvű Ang
Lee keltette először életre a moziban:
bár a Hulk sokkal inkább nevezhető
igyekvő kudarcnak, mint bravúrnak,
van annyira érdekes, érzelmes, s
bizonyos jeleneteivel virtuóz, hogy
hibáiból nem csak tanulni lehet, de
azok ellenére is élvezetes végignézni.

SCOTT PILGRIM
A VILÁG ELLEN
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színes, amerikai akció-vígjáték, 112 perc, 2010
rendezte: Edgar Wright

A 22 éves, jóképű basszusgitárosra
ragadnak a csajok. Nehezen tudja lekoptatni őket, ám minden megváltozik,
amikor Ramona begörkorizik az életébe. Virtuóz, modern film arról, hogy
van, amikor a kisfelnőtt élete maga
a képregény.

SIN CITY –
A BŰN VÁROSA
fekete-fehér, amerikai akciófi lm, 119 perc, 2005
rendezte: Robert Rodriguez, Frank Miller,
Quentin Tarantino

A képregényfeldolgozások történetének egyik kiemelten eminens produkciója odaadóan szolgálja a képregényzseni, Frank Miller gyilkos humorú noir
világát – és nem csak azért, mert a film
elkészítésében maga a szerző is tevékenyen részt vett. A Sin City valóban
olyan produkció, amelyet nézve mintha
a rajzolt kockák kelnének életre!

TRANSFORMERS
színes, amerikai akciófi lm, 143 perc, 2007
rendezte: Michael Bay

Ilyen az, amikor a képregény csak
a második a sorban: az alakváltó
robotok először játék-szenzációként
hódították meg a földkerekséget, s
csak utána lettek képregény, majd
rajzfilm – és sokmilliárdos mozifilmes
franchise címszereplői. Michael Bay
első Transformers-filmje, ellentétben
a folytatásokkal, nem csak látványos,
de igazán szerethető is!
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A PÁL UTCAI FIÚK
színes, magyar-amerikai ifj úsági fi lm,
104 perc, 1969
rendezte: Fábri Zoltán
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A grundon délutánonként kisdiákok
játszanak. Hírét veszik, hogy a füvészkertben tanyázó rivális társaság, amelynek Áts Feri a vezére, rohamra készül,
hogy elfoglalja a Pál utcaiak grundját.
Molnár Ferenc halhatatlan művének
hibátlan, Oscar-díjra jelölt feldolgozása.
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A TANÚ – cenzúrázatlan
változat
színes, magyar fi lmszatíra, 105 perc, 1969
rendezte: Bacsó Péter

Szegény Pelikán József csak a munkájával foglalkozna – a derék gátőr azonban
egészen más miatt kell a hatalomnak.
De mire kell? Mindig másra. A nemzetközi helyzet meg egyre csak fokozódik.
Bacsó Péter legendás szatírája több,
mint filmklasszikus. Aligha tudnánk
még egy magyar filmet említeni, amelyet ennyiszer idézünk a közbeszédben.
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DÖGKESELYŰ

ÉDES ANNA

színes, magyar fi lmdráma, 106 perc, 1980
rendezte: Huszárik Zoltán

színes, magyar krimi, 109 perc, 1982
rendezte: András Ferenc

fekete-fehér, magyar fi lmdráma, 84 perc, 1958
rendezte: Fábri Zoltán

Csontváry Kosztka Tivadar patikus
egyszer égi sugallatot kapott: festővé
kell lennie. Külföldre utazott, hogy
a nagy motívumot megtalálja, megfesse. Huszárik Zoltán utolsó nagyjátékfilmje lenyűgöző kettős vízió
a festőről, és a színészről, aki meg
akarja érteni a festőt.

Íme, a „magyar Taxisofőr”, amelyben a
pesti, megkeseredett sofőr a nyolcvanas évek ritka levegőjétől fulladozik,
majd egy éles kanyarral fellázad ellene.
Cserhalmi György ikonikus alakítása
mellett mindenképpen szót érdemel
még a számos, mifelénk akkortájt nem
mindennapos autós üldözés.

Fábri Zoltán, a magyar adaptációkirály egyik legszebb, legszomorúbb
filmje, az akkor már sztárnak számító,
a Körhintával befutott, nemzetközileg
ünnepelt Törőcsik Mari szívfacsaró
alakításával. Kosztolányi Dezső is sírt
volna rajta!

EGRI CSILLAGOK

FINAL CUT
HÖLGYEIM ÉS URAIM

színes magyar kalandfi lm, 145 perc, 1968
rendezte: Várkonyi Zoltán

Gárdonyi Géza nagyregényének film változata a Várkonyi-féle irodalmi
adaptációk talán legsikerültebb darabja, a korabeli magyar színjátszás
színe-javával, átélhető romantikával.
És persze rengeteg janicsárral is.

fekete-fehér, színes magyar kísérleti fi lm,
80 perc, 2012
rendezte: Pálfi György

Pálfi izgalmas vállalkozása játék a
filmtörténettel: rengeteg klasszikusból, kultfilmből láthatunk jeleneteket – mégpedig úgy, hogy egymás
mellé illesztve új történetet alkotnak.
Filmrajongóknak kötelező, a mozival
ismerkedőknek erősen ajánlott!

HIDEG NAPOK
fekete-fehér, magyar fi lmdráma, 96 perc, 1966
rendezte: Kovács András

1942-ben a magyar hadsereg főtisztjei razziát rendeltek el a Bácskában,
melynek eredményeként kétezer-ötszáz szerbet és nyolcszáz zsidót öltek
meg. A Duna jegén robbantott lékben,
ahová az áldozatokat lőtték, 3300
ember tűnt el „nyomtalanul”. Elemi
erejű alakításokkal teli, legendás film
Cseres Tibor regényéből.
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ISTEN HOZTA,
ŐRNAGY ÚR!
színes, magyar filmszatíra, 95 perc, 1969
rendezte: Fábri Zoltán

Örkény István egyik főműve, Fábri
egyik legjobb filmje. Egy mátrai kis
faluban, a második világháború idején
a tűzoltóparancsnok fia levelet ír szüleinek, mert idegösszeomlás szélén álló
parancsnoka szívesen elmenne hozzájuk szabadságra, hogy egy kissé kipi henje magát. Tóték, akik azt remélik,
hogy a fronton lévő fiúk sorsa jobbra
fordul majd, ha az álmatlanságban
szenvedő őrnagy minden szeszélyét
teljesítik, önfeláldozóan igyekeznek
a kedvében járni.

JUTALOMUTAZÁS

KÖRHINTA

színes, magyar filmszatíra, 81 perc, 1974
rendezte: Dárday István, Szalai Györgyi

fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956
rendezte: Fábri Zoltán

A járási úttörőtitkár azt az értesítést
kapja, hogy egy úttörőt angliai jutalomutazásra küldhetnek. 13-14 éves, jó tanuló, valamilyen hangszeren is játszani tudó jelöltet keresnek, akinek a
szülei fizikai munkát végeznek. Dokumentarista eszközökkel forgatott, a
korszakra nagyon jellemző történetet
mesélő, igencsak elgondolkodtató film.

Mari Bíró Mátét, a szövetkezet tagját
szereti. Egy vidám vásári mulatságon boldogan keringenek együtt a
körhintán, amíg az apai szó vissza
nem parancsolja a lányt… A magyar
filmörökség egyik ragyogó gyöngyszeme, a magyar kultúra egyik nagy
büszkesége – és nem utolsósorban
csodálatos szerelmesfilm.

LILIOMFI

MEPHISTO

színes, magyar vígjáték, 109 perc, 1954
rendezte: Makk Károly

színes, magyar-osztrák-német filmdráma,
139 perc, 1981
rendezte: Szabó István

Balatonfüred, szerelem, bolondozás,
a vándorszínészet nem is annyira
diszkrét bája. Krencsey Marianne és
Darvas Iván feledhetetlen kettőse,
mellettük rengeteg briliáns kabinetalakítás – mindez együtt szórakoztat
a magyar filmgyártás egyik legpompázatosabb remekművében!
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1920-as évek. A hamburgi színház társulatának tehetséges színészét, Hendrik
Höfgent mérhetetlen becsvágy fűti.
Baloldalisága és művészi féltékenysége
miatt Höfgen összeütközésbe kerül a
színház ugyancsak tehetséges színészével, a nemzetiszocialista Miklasszal.
E film véletlenül se csak azért fontos,
mert Oscar-díjat kapott!

SZEGÉNYLEGÉNYEK
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1966
rendezte: Jancsó Miklós

1869-ben gróf Ráday Gedeon kormány biztos megkezdi az ország közbiztonságának helyreállítását. Tevékenységének
egy része arra irányul, hogy felkutassa,
és ártalmatlanná tegye azokat, akik a
’48-as szabadságharcban Rózsa Sándor
vezetésével részt vettek. Jancsó Miklós,
s egyben a magyar filmtörténet egyik
leghíresebb filmje.

VALAHOL EURÓPÁBAN
fekete-fehér, magyar filmdráma, 100 perc, 1947
rendezte: Radványi Géza

„Könyörgöm, akasszuk fel!” Mi nem
könyörgünk, de mindenképpen megtekintésre ajánljuk a második világháború után újraindult filmgyártás
egyik első remekművét, mely megható
történetet mesél újrakezdésről, odafigyelésről, zenéről – és leginkább az
emberségről.

A kőszívű ember fiai
Amerikai anzix
Angi Vera
Apa – Egy hit naplója
Árvácska
A tizedes meg a többiek
Az ajtó
Az ember tragédiája
Az én XX. századom
Az ötödik pecsét
Bizalom
Csillagosok, katonák
Csinibaba
Dealer
Egészséges erotika
Egy magyar nábob
Eldorádó
Fehér tenyér
Hannibál tanár úr
Hanussen
Kárpáthy Zoltán
Két félidő a pokolban
Kontroll
Lúdas Matyi
Megáll az idő
Moszkva tér
Napló gyermekeimnek
Psyché
Redl ezredes
Sátántangó
Szamárköhögés
Szerelem
Szerelmesfilm
Szerencsés Dániel
Szindbád
Szirmok, virágok, koszorúk
Utószezon

yi
án
l
o
szt
i
Ko dony rkai
o
r
Gá znah
s
a
Kr

1964
1975
1979
1966
1976
1965
2012
2011
1989
1976
1979
1967
1997
2004
1985
1966
1988
2006
1956
1988
1966
1961
2003
1949
1981
2001
1982
1980
1985
1994
1987
1971
1970
1983
1971
1984
1966
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A KERESZTAPA

A LELEMÉNYES HUGO

A NAGY BALHÉ

színes, amerikai gengszterfi lm, 175 perc, 1972
rendezte: Francis Ford Coppola

színes, amerikai családi fi lm, 126 perc, 2011
rendezte: Martin Scorsese

színes, amerikai krimi, 125 perc, 1973
rendezte: George Roy Hill

Minden idők legfontosabb maffiafilmje,
mozitörténeti jelentőségű alapmű.
A Corleone család történetét nem lehet
elégszer látni, az ábrázolt gengsztervilág (ál)romantikáján pedig nem lehet
elég hosszasan vitatkozni.

Filmtörténeti tisztelgés misztikus
gyermekmesébe csomagolva: a párizsi
pályaudvaron bujkáló árva kisfiú sztorija nem csak szép és izgalmas, de a
mozgókép egyik legfontosabb úttörőjét is megismerteti a fiatal nézőkkel.

Aki szereti az Oceans’ Eleven-filmeket,
mindenképpen meg kell ismerkednie
ezzel a lenyűgöző klasszikussal,
amelyben imádnivaló csibészek igyekeznek átverni egy öntelt gengsztervezért. A végső fordulat minden
túlzás nélkül tanítani való.

ALKONY SUGÁRÚT

AZ ÉDES ÉLET

BICIKLITOLVAJOK

fekete-fehér, amerikai noir, 110 perc, 1950
rendezte: Billy Wilder

fekete-fehér, olasz-francia fi lmdráma,
174 perc, 1960
rendezte: Federico Fellini

fekete-fehér, olasz fi lmdráma, 89 perc, 1948
rendezte: Vittorio de Sica

A némafilmkorszak a mából nézve
szinte felfoghatatlanul távolinak tűnik –
mikor Wilder elkészítette egészen kivételesen zseniális filmjét, még éltek azok,
akiknek a hangos mozi berobbanásával
váltani kellett. Vagy eltűntek a süllyesztőben. Az Alkony sugárút főszereplője
igazi szellemsztár, a film pedig az egyik
legtöbbet emlegetett, sokadszori nézésre is lenyűgöző amerikai mozgókép.

CURTIZ – A MAGYAR,
AKI FELFORGATTA
HOLLYWOODOT
fekete-fehér, magyar fi lmdráma, 98 perc, 2018
rendezte: Topolánszky Tamás Yvan

Az egyik leghíresebb magyar származású álomgyári direktor játékfilmes
portréját egy mai fiatal rendező készítette el, az új évezredben, fekete-fehérben. Ráadásul a Curtiz legalább annyira szól a Casablanca forgatásáról, mint
az emberről, aki elkészítette ezt a filmklasszikust. Hisz elválaszthatatlanok!

Marcello írói álmokat dédelgetett,
végül újságíró lett. Egy bulvárlapnál dolgozik, a felső tízezer fényűző
társasági életének ismert figurája és
krónikása. Élvezi a hamis csillogását,
tudja mit takar ez, mégis eladja lelkét
az ördögnek. Fellini egyik főművének
hatása megkérdőjelezhetetlen.

Filmtörténeti szempontból természetesen meg kell jegyezni, hogy a
neorealizmus egyik remekművéről
van szó – de ennél sokkal fontosabb,
hogy ennél a szívszaggató apa-fiú
történetnél szebb mozgóképet még
nem nagyon készítettek.
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PRET-A-PORTER –
DIVATDIKTÁTOROK
színes, amerikai fi lmszatíra, 127 perc, 1994
rendezte: Robert Altman

Robert Altman volt az amerikai mozgóképes szatíra legnagyobb mestere.
Bármilyen témához nyúlt, egyszerre
fordult hozzá empátiával, s kegyetlen
éleslátással – ez csakis a legnagyobb
művészek sajátja. E kései alkotásával
a divatvilágra irányította kameráját.
Csak győzzük megszámolni a sok hírességet, aki segédkezett neki ebben!
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HÁTSÓ ABLAK

JÖJJ ÉS LÁSD!

színes, amerikai thriller, 112 perc, 1954
rendezte: Alfred Hitchcock

színes, szovjet filmdráma, 142 perc, 1985
rendezte: Elem Klimov

A thriller géniusza forgatott egy filmet…
A moziról. Pontosabban arról a nézőpontról, amelyből a néző is igyekszik
megfejteni, amit a vásznon lát. A Hátsó
ablak székhez kötött fotóriportere elfelejti, hogy ő nem filmszínházban ül, s
így aztán az ő élete is veszélyben lehet!

Minden idők talán legkegyetlenebb és
legőszintébb háborúellenes filmje egy
parasztfiúról, aki beáll a partizánok
közé. Mélységesen felkavaró, kompromisszumok nélküli, radikális műremek
a háború bestiális, igazi arcáról.

KÍNAI NEGYED

OIDIPUSZ KIRÁLY

PSYCHO

színes, amerikai krimi, 126 perc, 1974
rendezte: Roman Polanski

színes, olasz-marokkói filmdráma,
104 perc, 1967
rendezte: Pier Paolo Pasolini

fekete-fehér, amerikai horror, 104 perc, 1960
rendezte: Alfred Hitchcock

Mi az a film noir? S miért lehetett
érvényes még a hetvenes években is
ez a stílus? S miért az ma is? Megtudható ebből a lebilincselően hangulatos
bűnfilmből, amelynek végkifejlete
ennyi év távlatából is döbbenetes.
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Sajátos módon adaptálta filmvászonra
Szophoklész drámáját az olasz film
egyik fenegyereke. A cselekmény két
szálon fut: a XX. században játszódó
történet főhőse egy katonatiszt családjába születik, és apja már az első perctől
féltékeny rá. Az ókori legendában pedig
a kis Ödipuszt egy jóslat miatt halálra
szánják, távol családjától nevelődik fel.

A modern horror első remekműve –
Hitchcock nem csak megelőzte a korát,
de utat is mutatott neki. A maga ide jében a nézők sokkot kaptak a fordulatoktól, ma már azért erről szó sincs.
De a Psycho még így is számos meglepetést tartogat.
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ROCCO ÉS FIVÉREI

SZTALKER

fekete-fehér, olasz-francia filmdráma, 177 perc, 1960 színes, szovjet sci-fi , 162 perc, 1979
rendezte: Luchino Visconti
rendezte: Andrej Tarkovszkij

Minden idők egyik legkiválóbb olasz filmdrámája a címszerepben egy rendkívül
jóképű, fiatal francia színésszel, bizonyos
Alain Delonnal. Az ötvenes évek közepén
egy déli család érkezik a többi emigránssal együtt az ipari csoda központjába,
Milánóba. Az öt testvér, Vincenzo, Simone,
Luca, Ciro és Rocco valamennyien másképp reagálnak erre a gyökeres változásra, amely kétségessé teszi mindazokat
az értékeket, amelyek között felnőttek.

A sivár iparváros lepusztult perifériáján elterülő és az élet szabályaival dacoló, rejtélyes hely a Zóna. Tarkovszkij
nézőt próbáló, klasszikus műve 40 év
után azok közé a filmek közé tartozik, amelyekben elmerülni legalább
akkora kihívás, mint a legnehezebben
emészthető mai szerzői filmek legjavában.
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A KÍGYÓ ÖLELÉSE
fekete-fehér, kolumbiai-venezuelai-argentin
fi lmdráma, 125 perc, 2015
rendezte: Ciro Guerra

Karamakate, a nagyhatalmú amazóniai
sámán életét felrázza egy amerikai
etnobotanikus érkezése, aki a
Yakrunát, a szent varázsnövényt
keresi, amely megtanít álmodni.
A film, amely elől a Saul fia elhozta
az Oscar-díjat. A film, amely tényleg
úgy öleli a befogadót, mint egy kígyó.

A NAGY LEBOWSKI
színes, amerikai vígjáték, 117 perc, 1998
rendezte: Joel és Ethan Coen

Milyen kalandokba keveredhet az
ember, ha csak iszogatni és tekézni
szeret? Erre ad választ a filmtörténet
egyik legviccesebb krimikomédiája,
amelynek számos aranyköpést
köszönhetünk. Látszólag a lustaságról szól – de a Coen-testvéreknél a
látszat mindig csal.
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APOKALIPSZIS MOST –
A VÉGSŐ VÁGÁS
színes, amerikai háborús fi lm, 183 perc, 1979
rendezte: Francis Ford Coppola

Többszörösen túllépett költségvetés,
megsemmisült díszletek, vérhasjárvány a stábtagok között, szívrohamot kapott főszereplő… Francis Ford
Coppola szédületes, lázálmos háborús eposza legalább olyan nehezen
készült el, mint amekkora fi lm lett
belőle: nagyon nagy! Szinte külön
fejezetet érdemel a filmtörténetben.

AZ ELSŐ EMBER
színes, amerikai fi lmdráma, 141 perc, 2018
rendezte: Damien Chazelle

A holdra szállás mesterien kivitelezett,
egyszerre realista és költői krónikája
Neil Armstrong szemszögéből. A NASA
által hitelesített kulisszák, visszafogott, mégis drámai alakítások, csodálatos zene – és olyan trükkfelvételek,
amelyek hollywoodi mércével mérve is
lenyűgözőek. Még a séta a Holdon is
szolgál meglepetéssel!

GLADIÁTOR

GOOD WILL HUNTING

GREASE – POMÁDÉ

színes, amerikai kalandfi lm, 155 perc, 2000
rendezte: Ridley Scott

színes, amerikai fi lmdráma, 126 perc, 1997
rendezte: Gus Van Sant

színes, amerikai musical, 110 perc, 1978
rendezte: Randal Kleiser

Az elárult hadvezérnél csak a rabszolgából gladiátorrá vált hadvezér
lehet veszélyesebb az elnyomókra.
A Ben-Hurra kissé rímelő, ám egy
másolatnál jóval hatásosabb, mesteri
hősfilm, amely újra divatba hozta a
látványos történelmi eposzokat.

Külvárosi vagány vagy, jóképű, mint
Matt Damon, de egyben talán a legokosabb srác a városban? Először
kérdezel, de ha úgy alakul, ütni is
képes vagy? Zseni vagy, de önveszélyesen arrogáns? Vár téged egy
pszichológus, aki kiköpött Robin
Williams! Együtt összehoztok egy
sokszor nézős, szuper mozit!

A rock and roll hőskorszaka végzős
gimnazisták szemével, avagy a nosztalgia sosem megy ki a divatból, ha
van fésű is hozzá. Tökéletes dalok,
féktelen jókedv és persze szerelem
minden mennyiségben. Megunhatatlanul dögös!
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LIZA, A RÓKATÜNDÉR
színes, magyar vígjáték, 98 perc, 2014
rendezte: Uj j Mészáros Károly

Liza, a csinos, de roppant szerény
ápolónő élete egy csapásra megváltozik, amikor születésnapi kimenőt kap.
Elhatározza, hogy megtalálja élete
szerelmét, ám hamarosan több hulla zsákba került hódolója lesz, mint élő.
Lenyűgöző vizuális világú, groteszk és
szívhez szóló mese – az utóbbi évek
egyik legnagyobb hazai filmsikere.
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PATERSON
színes, amerikai-német-francia fi lmdráma,
113 perc, 2016
rendezte: Jim Jarmusch

Még hogy a buszsofőrködés nem lehet
költői foglalkozás! Az új Star Warsfilmek egyik fiatal sztárja, Adam Driver
egészen másik arcát mutatja ebben
a gyorsan klasszikussá vált, magával
ragadóan meditatív alkotásban.
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RUBEN BRANDT,
A GYŰJTŐ

RYAN KÖZLEGÉNY
MEGMENTÉSE

színes, magyar animációs fi lm, 96 perc, 2018
rendezte: Milorad Krstić

színes, amerikai háborús fi lm, 162 perc, 1998
rendezte: Steven Spielberg

Különös rablássorozat rázza meg a
világ leghíresebb múzeumait: egy rejtélyes bűnbanda egymás után szerzi
meg a legértékesebb képeket. Hiába
minden óvintézkedés, semmi sem
akadályozza meg a Gyűjtőt és csapatát az újabb festmények ellopásában,
a rendőrség tehetetlen. 2018 egyik
legnagyobb animációs szenzációjá ban a művtöri az igazi menőség!

A film első 20 perce, amelyben a néző
annyira a részesévé válik a normandiai partraszállásnak, amennyire ezt
a mozi el tudja intézni: filmtörténeti
bravúr. De Spielberg utána is megmutatja, miért ő az egyik legnagyobb
amerikai rendező.

SIKOLY
színes, amerikai horrorfi lm, 107 perc, 1996
rendezte: Wes Craven

Miért szeretik a tinik a horrorfilmeket?
Mit adtak nekünk a horrorfi lmek?
Mit vesznek el tőlünk a horrorfilmek?
A tinihorror apukájának szenzációs
kultfilmje rengeteg metapoénnal, műfaji utalással, kiszólással – és a végén
egy olyan földbedöngölős csattanóval,
ami komoly és hasznos vitát gerjesztett kamaszok és felnőttek között.
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A cigányok ideje
A legsötétebb óra
Apám nevében
Esőember
Élősködők
Fészkes fenevadak
Forrest Gump
Mamma Mia!
Mamma Mia! Sose hagyjuk abba
Maraton életre halálra
Ponyvaregény

TISZTA SZÍVVEL

TRUMAN SHOW

színes, magyar akció-vígjáték, 101 perc, 2015
rendezte: Till Attila

színes, amerikai filmdráma, 103 perc, 1998
rendezte: Peter Weir

A jelentős társadalmi gesztus és
az igényes szórakoztatás a legjobb
barátságban vannak Till Attila remek
filmjében, mely egy kerekesszékes
bandáról szól, ahol két mozgássérült
fiatal összeismerkedik egy vagány
kerekesszékes bérgyilkossal. Így a
maffia szolgálatába állnak.

Még a valóságshow-k magyarországi
befutása előtt készült ez az egészen
intelligens és lírai mozi, amely nem csak
a média manipulációiról, de arról is erőteljesen mesél, hogy mi, a befogadók
miképpen viszonyulunk a legkülönbözőbb képernyőkön látható hőseinkhez.
Jim Carrey zseniális!

1988
2017
1993
1988
2019
1997
1994
2008
2018
1976
1994

VOLT EGYSZER EGY…
HOLLYWOOD
színes, amerikai filmdráma, 161 perc, 2019
rendezte: Quentin Tarantino

Tarantino másodszor utazott vissza
az időben azért, hogy valós történetet
meséljen. Egy tarantinósan majdnem
valósat. Nosztalgia és álmodozás,
valóság és képzelet, rengeteg autózás,
baráti kötelék, határtalan mozimágia
vár minket a rendező tán legérettebb,
legszemélyesebb filmjében.
41

A LÁTHATATLAN EMBER
színes, amerikai-ausztrál thriller, 110 perc, 2020
rendezte: Leigh Whannell

Ritkán, de néha megtörténik, hogy
egy klasszikus horrorfigurának valóban
megtalálják a helyét a kortárs moziban: H. G. Wells tudós regényhőse
e meglepően ügyes filmben minden
olyan zaklató szimbóluma, aki meg van
róla győződve, hogy akármit megtehet
egy másik emberrel – hisz tette úgyis
láthatatlan marad.

A REMÉNY MÁSIK
OLDALA
színes, fi nn fi lmdráma, 100 perc, 2017
rendezte: Aki Kaurismäki

A fura humorú finn humanista tárgyilagos, keserű humorú filmremeke a
migrációs válságról. Főhőse Khaled,
a szír fiatalember, aki egy szénszállító
hajó rakománya közé bújva érkezik
Helsinkibe. Kérelmét elutasítják, de
az országban marad, és egy napon
egy helyi férfi éttermének hátsó udvarában bukkan fel.
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AZ ÁTKELÉS MADARAI

FLORIDAI ÁLOM

színes, kolumbiai-dán-mexikói fi lmdráma,
125 perc, 2018
rendezte: Cristina Gallego, Ciro Guerra

színes, amerikai fi lmdráma, 111 perc, 2017
rendezte: Sean Beaker

A wayuu indiánok és a drogkereskedelem. Különleges hangulatú, izgalmas,
epikus családtörténet megtörtént események alapján – a gengszterfilmek
összes fordulata egyedi környezetben
és hangvétellel.

Realista stílusú, elképesztően hatásos
film a floridai Disneyland közvetlen
közelében, egy olcsó motelben élő
gyerekekről, akiknek nincs sok esélyük
a boldogságra. De a bennük rejlő varázslat ugyanolyan erős, mint azokban,
akik családjukkal stabilabb körülmények között élhetnek…

KAFARNAUM –
A REMÉNY ÚTJA
színes, libanoni-francia-amerikai filmdráma,
126 perc, 2018
rendezte: Nadine Labaki

A 12 éves libanoni Zain beperli a szüleit, amiért életet adtak neki. A fiú azt
gondolja, hogy apja és anyja nem alkalmasak szülőnek, felelőtlenül vállalnak
gyerekeket. A tárgyaláson megelevenedik egy olyan kisfiú élete, aki a
felnőtteket is megszégyenítő módon
vigyáz testvéreire. Nadine Labaki kivételesen megrázó alkotását Oscar-díjra
jelölték, teljesen megérdemelten.

KÜLÖNLEGES ÉLETEK

MADÁRKÁK

színes, francia filmdráma, 114 perc, 2019
rendezte: Eric Toledano, Olivier Nakache

színes, izlandi-dán-horvát filmdráma,
99 perc, 2015
rendezte: Rúnar Rúnarsson

Az Életrevalók szociálisan elhivatott
alkotói ezúttal olyan szakemberek
mindennapjaiba avatnak be minket,
akik autista emberek életét igyekeznek megkönnyíteni. Különleges film,
különleges emberekről, mindenkinek, aki szerint mindenki különleges.
Vincent Cassel karrierjének egyik
legnagyszerűbb alakításával.

A 16 éves Ari élete egyik napról a másikra felborul. Az angyalhangú kóristafiúval anyja közli, hogy Reykjavikból
egy isten háta mögötti halászfaluba
kell költöznie apjához, akit évek óta
nem látott. A szembesülés a felnőttek
olykor ördögi világával teljesen felborítja életét, s jövőképét.

MONOS

MŰ SZERZŐ NÉLKÜL

színes, kolumbiai-argentin-holland-németsvéd-uruguayi filmdráma, 102 perc, 2019
rendezte: Alejandro Landes

színes, német-olasz filmdráma, 169 perc, 2018
rendezte: Florian Henckel von Donnersmarck

Fiatal latin-amerikai gerillák a hegyvidék rejtekében kénytelenek ráébredni arra, hogy a katonásdi véletlenül sem játék – és kicsit sem mese.
A Legyek Ura nyomdokain szomorúan
lépdelő, kiábrándult utazás az emberi
természet legsötétebb oldalára.

Nagyívű, fordulatos és vállaltan szentimentális karriertörténet művész és
művészet viszonyáról, s a bűnös múltról, amelyet néha még bevallani sem kell
ahhoz, hogy a bestiális titkot leleplezze
a művészet. Az útkeresés, a meghasonlás, a siker visszásságait bemutató film
az egyik legnevesebb kortárs festő,
Gerhard Richter életén alapul.
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RAGADOZÓK
színes, olasz gengszterfi lm, 105 perc, 2019
rendezte: Claudio Giovannesi

A tizenöt éves Nicola és barátai szeme előtt egy cél lebeg: a lehető legrövidebb idő alatt minél több pénzt
szerezni, bármibe is kerül. Felfegyverkezve járják Nápoly utcáit és igyekeznek uralmuk alá vonni a város egyes
kerületeit. Nyers maffiamozi azokról
a srácokról, akiknek még lehetne
választásuk – de ez a kártya mintha
nem is lenne benne a pakliban.
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SAJNÁLJUK, NEM
TALÁLTUK OTTHON
színes, angol-francia-belga fi lmdráma,
101 perc, 2019
rendezte: Ken Loach

Az élet harc – mégis, mintha mostanában nem lenne fontos azokról filmet
készíteni, akik a legláthatatlanabb harcokat vívják a mindennapokban. Akiknek egy munkával töltött nehéz nap
vége csak arról szól, hogy elkezdődhessen az újabb. Róluk szól ez a film.

SÖTÉT VIZEKEN
színes, amerikai fi lmdráma, 126 perc, 2019
rendezte: Todd Haynes

Egy megvilágosodott ügyvéd a környezetet károsító gigacég ellen, avagy
mennyire szeretnénk szembenézni azzal, amit komfortunk részének tekintünk, mégis elképzelhető, hogy sokkal
többet árt, mint amennyit valaha is
használt? Fontos kérdések, nyugtalanító válaszok, igaz történet alapján.

SZÍVEK KIRÁLYNŐJE

UTOYA, JÚLIUS 22.

színes, dán-svéd fi lmdráma, 127 perc, 2019
rendezte: May el-Toukhy

színes, norvég fi lmdráma, 93 perc, 2018
rendezte: Erik Poppe

Anne briliáns és elismert ügyvéd,
akinek szakterülete a gyermekek és
fiatal felnőttek védelme. A középkorú
nő élete látszólag tökéletes, ám mindent kockára tesz, amikor elcsábítja
mostohafiát, Gustavot. Erőteljesen
provokatív történet arról, hogy hol
ér véget a szerelem, s hol kezdődik
a liliomtiprás.

Fiatalok táboroznak egy norvég szigeten, 2011 júliusában. Hirtelen lövések zaja töri meg a csendet. Kaja, egy
fiatal lány kétségbeesetten próbálja
túlélni a poklot, segíteni a társainak,
és közben megkeresni a húgát. Erik
Poppe zsigeri hatású filmje a norvég
Utoya szigeten 2011. július 22-én
megtörtént tömegmészárlást ábrázolja, valós időben, vágás nélkül.
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VALAN –
AZ ANGYALOK VÖLGYE
színes, magyar krimi, 97 perc, 2019
rendezte: Bagota Béla

Péter emberkereskedők után nyomoz
Brassóban. Minden megmentett lányban valahol a saját húgát, Julit látja,
akinek huszonkét évvel ezelőtt nyoma
veszett szülővárosukban, a romániai
forradalom káoszában. Északi krimi
magyar módra, felkavaró csattanóval.

Amy – Az Amy Winehouse-sztori
A vadászat
Az állampolgár
Egy fiú hazatér
Éjjeli féreg
Én, Tonya
FOMO – Megosztod és uralkodsz
Genezis
Ida
Káin gyermekei
Kontroll nélkül
Lavina
Lány
Láthatás
Nyomorultak
Remélem legközelebb sikerül meghalnod :)
Saul fia
Sötétben
Szüfrazsett
Tiszta szívvel
Volt egyszer egy… Hollywood
Zöld könyv – Útmutató az élethez

2015
2012
2016
2018
2014
2017
2019
2018
2014
2014
2019
2014
2018
2017
2019
2018
2015
2017
2015
2015
2019
2018
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A KIS VALENTINÓ

AMERIKAI ANZIX

fekete-fehér, magyar fi lmdráma, 102 perc, 1979
rendezte: Jeles András

fekete-fehér, magyar fi lmdráma, 92 perc, 1975
rendezte: Bódy Gábor

Sz. László húsz év körüli fiatalember
minden különösebb elgondolás nélkül
nem adja postára a rábízott hivatalos
pénzküldeményt, a tizenötezer forintot. Nem tér vissza munkahelyére,
hanem céltalanul útnak indul. Költekezni kezd. Jeles András kegyetlen
művészi látlelete a Kádár-kor sehova
sem tartásáról.

Az 1848-as forradalom veteránjai
közül jónéhányan harcolnak az amerikai polgárháborúban, az északiak
oldalán. A téma is érdekes, de Bódy
Gábor, ahogy mindig, formailag is
megdolgoztatja nézőjét: kísérletezik
a nyersanyaggal, térrel és idővel –
vagyis mint mindig, most is együttgondolkodásra ingerel.

AZ ITT ÉLŐ LELKEK
NAGYRÉSZE
színes, magyar kísérleti fi lm, 92 perc, 2015
rendezte: Igor Buharov, Ivan Buharov

Gróf Batthyány Ervin, az anarchizmus
tanainak hirdetője, 100 évvel halála
után újra feltűnik, hogy még egyszer
megkísérelje elméletei gyakorlati
kivitelezését. Buharovék, a magyar
kortárs avantgárd film talán legkitartóbb alkotói most sem hazudtolják
meg magukat: fáradhatatlanul kísérleteznek.

GYÚJTOGATÓK

MADELINE A MÉLYBEN

színes, dél-koreai fi lmdráma, 148 perc, 2018
rendezte: Lee Chang-dong

színes, amerikai fi lmdráma, 93 perc, 2018
rendezte: Josephine Decker

A futárként dolgozó Dzsongszu véletlenül belebotlik gyerekkori szomszédjába, a bájos Hemibe. A lány megkéri
Dzsongszut, hogy vigyázzon a macskájára, amíg ő távol van. Az utazásból
már nem egyedül tér vissza, hanem
újdonsült barátjával, a dúsgazdag
és titokzatos Bennel. A 2018-as cannes-i filmfesztivál egyik szenzációjának minden pillanata megfejteni való
filmrejtvény.

A New Jersey-i tinédzser, Madeline
lelkes tagja egy jónevű, progresszív
kísérleti színházi társulatnak. Édesanyja szemében Madeline védtelen,
mentálisan sérült teremtmény, akinek
állandó felügyeletre van szüksége,
ezért aggódva figyeli, hogy lánya egyre fontosabb szerepet kap a csapat
munkájában. Izgalmas formavilágú,
zaklatott és egyedi felnövéstörténet,
kifejezetten haladóknak!
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NAPSZÁLLTA

NYÁRI MOZI

színes, magyar-francia filmdráma, 142 perc, 2018
rendezte: Nemes Jeles László

fekete-fehér, magyar road movie, 65 perc, 1998
rendezte: Tolnai Szabolcs

A Saul fia rendezője a kosztümös film ről is másképpen gondolkodik: második
nagyjátékfilmjével az első világháborút
meg előző időszakban kalauzolja né zőit a békebeli, de már nagyon is forrongó Budapesten. Leiter Írisz hosszú
évek után tér vissza az Osztrák-Magyar
Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás
kalapszalonjában kapjon munkát…

Egy önbizalomhiányban szenvedő
rendező és egy kamerát sohasem
látott operatőr, meg egy virsli-kutya
szerencsétlenkedik a nyári hőségben,
a Vajdaságban. Filmet készítenének a
bácskai jelenetről – vagy miről is? –,
maguk se tudják. Végül se utazás, se
nők, se film. Vagy ilyen lenne a bácskai
road movie? Ilyen bizony!
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SÁTÁNTANGÓ

SOLARIS

fekete-fehér, magyar filmdráma, 450 perc, 1994
rendezte: Tarr Béla

színes, szovjet sci-fi, 165 perc, 1972
rendezte: Andrej Tarkovszkij

A film, aminek a megtekintése is
esemény, és nem csak azért, mert rámegy a fél napunk: a Sátántangó nem
sportteljesítmény, hanem nemzeti
kultúrkincs, a magyar filmművészet
egyik legfontosabb alkotása. A legmélyebb víz. És most a SuliMozisok is
elmerülhetnek benne!

Az űrállomáson valami rejtélyes jelenség szedi áldozatait. S még az is lehet,
hogy ez a valami tényleg megfoghatatlan. A keleti blokk legfontosabb
tudományos-fantasztikus filmje nem
könnyű falat, de a műfaj fiatalabb
rajongóinak is érdemes emésztgetni.

Az édes élet
Az éjszaka
Az én XX. századom
Jöjj és lásd!
Oidipusz király
Psyché
Sztalker

1960
1960
1989
1985
1967
1980
1979

ÜRES LOVAK
színes, magyar kísérleti fi lm, 67 perc, 2019
rendezte: Lichter Péter

Az Üres lovak két filmrendező, Kertész
Mihály és Bódy Gábor halál utáni
találkozásának szatirikus története.
A kísértetek gyakran vitáig élesedő
anekdotázásából nemcsak a személyes drámáik és a filmkészítés ma is
aktuális kérdései bomlanak ki, hanem
a kollektív filmemlékezet világába is
belemerülhetünk.
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1945

80 HUSZÁR

fekete-fehér, magyar fi lmdráma, 91 perc, 2017
rendezte: Török Ferenc

színes, magyar fi lmdráma, 124 perc, 1978
rendezte: Sára Sándor

1945. augusztus 12., 11 óra. Titokzatos
szállítmányukkal két fekete ruhás,
fekete kalapos idegen jelenik meg egy
magyar falu vasútállomásán. Néhány
óra alatt minden megváltozik. Titkok,
bűnök, számvetés, szerelem, árulás,
szembesítés – hiánypótló, fontos történelmi témát feszegető, remek alakításokkal teli, fesztiváldíjas alkotás.

1848. Európa forrong. A Lengyelországban állomásozó, osztrák kötelékhez tartozó magyar huszárok egy
csoportja a szabadságharc kitörésének
hírére hazaindul. Sára Sándor megrendítő történelmi drámája könnyen
megfoghatja a gyerekeket izgalmas
akciójeleneteivel is.

A HŐLÉGBALLON

A NÉMA FORRADALOM

színes, német fi lmdráma, 125 perc, 2019
rendezte: Michael Herbig

színes, német fi lmdráma, 111 perc, 2018
rendezte: Lars Kraume

1979. Német Demokratikus Köztársaság. 1 hőlégballon, 2000 méteres
magasság, négy gyermek, négy felnőtt,
28 perc – két család eszement terve.
A nyolc fős társaság a hidegháború idején kettészakított Európa keleti felén
rekedt, és szabadságáról álmodozik.
Hollywoodi stílusú, rendkívül izgalmas
film – valós események nyomán.

Igaz történet egy keletnémet osztályról, amely kiállt a magyar forradalmárok
mellett. 1956 októberében pár érettségi
előtt álló tinédzser Nyugat-Berlinbe látogat. Amikor az éterben bemondják a
téves hírt, hogy Puskás áldozatul esett
a szovjet intervenciónak, az egész osztály úgy dönt, hogy az egyik órán egy
perc néma csönddel adóznak a magyar
mártíroknak.

A VIZSGA

ANGI VERA

AZ ÖTÖDIK PECSÉT

színes, magyar filmdráma, 89 perc, 2011
rendezte: Bergendy Péter

színes, magyar játékfilm, 92 perc, 1979
rendezte: Gábor Pál

színes, magyar filmdráma, 107 perc, 1976
rendezte: Fábri Zoltán

A zűrzavaros októberi események után
az Államvédelmi Osztálynak meg kell
győződnie arról, hogy ügynökei közül
kiben bízhat meg a jövőben, ezért egytől-egyig próbára teszi azok lojalitását
a rendszerhez. Jung Andrásnak éppen a
szenteste hozza el ezt a bizonyos vizsgát:
nem is sejti, hogy a szemközti ház egyik
ablakából többek között atyai tanító mestere, Markó Pál figyeli.

1948. Angi Vera, az árva lány egy vidéki kórházban segédápolónő. Miután
nyíltan bírálja a munkahelyén lévő
tűrhetetlen állapotokat, a vezetés
jobbnak látja, ha bentlakásos pártiskolába küldi a szókimondó lányt.
A magyar filmművészet egyik legkiválóbb alkotása azt a korszakot mutatja
be, amikor a rendszer hívei is bármikor
áldozattá válhattak.

1944. A kiskocsmában a törzsvendégek mindennapos dolgokról beszélgetnek. Meg arról is, hogy ha módjuk lenne haláluk után feltámadni, a
gazdag zsarnok vagy a szerencsétlen,
de tisztességes rabszolga sorsát választanák-e. Fábri felkavaró, egyben
talán legzseniálisabb filmje az egyik
legkiválóbb irodalmi adaptáció, mely
magyar könyvből készült.

GUERILLA

HAJNALI LÁZ

JÓB LÁZADÁSA

színes, magyar filmdráma, 86 perc, 2019
rendezte: Kárpáti György Mór

fekete-fehér, színes, magyar-svéd-izraeli
filmdráma, 114 perc, 2015
rendezte: Gárdos Péter

színes, magyar filmdráma, 105 perc, 1983
rendezte: Gyöngyössy Imre, Kabay Barna

1849-ben, a világosi fegyverletétel
után sokan még nem tudják, hogy a
szabadságharc elbukott. Barnabás
korábban megszökött a sorozás elől,
az öccse vonult be helyette. A film készítőinek célja, hogy a historizáló szemlélet
helyett a közeli perspektíva használatával mutassák meg az 1848-49-es
időszak hangulatát, az ismeretlen hősök
néhány napját az erdő mélyén.

A 25 éves Miklós 117 lánynak ír levelet,
hogy megtalálja az igazit. A 19 éves
Lilivel fél évig levelezik, mire személyesen is találkoznak. Édesanyja és
édesapja levelezéséből írt nemzetközi sikerű könyvet Gárdos Péter, s
e könyvből készített aztán érzékeny,
megható filmváltozatot.

1943. Jób és felesége, Róza egy Tisza
menti faluban él, s az idősödő zsidó
házaspár, miután már hét gyermekét
eltemette, a közeli városka árvaházából
örökbe fogad egy szőke, keresztény
kisfiút. Oscar-díjra jelölt, megrendítő
remekmű, melyben Zenthe Ferenc
igen gazdag filmszínészi karrierjéhez
képest is egészen kiemelkedő, feledhetetlen alakítást nyújt.
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MEGÁLL AZ IDŐ
színes, magyar filmdráma, 96 perc, 1981
rendezte: Gothár Péter

Budapest, 1956. november 4. Köves
István és Bodor László az éjszaka leple
alatt, a romos utcán elássák fegyvereiket. Köves vöröskeresztes teherautón
elhagyja az országot. Felesége egyedül
marad két fiával, Gáborral és Dinivel.
Meghaladhatatlan filmkincs, amelynél
egyetlen film sem volt képes hitelesebben visszaadni, milyen volt ebben az
országban élni a forradalom után.

NAPLÓ
GYERMEKEIMNEK
fekete-fehér, magyar filmdráma, 106 perc, 1982
rendezte: Mészáros Márta

Mészáros Márta önéletrajzi motívumok alapján készült, Cannes-ban a
zsűri nagydíjával kitüntetett filmje
a Szovjetunióbeli emigrációban élt
magyar család széthullása után árván
maradt, serdülőkorú Juli életét követi
nyomon. Az időpont a negyvenesötvenes évek fordulója.

SCHINDLER LISTÁJA

SZAMÁRKÖHÖGÉS

SZERELEM

színes, fekete-fehér, amerikai filmdráma,
188 perc, 1993
rendezte: Steven Spielberg

színes, magyar filmszatíra, 86 perc, 1987
rendezte: Gárdos Péter

fekete-fehér, magyar filmdráma, 85 perc, 1971
rendezte: Makk Károly

1956 októberében egy reggel egyetlen gyerek sem ment iskolába. Apa,
Oskar Schindler született üzletember
anya és nagyi Tomival és Annamarival
és szerencsejátékos. A második világbezárkózik a négy fal közé. Gárdos
háború legelején elkerül a megszállt
Péter még a rendszerváltás előtt
Lengyelországba és azonnal megérzi,
készítette filmjét, de így is erőteljesen,
milyen hatalmas üzleti lehetőségek
nyílhatnak meg előtte. Spielberg mérhe- gyengéd humorral sikerült mesélnie
arról az időszakról, melyről nyíltan
tetlenül hatásos, hét Oscar-díjas filmje
akkor még nem lehetett beszélni.
a holokausztról és az emberségről.
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Az ötvenes években Luca, a fiatal
tanárnő hűségesen várja haza politikai
okokból bebörtönzött férjét, Jánost.
Luca feladatai között szerepel az is,
hogy ellássa anyósát és elhitesse vele,
hogy fia filmet forgat Amerikában. Lírai
remekmű Déry Tibor novelláiból, melyet
a világon mindenhol a legszebb mozgóképek között tartanak számon.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÜNNEPE
A csodacsatár
A jugoszláv kapcsolat
A NÉKOSZ-legenda
A néma forradalom
Angi Vera
A tanú
A vizsga
Az ügynök élete
Bizalom
Eldorádó
Forró ősz a hidegháborúban
Hannibál tanár úr
Kádár János nyugdíjba megy
Körhinta
Mansfeld
Megáll az idő
Napló apámnak, anyámnak
Naplófilm. 12 voltam 56-ban
Napló gyermekeimnek
Napló szerelmeimnek
Oly távol, messze van hazám…
Pócspetri
Szabadság, szerelem
Szamárköhögés
Szerelem
Szerelmesfilm
Szerencsés Dániel
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Pál utcai fiúk
Az ember tragédiája
Isten hozta, őrnagy úr!
Körhinta
Lúdas Matyi
Mephisto
Szerelem
Szindbád

› október 23.
1956
2005
2005
2018
1979
1969
2011
2004
1979
1988
2006
1956
2001
1956
2006
1981
1990
2006
1982
1987
1996
1982
2006
1987
1971
1970
1983
› január 22.
1969
2011
1969
1956
1949
1981
1971
1971

A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA › január 27.
1945
2017
Akik maradtak
2019
Az ötödik pecsét
1976
Hajnali láz
2015

Jób lázadása
Saul fia
Schindler listája
Sorstalanság
Utószezon

1983
2015
1993
2005
1966

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
Angi Vera
A hőlégballon
A papa szolgálati útra ment
A tanú
Az ügynök élete
Bizalom
Napló apámnak, anyámnak
Napló gyermekeimnek
Napló szerelmeimnek
Pócspetri
Szerelem
Törvénysértés nélkül

› február 25.
1979
2019
1985
1969
2004
1979
1990
1982
1987
1982
1971
1988

AZ 1848–49-ES FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE
80 huszár
A Hídember
A kőszívű ember fiai
Amerikai anzix
Guerilla
Szirmok, virágok, koszorúk

› március 15.
1978
2002
1964
1975
2019
1984

A FÖLD NAPJA
A Föld sója
Az erdő kapitánya
Az univerzum története
Évszakok
Gemenc – Az árterek világa
Kellemetlen igazság
Mindenki szereti a bálnákat
Pingvinek vándorlása 2.
Sötét vizeken
Túl a sövényen
Vad Balaton
Vad Kunság – A Puszta rejtett élete
Volt egyszer egy erdő

› április 22.
2014
2016
2016
2016
2017
2006
2012
2017
2019
2006
2018
2016
2013
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Támogatók, partnerek

HUNGARY

