
Katalógus - Művelődési házakban 
vetíthető filMek, dvd és bluray hordozón

kedves vetítésszervezők!

engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljuk ezt a hozzávetőleg kétszáz filmet, 
amelyek blurayről, dvd-ről vagy számítógépen lejátszható fájlból vetíthetőek az ország 
művelődési házaiban és filmklubjaiban. a filmek vetítési díja egységesen 10.000 
forint + áfa. a vetítési programok összeállítását azzal segítjük, hogy mindegyik filmnél 
feltüntetünk néhány témát, amelyek mentén sorozatokat szervezhetnek - ezeket 
a plakát alatti részekben találják a katalógusban. a filmeket egy másik szempont 
alapján is csoportosítottuk, a célcsoport szerint, ha a filmet különösen ajánljuk az 
idősebb korosztálynak vagy a kamaszoknak, illetve a világ vezető filmfesztiváljain 
bemutatott filmeknél a “Művész” jelzést alkalmaztuk. további információ és a filmek 
megrendelése: filmetrendelek@gmail.com 

 Üdvözlettel, anjou lafayette, Cirko film és Mozinet

1989 – HatÁRON
1989 // színes, dán-magyar-norvég-német dokumentumfilm, 2014, 97 perc

rendezte: anders Østergaard, rácz erzsébet

az oscar-jelölt anders Østergaard (burma – 
tudósítás egy zárt világból) és rácz erzsébet kreatív 
dokumentumfilmje nemcsak a rendszerváltó államférfi 
portréja, sokkal több annál. rengeteg archív felvétellel 
és az irattárakban, visszaemlékezésekben fellelhető 
anyagok segítségével életre keltik a nyolcvanas évek 
végét, teljes abszurditásával és időnként thrillerbe 
illő feszültségével együtt. humorral és érzelmekkel 
teli bepillantást kapunk a huszonöt évvel ezelőtti 
események kulisszái mögé, amelyhez hasonlóban 
még nem lehetett részünk.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

KiNeK ajÁNlOtt?

szépkorú

Kamasz

Művész

tÁRsadalOM, lÁzadÁs, 
sORs/léleK, pOlitiKa

szépkorú Kamasz Művész



20.000 Nap a FÖldÖN  
20,000 days on earth // színes, angol film, 2014, 97 perc

rendezte: iain forsyth, Jane Pollard
szereplők: nick Cave, susie Cave, Warren ellis, 
darian leader, ray Winstone, kylie Minogue

a gyönyörűen fényképezett alkotásban összemosódik 
fikció és valóság, nick Cave képzelt és igazi élete, de 
természetesen feltűnnek benne állandó alkotótársai 
– zenekara, a nick Cave & the bad seeds tagjai, vagy 
éppen kylie Minogue és a színész ray Winstone 
–, illetve néhány remekül sikerült koncertbe és a 
lemezfelvételbe is belepillanthatunk. 

a 20.000 nap a földön a sundance filmfesztiválon 
debütált, elnyerve a legjobb dokumentumfilm és 
vágás kategóriák fődíját.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

24 Hét 
24 Wochen // német film, 2016, 103 perc

rendezte: anne zohra berrached
szereplők: Julia Jentsch, bjarne Mädel, Johanna 
Gastdorf 

a sikeres és boldog házasságban élő nő, astrid 
boldogan várja második gyermekét. a terhesség 
félidejénél azonban kiderül, hogy gyermeke down-
szindrómával fog születni. férjével egyetértésben 
úgy döntenek, hogy így is vállalják a gyermeket, 
de hamarosan kiderül, hogy a rendellenességhez 
súlyos szívbetegség is társul a magzatnál. astrid 
elmondhatatlanul nehéz döntés elé kerül, amelyet 
csak ő hozhat meg, miközben egyre jobban sürgeti 
az idő. 

16 éven aluliaknak nem ajánlott!

 sORs/léleK, zeNe

pÁRKapcsOlat, sORs/léleK, 
HalÁl, egészségügy

szépkorú Művész

Kamasz



45 év 
45 years // színes, angol film, 2015, 95 perc

CHARLOTTE RAMPLING
TOM COURTENAY 

45 ÉV
ANDREW HAIGH FILMJE
FILM4 és a THE BFI bemutatja a CREATIVE ENGLAND közreműködésében a THE BUREAU produkciójában
ANDREW HAIGH filmjét  főszerepben CHARLOTTE RAMPLING  TOM COURTENAY “45 ÉV”
operatőr LOL CRAWLEY BSC  vágó JONATHAN ALBERTS  produkciós vezető SARAH FINLAY  line producer RACHEL DARGAVEL
jelmeztervező SUZIE HARMAN  smink NICOLE STAFFORD  vezető hangmérnök JOAKIM SUNDSTRÖM  szereplőválogatás KHALEEN CRAWFORD
executive producer CHRISTOPHER COLLINS  LIZZIE FRANCKE  TESSA ROSS  SAM LAVENDER  RICHARD HOLMES  VINCENT GADELLE
producer TRISTAN GOLIGHER  írta és rendezte ANDREW HAIGH

BEMUTATÓ: OKTÓBER 1.

rendezte: andrew haigh
szereplők: Charlotte rampling, tom Courtenay

kate és Geoff 45. házassági évfordulójáig már csak 
egy hét van hátra. Jól haladnak az előkészületek az 
ünnepléshez. de egy váratlan levél mindent felborít: 
Geoffet arról értesítik, hogy évtizedekkel ezelőtt eltűnt 
régi szerelmének holttestét megtalálták egy svájci 
gleccserbe fagyva. az ünnepség előkészületei ezután 
nem maradnak feszültség nélkül. 

berlinale 2015 – a két főszereplő a legjobb színész 
és legjobb színésznő díját is megkapta

12 éven aluliak számára nem ajánlottpÁRKapcsOlat, geNeRÁcióK

szépkorú Művész

a csOdabOgÁR  
zoran, il mio nipote scemo // olasz-szlovén film, magyar felirattal, 2013, 106 perc

rendező: Matteo oleotto
szereplők: Giuseppe battiston, teco Celio
rok Prasnikar , roberto Citran, Marjuta slamic

Paolo szinte minden napját Gustino bárjában tölti. 
az ivás mellett egyetlen életcélja, hogy visszaszerezze 
volt feleségét. váratlanul megérkezik zoran, a 
visszahúzódó, kifinomult beszédű és galamblelkű 
tinédzser, Paolo „öröksége”, akit egy rég elfeledett 
rokon halála után bíznak rá. Paolo nagybácsi-
szerepben találja magát, ami kezdetben terhes 
számára. később kezd megbarátkozni az új rokonnal, 
amikor rájön, hogy zoran kivételes tehetség a darts 
területén, amiből hasznot hajthatnak maguknak.

16 éven aluliak számára nem ajánlottcsalÁd/gyeReK, sORs/léleK, 
alKOHOl/dROg, spORt

Kamasz



a Fiú és a szÖRNyeteg  
bakemono no ko // színes, japán anime, 2015, 119 perc

rendezte: Mamoru hosoda

Mamoru hosoda (az idő fölött járó lány, 
farkasgyermek) legújabb filmje méltó a japán 
alkotó korábbi munkáihoz. a világ legrangosabb 
filmes mustráin – többek között torontóban, san 
sebastiánban, rómában és tókióban – bemutatkozott 
a fiú és a szörnyeteget itthon az anilogue nemzetközi 
animációs filmfesztiválon láthatta először a közönség, 
januártól pedig országosan is a magyarországi 
mozikba kerül.
egy fiatal fiú egyedül kóborol tokió utcáin. váratlanul 
különös lénnyel találkozik: egy medveszerű harcossal, 
aki egy párhuzamos világból érkezett, hogy tanítványt 
találjon magának. a fiú követi a mogorva szörnyeteget 
annak fantasztikus otthonába, hogy hosszú évek 
munkájával a nyomdokaiba léphessen.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

geNeRÁcióK, vÁlasztÁs/
útKeResés, baRÁtsÁg

MűvészKamasz

a HegedűtaNÁR  
tudo Que aprendemos juntos // színes, brazil, 2015, 102 perc

rendezte: sérgio Machado
szereplők: lázaro ramos, elzio vieira,  kaique Jesus

a hegedűtanár megható történet a zene igazi 
szeretetéről. a film a são Paulo-i nemzetközi 
filmfesztiválon közönségdíjat nyert!

a hegedűművész laerte a zenének él, azonban álmai 
szertefoszlanak, amikor nem válogatják be a nagy 
presztízsű são Paulo-i nagyzenekarba. hogy eltartsa 
magát, tanári állást vállal egy állami iskolában a 
nyomornegyedben. az új tanár és a kemény világban 
felnövő diákok eleinte nehezen jönnek ki egymással, 
laerte bármit megtenne, hogy kiszabaduljon ebből 
a közegből. a fiatal férfi viszont hamarosan egy 
különleges tehetséget talál a diákjai között, és elkezdi 
élvezni a tanítást. a nyomornegyedből viszont szinte 
lehetetlen kitörni.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM, sORs/léleK, 
bűNügy/bÖRtÖN/MaFFia, 
Művészet/FilM/Média, zeNe

szépkorú Kamasz



a Hit paRadicsOMa  
paradies: glaube // színes, osztrák-német-francia filmdráma, 2012, 113 perc

rendező: ulrich seidl
szereplők: Maria hofstätter, nabil saleh, 
natalya baranova, rene rupnik, daniel hoesl

anna Maria egy erősen hívő katolikus asszony, aki 
rendszeresen vezekel a bűnei miatt, és vallási őrülete 
olykor bizarr szexualitásban nyilvánul meg. szűz 
Mária szobrokkal házal, és válogatás nélkül egyszerű 
embereket, vagy lomok közé zárkózott szociopatákat 
és alkoholistákat próbál megtéríteni. váratlan 
fordulatként, két év után hazajön a mozgássérült 
férje, aki viszont muszlim és eltökélt, hogy elhidegült 
feleségét visszakényszeríti asszonyi kötelességeihez.
a hit Paradicsoma, ulrich seidl boldogságkeresés 
trilógiájának második része.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, vallÁs

Művész

a lecKe 
urok // színes, felirats bolgár-görög filmdráma, 2014, 105 perc

rendezte: kristina Grozeva, Petar valchanov
szereplők: ivan barnev, ivan savov, stefan denolyubov

nadezhda (Margita Gosheva) tanítónő egy általános 
iskolában, és amikor az egyik diákját meglopják az 
osztályteremben, nyomozásba kezd, hogy megtalálja 
a tettest. Megszállottja lesz a bűntény felderítésének, 
noha odahaza sokkal nagyobb gondjai vannak: hála 
adósságainak, amelyet munkanélküli, részeges 
férjének köszönhet, a bank éppen ki akarja dobni 
őket és kislányukat a házukból. a becsületes és 
szigorú elvek szerint élő nadezhda egyre mélyebbre 
sodródik munkahelyén és magánéletében egyaránt, 
kétségbeesett és megalázó megoldásokhoz kell 
folyamodnia összeomló élete megmentésére.

16 éven aluliak számára nem ajánlott
tÁRsadalOM, sORs/léleK

szépkorú Művész



lOve aNd leMONs - az igaz szeReleM Receptje  
love and lemons // svéd vígjáték, 2013, 93 perc

rendező: teresa fabik
szereplők: rakel Wärmländer, iwa boman, 
Josephine bornebusch, emelie diJolie, dan ekborg 

agnes kitűnő séf, imádja a munkáját, boldog 
párkapcsolatban él, és van egy barátja, akire mindig 
számíthat. Minden csodásan alakul az életében, 
azonban hirtelen elveszíti az állását, szerelme 
kiadja az útját. barátjától lehetőséget kap, hogy 
társtulajdonosként beszálljon egy új étterembe, ami jó 
alkalomnak ígérkezik, hogy rendbe tehesse darabokra 
hullott életét. ehhez azonban mindent kockára kell 
tennie.

a forgatókönyv kajsa ingemarsson yesterday’s news 
c. regénye alapján íródott.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, 
gasztRONóMia

Kamasz

a KeRtész titKa  
Rosemari // norvég-dán-német film, norvég nyelven magyar felirattal, 2016, 95 perc

rendezte: sara Johnsen
szereplők: tuva novotny, ruby dagnall

esküvői vacsoráján a fiatal újságírónő, unn tove pár 
órás újszülöttet talál a női mosdóban. a gyereket át 
kell adnia a gyámhivatalnak. 16 évvel később feltűnik 
az ajtajában egy eltökélt és energikus lány: ő az 
egykori csecsemő, aki most meg akarja találni biológiai 
szüleit. együtt kezdenek keresésbe. kutatásuk során 
megismerkednek egy bogaras egykori bokszolóval és 
pornófilmproducerrel, akinek az elbeszélése révén 
körvonalazódik egy szabad szerelem és egy súlyos 
titok története.

16 éven aluliaknak nem ajánlott!

vÁlasztÁs/útKeResés, 
lÁzadÁs, sORs/léleK, 
geNeRÁcióK, baRÁtsÁg, 
Művészet/FilM/Média

Kamasz



a KlÁN  
el clan // argentin bűnügyi filmdráma, 2015, 110 perc

rendezte: Pablo trapero
szereplők: Guillermo francella, Peter lanzani, 
lili Popovich

a klán a buenos aires-i Puccio család megtörtént 
eseményeken alapuló története. a falkland/Malvinas 
- szigeteki háború után, a nyolcvanas években az 
addig átlagos, polgári életet élő arquímedes Puccio 
elveszíti az argentin kémelhárító szolgálatnál betöltött 
állását. a családfő ezek után úgy dönt: fiaival együtt 
alvilági tevékenységbe kezd. alejandro, az elsőszülött 
híres rögbisztár, ismertsége és népszerűsége miatt 
a gyanú árnyéka sem vetül rá. ő választja ki az 
áldozatokat, akiket váltságdíj reményében rabolnak 
el. az egész család bűnrészességet vállal a mesterien 
megtervezett és kivitelezett emberrablás-sorozatban. 
a feszültséggel teli bűnügyi történet az argentin 
katonai diktatúra utolsó éveiben játszódik. 

16 éven aluliaknak nem ajánlott!

lÁzadÁs, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, 
KORRupció

a KüzdőK  
les combattants // színes, francia film, 2014, 98 perc

rendező: thomas Cailley
szereplők: adèle haenel, kévin azaïs, 
antoine laurent, brigitte roüan

a tinédzser arnaud nyáron besegít a család asztalos 
vállalkozásába. az egyik ügyfélnél ismerkedik meg 
a nagyszájú és csodaszép Madeleine-nel, akinek 
magabiztossága egyszerre lenyűgözi és rabul ejti 
a fiút. amikor a lány katonai kiképzőtáborba megy, 
ő is csatlakozik, még nem sejtve, szerelme milyen 
veszélybe sodorja ezzel. a küzdők a mindent elsöprő 
tiniszerelem krónikája, mely azonban jóval túlmutat az 
egyszerű nyári románcon. 

thomas Cailley a Cannes-i nemzetközi filmfesztiválon 
négy díjjal – köztük a kritikusok fiPresCi-díjával 
– kitüntetett alkotása megkapó mese az ember és 
természet kapcsolatáról, amiben a két főszereplő 
egyaránt átütő alakítást nyújt. 

12 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
szexualitÁs/NeMi szeRep, 
lÁzadÁs, geNeRÁcióK, 
baRÁtsÁg, spORt

Kamasz

Művész



rendezte: Markus imhoof

az oscar-jelölt és a berlini nemzetközi filmfesztiválon 
több díjjal kitüntetett Markus imhoof (a csónak 
megtelt) nagyszabású természetfilmje lenyűgöző, soha 
nem látott felvételek segítségével mutatja be a méhek 
életét és a mi mindennapjainkra gyakorolt hatásukat. 
imhoof a műfajban rendkívül magasnak számító, 2 
millió eurós költségvetésből forgathatott, melynek 
minden fillére meglátszik a vásznon: a rendező 
stábjával bejárta az egész világot, és számtalan 
szakértőt megszólaltatva nem riadt vissza attól 
sem, hogy ellentmondó véleményeket ütköztessen 
egymással. 

6 éven aluliak számára nem ajánlott

a MéHeK vilÁga   
More than Honey // színes, szinkronizalt svájci-német-osztrák dokumentumfilm, 2012, 90 perc

szépkorú Kamasz

FeNNtaRtHató 
Fejlődés

rendező: anna Muylaert
szereplők: regina Casé, antonio abujamra, 
helena albergaria

a keményen dolgozó val 13 éve él bentlakásos 
házvezetőnőként egy jómódú saõ Paulo-i család
házában. elégedett életével, de állandó bűntudat 
kínozza lánya, Jessica miatt, akit annak idején 
rokonainál hagyott brazília északi részén. amikor 
Jessica váratlanul felbukkan saõ Paulóban, hirtelen 
felborul a házon belül uralkodó szigorú társadalmi 
rend.

a berlinale Panorama szekciójában közönségdíjat, a 
sundance filmfesztiválon a zsűri különdíját kapta

16 éven aluliak számára nem ajánlott
csalÁd/gyeReK, 
tÁRsadalOM, 
esélyegyeNlőség, 
geNeRÁcióK

a MÁsOdiK aNya  
Que Horas ela volta? // színes, brazil film, 2015, 114 perc

Művész



rendezte: rémi Chayé 

oroszország, a 19. század vége. a fiatal arisztokrata 
lány, szása a messzi északról álmodozik, miközben 
aggodalommal várja haza felfedező nagyapját 
annak legutóbbi, északi-sarki expedíciójáról. szása 
is felfedező szeretne lenni, de a szülei nem nézik jó 
szemmel a terveit: azt akarják, hogy lányuk mielőbb 
férjhez menjen: már a vőlegényt is kiszemelték. 
szása fellázad a sorsa ellen, elmenekül otthonról, és 
elhatározza, hogy felkutatja nagyapját – a messzi 
északon.

6 éven aluliaknak nem ajánlott!

a Messzi észaK  
tout en haut du monde / long Way North // francia, magyarul beszélő, animációs film, 
2015, 81 perc

csalÁd/gyeReK, baRÁtsÁg

Kamasz Művész

a Messzi dél vadjai  
beasts of the southern Wild // színes, amerikai film, 2012, 93 perc

IGAZI VARÁZSLAT A MOZIVÁSZNON
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rendezte: benh zeitlin
szereplők: Quvenzhané Wallis, dwight henry, 
levy easterly, lowell landes, Pamela harper, 
Gina Montana

a hatéves hushpuppy a civilizált világtól távol él egy 
elfeledett helyen, ahol a közösség tagjai egyenlőként 
élnek az állataikkal, s közben valódi ünnepként 
élik meg a hétköznapokat. huspuppy számára az 
élet a természet mozgó, lélegző, morgó dolgainak 
törékeny egésze. ha pedig ezekben a jelenségekben 
zavar támad, az veszélyezteti az egész világegyetem 
harmóniáját. 

a messzi dél vadjai a 2012-es év egyik legünnepeltebb 
amerikai filmje: több díjat nyert a sundance 
filmfesztiválon, Cannes-ban és négy oscar-díjra 
jelölték.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM, HalÁl, 
FeNNtaRtHató Fejlődés



rendezte: thomas lilti
szereplők: françois Cluzet, Marianne denicourt, 
Christophe odent

a francia vidéki kisvárosban és környékén mindenki 
számíthat Werner doktorra, aki éjjel-nappal 
gyógyítója és bizalmasa a körzet lakosainak. de most 
maga az orvos betegszik meg, ezért megjelenik a 
közösség életében natalie, a fiatal kórházi doktornő, 
hogy segítsen a rendelőben. de pótolhatja-e egy 
fiatal nő a mindenki által rajongásig szeretett és 
pótolhatatlannak vélt Werner doktort?

12 éven aluliaknak nem ajánlott!

a pótOlHatatlaN WeRNeR dOKtOR  
Médecin de campagne // francia film, 2016, 102 perc

szépkorú

pÁRKapcsOlat, sORs/
léleK, geNeRÁcióK, 
egészségügy

rendezte: vinko bresan
szereplők: kresimir Mikic, Marija skaricic, niksa butijer

az önfeledt, hamisítatlanul nyári vígjáték főhőse don 
fabijan, egy kis horvát sziget ifjú és energikus papja. 
a férfi elkeseredve látja, hogy a helyiek mennyire 
nem tekintik fontosnak az utódnemzést, ezért 
sajátos módot talál ki arra, hogy növelje a lakosok és 
így a hívek számát: gondoskodik róla, hogy a helyi 
boltokban fellelhető összes óvszeren apró lyuk segítse 
a gyerekszaporulatot. egyre bonyolódó akciótervéhez 
tettestársakra lel Petar, az újságárus és Marin, a 
gyógyszerész személyében, azonban a bébi boom 
váratlan következményekkel jár. a pap gyermekei 
horvátország fennállása óta az egyik legnépszerűbb 
hazai produkcióvá vált.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

a pap gyeRMeKei  
svecenikova djeca // horvát-szerb film, 2013, 93 perc

szépkorú Kamasz

tÁRsadalOM, 
szexualitÁs/
NeMi szeRep,lÁzadÁs, 
vallÁs, KultúRÁK, 
balKÁN



a ReMéNy Receptje 
an / sweet bean // japán film, 2015, 113 perc

rendezte: naomi kawase
szereplők: kirin kiki, Masatoshi nagase, kyara uchida

Japánban éppen a cseresznyevirágzás időszaka van, 
amikor minden újjászületik, és eljön a változások ideje. 
tokue, a kedves idős asszony megkeresi szentarót, az 
utcai palacsintasütő tulajdonosát, hogy munkát kérjen 
tőle. szentaro már belefásult munkájába, és gépiesen 
szolgálja ki vevőit. az eleinte vonakodó férfit meggyőzi 
tokue házi készítésű édesbabzseléjének mennyei 
íze. felveszi az asszonyt, és ezzel kezdetét veszi egy 
kapcsolat, amelyből szentaro sokkal többet tanul meg, 
mint a tökéletes babzselé elkészítésének mesterségét. 
az üzlet is felvirágzik, a különleges édességért hosszú 
sorban állnak a vevők. de tokue fájdalmas titkot őriz, 
és a kialakult barátság veszélybe kerül.

12 éven aluliaknak nem ajánlott!

tÁRsadalOM, sORs/léleK, 
geNeRÁcióK, baRÁtsÁg, 
HalÁl, KultúRÁK, 
gasztRONóMia

szépkorú Művész

a ReMéNy paRadicsOMa 
paradies: Hoffnung // színes, osztrák-német-francia filmdráma, 2013, 91 perc

rendező: ulrich seidl
szereplők: Melanie lenz, verena lehbauer, 
Joseph lorenz, viviane bartsch

a tizenhárom éves Melanie egy fogyókúratáborban 
tölti vakációját, miközben anyja fiatal fekete férfiakkal 
szórakozik afrikában. Melanienak látszólag egyetlen 
problémája van, mégpedig az, hogy túlsúlyos - 
valójában azonban ez a legkisebb gondja. bár a tábor 
épületének szürke falai cseppet sem emlékeztetnek a 
paradicsomi édenre, mégis komoly terveket sző: eléri 
az álomsúlyt és terhétől megszabadulva belekóstol az 
élvezetek kamasz világába…

a remény Paradicsoma, ulrich seidl boldogságkeresés 
trilógiájának befejező része.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

szexualitÁs/
NeMi szeRep, lÁzadÁs, 
geNeRÁcióK, vallÁs



rendezte: bruno dumont
szereplők: fabrice luchini, Juliette binoche, valeria 
bruni tedeschi

a festői szépségű észak-franciaországi partoknál több 
turista rejtélyes módon eltűnik 1910 nyarán. a hírhedt 
nyomozópáros, Machin és Malfoy a slack-öbölnél kezd 
nyomozni – a tenger és a slack folyó találkozásánál, 
mely kizárólag dagálykor jön létre.
az itt lakók nagy része halászatból és 
kagylótenyésztésből él, a furcsa, zárt közösség egyik 
meghatározó családja bréforték. a burzsoá van 
Peteghem família csak nyaranta látogat el a tengerre 
néző kastélyukba, és a dekadens őrültekből álló 
kompániájuk örömmel tölti együtt a mindennapjait 
bréfortékkel, csak hogy felsőbbrendűségüket 
bizonygassák. azonban a két család fiataljai 
összeszűrik a levet, ezzel alaposan felrázva a 
hétköznapokat. közben egyre többen tűnnek el a 
tengerpartról, a két nyomozó pedig tehetetlen.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

a sORs Kegyeltjei... Meg a tÖbbieK   
Ma loute // színes, francia-német, 2016, 122 perc

tÁRsadalOM, 
geNeRÁcióK

Művész

rendezte: nadav lapid
szereplők: ben adam, Michael aloni, Meital barda, 
Gal hoyberger, yiftach klein

yaron jóképű, okos, magabiztos fiatal rendőrtiszt a 
terrorelhárításnál, otthon terhes felesége várja, a 
munkában összetartó, fiatal, dinamikus csapat élén 
áll. a másik oldalon pedig önjelölt forradalmárok, 
akik a gazdasági egyenlőtlenség ellen harcolnak 
egy törékeny szőke lány vezetésével. a film a 
kortárs politikai és társadalmi problémák egyik 
legégetőbb kérdését, a terrorizmust tematizálja. 
két történetszálon fut a cselekmény: egyrészről a 
terrorelhárító csoport embereit mutatja be, másrészről 
azokat a fiatalokat, akik aktivistákból terroristákká 
válnak. a film bravúrja abban áll, hogy ennek a 
jelenségnek az emberi arcát mutatja meg.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

a ReNd őRe  
Ha-shoter // színes, izraeli filmdráma, 2011, 105 perc

tÁRsadalOM, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, baRÁtsÁg, 
vallÁs, pOlitiKa, 
teRRORizMus

Művész



a szObalÁNy 
ah-ga-ssi // színes, dél-koreai, 2016, 144 perc

rendezte: Park Chan-wook
szereplők: ha Jeong-Woo, Min-hie kim, Jin-woong Jo, 
tae ri kim

„ez a film sokkal tarantinósabb, mint bármi, amit 
eddig alkottam.” – jegyezte meg Quentin tarantino 
az oldboyról, Park Chan wook koreai rendező 
korábbi kultfilmjéről. a rendező ezúttal a szobalány 
című mozival szögez minket a székbe: a fülledt és 
feszült, egyúttal lenyűgözően látványos mozi még a 
legedzettebb nézőknek is tartogat meglepetéseket! 
a szobalány az 1930 as évek koreájában játszódik, a 
japán megszállás éveiben. egy pénzéhes szélhámos 
felbérel egy ifjú zsebtolvajnőt, hogy egy japán úrnő 
szobalányaként férkőzzön annak a bizalmába, így 
segítve, hogy a férfi megszerezze a nő pénzét. a 
különösen csavaros történetben a két gyönyörű nő 
erotikus fantáziái szépen lassan valóra válnak, és a 
szerelmi háromszög résztvevőinek választaniuk kell, ki 
mellé állnak az érdekektől hemzsegő harcban.

18 éven aluliaknak nem ajánlott

pÁRKapcsOlat/ 
bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, HOMOszexu-
alitÁs, szépiROda-
lOM

Művész

a stylist
personal shopper // francia film, angol nyelven magyar felirattal, 2016, 105 perc

rendezte: olivier assayas
szereplők: kristen stewart, lars eidinger, sigrid 
bouaziz 

Maureen Párizsban élő fiatal amerikai nő, aki 
hírességek ruhatárát állítja össze. természetfeletti 
képességei vannak: szellemekkel lép kapcsolatba, 
köztük ikertestvérével, lewisszal, aki nemrég hunyt 
el. Maureen telefonjára egy nap titokzatos üzenetek 
kezdenek érkezni egy ismeretlentől.

16 éven aluliaknak nem ajánlott!

sORs/léleK, HalÁl, divat

Művész



a teNgeR tÖRvéNye
terraferma // színes, olasz film, 2011, 88 perc

rendező: emanuele Crialese
szereplők: donatella finocchiaro, filippo Pucillo

a csodaszép szicíliai tájakon játszódó film, a tenger 
törvénye a velencei filmfesztiválon három díjat nyert, 
köztük a zsűri különdíját. a történet egy eldugott, 
mégis varázslatos dél-olaszországi szigeten játszódik, 
ahol egy helyi asszony és egy bevándorló élete 
fonódik össze közös céljuk miatt: hogy szebb jövőt 
biztosítsanak gyermekeik számára.
Guilietta (donatella finocchiaro) fiatal özvegy. 
Megbetegíti a sziget maradi és változatlan életmódja, 
próbál elmenekülni a rossz emlékektől és igyekszik 
fiát, filippot a nagyvárosi életforma felé terelni. 
sara pedig fiával észak-afrikából menekült várandós 
asszony, aki hamarosan életet ad kislányának Guilietta 
és filippo garázsában. Guiletta mindent kockára tesz, 
hogy segítsen sarán.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

csalÁd/gyeReK, 
tÁRsadalOM, 
bevÁNdORlóK, 
FeNNtaRtHató 
Fejlődés

rendezte: bruno romy, dominique abel, fiona Gordon
szereplők: bruno romy, dominique abel, fiona Gordon

dom éjszakai műszakban dolgozik egy kis tengerparti 
hotelben valahol észak-franciaországban. este egy 
nő (fiona Gordon) csomagok nélkül, mezítláb tér be 
hozzá és közli vele, hogy tündér, és teljesíti három 
kívánságát. ebből kettőt valóra vált, azonban a 
harmadik előtt eltűnik. dom, aki addigra beleszeret, 
a lány és az elveszett utolsó kívánság nyomába 
ered. az író-rendező-színész dominique abel, fiona 
Gordon és bruno romy összeszokott alkotóhármas, 
akiknek színházi és cirkuszos múltja tükröződik a 
Cannes-ban bemutatott film képi világán és a színészi 
alakításokon.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

a tüNdéR  
la fee // színes, izraeli filmdráma, 2011, 105 perc 

szépkorú Kamasz Művész

pÁRKapcsOlat, 
abszuRd



rendezte: Michael dudok de Wit 

osCar-JelÖlés 2017: a legjobb animációs film.
Cannes-i nemzetközi fesztivál - un Certain regard 
különdíj

a Ghibli nevéhez olyan kiváló animációs filmek 
fűződnek, mint a Chihiro szellemországban, a vándorló 
palota és a szél támad. a stúdió fennállása óta először 
engedett külföldi alkotót a berkeibe: az oscar-díjas 
rövidfilmesnek, Michael dudok de Wit-nek nyílt 
lehetősége rá, hogy a szárnyaik alatt elkészítse első 
egészestés alkotását. 
hajótörött férfit mos partra a tenger. a szerencsés, 
ám magára hagyott túlélő felfedezi a trópusi sziget 
élővilágát, miközben különös kapcsolatba lép az 
egyik óriás teknőssel. az élet örök körforgásáról 
szóló, elsősorban felnőtteket megcélzó, lenyűgöző 
látványvilágú mese egyszerre ötvözi az európai és 
japán gondolkodásmódot, miközben szívszorító 
módon mutatja be természet és ember egymásra utalt 
kapcsolatát.

6 éven aluliaknak nem ajánlott

a vÖRÖs teKNős  
la tortue rouge // színes, japán-francia, 2016, 80 perc 

aFeRiM!   
aferim! // fekete-fehér, román-bolgár-cseh-francia film, 2015, 108 perc

rendezte: radu Jude
szereplők: teodor Corban, Mihai Comanoiu, 
toma Cuzin, alexandru dabija

az ezüst Medve-díjas aferim! egyszerre művészi és 
szórakoztató, rendkívül rétegzett alkotás. a XiX. 
századi havasalföldön játszódó történet főhőse 
Costandin, akit egy cigány rabszolga megtalálására 
bérelnek fel. a rabszolga azután szökött meg a bojár 
földjéről, hogy együtt hált annak feleségével, most 
bújkál a megtorlás elől. Costandin és fia lóháton 
vágnak neki az útnak, hogy visszahozzák a szökevényt, 
útjuk során a fiú végre közelebb kerülhet apjához, akit 
eddig alig ismert. Constandin próbálja úgy a kemény 
körülmények közötti túlélésre nevelni a kamaszt, hogy 
közben emberségre is tanítsa.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
sORs/léleK, 
geNeRÁcióK, HalÁl

Művész

tÁRsadalOM, 
útKeResés, sORs-
léleK, geNeRÁcióK



rendezte: alain Guiraudie
szereplők: damien bonnard, raphaël thierry, 
basile Meilleurat

a forgatókönyvíró leo dél-franciaországba utazik, 
hogy a farkasokat tanulmányozza. Út közben 
megismerkedik a szabadszellemű pásztorlánnyal, 
Marie-vel. kilenc hónappal később gyerekük születik, 
azonban a lány otthagyja a férfit a babával és 
saját édesapjával a tanyán. leo próbál megfelelni a 
váratlanul nyakába szakadt egyedülálló apasággal, 
miközben nem csak, hogy alkotói válsággal küzd, de 
a környezetében és vele is rendkívül furcsa dolgok 
történnek.
az állva maradni szexualitás feszültséggel 
átitatott, bizarr fordulatokkal teli, különleges 
alkotás, többek között a szabadság kereséséről és a 
felelősségvállalás réméről. a Cannes-i versenyszekciót 
látva megegyezett a kritikusok véleménye abban, 
hogy Guiraudie mozija a rendkívül erős szelekció 
legkülönlegesebb alkotása lett, amely egész biztosan 
nem hagyja hidegen nézőjét!

18 éven aluliaknak nem ajánlott

Állva MaRadNi  
Rester vertical // színes, francia, 2016, 100 perc

alsó szOMszéd   
un etaj mai jos // román, 2015, 93 perc

rendezte: radu Muntean
szereplők: ionut bora, liviu Cheloiu, Calin Chirila

Patrascu az egyetlen szemtanúja egy halállal végződő, 
családon belüli erőszakos esetnek. az események 
után a férfinak két állandó és kibékíthetetlen társsal 
kell együtt élnie: a gyilkos szomszéddal és saját 
lelkiismeretével.

16 éven aluliaknak nem ajánlott!

Művész

szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, HOMO-
szexualitÁs

sORs/léleK, bűNügy/bÖRtÖN/MaFFia, 
csalÁdON belüli eRőszaK

szépkorú Művész



aMazóNia  
amazonia // színes, francia-brazil dokumentumfilm, 2013, 83 perc 

rendezte: thierry ragobert

az amazónia a föld legnagyobb esőerdejének szívébe 
kalauzol minket, egy csodálatos családi-, természet 
és egyben kalandfilm, az amazonas esőerdejének 
szépségéről és sokszínűségéről, erről a kivételes tájról, 
mely a bolygón létező leggazdagabb ökoszisztémát 
hozta létre. a film főszereplője egy kapucinus 
majomkölyök egy rendkívüli kaland hőseként találkozik 
az erdő lakóival, szembesül a veszélyekkel és a 
csodálatos, néha mérgező növényzettel. 

6 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

tÁRsadalOM, sORs/léleK, 
geNeRÁcióK, esőeRdő

aMeRiKai pasztORÁl   
american pastoral // színes, amerikai, 2016, 102 perc 

rendezte: ewan McGregor
szereplők: Jennifer Connelly, dakota fanning, 
ewan McGregor, Molly Parker

Meddig bízzon meg egy szülő a gyerekében? és mi az, 
amit még megbocsáthat neki? Philip roth Pulitzer-
díjas regényéből készítette el ewan McGregor a 
rendezői bemutatkozását, amelyben az amerikai álom 
egy postahivatal felrobbanásával hirtelen szertefoszlik. 
seymour (ewan McGregor – trainspotting i-ii., star 
Wars i-iii. rész) egykor a gimnáziumi focicsapat sztárja 
volt, a helyi szépségkirálynőt (az oscar-díjas Jennifer 
Connelly – egy csodálatos elme, rekviem egy álomért) 
vette feleségül, és az álompárnak hamarosan gyönyörű 
kislánya született, Meredith.
seymour mintaszerű és irigylésre méltó élete akkor 
vesz drámai fordulatot, amikor Meredith (dakota 
fanning – világok harca, nevem sam) csatlakozik egy 
radikális csoporthoz, amely a vietnámi háború elleni 
tiltakozásként a terrorizmustól sem riad vissza. amikor 
a kisváros postahivatalát a postamesterrel együtt 
felrobbantják és Meredith eltűnik, az fbi a lányt teszi 
felelőssé. seymour persze nem tudja elfogadni az 
egyértelműnek tűnő látszatot és magánnyomozásba 
kezd Meredith után. 

16 éven aluliaknak nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM, lÁzadÁs, 
sORs/léleK, geNeR-
ÁcióK, bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, pOlitiKa, 
HalÁl, KultúRÁK, 
HÁbORú, szépiROdalOM



apÁiM tÖRtéNete  
stories We tell // színes, kanadai film, 2013, 108 perc

írta és rendezte: sarah Polley

a váratlan utazás sztárja, sarah Polley bár a 
tévésorozat óta számos mozifilmben alakított 
főszerepet (az élet nélkülem, a szavak titkos élete 
stb.), az elmúlt években inkább a kamera másik oldalát 
választotta, hogy rendezőként, forgatókönyvíróként és 
producerként is bizonyítsa tehetségét. két nagy sikerű 
rendezése, a kétszeres oscar-jelölt egyre távolabb és 
a volt egy tánc után élete legnagyobb kihívása elé 
nézett: az apáim története különleges családi tabló, 
melyben Polley megkapó érzékenységgel, játékfilmes 
eszközökkel meséli el saját maga és családja 
fordulatokban gazdag életét.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

csalÁd/gyeReK

ÁRtatlaNOK  
les innocentes // francia-lengyel film, francia és lengyel nyelven, magyar felirattal, 2016, 
115 perc

rendezte: anne fontaine
szereplők: lou de laâge,  agata buzek, agata kulesza

fiatal vöröskeresztes orvosnő érkezik lengyelországba 
1945-ben, hogy a koncentrációs táborok túlélőit 
gyógyítsa. Mathilde-ot megkeresi a közeli kolostor 
rendfőnöknője, hogy segítséget kérjen tőle. a 
doktornő ellátogat a zárdába, és megtudja, hogy az 
apácák még mindig traumatizáltak a szovjet katonák 
erőszakoskodása miatt, és hogy a fiatal nővérek 
közül sokan gyermeket várnak. terhességük és hitük 
összeegyeztethetetlen, és Mathilde segítsége az 
egyetlen reményük.

16 éven aluliaknak nem ajánlott!

szépkorú Művész

sORs/léleK, vallÁs, 
HalÁl



asztal Két FőRe  
Menu degustacio // spanyol, romantikus film , 2012, 95 perc

rendezte: roger Gual
szereplők: Claudia bassols, Jan Cornet,
fionnula flanagan, stephen rea, timothy Gibbs

Marc és raquel egy éve foglaltak asztalt a világ egyik 
legfelkapottabb éttermébe, a spanyol tengerpartra. 
foglalásuk napja egyben az étterem működésének 
utolsó napja is. annak ellenére, hogy már egy éve 
elváltak és nem találkoztak, együtt vesznek részt a 
vacsorán. a különleges estén csupa érdekes vendég 
gyűlik össze az étteremben: egy órásmester, egy 
grófnő a halott férje hamvait tartalmazó urnával, 
raquel véletlenül felbukkanó munkatársa daniel, 
akivel Marc még sosem találkozott...  

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Művész

pÁRKapcsOlat, 
gasztRONóMia

auRORa  
aurora // színes, román-francia-svájci-német filmdráma, 181 perc, 2010

rendezte: Cristi Puiu
szereplők: Cristi Puiu, Clara voda, Catrinel dumitrescu, 
luminita Gheorghiu

vajon miért öl egy ember? az erőszak, a 
gyilkosság lehet egészen hétköznapi, csak egy 
cselekvés a többi megszokott között? a cannesi 
díjnyertes film az erőszakot hétköznapiságában 
mutatja meg, és ezzel teszi szokványosságának 
irracionalitását elviselhetetlenné. Cristi Puiu ezúttal 
nemcsak írta és rendezte, hanem a főszereplője 
is a “külvárosi történetnek”, melyben egy férfi 
egykedvű szenvtelenséggel válik legszürkébb és 
leghétköznapibb mérnökből sorozatgyilkossá. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

tÁRsadalOM, 
geNeRÁcióK, 
bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, HalÁl



az ÁllaM FRitz baueR elleN  
der staat gegen Fritz bauer // német film, magyar felirattal, 2015, 105 perc 

rendezte: lars kraume
szereplők: rüdiger klink, burghart klaussner, 
andrej kaminsky

németország, 1957. a hesseni főügyész, a 
szociáldemokrata, zsidó származású fritz bauer 
döntő információkat kap adolf eichmann tartózkodási 
helyéről, és megpróbál szövetségi szinten pert indítani 
ellene. Munkahelyén teljesen magára marad, kollégái 
semmiben nem támogatják. bauer nem bízik a német 
igazságszolgáltatásban, ezért kapcsolatba lép az 
izraeli titkosszolgálattal, a Moszaddal...
„így sikerül megmenteni egy ember emlékét, akit nem 
bosszúvágy hajtott, hanem felvilágosító szándék. 
fritz bauer nélkül elképzelhetetlen volna a modern 

szépkorú Művész

vÁlasztÁs/útKeResés, tÁR-
sadalOM, szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, sORs/léleK, pOlitiKa

az ÁllaMpOlgÁR   
az állampolgár // színes, magyar, 2016, 109 perc

rendezte: vranik roland
szereplők: dr. Cake-baly Marcelo, arghavan shekari, 
Máhr ágnes, björn freiberg

az állampolgár főszereplője az ötvenes évei végén járó 
afrikai Wilson (dr. Cake-baly Marcelo), aki menekültként 
él Magyarországon. Wilson évek óta budapesten 
dolgozik biztonsági őrként, legfőbb vágya és célja, hogy 
megszerezze a magyar állampolgárságot, de folyamatosan 
megbukik az alkotmányos alapismeretek vizsgán.
a felkészülésben a vele egykorú, magyar-történelem szakos 
tanárnő, Mari (Máhr ági) segít neki, de a tanulás közben 
tanár és tanítvány között mély szerelem szövődik. Mari 
hatalmas döntést hoz: elhagyva férjét a fekete férfihoz 
költözik. Wilson élete megoldódni látszik: társra, sőt 
családra talál, az állampolgársági vizsgája is sikerül, úgy 
tűnik, hogy hamarosan minden tekintetben magyarnak 
mondhatja magát. azonban váratlanul berobban a 
történetbe shirin (arghavan shekari), a fiatal perzsa 
bevándorló lány, akinek egyetlen esélye a túlélésre, ha 
névházasságot köt egy magyar állampolgárral. Wilson 
szolidaritásból a lakásukban bújtatja shirint, így a helyzet 
lassan, de biztosan tarthatatlanná válik: a férfinak 
mindenképp döntenie kell a menekülttárs iránt érzett 
felelősség és a szerelem között.

12 éven aluliaknak nem ajánlott

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeRe-
sés, tÁRsadalOM, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, sORs/
léleK, bevÁNdORlóK, 
KultúRÁK

szépkorú Kamasz



az apÁca  
la religieuse // francia történelmi film, 2013, 112 perc

rendezte: Guillaume nicloux
szereplők: isabelle huppert, louise bourgoin, 
Pauline etienne

denis diderot legismertebb regényének filmes 
feldogozását a berlinálén arany Medvére jelöltek. 
a film az eredeti mű szellemiségéhez hű, mégis 
ízig-vérig XXi. századi adaptáció. az 1760-as évek 
franciaországában egy ártatlan és életvidám lányt 
szülei kolostorba kényszerítenek. suzanne minden 
erejével lázad a rabság ellen. a korabeli egyház 
nem nézi jó szemmel a lány törekvéseit, és nyers 
szadizmussal próbálja letörni azt: suzanne-nak a 
zárda nővéreinek megaláztatásaival és szexuális 
erőszakoskodásával kell megküzdenie. Guillaume 
nicloux botrányfilmje a francia színjátszás krémjének 
segítségével mutatja be az apáca történetét: Pauline 
etienne és a zseniális isabelle huppert mellett louise 
bourgoin és Martina Gedeck is parádés alakítást 
nyújtanak a filmben.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú

vallÁs, szexualitÁs/
NeMi szeRepeK

az eMbeR tRagédiÁja 
színes, magyar animációs film, 2011, 160 perc

rendezte: Jankovics Marcell
szinkronszereplők: szilágyi tibor, usztics Mátyás, 
bertalan ágnes, széles tamás, Molnár Piroska 

Jankovics Marcell az ember tragédiája forgatókönyvét 
Madách imre színműve nyomán 1983-ban írta, a 
gyártás 1988-ban kezdődött, és hosszú hányattatások 
után csupán 2011-ben ért véget. a legismertebb 
magyar dráma tizenöt színből áll, Jankovics 
mindegyiket más-más stílusban készítette el. a 
kossuth- és balázs béla-díjas rendező korábban olyan 
nagysikerű egészestés animációs filmeket készített, 
mint a János vitéz (1973), a fehérlófia (1982) és az 
ének a csodaszarvasról (2002). sisyphus című 1974-es 
animációs rövidfilmjét oscar-díjra jelölték, 1977-ben a 
háromperces küzdőkkel pedig arany Pálma-díjat nyert 
a cannes-i filmfesztiválon.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

tÁRsadalOM, 
sORs/léleK, 
lÁzadÁs, szépiROda-
lOM



az ígéRet FÖldje 
la jaula de Oro // színes, guatemalai játékfilm, 2013, 102 perc 

ANIMAL DE LUZ MACHETE PRODUCCIONES a  KINEMASCOPE FILMS  
CASTAFIORE FILMS ko p r o d u kc i ó já b a n  GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA EFICINE (PELÍCULA REALIZADA CON EL ESTÍMULO FISCAL 226 DE LA LIRS)
f őszer epb en  BRANDON LÓPEZ  RODOLFO DOMÍNGUEZ  KAREN MARTÍNEZ  CARLOS CHAJÓN  o per atő r  MARÍA SECCO  produ kciós ve ze tő 
CARLOS JACQUES  vágó  PALOMA LÓPEZ CARRILLO  FELIPE GÓMEZ  zeneszer ző 
JACOBO L IEBERMAN AND LEONARDO HEIBLUM  z e n e i  v e z e t ő  HERMINIO 
GUTIÉRREZ  j e l m e z t e v e r z ő  NOHEMÍ  GONZÁLEZ  h a n g  RAÚL LOCATELL I  
hangm ér nök  MATÍAS BARBERIS  színész ve ze tés  FÁTIMA TOLEDO  produ cer  INNA 
PAYÁN LUIS SALINAS EDHER CAMPOS  fo r gatóköny v  DIEGO QUEMADA-DÍEZ  
GIBRÁN PORTELA  LUCÍA CARRERAS  í rta és r ende z te  DIEGO QUEMADA-DÍEZ

DIEGO QUEMADA-DÍEZ FILMJE

BEMUTATÓ: SZEPTEMBER 11.

HIVATALOS VERSENYFILM

UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES

PRIX UN CERTAIN TALENT

cirko_lajaula_cage_B1_v1.indd   1 27/08/14   07:58

rendező: diego Quemada-diez
szereplők: brandon lópez, rodolfo domínguez, 
karen Martínez

három tinédzser indul útnak Mexikóból az egyesült 
államok felé egy jobb élet reményében. az úton 
megismerkednek egy indián fiúval, Chaukkal, 
akivel eleinte nem tudnak kommunikálni, hiszen 
nem beszél spanyolul. azonban ahogy az út egyre 
veszélyesebbé alakul, a gyerekek megértetik magukat 
egymással. szükségük is van rá, mert csak egymásra 
számíthatnak. a határvidék páratlanul kegyetlen 
megpróbáltatások elé állítja őket, minden megtett 
lépésükkel az életüket kockáztatják. és ha sikerül 
is átjutni, mi várja őket a másik oldalon?

a film nemzetközi bemutatása óta hatvan (!) díjat 
nyert a világ minden táján, köztük 2013-ban
Cannes-ban „un Certain talent”-díjat, illetve 
a Mar del Plata-i fesztivál legjobb film-díját.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

vÁlasztÁs/
útKeResés, 
bevÁNdORlóK

az ügyFél 
Forushande // színes, iráni, 2016, 125 perc 

osCar-díJ 2017: a legjobb idegen nyelvű film

rendezte: asghar farhadi
szereplők: taraneh alidoosti, shahab hosseini,babak 
karimi, Mina sadati

a korábban már egyszer oscar-díjjal kitüntetett iráni 
rendező, asghar farhadi (nader és simin – egy elválás 
története) legújabb, szintén oscarral jutalmazott 
alkotásában ismét az emberi kapcsolatok mélyére ás.
emad (shahab hosseini) és rana (taraneh alidoosti) 
kénytelen kimenekülni, amikor a szomszédos építkezés 
miatt csaknem rájuk omlik lakóépületük. a házaspárnak 
egyik napról a másikra kell új lakhelyet találnia, így kapva-
kapnak egyik barátjuk segítségén, aki egy közeli ház 
emeletén ajánl nekik albérletet. az előző lakó azonban nem 
tűnt el nyomtalanul, s az
egyre meglepőbb események alaposan próbára teszik emad 
és rana egymás iránti érzéseit.
a Cannes-i nemzetközi filmfesztiválról a legjobb színész 
és a legjobb forgatókönyv díjával távozó az ügyfél a nader 
és simin hagyományait folytatva, egyszerre lebilincselő 
és mélyen emberi dráma. farhadi rendezését a variety 
kritikusa hitchcocki feszültségűnek nevezte, a screen pedig 
Michael haneke legelismertebb munkáihoz hasonlította.

12 éven aluliaknak nem ajánlott

Kamasz Művész

pÁRKapcsOlat, tÁR-
sadalOM, szexualitÁs/
NeMi szeRepeK, sORs/
léleK, vallÁs, pOlitiKa, 
Művészet/FilM/Média, 
KultúRÁK, szépiROdalOM

szépkorú



az utOlsó csalÁd  
Ostatnia Rodzina // színes, lengyel, 2016, 123 perc

rendezte: Jan P. Matuszynski
szereplők: andrzej seweryn, dawid ogrodnik, 
aleksandra konieczna

amilyen különleges volt a lengyel beksiński család 
élete, olyan rendkívüli a róluk készült film is. a 
hetvenes évek közepétől harminc éven keresztül 
követjük a szürrealista festményeivel nemzetközi 
hírnevet szerző apát, a nyolcvanas években 
kultuszstátuszba kerülő dJ és rádiós műsorvezető fiút 
és a család nőtagjait, akik valahogy próbálják elviselni 
az excentrikus férfiakat. lengyelország természetesen 
rengeteget változott ezekben az évtizedekben, de mi 
csak a családon keresztül, nagyrészt egy lakótelep 
két lakásából látjuk a szükségállapotot vagy a 
rendszerváltást.
az utolsó család a legkevésbé sem életrajzi film, 
hanem különleges családi tabló, amely egy rendkívül 
fura famílián keresztül mutatja be az életet a keleti 
blokkban – anélkül, hogy bármilyen formában is 
politizálna.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

Művész

csalÁd/gyeReK, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
sORs/léleK, geNeRÁcióK, 
Művészet/FilM/Média, 
HalÁl, zeNe, KultúRÁK, 
életRajzi

az utOlsó éjszaKa pÁRizsbaN 
diplomatie // színes francia-német film, 2014, 88 perc 

rendezte: volker schlöndorff
szereplők: andré dussollier, niels arestrup

az oscar-díjas volker schlöndorff legújabb, pattanásig 
feszült történelmi thrillerében a rendező a huszadik 
századi európai történelem egyik legtitokzatosabb 
történetét meséli el: hogyan menekült meg Párizs és 
teljes lakossága a pusztulástól 1944-ben. ugyanis 
a döntés egyedül dietrich von Choltitz német 
tábornokon múlott, akit nem kis dilemma elé állított 
hitler: ha engedelmeskedik parancsának nemcsak 
az európai kultúra egy kiemelkedően fontos darabját 
törli el a föld színéről, de több millió ártatlan embert 
is elpusztít. viszont ha megkíméli a várost, akkor a 
Gestapo mészárolja le az egész hátrahagyott családját. 
a megdöbbentő igaz történetet schlöndorff egyetlen 
éjszaka eseményein keresztül meséli el: a svéd 
főkonzulnak, raoul nordling-nak néhány óra alatt kell 
eltérítenie Choltitz-ot az őrült céltól.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

pOlitiKa



baRÁtOM, KNeRteN – lillebROR és a szíNes HaRisNyÁK 
Knerten // színes, szinkronizált, norvég családi vígjáték, 2009, 74 perc

rendező: Martin lund, asleik engmark
szereplők: adrian Gronnevik smith, asleik engmark 
(knerten hangja), Jan Gunnar roise

lillebror családja vidékre költözik egy roskadozó 
házba. Magányos az új helyen, ám nemsokára egy 
igazi barátra tesz szert. ágas-bogas barátja szó 
szerint az égből pottyan az ölébe. édesapja éppen 
a kerti fa ágait nyesi, amikor lillebror a fa alatt állva 
észreveszi, hogy egy nagyon különleges ágacska 
esett a lábai elé. amikor felveszi a földről, az ágacska 
életre kel és bemutatkozik: knerten vagyok! együtt 
küzdik át magukat a hétköznapokon, megismerik a 
pletykás buszsofőrt, a szigorú boltvezetőt, a gonosz 
kislányokat, és a szakállas asztalost.

korhatár nélkül megtekinthető

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
baRÁtsÁg

baRÁtOM KNeRteN 2 - KNeRteN NyOMOz 
Knerten gifter seg // színes, szinkronizált, norvég családi vígjáték, 2010, 74 perc 

rendezte: Martin lund
szereplők: adrian Grønnevik smith, Åsleik engmark 
(knerten hangja), Pernille sørensen

lillebror édesanyja bicikli balesetet szenved. éppen ez 
időben feltűnik a környéken egy új fiú az édesanyjával. 
a gyanús hölgy és egy megtalált autólámpa darab, 
éppen elegendő hőseinknek (lillebror és knerten), 
hogy nyomozásba kezdjenek. a nyomozás komoly 
bonyodalmakkal jár, de segítségükre siet egy lány 
és az ő ágacskája: karoline. az izgalmas nyomozás 
során új barátságok köttetnek, a végén pedig kiderül, 
hogy senki nem akart szándékosan rosszat, a család 
és a barátok pedig megvédenek a képzelt és a valós 
veszélytől is.

korhatár nélkül megtekinthető

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
baRÁtsÁg



baRÁtsÁg extRÁK NélKül? 
una donna per amica // színes, olasz vígjáték, 2014, 88 perc

rendező: Giovanni veronesi
szereplők: laetitia Casta, fabio de luigi, 
Geppi Cucciari, adriano Giannini

francesco és Claudia két helyes, fiatal, sikeres jóbarát. 
a férfi ügyvéd, a nő pedig állatorvos. nincsenek titkaik 
egymás előtt, amíg a lány életében fel nem bukkan 
a férfi, a macsó John  személyében. amikor Claudia 
úgy dönt, hogy feleségül megy hozzá, francesco 
ráébred, hogy a férfi és nő közti barátság nem is olyan 
egyszerű, mint ahogy addig gondolta.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

pÁRKapcsOlat, 
baRÁtsÁg

biKaNyaK 
Rundskop // színes, belga gengszterfilm, 2012, 129 perc

rendezte: Michaël r. roskam
szereplők: Matthias schoenaerts, Jeroen Perceval, 
Jeanne dandoy, barbara sarafian

a bűnszövetkezetek szokatlan területére kalauzoló 
kőkemény gengszterfilmet oscar-díjra jelölték. 
a vallon-flamand nyelvi határ közelében lévő 
gazdaságban él a bivalyerős izomkolosszus 
marhatenyésztő, Jack vanmarsenille (Matthias 
schoenaerts), akit a társa kétes ügyletbe keveri 
a hírhedt hormonmaffia fejével. Jack marháit 
szteroidokkal és egyéb doppingszerekkel tömi, hogy 
gyorsabban és eredményesebben hízzanak, ezért 
sok vesztenivalója van, ha lelepleződne kapcsolata a 
szervezettel. ráadásul titokzatos múltjából felbukkan 
egy nő, a parfümőr lucia és gyermekkori barátja, 
diederik, ami tragikus események láncreakcióját 
indítják el. a bikanyak megrendítő történet a végzetről 
és az ártatlanságról.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

tÁRsadalOM, 
lÁzadÁs, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, 
spORt



bORgMaN 
borgman // színes, holland film, 2013, 113 perc

rendező:  alex van Warmerdam
szereplők: hadewych Minis, Jan bijvoet, 
Jeroen Perceva

az utóbbi évek legsötétebb humorú filmjében a 
gonosz egyenesen a föld alól érkezik, a csavargó 
borgman személyében. bekopogtat egy holland 
mintacsalád házának ajtaján, és amikor már puszta 
megjelenésével képes viszályt szítani a férj és felesége 
között, rögtön tudja, hogy jó helyen jár. 

38 év után a borgman az első holland alkotás, 
amelyet a Cannes-i nemzetközi filmfesztivál hivatalos 
versenyprogramjában mutattak be. az egyszerre 
sokkoló, felkavaró és morbid humorú fekete komédiát 
a kritikusok egyszerre hasonlítják luis bunuel, 
david lynch és Michael haneke alkotásaihoz, egy 
olyan különlegesen egyedi film született, amely 
vérfagyasztóan őszinte és bűnösen szórakoztató 
képet fest korunk értékvesztettségéről.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

tÁRsadalOM, 
sORs/léleK

büszKeség és bÁNyÁszélet 
pride // színes, szinkronizált angol vígjáték, 2014, 120 perc

rendezte: Matthew Warchu
szereplők: bill nighy, dominic West, imelda staunton, 
Paddy Considine

az igaz történeten alapuló, szívvel teli angol 
vígjáték 1984 nyarán játszódik, amikor az egyesült 
királyságban a vaslady van hatalmon, a bányászok 
szakszervezete pedig sztrájkba fog. a londoni 
büszkeség Menete néhány lelkes aktivistája úgy 
dönt, a bányászok ügye mellé áll, csakhogy a 
konzervatív nézeteket valló szakszervezet nem 
nagyon tud a szivárványszínű csapattal mit kezdeni. 
a két, egymáshoz látszólag semmiben sem hasonlító 
közösség találkozása meglepő fordulatokat hoz.

a hamisítatlan angol vígjátékban olyan kiváló 
színészek remekelnek, mint az arany Glóbusz-díjas 
bill nighy és az oscar-jelölt imelda staunton. 

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

vÁlasztÁs/útKeRe-
sés, szexualitÁs/
NeMi szeRepeK, 
tÁRsadalOM, 
lÁzadÁs, baRÁtsÁg, 
HOMOszexualitÁs



casablaNca HadMűvelet 
Opération casablanca // színes, svájci, francia, kanadai akció-vígjáték, 2010, 100 perc

rendező: laurent negre
szereplők: tarek bakhari, elodie yung, Gilles tschudi, 
Jean-luc bideau

egy egyszerű, marokkói származású bevándorló 
akaratlanul sodródik bele egy veszélyekkel teli 
szituáció-sorozatba, amelyből csak józan paraszti esze 
és némi szerencse segédletével kerülhet ki élve és 
győztesen. a film főszereplője saadi, aki rosszkor volt 
rossz helyen, és az arabokkal szemben élő előítéletek 
miatt, azonnal bűnrészesnek találják az ensz-főtitkár 
elrablásában. egy közismert terrorista meggyilkolása 
után pedig egy terroristasejt vezetőjeként kell 
megállnia a helyét

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

baRÁtsÁg, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, 
bevÁNdORlóK, 
teRRORizMus

cOWbOyOK 
les cowboys // színes, francia film, 2015, 116 perc

rendezte: thomas bidegain
szereplők: finnegan oldfield, françois damiens

thomas bidegain, César-díjas forgatókönyvíró 
filmjének világpremierét Cannes-ban tartották. valahol 
franciaországban, egy óriási prérin fekvő falvacskában 
alain (francois damiens) a kisközösség meghatározó 
szereplője. alain egy este tizenhat éves lányával 
táncol önfeledten ám a lány nem sokkal később eltűnik 
és alain mindent feladva a keresésére indul. a férfi 
kontinenseken átívelő útján az egyetlen társa a fia 
lesz, aki feláldozza gyerekkorát, hogy elkísérje őt az 
egyre kilátástalanabb küldetésen, lyontól egészen 
Pakisztánig. Muszlim fundamentalista vezetőkkel, 
amerikai fejvadásszal, terroristákkal és a távoli 
kultúrák hétköznapi emberével egyaránt találkoznak, 
hogy az eltűnt lány nyomára akadjanak.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
tÁRsadalOM, 
lÁzadÁs, 
bevÁNdORlóK



cRulic, a túlvilÁgRa vezető út 
crulic - drumul spre dincolo // színes, román-lengyel animációs film, 2011, 73 perc

rendezte: anca damian
szereplők: vlad ivanov,  Jamie sives 

a nemrég történt valós esetet, maga a főszereplő 
meséli el a túlvilágról. a vlad ivanov hangja által 
életre keltett Crulic - moldvai nyelvjárásban, keserű 
iróniával szövi a történetet. az animációnak egy 
másik elbeszélője is van: Jamie sives. ő akkor veszi 
át a szót, amikor Crulic agyműködése már zavaros, 
az elbeszélés ezen a ponton egyes szám harmadik 
személyű, objektív leírás lesz. az alkotók az animációs 
technikák szinte összes válfaját használják a filmben. 
a szellemes képi megoldások, a kiváló narráció és az 
érzékletes zene feloldják a téma komorságát anélkül, 
hogy elvennék annak súlyát.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

tÁRsadalOM, 
pOlitiKa, HalÁl, 
bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, aNiMÁció

cReative cONtROl 
creative control // amerikai, 2015, 97 perc

rendezte: benjamin dickinson
szereplők: benjamin dickinson, nora zehetner, 
dan Gill

a közeljövő new yorkjában járunk. david 
túlhajszolt Pr-szakember, aki egy high-tech 
virtuálisvalóság-szemüvegnek állít össze nagyszabású 
reklámkampányt. kapcsolata a kedves jógatanárnővel, 
Julie-val minden nappal unalmasabbá válik. david 
irigyen figyeli divatfotós barátja, Wim csillogó életét, 
és egyre jobban vonzódik Wim modell barátnőjéhez, 
sophie-hoz. a szemüveg segítségével megalkotja 
sophie élethű avatarját. a valóság és képzelet közti 
határvonal egyre inkább elmosódik, és david kezéből 
hamar kicsúszik az irányítás.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

tÁRsadalOM, 
Művészet/FilM/Média



Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
HalÁl

csaK a szeReleM szÁMít 
love is all you Need // dán-amerikai film, 2012, 116 perc

rendező: susanne bier
szereplők: Pierce brosnan, Paprika steen,
trine dyrholm, kim bodnia

Philip, a középkorú angol özvegy dániában él. 
ida, akit elhagyott a férje egy fiatalabb nőért, épp 
most esett át egy kemoterápián. kettejük sorsa 
olaszországban forr össze, ahova Philip a fia, ida 
a lánya esküvőjére érkezik. 
susanne bier az esküvő után és az egy jobb világ 
rendezője ismét tökéletes érzékkel találja meg a 
néző lelkéhez vezető utat. 
a Csak a szerelem számít a legkeményebb szívet 
sem hagyja érzéketlenül.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

csalÁdbaN MaRad 
Neka ostane među nama // színes, horvát-szerb vígjáték, 2010, 87 perc

rendező: rajko Grlić
szereplők: Predrag Miki Manojlović, bojan navojec, 

nicola és felesége anamarija gyereket szeretnének, 
de nicola prosztata problémai miatt csak mesterséges 
megtermékenyítéssel sikerül. a sperma azonban, egy 
görbe este folytatásaként nicola öccsétől, bracotól 
származik. braco külön él nejétől, Martatol. a csábítás 
művészetét nem örökölte édesapjától. nem így nicola, 
aki akárkit képes pillanatok alatt elcsábítani és ágyba 
vinni. a férfi kettős életet él. Második családjánál 
“üzleti útjai” alkalmával tartózkodik, harmadik 
“családja” pedig, öccsének braconak a volt felesége 
és lánya, aki vér szerint nicola gyermeke. az apai 
örökségen, azaz a lakáson, az aktfestményeken és az 
erotikán is osztoznak. közös a lakás, ahová a nőket 
fel lehet vinni, közösek a gyerekek, közös az óvszer. 
egyszóval tényleg minden családban marad.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK

Művész



cseNdes szív 
stille hjerte // dán film, 2014, 97 perc

rendező: bille august
szereplők: Ghita nørby, Morten Grunwald, 
Paprika steen 

a család három generációja összegyűlik hétvégére. 
az együtt töltött idő során régi nézeteltérések és 
sérelmek törnek felszínre. a súlyosan beteg anya 
kívánságát – hogy meghaljon, mielőtt elhatalmasodik 
rajta a kór – egyre nehezebben kezelik a családtagok.

a dán filmszemlén négy fontos díjat nyert, köztük a 
legjobb dán film díját – valamint a san sebastian-i 
filmfesztiválon a legjobb színésznőnek járó díjat is 
Paprika steen kapta a filmben nyújtott alakításáért.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
geNeRÁcióK, HalÁl

csOdapiRula 
Medicinen // svéd vígjáték, 2014, 114 perc

rendező: Colin nutley
szereplők: helena bergström, Peter eggers, 
ida engvoll, Cecilia forss

a 45 éves Johanna egy női magazinnál dolgozik, 
egyedül neveli gyerekeit, és nehezen érvényesíti 
érdekeit. Munkahelyén és magánéletében egyformán 
gyakran kerül nehéz helyzetekbe. egy gyenge 
pillanatában külföldi nyaralást ígér gyerekeinek. 
hogy ezt finanszírozza, egy gyógyszerkísérletben kell 
részt vennie tesztalanyként. a fizetés nem túl jó – és 
az orvosságnak van néhány váratlan mellékhatása.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
vÁlasztÁs/
útKeResés



csOKOlÁdé 
chocolat // színes, szinkronizált francia film, 2016, 110 perc

rendező: roschdy zem
szereplők: James thiérrée, omar sy

Csokoládé, a bohóc, korának szimbolikus személye 
volt, aki megihlette a világhírű festőt, toulouse 
lautrec-et és feltűnt az első filmkészítőkként számon 
tartott lumiére testvérek első alkotásaiban is. 
Csokoládé a semmiből jött és Párizsban egyenesen 
szupersztárrá vált. a hirtelen jött vagyon és hírnév 
azonban megmérgezte barátságát a társával, a 
szerencsejáték és a nők rabjává váló Csokoládé önálló 
karrierre vágyott.
az életrevalók sztárja, omar sy alakítja a főszerepet 
ebben a megható és igaz történetben. a nagyszabású, 
egyszerre kacagtató és megríkató film nem csak az 
elfeledett sztár portréja, hanem a XiX-XX. század 
fordulójának krónikája is, melynek témafelvetései 
könnyedén átültethetők napjainkra.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

dHeepaN - egy MeNeKült tÖRtéNete 
dheepan // színes, francia film, 2015, 109 perc

rendező: Jacques audiard 
szereplők: Jesuthasan antonythasan
kalieaswari srinivasan, Claudine vinasithamby

dheepan srí lanka-i tamil, akinek menekülnie kell 
hazájából. franciaországban próbál új életet kezdeni: 
egy lakótelepen lesz gondnok. a többi menekülttel 
és a helybeliekkel éppolyan lassan formálódik a 
kapcsolata, mint új családjával…

Cannes 2015 – arany Pálma

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

tÁRsadalOM, sORs/léleK, 
lÁzadÁs, baRÁtsÁg, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
Művészet/FilM/Média, 
esélyegyeNlőség, 
bevÁNdORlóK, alKOHOl/
dROg, ciRKusz

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
bevÁNdORlóK, 
KultúRÁK



dizÁjNeReN
dizájneren / days on designers // magyar dokumentumfilm, angol felirattal, 2016, 90 perc

rendezte: horváth balázs 

Geri súlyos kábítószerfüggő, dizájner drogokat használ 
intravénásan. két flash között aktív társadalmi életet 
él budapest utcáin, egy olyan szubkultúrában, amelybe 
a “normális” emberek nem láthatnak bele. egy fűtetlen 
foglaltházban télen annyira megbetegedett, hogy 
kómába esett, amputálni kellett a tüdeje egy részét. 
amint felgyógyult, újra drogozni kezdett pedig tudja, 
ha így folytatja, nemsokára meghal. a film ebben az 
időszakban kezdte követni Geri életét, a drogokkal, 
leszokással való küzdelmét. vajon sikerül életben 
maradnia?

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

vÁlasztÁs/
útKeResés, 
tÁRsadalOM, HalÁl
alKOHOl/dROg

dOMbOKON túl 
dupa dealuri // színes, román filmdráma, 2012, 150 perc 

rendező: Cristian Mungiu
szereplők: Cosmina stratan, Cristina flutur, 
valeriu andriuţă

alina és voichita egy árvaházban lettek barátnők 
gyermekkorukban. felnőve szeretőkké váltak, és 
bár korábban hűséget fogadtak egymásnak, alina 
németországban próbál új életet kezdeni. egy idő 
után azonban nem bírja tovább, és visszamegy 
Moldáviába voichitáért. ő azonban időközben más 
elkötelezettséget talált, egy kolostorba vonult, és ott 
is akar maradni örökre. vonakodva, de befogadják 
alinát is pár napra a zárdába, mielőtt visszatérne 
németországba. hamar kiderül azonban, hogy elvei 
nem közösek az ott élőkével.  

a két főszereplőt a 2012-es cannes-i film-fesztiválon 
a legjobb női főszereplők díjával ismerték el. a film a 
legjobb forgatókönyv díját 
is elnyerte.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

tÁRsadalOM, 
sORs/léleK, 
esélyegyeNlőség, 
vallÁs, HalÁl

Művész



égbőlpOttyaNt MiKulÁs
als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel // színes, szinkronizált, német családi film, 2011 107 perc

rendező: oliver dieckmann
szereplők: alexander scheer, noah kraus, 
Mercedes Jadea diaz, Jessica schwarz

a nyolcéves ben családjával beköltözik nagyapja 
megüresedett házába. az új környezetben nagyon 
magányos, nehezen illeszkedik be. helyzetét 
megnehezíti az iskolatársakkal vívott küzdelem, a 
család életét pedig még inkább megváltoztatja az, 
hogy édesapja elveszíti munkáját. kint szürke eső 
esik, és csak az utal az ünnep közelségére, hogy 
ben édesanyja most nyitja meg saját, házi készítésű 
édességeket áruló boltját.

korhatár nélkül megtekinthető

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
baRÁtsÁg, 
KaRÁcsONy

egy FRaNcia csalÁd szexuÁlis KRóNiKÁja 
chroniques sexuelles d’une famille d’aujourd’hui  // színes, francia vígjáték, 2012, 77 perc

rendező: Jean-Marc barr, Pascal arnold
szereplők: Mathias Melloul, valérie Maës, stephan 
hersoen, leila denio, nathan duval

Ma, amikor 7-77 éves korig már mindenki kattintott rá 
az interneten pornó filmre, vagy a tévében véletlenül 
odakapcsolt egy felnőtt csatornára, még mindig 
tiltott dolog a szexről beszélni? főleg családon 
belül? ezeket a gondolatokat boncolgatja könnyed, 
humoros, igazi franciás stílusban a rendező páros 
újabb, a hétköznapitól eltérően szokatlan filmjében. 
a film szociográfia igényességgel ábrázolja egy 
mai hagyományos francia család nemi életének 
generációkon átívelő izgalmas bonyodalmait.

18 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Művész

pÁRKapcsOlat, 
geNeRÁcióK, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK



egy galaMb leült egy ÁgRa, HOgy tűNődjÖN a létezésRől 
en duva satt på en gren och funderadepå tillvaron // színes, svéd vígjáték, 2014, 101 perc

rendező: roy andersson
szereplők: holger andersson, nils Westblom 

roy andersson egzisztencialista trilógiájának utolsó 
részében két, tréfás partikellékekkel kereskedő 
utazóügynök vezet végig egy furcsa világon, amely 
az emberiség történetének tragikomikus tablójaként 
értelmezhető. a faágon ülő galamb elidegenített 
nézőpontjából szemlélhetjük a mindennapi élet 
legbanálisabb jeleneteinek abszurd különösségét. 
a szomorú bohócokra emlékeztető ügynökpáros az 
egyetlen állandó pont, amely összeköti a különálló 
történeteket – a száraz humorú, szatírának is 
mondható, groteszk filmben a múlt, a jelen és az álom 
világa megkülönböztethetetlenül olvad össze 
az emberi lét kibogozhatatlan szövevényévé.

a 2014-es velencei filmfesztivál arany oroszlán díjas 
alkotása. Magyar operatőrök munkája! 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

tÁRsadalOM, sORs/
léleK, baRÁtsÁg

egy NéMet sORs
a german life // osztrák dokumentumfilm, német nyelven, magyar felirattal, 2016, 107 perc

rendezte: Christian krönes, olaf Müller, roland 
schrotthofer, florian Weigensamer 

a nemrég 105 évesen elhunyt brunhilde Pomsel 
gyors-és gépíró titkárnőként dolgozott Joseph 
Goebbels náci propagandaminiszter alatt. életében 
visszatükröződnek a 20. század jelentős történelmi 
fordulatai: az őrült húszas évek berlinjében 
Pomsel egy zsidó ügyvéd titkárnője volt, aki 1933-
ban emigrált. ezután egy jobboldali nacionalista 
frontharcos veterán emlékiratait gépelte, majd egy 
náci párttag barátja szerzett neki állást a berlini 
rádiónál. a posztot úgy kaphatta meg az „apolitikus” 
Pomsel, hogy ő is belépett az nsdaP-be. a film arra 
ösztönzi nézőit, hogy feltegyék maguknak a kérdést: 
ők mit tettek volna a helyében? feláldoznák minden 
erkölcsi elvüket a karrierjük érdekében?

12 éven aluliak számára nem ajánlott

tÁRsadalOM, sORs/
léleK

szépkorú Kamasz Művész



egy szó, MiNt szÁz: szeReleM!
lang historie kort // dán film, 2015, 100 perc

rendezte: May el-toukhy
szereplők: Jens albinus, danica Curcic, trine dyrholm

ellen és barátnői eltökélten keresik a szerelmet. 
a film három éven át kíséri öt késő harmincas-
kora negyvenes nő életét, és nyolc fejezetben 
mutatja be csalódásaikat és örömeiket, könnyeiket 
és mosolyaikat. küzdelmeik háttere mind a nyolc 
fejezetben egy-egy különleges esemény: szilveszteri 
parti, házavató, meglepetésbuli, szentivánéji mulatság, 
esküvő, névadó ünnepség, házassági évforduló, illetve 
születésnap. vajon megtalálja-e ellent és barátnőit a 
boldogság? 
a rangos, dán bodil díjátadón a legjobb színésznő és a 
legjobb forgatókönyv díját kapta.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, 
baRÁtsÁg

szépkorú Kamasz

egy tÖKéletes Nap 
a perfect day // színes, spanyol road movie, 2015, 106 perc

rendező: fernando león de aranoa
szereplők: tim robbins, benicio del toro,
olga kurylenko, Mélanie thierry 

az oscar-díjas benicio del toro és az oscar-díjas tim 
robbins a főszereplői ennek az egyetlen őrült nap 
történetét elmesélő filmnek. az egy tökéletes nap akcióval 
teli road-movie, háborús film és őrült fekete vígjáték 
egyszerre, melyben a kiváló színészek végre komikus 
oldalukat is megmutatják a közönségnek.
egy háború sújtotta bosnyák faluban méretes holttest 
lebeg egy kút alján. a kövér férfinak az lett a veszte, 
hogy gyilkosai vele akarják a helyiek ivóvíz-készletét 
megmérgezni. a nemzetközi segélyszervezet dolgozói 
(benicio del toro - sicario – a bérgyilkos, traffic, 21 Gramm, 
tim robbins - titokzatos folyó, világok harca, a remény 
rabjai, Mélanie thierry – az óceánjáró zongorista legendája) 
hamarosan megérkeznek a helyszínre, hogy kihúzzák a 
hullát, de a kötelük elszakad a súly alatt. versenyfutás 
indul az idővel, hogy hőseink megszerezzenek minden 
szükséges engedélyt (és persze egy strapabíró kötelet) a 
katonák, a háborún nyerészkedők, a bizalmatlan helyiek és 
a bürokrácia között lavírozva – mielőtt a hulla megfertőzi 
a kút vizét. a helyzetet bonyolítja, hogy váratlanul egy 
bombanő (olga kurylenko – a Quantum csendje) is 
csatlakozik a csapathoz, akinek korábban viszonya volt az 
egyik férfival.  

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

baRÁtsÁg, balKÁN, 
KultúRÁK, sORs/
léleK, tÁRsadalOM, 
pOlitiKa



együtt az ég alatt 
über uns das all // színes, feliratos, német filmdráma, 2011, 88 perc

rendező: Jan schomburg
szereplők: Martha sabel, alexander runge

Martha és Paul látszólag tökéletes boldogságban 
élnek. a férfi karrierje felívelőben van, elnyert egy 
remek állást is, így épp a napfényes Marseilles-be 
költöznek. Martha élete azonban egy pillanat alatt 
összeomlik, amikor két rendőrbiztos megjelenik nála 
és közlik vele: férje, Paul öngyilkosságot követett 
el. a nő a temetés miatt elkezdi megkeresni férje 
ismerőseit, s lassan rá kell döbbennie, hogy Paul 
éveken át, folyamatosan hazudott neki.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú

pÁRKapcsOlat, sORs/
léleK, tÁRsadalOM, 
HalÁl

eiseNsteiN MexiKóbaN
eisenstein in guanajuato // holland-mexikói-finn-belga-francia, 105 perc, 2015

rendező: Peter Greenaway
szereplők: elmer back, luis alberti, Maya zapata, 
lisa owen, stelio savante

a nagy orosz filmrendező, eisenstein a Patyomkin 
páncélos zajos sikere után amerikába utazott, de nem 
találta meg a számítását: a konzervatív amerikaiak 
nem fogadták el sem személyét, sem művészetét. 
az extravagáns művész ezért továbbutazik 
Mexikóba, ahol érzéki tapasztalatokban van része: 
megismerkedik érosszal és thanatosszal, a szerelem 
és a halál istenével.

a filmet 2015-ben, a berlini filmfesztiválon arany-
Medve díjra jelölték.

18 éven aluliak számára nem ajánlottvÁlasztÁs/
útKeResés, 
Művészet/FilM/
Média, HalÁl, 
HOMOszexualitÁs

Művész



út a csillagOK alatt - el caMiNO a vilÁg OltÁRÁtól 
a vilÁg végéig
színes, magyar dokumentumfilm, 2011, 96 perc 

rendező: birinyi József 

a két magyar zarándok útját, el Caminoját, a 
legvénebb kontinensen átívelő történetét mutatja be 
a film. a barátokat két kamerával kísérték el az alkotók 
a “világ oltáráról”, fatimától egészen a “világ végéig”, 
a kontinentális európa legnyugatibb pontjáig, a “finis 
terráig”, a Portugál el Camino nyomán.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

vÁlasztÁs/
útKeResés, sORs/
léleK, vallÁs, 
el caMiNO

élet NégyszeR
le quattro volte, Four times // színes, feliratos, olasz-német-svájci filmdráma, 2010, 88 perc

rendező: Michelangelo frammartino
szereplők: Giuseppe fuda, bruno timpano, 
nazareno timpano

a történet egy öreg pásztorral kezdődik, aki egy 
calabriai kis falu dombjának tetejéről tartja szemmel 
kecskenyáját, majd csendesen meghal, de az élet 
körforgása nem áll meg, egy apró kecskegida születik, 
a gida egy öreg fa lábánál keres menedékét, a fát 
kivágják és a közeli faluban végül szenet égetnek 
belőle. frammartino a lélekvándorlásról mesél, és 
ehhez nincs szüksége szavakra. 

frammartino Cannes-i díjnyertes filmje egy 
tökéletesen megkomponált allegória az univerzumról 
és annak minden élő és élettelen részéről, megfelelő 
adag humorral, drámával és bölcsességgel.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

tÁRsadalOM, sORs/
léleK, geNeRÁcióK



első éjszaKa
Nuit #1 // színes, kanadai filmdráma, 2011, 91 perc

rendező: anne émond
szereplők: Catherine de léan, dimitri storoge, 
véronique rebizov, raphaël boulanger

a film egy egyéjszakás kaland története. Clara és 
nikolai egy partin találkoznak és végül a férfi lakásán 
kötnek ki. hajnalban, mikor Clara megpróbál köszönés 
nélkül lelépni, beszélgetni kezdenek - ettől kezdve 
pedig történetük már nem csupán egyszeri kaland. 
két idegen őszinte vallomása egymásnak, mindketten 
átlagon felüli érzelmi intelligenciával rendelkeznek 
és mégsem találják a helyüket a világban. az egész 
cselekmény egyetlen éjszaka néhány óráját öleli fel, 
és szinte valós időben követhetjük a történetet. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott
pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, lÁzadÁs, 
geNeRÁcióK, baRÁtsÁg, 
zeNe, alKOHOl/dROg

Művész

eltűNő HullÁMOK
aurora // színes, litván thriller, 2012, 124 perc 

rendező: kristina buozyte 
szereplők: Marius Jampolskis, Jurga Jutaite, 
frédéric andrau

egy laboratóriumban azzal kísérleteznek, hogy 
egy kómában fekvő beteg képzeletébe behatolva, 
vizuálisan is feltérképezzék az agy működését. a 
feladatra önként vállalkozó lucast (Marius Jampolskis) 
csatlakoztatják rá az öntudatlan kísérleti alanyra, 
aurorára (Jurga Jutaite), aki aztán olyan fantasztikus 
élményekkel ajándékozza meg a film főszereplőjét, 
amelyektől egy idő után képtelenség szabadulni, 
így lucas újra és újra belép a kómában fekvő beteg 
tudatába. lucas az álom, a virtuális érzékelés és a lány 
hatása alá kerül, a kísérlet kicsúszik a tudományos 
keretek közül.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, sORs/
léleK, szexualitÁs/
NeMi szeRepeK

Kamasz Művész



eMbeReK a HídON
Köprüdekiler // színes, feliratos, német-török-holland filmdráma, 2009, 87 perc

rendező: asli Özge
szereplők: fikret Portakal, umut ilker, Murat tokgöz, 
Cemile ilker

fikret a boszporusz híd dugójában illegálisan rózsát 
árul. umut taxizik és minden nap keresztülmegy a 
boszporusz hídon. Murat, közlekedési rendőr, aki a 
hídon dolgozik, magányosnak érzi magát a kocsik 
hosszú sorai közt. a három ember sorsa, anélkül, 
hogy tudnának a másikról, minden nap, a délutáni 
csúcsforgalomban összekapcsolódik, a többi milliónyi 
isztambulihoz hasonlóan, akik a nagyváros szűkre 
szabott lehetőségei közt próbálják valóra váltani 
álmaikat.

12 éven aluliak számára nem ajánlotttÁRsadalOM, 
geNeRÁcióK

Művész

éN és KaMiNsKi
ich und Kaminski // színes, német dráma-komédia, 2015, 124 perc

rendezte: Wolfgang becker
szereplők: daniel brühl, Jesper Christensen, 
amira Casar, denis lavant

a törekvő és magabiztos fiatal műkritikus, sebastian 
zöllner az idős és vak festőről, Manuel kaminskiról 
ír életrajzi regényt. az egykor ünnepelt kaminski, 
Picasso és Matisse barátja mára elfeledve és 
visszavonultan él az alpokban. az együtt töltött idő 
során zöllner minden gátlás nélkül igyekszik faggatni 
kaminskit régi titkairól és életének minden apró 
részletéről, de szembesülnie kell azzal, hogy vak és 
hanyatló egészségű útitársa testileg-lelkileg egyaránt 
sokkal keményebb, mint gondolta. 

12 éven aluliak számára nem ajánlottvÁlasztÁs/
útKeResés, 
geNeRÁcióK, 
baRÁtsÁg, 
Művészet/FilM/
Média, Festészet

Kamasz Művész



éN és te
io e te // színes, feliratos, olasz filmdráma, 2012, 96 perc

rendező: bernardo bertolucci
szereplők: Jacopo olmo antinori, tea falco

a magánakvaló tizenéves lorenzo azt hazudja otthon, 
hogy síelni megy az osztálytársaival, helyette azonban 
leköltözik a pincébe, ahol kedvére lustálkodhat, 
leselkedhet, vagy éppen zenét hallgathat és olvashat. 
arra azonbanw nem számít, hogy váratlanul betoppan 
a számára szinte ismeretlen 23 éves féltestvére, olivia. 
a lány a problémás pasikat és a drogokat habzsolja, 
melyek lassan felemésztik. lorenzóhoz hasonlóan 
olivia is menekül a világ elől, és sokkal esendőbb, 
mint amilyennek tűnik. a fiúnak egy csapásra fel kell 
nőnie, hogy megmentse nővérét függőségeitől, illetve 
leginkább önmagától.

16 éven aluliak számára nem ajánlott
csalÁd/gyeReK, 
lÁzadÁs, 
geNeRÁcióK, 
baRÁtsÁg, alKOHOl/
dROg, szépiROdalOM

Kamasz

eszeveszett MeséK 
Relatos salvajes // színes, szinkronizált argentin-spanyol film, 2014, 122 perc

rendezte: damián szifrón
szereplők: ricardo darín, oscar Martínez, leonardo 
sbaraglia, erica rivas, rita Cortese, Julieta zylberberg, 
darío Grandinetti

2014 legőrültebb, fergeteges vígjátékának főszereplői 
eljutnak arra a pontra, amikor betelik a pohár. 
amikor nincs visszaút. amikor elszakad valami és 
olyat tesznek, ami visszafordíthatatlan események 
láncolatát indítja el. 

az argentin film az egész világot meghódította: 
világpremierjét a Cannes-i nemzetközi filmfesztiválon 
tartották, oscarra jelölték és eddig bárhol mutatták 
be, a közönség mindenhol egyetértett abban, hogy 
az eszeveszett mesék semmihez sem hasonlítható 
filmélményt nyújt!

16 éven aluliak számára nem ajánlott

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM, lÁzadÁs

Kamasz Művész



évszaKOK
les saisons // színes, szinkronizált francia természetfilm, 2016, 97 perc

rendező: Jacques Cluzaud, Jacques Perrin

Jacques Perrin és Jacques Cluzaud, az oscar-
jelölt rendezőpáros elkészítette a filmtörténet 
legnagyszabásúbb természetfilmjét: az évszakokat. 
a jégkorszak után újra elkezdődött az évszakok 
váltakozása. a kontinenst beborították a sűrű, 
életteli erdők, amelyeket benépesítettek a bölények, 
a farkasok, a hiúzok, medvék és a többi európai 
vadállat. az állatvilág húszezer évének történetét 
látjuk, ahogy alkalmazkodnak és dacolnak a 
klímaváltozással és az egyre nagyobb teret elfoglaló 
emberrel. a film egyszerre tesz fel kérdéseket az 
emberi civilizáció és az állatok békés egymás mellett 
élésének lehetőségéről és válik minden idők egyik 
leglátványosabb természetfilmjévé. az évszakok 
úgy mutatja be a világunkat, ahogy még soha nem 
láthattuk.

6 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

FeNNtaRtHató 
Fejlődés

ez csaK a vilÁg vége
juste la fin du monde // kanadai film, francia nyelven, magyar felirattal, 2016, 97 perc 

rendezte: Xavier dolan
szereplők: nathalie baye, vincent Cassel, 
Marion Cotillard, léa seydoux,Gaspard ulliel

tizenkét év távollét után az író, louis visszatér 
szülővárosába, hogy elmondja családjának féltve 
őrzött titkát. hamarosan felszínre törnek az elfojtott 
indulatok. hiába próbálnak meg empátiával közelíteni 
egymás felé, az egymásra figyelni már képtelen 
családtagok csak saját sérelmeiket és magányukat 
képesek előtérbe helyezni, ami még több szenvedélyes 
konfliktust szül.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

vÁlasztÁs/útKeResés, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, sORs/
léleK, HalÁl, 
HOMOszexualitÁs



ez NeM egy FilM
in film nist // színes, iráni dokumentumfilm , 2010, 75 perc 

rendező: Jafar Panahi 
szereplő: Jafar Panahi

ez nem egy (hagyományos) film, többek között azért 
sem, mert Jafar Panahi rendező húsz évre el van tiltva 
minden filmes alkotói tevékenységtől. ennek ellenére 
ez egy egyedi és rendhagyó dokumentumfilm, melyet 
Panahi és társrendező barátja Mojtaba Mirtahmasb 
házi őrizetben készített arról, hogy milyen lenne, ha 
tényleg megrendezhetné a filmet amit szeretne. a 
dokumentumfilmben maga a rendező szerepel, akit 
iránban hat év fogságra és húsz év alkotástól való 
eltiltásra ítélték, rendszerellenes tevékenység vádjával. 

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, vallÁs, 
pOlitiKa

FeHéR ÁRNyéK
White shadow // tanzániai-német-olasz filmdráma, 2013, 117perc

rendező: noaz deshe
szereplő: hamisi bazili ,salum abdallah, riziki ally 

a fehér árnyék alias történetét meséli el, egy fekete-
afrikai albínó fiúét, akinek menekülnie kell üldözői elől. 
sokan ugyanis varázserőt tulajdonítanak az albinók 
szerveinek, legértékesebbnek a szívet tartva. apja 
halála után az édesanyja a fővárosba küldi, abban a 
reményben, hogy ott nagyobb biztonságban lesz. itt a 
nagybátyjának dolgozik, aki piti üzletekből tartja fent 
magát. lassan a városban is elfogy körülötte a levegő, 
magára marad a számára ismeretlen környezetben, 
amelyről kiderül, hogy ugyanolyan farkastörvények 
szerint működik, mint a vadon.

a sundance filmfesztivál versenyprogramjában 
debütált alkotás számos fontos fesztivált megjárt. 
köztük a rendező jelenlétében a hazai Cinefesten 
versenyprogramban szerepelt!

18 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

tÁRsadalOM, 
sORs/léleK, 
esélyegyeNlőség



FeHéR éjszaKa
Nuit blanche // színes, francia-belga-luxemburgi, akció thriller, 2011, 98 perc

rendező: frédéric Jardin 
szereplők: tomer sisley, Joey starr, Julien boisselier, 
serge riaboukine

egy éjszaka, egy drogüzlet, két átverés, menekülés, 
gyermekrablás - egy igazi francia rendőrfilm. frédéric 
Jardin egyetlen éjszaka történéseit meséli el: 100 perc, 
feszített tempóban, tömény akció, váratlan fordulatok. 
egy piszkos zsaru (tomer sisley) története, aki megköti 
élete legnagyobb üzletét, de ezzel egyidőben kockára 
teszi egyetlen fia életét…

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia

FeKetéK jOgai
the black power Mixtape 1967-1975 // színes, svéd dokumentumfilm, 2011, 100 perc

Feketék Jogai
The Black Power Mixtape 1967-1975

Göran Olsson filmjét
Erykah Badu
Harry Belafonte
Stokely Carmichael
Angela Davis

bemutatja

www.menjunkmoziba.hu
www.facbook.com/menjunkmoziba

I’M BLack
and I’M Proud

Fekete_Jogai_16k_HU_Poster.indd   1 2012.08.31.   12:13:47

rendezte: Göran hugo olsson
szereplők: erykah badu, harry belafonte, 
stokely Carmichael, kathleen Cleaver

a feketék jogai egy mélyreható dokumentumfilm, mely 
a black Power („fekete erő”) mozgalom, kialakulását és 
történetét mutatja be az afroamerikai közösségekben. 
a black Power a faji szegregáció ellen harcolt, nem az 
asszimilációért, hanem egy plurális társadalomért. a 
rendező érzékletes harlemi életképeken, a gettó életén 
és zenéjén keresztül ábrázolja az eseményeket, olyan 
kiváló személyiségek kommentárjaival, mint Martin 
luther king, Malcolm X, stokely Carmichael, vagy 
angela davis.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

tÁRsadalOM, 
pOlitiKa, lÁzadÁs, 
esélyegyeNlőség, 
zeNe



FeReNc pÁpa - bueNOs aiRestől a vatiKÁNig 
Francisco – el padre jorge // színes, argetin, életrajzi film, 2015, 104 perc

rendező: beda docampo feijóo
szereplők: darío Grandinetti, silvia abascal

amikor egy buenos aires-i orvostanhallgató felfedezi 
keresztény hitét, még nem sejti: ez az első lépés 
azon a hosszú úton, amely végül rómába vezeti. 
a fiatal spanyol újságírónő, ana a 2005-ös pápai 
konklávé idején ismerkedik meg Jorge Mario bergoglio 
bíborossal. ekkor kezdődik mély barátságuk, amelyben 
a humor, a meghittség, a szeretet és a bölcsesség 
éppoly fontos szerepet játszanak, mint Jorge atya 
– azaz ahogy ma már inkább ismerjük: ferenc pápa 
– azóta is hirdetett tanításaiban. ana és Jorge atya 
beszélgetései során kibontakozik az egykori szegény 
olasz menekültek gyermekének sorsa: ifjúkori 
szerelmei, elhivatottságának megtalálása, küzdelme 
a korrupt kormányok és bűnszövetkezetek ellen, 
az elesettekért való kiállása és mélyen emberi, a 
szeretetet mindenek fölé helyező hitvallása.

12 éven aluliaknak nem ajánlott

szépkorú Kamasz

tÁRsadalOM, sORs/
léleK, pOlitiKa, 
vÁlasztÁs/
útKeResés, vallÁs, 
KultúRÁK

FiscHeR ivÁN 
színes, magyar dokumentumfilm, 2014, 75 perc  

rendező: sólyom andrás
szereplő: fisher iván

fischer iván legendás művész, aki évről
évre elvarázsolja a világot a budapesti 
fesztiválzenekar élén. stábunk egy éven át követte 
három földrészen, tucatnyi ország koncerttermein át. 
zajos siker követte útját 
new yorktól hongkongig. a filmben megismerjük 
fischer ivánt karmesteri, rendezői és zeneszerzői énje 
mellett magánemberként is, és bár a zsenialitásnak 
nincs receptje, bepillantást 
nyerhetünk a titokba, amely fischer ivánt a zenei 
élet legnagyobb nemzetközi kritikusa szerint is az év 
emberévé tette 2014-ben.

korhatár nélkül megtekinthető

szépkorú Művész

Művészet/FilM/
Média, zeNe



FRaNces Ha
Frances Ha // fekete-fehér, amerikai romantikus vígjáték, 2012, 86 perc

rendezte: noah baumbach
szereplők: Greta Gerwig, Mickey sumner, adam driver, 
Grace Gummer, Michael zegen

a frances ha vígjáték a new york-i huszonévesek 
útkereséséről és mindennapjairól kifinomult, hiteles 
és roppantmód szerethető stílusban. a 27 éves 
frances (Greta Gerwig – rómának szeretettel, Csak 
szexre kellesz, arthur, a legjobb parti) gyakornok egy 
tánctársulatnál. a new york-i fiatalok problémákkal 
teli hétköznapjait éli, nap mint nap fontos kérdésekkel 
szembesülve: az álmait kövesse, vagy inkább 
keményen dolgozzon a jövőjéért? költözzön albérletbe, 
vagy a barátainál lébecoljon tovább? és mi a helyzet 
a legjobb barátnőjével? frances mindenekelőtt a 
boldogságot keresi, amiért képes meglehetősen 
váratlan és mindenekelőtt felelőtlen döntéseket hozni 
– például azt, hogy átruccanjon Párizsba.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

pÁRKapcsOlat, 
tÁRsadalOM, 
lÁzadÁs, vÁlasztÁs/
útKeResés, 
geNeRÁcióK, 
baRÁtsÁg, zeNe

FRaNK 
Frank // színes, angol-ír film, 2014, 95 perc

rendezte: lenny abrahamson
szereplők: Michael fassbender, domhnall Gleeson, 
Maggie Gyllenhaal, scoot Mcnairy

az oscar-jelölt Michael fassbender (Macbeth, 12 év 
rabszolgaság, shame – a szégyentelen, Prometheus) 
alakítja franket, a kiejthetetlen nevű indie banda, 
a the soronprfbs frontemberét ebben az egyéni 
hangulatú zenés vígjátékban. frank még a zenészek 
körében is igazi különcnek számít: csak a tökéletes 
hangzás érdekli, mindenben az inspirációt keresi 
– és még alvás közben sem veszi le az egész fejét 
körbevevő hatalmas papírmasé maszkot. frank és 
csapata kizárólag a popszakmát messzemenőkig 
elutasító egyéniségekből áll.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

pÁRKapcsOlat, 
lÁzadÁs, baRÁtsÁg, 
zeNe, abszuRd



Fúsi
Fúsi // színes, feliratos izlandi filmdráma, 94 perc, 2015

rendezte: dagur kári
szereplők: Gunnar Jónsson, ilmur kristjánsdóttir, 
sigurjón kjartansson

a 43 éves fúsi (Gunnar Jónsson) még mindig az 
anyjával él. a túlsúlyos, magányos férfit nap mint nap 
piszkálják emiatt munkahelyén, a helyi repülőtéren, 
ahol csomagkezelőként dolgozik. esténként a fő 
szórakozása az, hogy heavy metal számokat kér a helyi 
rádió kívánságműsorában, vagy második világháborús 
csatákat játszik el miniatűr figurákkal. barátja alig 
van, életét a napi rutinok teszik ki. fúsi élete azonban 
megváltozik, amikor anyja udvarlója beíratja őt 
szülinapi ajándékként táncórákra. itt ismerkedik meg a 
különc sjöfnnel (ilmur kristjánsdóttir), aki szép lassan 
kicsalogatja a magányos férfit a csigaházából, fúsinak 
pedig nem kell sok, hogy teljesen belehabarodjon a 
nőbe. ám hamarosan kiderül, hogy sjöfn a virgonc 
felszín alatt legalább annyira sebzett, mint fúsi.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, 
csalÁd/gyeReK, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRep, vÁlasztÁs/
útKeResés

Kamasz Művész

geMMa bOveRy
gemma bovery // színes, feliratos, francia romantikus film, 2014, 99 perc

rendezte: anne fontaine
szereplők: fabrice luchini, Gemma arterton

az idilli normandiai falu békés életét felkavarja 
a nagyvilági Gemma bovery (Gemma arterton) és 
férjének az érkezése. a különös szépségű nő már 
pusztán megjelenésével is felhívja magára a helyi 
pékséget vezető Martin (fabrice luchini) figyelmét, 
a középkorú férfi érdeklődése pedig lassan rajongássá 
válik, ahogy egyre több hasonlóságot fedez fel az 
asszony és flaubert regényalakja, bovaryné között. 
Martin mániája lesz, hogy neki kell megmentenie 
az asszonyt, aki minden bizonnyal a tragikus hősnő 
sorsára jut majd, ha ő nem lép közbe. a helyzetet 
bonyolítja, hogy megjelenik Gemma egykori szerelme 
is. Martin tettei pedig sokszor éppen az ellenkező 
hatást váltják ki, mint ami a szándéka volt.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú

pÁRKapcsOlat, 
szépiROdalOM



gibRaltÁR 
gibraltar // színes, feliratos, francia-kanadai thriller, 2013, 116 perc

rendezte: Julien leclercq
szereplők: Gilles lellouche, tahar rahim

Marc duval (Gilles lellouche) a nyolcvanas évek 
Gibraltárjában üzemelteti a kocsmáját, mely a 
tengerészek gyakori találkozási pontja. a férfi úszik 
az adósságokban, fogalma sincs, hogy meddig tudja 
még eltartani a családját. ekkor környékezi meg az 
ambiciózus vámügynök, redjani (tahar rahim) egy 
olyan ajánlattal, mely kiránthatja Marcot a mélyből: 
arra kéri hogy kémkedjen a hatóságoknak, ugyanis 
a kikötő ezen szakasza kedvelt a drogcsempészek 
útvonal. Marcot a rajtaütések után fejpénz illeti, 
a kezdeti sikerek pedig felbátorítják, ezért egyre 
mélyebbre ássa magát a drogügyletekben. amikor 
felfigyel rá egy rettegett olasz maffiafőnök (riccardo 
scamarcio), már késő kiszállni: a férfi nemcsak a Marc-
kal való üzletben lesz érdekelt, hanem viszonyt kezd 
annak gyönyörű és makacs húgával is.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, alKOHOl/
dROg

gyÁsz 
Mourning // színes, iráni filmdráma, 2011, 85 perc

bemutatja

www.menjunkmoziba.hu
http://www.facebook.com/menjunkmoziba

Szereplők:
Sharareh Pasha, Kiomars Giti, Amir Hossein Maleki,

Sahar Dolatshahi, Peyman Moaadi, Adel Yaraghi
Rendező: Morteza Farshbaf  Írták: Anahita Ghazvinizadeh, Morteza Farshbaf  Executive Producer: Behnaz Beski  Producer: Javad Noruzbeigi 

Operatőr: Hamid Reza Ahmadi Ara  Vágó: Hesam Eslami  Hang: Vahid Moghadasi, Alireza Alavian

Gyász
Morteza Farshbaf

filmje

Mourning  سوگ

rendezte: Morteza farshbaf
szereplők: sahar dolatshahi, kiomars Gity, 
amirhossein Maleki, Peyman Moaadi

arshia szülei veszekedését hallgatja egy sötét 
szobában, csak a kiabálást hallja és a beszűrődő 
fényt, majd az ajtó csapódását. a szülők beszállnak az 
autóba, a rokonokra hagyván arshia-t elindulnak haza, 
teheránba. a rokonok: kamran és sharareh mindketten 
siketek, ők is elindulnak teherán felé, hogy hazavigyék 
a gyereket. az úton azonban rettenetes dologgal 
szembesülnek: egy balesetben mindketten meghaltak. 
kamran és sharareh úgy dönt nem mondják el arshia-
nak mi történt. Csak mennek tovább, jelbeszéddel 
kommunikálnak, a hátsó ülésen utazó arshia pedig 
figyeli jeleiket.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
tÁRsadalOM, HalÁl



gyeRMeKeiNK
a perdre la raison // színes, feliratos, belga-luxemburgi-francia-svájci filmdráma, 2012, 111 perc

rendező: Joachim lafosse
szereplők: niels arestrup, tahar rahim, 
émilie dequenne, baya belal

egy finoman hangolt pszichológiai dráma, egy fiatal 
nő, feleség és családanya tragédiája.
Murielle és Mounir szenvedélyesen szeretik egymást. 
Mounir marokkói bevándorló, akit a jómódú doktor 
Pinget gyerekkorában magához fogadott, és akinek 
a pótapa egy kényelmes életet biztosít. a fiatalok 
összeházasodnak és gyermekeik születnek, azonban 
érzelmileg és egzisztenciálisan egyre jobban ki lesznek 
szolgáltatva a magányos doktornak. a család egy 
olyan egészségtelen érzelmi állapotba kerül, mely 
alattomosan vezet a tragikus kimenetel felé.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
HalÁl, 
bevÁNdORlóK, 
KultúRÁK

HaiFai KiKÖtő
Hayored lema’ala / afterthought // izraeli film, 2015, 104 perc

rendezte: elad keidan
szereplők: itay tiran, uri klauzner, Michaela eshet

két férfi sétál haifa óvárosában. ellentétes irányban 
mennek: egyikük felfelé, a másik pedig lefelé igyekszik 
a hegyen. a haifai séta filozofikus körkép az egyénről, 
társadalomról, indentitásról – és magáról az életről.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

vÁlasztÁs/
útKeResés, sORs/
léleK, KultúRÁK

szépkorú



HalÁl szaRajevóbaN 
smrt u sarajevu // bosnyák-francia film, 2016, 85 perc

rendezte: danis tanovic
szereplők: snezana vidovic, izudin bajrovic, 
vedrana seksan

2014. június 28., szarajevó. a város legjobb 
szállodájának igazgatója izgatottan készül a 
városba érkező rangos delegáció fogadására, akik 
az első világháborút kirobbantó gyilkosság századik 
évfordulóján a békét és összetartást készülnek 
megünnepelni. az elnöki lakosztályban egy francia 
vendég gyakorolja hatásos beszédét, a tetőteraszon 
pedig televíziós stáb készít interjúsorozatot 
Gavrilo Principről és tettének következményeiről. 
Gyilkos volt, terrorista, őrült vagy hős? Még mindig 
kihat-e napjainkra az a végzetes lövés? a szálloda 
személyzetének azonban nem az évforduló a legfőbb 
gondja: hónapok óta nem kaptak fizetést, ezért a 
dolgozókat megosztó sztrájkra készülnek.  

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

tÁRsadalOM, 
geNeRÁcióK, 
pOlitiKa, Művészet/
FilM/Média, sztRÁjK

HajszÁl HíjÁN úRieMbeR 
en ganske snill mann // színes, feliratos, norvég vígjáték, 105 perc, 2010

rendező: hans Petter Moland
szereplők: stellan skarsgard, henrik Mestad, 
bjorn floberg, Gard b. eidsvold

ulrik 12 évet ült gyilkosságért. szabadulása után bérel 
egy kis alagsori szobát. ahol meglátogatja a Gengszter 
barátja. a régi szép időkről beszélgetnek, és kennyről, 
aki miatt ulrik börtönbe került. a haver kideríti, hol 
dolgozik kenny, és ulrik kémkedni kezd utána. kenny 
már nem él egyedül, és láthatólag nagyon boldog. 
ulrikot ez szíven üti, de a haver nem hagyja békén, 
míg bosszút nem áll. ulrik rájön, hogy kennynek 
semmi köze nem volt a letartóztatásához. Miért kéne 
hát megölnie? nem inkább a gengszter haver nélkül 
lehetne jobb ez a világ?

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia

Művész



Hasta la vista 
Hasta la vista // színes, magyarul beszelő, belga filmdráma, 2011, 108 perc

rendező: Geoffrey enthoven
szereplők: tom audenaert, robrecht vanden thoren,
Gilles de schrijver, isabelle de hertogh

lars, Philip és Jozef három flamand jóbarát, akik 
a többi fiatalhoz hasonlóan egyetlen dolgot 
szeretnének: minél előbb elveszíteni a szüzességüket. 
Csakhogy testi fogyatékaik korlátozzák őket a 
csajozásban, ez azonban nem tudja megakadályozni 
őket terveik valóra váltásában: hirtelen ötlettől 
vezérelve úgy döntenek, spanyolországba utaznak, 
ahol van egy speciális bordélyház. szüleiknek nem 
merik elmondani az igazságot, ezért azt hazudják, 
hogy borkóstoló túrára készülnek. lars állapota 
azonban hirtelen rosszabbra fordul, így az orvos 
ellenjavallja az utazást. a fiúk végül titokban szöknek 
külföldre, amihez a zsémbes, túlsúlyos vallon asszonyt, 
Claude-ot (isabelle de hertogh) tudják megszerezni 
ápolónak és túravezetőnek. együtt egy kis 
mikrobuszban vágnak neki az életre szóló kalandnak.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

HaNeKe, a ReNdező
Michael Haneke - portrat eines Film - Handwerkers // színes, osztrák-francia portréfilm, 2013, 92 perc

rendező: yves Montmayeur
szereplők: Michael haneke, Juliette binoche
béatrice dalle, isabelle huppert, susanne lothar,
emmanuelle riva, Jean-louis trintignant

huszonöt éves munkássága alatt Michael haneke 
korunk egyik legfontosabb rendezőjévé vált. idén 
a szerelem című filmért oscar-díjjal is kitüntették.
a fehér szalag, a zongoratanárnő, a rejtély, a furcsa 
játék, a 71 töredék a véletlen kronológiájából, 
a farkasok ideje és a benny videója sokak számára 
páratlanul jelentőssé tették az osztrák rendezőt. 
Munkatársa és barátja, yves Montmayeur tíz éven 
keresztül követte forgatásain és a rögzített anyagból 
elkészítette a mesterről szóló portréfilmet.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Művész

Művészet/FilM/
Média

Kamasz

szexualitÁs/
NeMi szeRepeK, 
tÁRsadalOM, 
baRÁtsÁg, lÁzadÁs, 
esélyegyeNlőség



HatÁRidős esKüvő 
the Wedding plan / lavoor et Hakir // izraeli film, héber nyelven magyar felirattal, 2016, 
110 perc

rendezte: rama burshtein
szereplők: noa koler, amos tamam

Michal 32 éves. egy évvel ezelőtt lett vallásos, és 
most készül az esküvőjére. a vőlegény azonban egy 
hónappal az esküvő előtt meggondolja magát. Michal 
úgy érzi, képtelen visszatérni korábbi életéhez és újra 
a szabályok szerint elkezdeni a társkeresést. hirtelen 
változást akar, és mélyen hiszi, hogy ha eléggé kér 
valamit, isten meg fogja adni. Megvan a helyszín, a 
ruha, a lakás: isten bizonyára küld majd mindehhez egy 
vőlegényt is.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

pÁRKapcsOlat, 
sORs/léleK, vallÁs, 
esKüvő

HavaNNa szeRetleK!
7 dias en la Habana // színes, feliratos, francia-spanyol filmdráma, 2012, 129 perc

rendező: laurent Cantet, benicio del toro, Julio 
Medem, Gaspar noé, elia suleiman, Juan Carlos 
tabío, Pablo trapero
szereplők: Josh hutcherson, Melissa rivera, 
emir kusturica, daniel brühl

ennek a különleges filmnek az alkotói azzal a 
szándékkal dolgoztak együtt, hogy több történeten 
keresztül megörökítsék havanna hangulatát 2011-ben. 
a havanna, szeretlek! egy eklektikus, élettelei alkotás 
a világ egyik legizgalmasabb városáról.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

tÁRsadalOM, sORs/
léleK



HavaNNai éjszaKa 
Retour a ithaque // színes, feliratos, francia-kubai filmdráma, 2014, 95 perc

rendező: laurent Cantet
szereplők: isabel santos, Jorge Perugorría

a havannai éjszaka az első film, amely teljes 
egészében kubában forgott és kendőzetlen 
őszinteséggel beszél egy elveszett generáció 
minden illúziójáról és csalódottságáról. amadeo 16 
évig nem találkozott legjobb barátaival, feleségével 
együtt az egész életét egyik napról a másikra hátra 
hagyta és spanyolországba emigrált. Most, amikor 
váratlanul hazatér, találkozóra hívja barátait, a múltat 
felemlegetve nosztalgiával tekintenek fiatalkorukra, 
amikor azt hitték, hogy együtt megválthatják a világot. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú

tÁRsadalOM, 
geNeRÁcióK, 
baRÁtsÁg, pOlitiKa

HétszeR leNt, NyOlcszOR FeNt
8 fois debout // színes, francia, filmdráma, 2010, 103 perc

bemutatja

www.menjunkmoziba.hu
www.facbook.com/menjunkmoziba

Hétszer lenn,
nyolcszor fenn

Xabi Molia filmje

Ilyen az élet:

hétszer lenn, nyolcszor fenn!

Denis Podalydès és Julie Gayet

Hetszer_lennk_nyolcszor_fenn_12HU_Poster.indd   1 2012.09.03.   3:00:54

rendezte: Xabi Molia
szereplők: Julie Gayet, denis Podalydès, 
Mathieu busson, kevyn frachon

Jól menő állás, karrier, takaros ház, minimum két 
gyerek, ezek az alapvető feltételei egy a társadalmi 
normáknak megfelelő életnek. de mi a helyzet azokkal 
a perifériára szorult emberekkel, akik egyik albérletből 
költöznek a másikba, egyik sikertelen állásinterjúról 
a másikra mennek? Xabi Molia egy nő és egy férfi 
történetét meséli el, akik többszöri bukás után is 
képesek újra felállni.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat 
vÁlasztÁs/útKeResés 
tÁRsadalOM  
lÁzadÁs, sORs/léleK 
baRÁtsÁg

Kamasz



Hóesés baRcelONÁbaN
barcelona, nit d’hivern // spanyol vígjáték, katalán nyelven, magyar felirattal, 2015, 
105 perc

rendezte: dani de la orden
szereplők: alexandra Jiménez,  Àlex Maruny, Miki 
esparbé

barcelona lázasan készülődik a téli ünnepekre, és 
az egész városban árad a szerelem és a varázslatos 
hangulat. a fiatal párnak, Carlesnak és laurának 
nemrég született meg az első gyermeke. a 
nagymamának, Carmennak fontos bejelentenivalója 
van: utolérte a szerelem, de sajnos nem mindenki 
fogadja kitörő örömmel a jó hírt. adrian és angel 
szobatársak: mindent megosztanak egymás közt. 
amikor megismerkednek egy csodálatos lánnyal, 
kiderül, hogy mégis van olyan helyzet, amikor nem 
jó ötlet az osztozkodás. a javíthatatlan romantikus, 
oscar elhatározza: végre egyszer úgy lesz egyéjszakás 
kalandja, hogy nem szeret bele azonnal fülig a 
partnerébe. Jaume pedig ötven év után először érez 
szerelmet, amikor egy titokzatos francia nő megjelenik 
az életében. karácsony – a szeretet és szerelem 
időszaka barcelonában is!

16 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat

Kamasz

ida 
ida // fekete-fehér, lengyel-dán film, 2013, 80 perc

rendezte: Pawel Pawlikowski
szereplők: agata kulesza, agata trzebuchowska, 
dawid ogrodnik, Jerzy trela

a lengyel filmiskola legnagyobb alkotásainak 
stílusában fogant ida megrendítő, kiemelkedő képi 
világú dráma, amelyben két nő története finoman 
összefonódik a közép-európai történelmi háttérrel. a 
’60-as években egy lengyel kolostorban nevelkedik az 
árva novícius ida. a fogadalomtétel előtt, az apácák 
tanácsára meglátogatja nénikéjét, egyetlen élő 
rokonát, akivel korábban soha nem találkozott. Wanda 
néhány évvel korábban még nagyhatalmú ügyészként 
a rendszer ellenségeit küldte a halálba, de mostanra 
kegyvesztetté vált. akkor találkozik unokahúgával, 
amikor mindketten válaszúthoz érkeznek: identitásuk 
és jövőjük meghatározásához szembe kell nézniük a 
múltjukkal.

osCar-díJ 2015: a legjobb idegen nyelvű film

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, sORs/
léleK, vallÁs



idegeN a tóNÁl 
l’inconnu du lac // színes, feliratos, francia filmdráma, 2013, 100 perc

rendező: alain Guiraudie
szereplők: Pierre deladonchamps, Christophe Paou
Patrick d’assumçao, Jérőme Chappatte, Mathieu 
vervisch 

franck (Pierre deladonchamps) egy tó partján 
tölti napjait, ahol férfiak ismerkednek férfiakkal. 
Megismerkedik a titokzatos és kissé félelmetes 
Michellel (Christophe Paou), akibe vakon beleszeret. 
amikor egy férfit holtan találnak, franck és Michel 
gyorsan gyanúsítottakká válnak, de a veszélyekkel 
nem törődve folytatják szenvedélyes és veszélyes 
kapcsolatukat. az idegen a tónál erotikus thriller, 
ami a szexuális vágy által kiváltott tettekről és azok 
következményeiről szól.
 
18 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

szexualitÁs/
NeMi szeRepeK, 
pÁRKapcsOlat, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, 
HOMOszexualitÁs

iFjúsÁg
la giovinezza // színes, szinkronizált olasz-francia-svájci-angol film, 2015, 118 perc

rendezte: Paolo sorrentino
szereplők: Michael Caine, harvey keitel, 
rachel Weisz, Paul dano, Jane fonda

sorrentino a rómába kalauzoló, oscar-díjas a nagy szépség 
után ismét fellinit idéző, lenyűgöző filmmel jelentkezik. 
ezúttal egy svájci alpok-beli luxusszálloda szolgáltatja 
a díszletet, itt pihen a már nyugdíjba vonult, világhírű 
zeneszerző és karmester, fred (a kétszeres oscar-díjas 
sir Michael Caine) és legjobb barátja, a filmrendező Mick 
(harvey keitel). fred kíváncsisággal szemléli a hotel többi 
vendégét, lánya (az oscar-díjas rachel Weisz) problémáit, 
valamint a fiatal és ambiciózus írókat, akikkel Mick együtt 
dolgozik egy forgatókönyvön. saját zenei karrierjét 
lezártnak tekinti, ám a legmagasabb szinten szeretnék, 
hogy még egyszer vezényeljen: magától ii. erzsébet brit 
királynőtől kap meghívót, hogy lépjen fel Philip herceg 
születésnapján. a meghívást rögtön elutasítja, de a királyi 
család állhatatosnak bizonyul.

Cannes-i neMzetkÖzi filMfesztivál 2015
versenyprogram
euróPa filMdíJ 2015 - legjobb európai film

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

szexualitÁs/
NeMi szeRepeK, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, sORs/
léleK, geNeRÁcióK, 
Művészet/FilM/Média, 
HalÁl



ill MaNORs - RÁzós KÖRNyéK 
ill Manors // színes, feliratos, angol filmdráma, 2012, 121 perc

rendező: ben drew
szereplők: keef Coggins, ryan de la Cruz

a soul és rapsztár Plan b erőteljes nagyjátékfilmes 
bemutatkozása, az ill Manors – rázós környék 
hangsúlyos zenei kísérettel, fiatalosan és keményen 
beszél az utca világáról.
az egy hét alatt játszódó történetben több sors 
fonódik össze: london kegyetlen utcáin egy olyan 
világban, melynek természetes része az erőszak.

18 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

tÁRsadalOM, sORs/léleK, 
bűNügy/bÖRtÖN/MaFFia, 
baRÁtsÁg, alKOHOl/dROg

jacKie  
jackie // színes, chilei-francia-amerikai, 2016, 100 perc

rendezte: Pablo larraín 
szereplők: natalie Portman

osCar-JelÖlés 2017:
a legjobb női főszereplő (natalie Portman)
a legjobb jelmez
a legjobb filmzene

Pablo larraín (no) legújabb alkotása intim, egyben 
szívszorító portré, amely megreformálja
az életrajzi film műfaját. a Jackie a címszereplő 
szemén keresztül mutatja be a tragédiát
követő néhány nap eseményeit – natalie Portman 
(fekete hattyú) megformálásában, aki
lenyűgöző alakításával a kritikusok egyöntetű 
véleménye szerint elnyerheti második oscar-
díját is.
a first ladyt, Jacqueline bouvier kennedyt a világ 
egyszerűen csak Jackie-ként ismerte meg.
az egész ország rajongott érte, nagy szerepe volt 
abban, hogy Jfk elnöksége alatt gyökeresen
megváltozott az amerikai közvélemény viszonya a 
fehér házhoz és az elnöki párhoz.

18 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/
útKeResés, sORs/
léleK, pOlitiKa, 
HalÁl, életRajzi

szépkorú Kamasz Művész



jÖN HaROld! 
Her er Harold // feliratos, norvég vígjáték, 87 perc, 2014

harold (björn sundquist) már negyven éve ugyanazt a 
kis családi vállalkozását vezeti feleségével: bútorokat 
értékesítenek egy norvég kisvárosban. a nyugdíjas 
korhoz közelítő férfi hirtelen a csőd szélére kerül, 
amikor a svéd ikea éppen harold bútorboltjának a 
szomszédságában nyitja meg legnagyobb norvég 
üzletét. harold viszont nem hagyja, hogy élete 
munkáját nyom nélkül eltörölje a multi, hogy a tömörfa 
bútorok helyét végérvenyesen átvegyék a lapraszerelt 
konfekciók: pisztolyt ragad és nekivág svédországnak. 
azt tervezi, hogy elrabolja az ikea alapítóját, ingvar 
kampradot (björn Granath) és bosszút áll. az eszelős 
ötlet végrehajtásában segítségére lesz egy svéd 
tinédzserlány, ebba (fanny ketter), akivel út közben 
ismerkedik meg. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott
csalÁd/gyeReK, 
geNeRÁcióK

szépkorú Kamasz

Két Nap, egy éjszaKa
deux jours, une nuit // színes, belga-francia-olasz film, 2014, 95 perc

rendezte: Jean-Pierre és luc dardenne
szereplők: Marion Cotillard, fabrizio rongione, 
olivier Gourmet

a belga dardenne-testvérek az elmúlt másfél 
évtizedben az európai művészfilm egyik 
legjelentősebb alkotóivá váltak. alkotásaik – köztük a 
lorna csendje és a srác a biciklivel – elsőként Cannes-
ban mutatkoznak be, ahonnan sorra díjjal távoznak. 
legújabb filmjük, a két nap, egy éjszaka főszereplőjéül 
a kortárs francia mozi legnagyobb csillagát, a gyönyörű 
Marion Cotillard-ot választották. a hollywoodi 
filmekben (eredet, a sötét lovag: felemelkedés, 
éjfélkor Párizsban) is gyakran szerepet vállaló oscar-
díjas színésznő legnagyobb szakmai sikerei, a Piaf és 
a rozsda és csont után ismét ledöbbentően hiteles és 
igazán emlékezetes alakítást nyújt.

Cannes nemzetközi filmfesztivál versenyfilm – 2014

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés. 
tÁRsadalOM, baRÁtsÁg, 
depResszió

Művész



KetteN a HullÁMbaN
deux de la vague // színes, francia dokumentumfilm, 2009, 91 perc

rendezte: emmanuel laurent
szereplők: francois truffaut, Jean-luc Godard, 
anouk aimée, Jean-Pierre aumont

a film a francia újhullám két legendás alakjának 
párhuzamos életrajzát mutatja be, miközben 
bepillantást nyerhetünk a filmtörténet egyik 
legszínesebb, a legnagyobb kihívásokat kereső 
korszakába. ekkor truffaut és Godard még barátok 
voltak, de talán a sikernek, vagy a különböző 
társadalmi hátterüknek, személyiségüknek és alkotói 
felfogásuknak köszönhetően szembe kerültek, 
a sajtó pedig mohón figyelte és nagyította fel az 
eseményeket.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

geNeRÁcióK, baRÁtsÁg, 
Művészet/FilM/Média, 
újHullÁM

KíséRleti egeReK vagyuNK?
tous cobayes? // színes, francia dokumentumfilm, 2012, 115 perc

rendezte: Jean-Paul Jaud

Jean-Paul Jaud filmjei mára már meghatározóak 
a környezettudatos bio-dokumentumfilmek 
műfajában. a filmek egyik fő erénye, hogy a 
gyerekekben is tudatosítja az ökológiai érzékenység, 
a környezettudatossá válás fontosságát. Újabb 
filmje a kísérleti egerek vagyunk? (tous cobayes?) 
egy kísérletet mutat be a genetikailag módosított 
élelmiszerek veszélyeiről. “a földet nem nagyapáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

12 éven aluliak számára nem ajánlott

FeNNtaRtHató 
Fejlődés

Kamasz



KÖRbeRajzOlva
je fais le mort // színes, francia vígjáték, 2013, 104 perc

rendezte: Jean-Paul salomé
szereplők: françois damiens, Géraldine nakache,
lucien Jean-baptiste

a vígjáték hőse, a negyvenéves Jean (françois 
damiens) élete mélypontján járó színész, élete 
legbizarrabb munkáját vállalja el: rendőrségi 
helyszíneléseken ő “játssza” a holttestet. 
a maximalista, nehéz természetű férfi hamar túllép 
a hatáskörén. a rendőrség hagyja, hogy segítsen nekik 
egy furcsa gyilkosságsorozat utáni nyomozásban 
a Megève síparadicsomában, ezzel azonban Jean 
nem csak egy bájos lány és a helybéliek, de a gyilkos 
figyelmét is magára vonja.
a fergeteges vígjáték különlegessége, hogy producerei 
a Cannes-i nemzetközi filmfesztivál állandó favoritjai, 
a dardenne-testvérek voltak, a rendezői feladatokat 
pedig Jean-Paul salomé (belphégor – a louvre 
fantomja, arsene lupin, kémnők) látta el.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

KOsOK
Hrutar // színes, izlandi film, 2015, 93 perc

rendezte: Grímur hákonarson
szereplők: sigurður sigurjónsson, theodór Júlíusson, 
Charlotte bøving, Jon benonysson

festői szépségű izlandi völgyben él a birkatenyésztő 
testvérpár, Gummi és kiddi. azonos életmódot 
élnek, azonos területen az ország legjobb vérvonalú, 
díjnyertes juhait tenyésztve, de ezek ellenére négy 
évtizede nem álltak szóba egymással. amikor kiddi 
birkáit végzetes betegség támadja meg, az egész 
völgy állattartása veszélybe kerül. hogy a járványt 
megfékezzék, a hatóságok le akarják mészárolni 
az állatokat, ezzel pedig nemcsak a fő bevételi 
forrásuktól esnek el a férfiak, de az évszázadok alatt 
nemesített fajta is kihal. a két testvér felismeri, hogy 
csak úgy menthetik meg a jószágokat, ha ennyi évnyi 
haragtartás után újra összefognak.

Cannes-i neMzetkÖzi filMfesztivál 2015:
un Certain regard fődíj
tiff – kolozsvári neMzetkÖzi filMfesztivál 
2015: a zsűri különdíja, közönségdíj

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Művész

csalÁd/gyeReK, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
sORs/léleK, baRÁtsÁg

bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia

Kamasz



KuKORicasziget
simindis kundzuli // színes, gruz-német-francia-cseh-kazah-magyar film, 2014, 

rendezte: George ovashvili
szereplők: ilyas salman, Mariam buturishvili, 
tamer levent, irakli samushia

George ovashvili (túlparton) gyönyörű parabolája 
olyan helyről és emberekről mesél, akik a folyamatos 
politikai konfliktusok kereszttűzében és a természet 
hasonlóan irányíthatatlan erejének kitéve élik 
mindennapjaikat. a kukoricasziget kevés dialógussal, 
sokkal inkább az erős képeken keresztül fogalmazza 
meg univerzális üzenetét. a számos fesztivált megjárt, 
karlovy vary-ban kristály Glóbusszal jutalmazott 
alkotás költői képi világáért a kossuth- és balázs béla-
díjas magyar operatőr, ragályi elemér felelt.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

lÁMpagyújtOgatóK
színes, magyar sci-fi, 2015, 107 perc

rendezte: dr. százados Miklós
szereplők: almár iván, argyelán krisztina, 
berg Judit

bombaként robbant a hír: egy idegen civilizáció 
nagy erősségű rádiójeleit észlelték Magyarországon. 
Maroknyi csapat kapta a megbízást, hogy elkészítsék 
az emberiség első filmes csillagközi üzenetét egy 
távoli galaxisba. a nemzetközi űrügynökségeket 
megkerülve, egy kondor nevű kétes hírű hazai gyártó 
sufnituning hordozórakétájával kívánják ezt célba 
juttatni. a világ első kultúr sci-fije valódi sztárdömping: 
42 ismert és elismert zenész, művész, tudós, kutató, 
szakember, üzletember és sportoló honfitársunktól 
várja a végső választ a földi lét alapvető kérdéseire. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

tÁRsadalOM, 
geNeRÁcióK, HÁbORú

sORs/léleK, abszuRd

Kamasz



lÁNy MacsKÁval
incompresa // színes, feliratos, olasz-francia dráma, 2014, 103 perc

rendező: asia argento
szereplők: Charlotte Gainsbourg, Giulia salerno, 
Gabriel Garko

róma, 1984. aria kilencéves kislány. Gyermeteg és 
önző szülei, akik épp válni készülnek, túlzottan el 
vannak foglalva a karrierjükkel és a szeretőikkel ahhoz, 
hogy ariával foglalkozzanak. a szeretetre éhes kislány 
az iskolában sem találja meg a helyét: tanulmányaiban 
kiváló, de barátai nincsenek. Úgy érzi, hogy macskáján, 
dacon kívül senki sem érti meg. Mikor szülei elzavarják 
és egyetlen barátnője is cserbenhagyja, aria nem bírja 
tovább: váratlan döntést hoz.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

laviNa
turist // színes, svéd játékfilm, 2014, 118 perc

rendező, forgatókönyv: ruben Östlund
szereplők: Johannes bah kuhnke, lisa loven kongsli, 
Clara Wettergren, vincent Wettergren, 
kristofer hivju, fanni Metelius

egy svéd család úgy dönt, hogy a francia alpokban 
tölt pár napot, hogy kiélvezzék a síparadicsom adta 
gyönyöröket. Minden remekül alakul, egészen addig, 
amíg egy hatalmas lavina a család szeme láttára zúdul 
le a hegyoldalon, miközben egy pályaszéli étteremben 
pihennek. az anya első gondolata, hogy gyermekeit 
megóvja. férje után üvölt segítségért, azonban ő saját 
bőrét mentve fut a veszély elől. annak ellenére, hogy 
a család nem sérül meg a lavinában, az igazi dráma 
akkor kezdődik, amikor thomas, az édesapa és a 
feleség is szembesül a férfi gyávaságával.

a film a 2014-es cannesi filmfesztiválon a Certain 
regard szekcióban a zsűri díját nyerte el.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

csalÁd/gyeReK, 
lÁzadÁs, sORs/léleK, 
vÁlasztÁs/útKeResés

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat

Művész



legújabb testaMeNtuM
le tout nouveau testament // színes, szinkronizált luxemburgi-francia-belga vígjáték, 2015, 
113 perc

rendezte: Jaco van dormael
szereplők: benoît Poelvoorde, françois damiens, 
Catherine deneuve, yolande Moreau

isten nem a mennyekben, hanem brüsszelben 
él. feleségével és lányával egy kispolgári ízléssel 
berendezett lakásban tengeti mindennapjait, 
dolgozószobájából keserítve meg életünket, bosszantó 
szabályokat kiötölve. a fia egyszer már fellázadt a 
mogorva, rosszindulatú, befordult apja ellen, de az 
Újszövetség nem oldott meg mindent. Most isten 
lánya, a tízéves ea a soros, hogy kimenjen az emberek 
közé és új alapokra helyezze a világ működését. ea 
feltöri apja számítógépét, az embereknek sms-ben 
kiküldi haláluk időpontját, ezzel káoszt szabadít a 
világra, majd megszökik, hogy hat új apostolt keressen, 
akikkel megírhatja a legújabb testamentumot.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

pÁRKapcsOlat, csalÁd/
gyeReK, tÁRsadalOM, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
lÁzadÁs, sORs/léleK, 
baRÁtsÁg, vallÁs, 
HalÁl

ló az eRKélyeN
das pferd auf dem balkon // színes, szinkronizált, osztrák, családi film, 2012, 90 perc

rendező: hüseyin tabak
szereplők: enzo Gaier, nataša Paunović, 
nora tschirner, andreas kiendl, bibiana zeller, 
ernst stankovski
a lovak: bucephalus, sir Jasper Command és shock 
bunny Command

van egy különleges kisfiú, Mika, aki más, mint a 
többiek. van egy pompás paripa, bucephalus. a tízéves 
fiú és a szomszéd balkonon felfedezett négylábú 
találkozása fordulatos események sorozatát indítja 
el, a meseszerű történetbe pedig újabb szereplők 
kapcsolódnak be. a kis csapatra egyre izgalmasabb 
kalandok várnak, életre szóló barátságok szövődnek, 
és a végén talán arra is fény derül, mit keres egy ló az 
erkélyen...
a ló az erkélyen Milo dor azonos című ifjúsági 
regényének filmes átirata.

6 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
baRÁtsÁg, lOvaK



lORe
lore // színes, német film, 2012, 109 perc

rendező: Cate shortland
szereplők: saskia rosendahl, andré frid, Mika seidel, 
nele trebs

a lore a locarnói nemzetközi filmfesztiválon elnyerte 
a közönségdíjat, stockholmban pedig a legjobb 
film, női főszereplő, operatőr és zene díjakat. a 
lore egészen új nézőpontból mutatja be a második 
világháború hatásait, s emellett csodálatosan 
fényképezett, lírai mű. ahogy a szövetségesek végső 
csapást mérnek a német haderőkre, úgy omlik össze 
a fiatal lore élete, rádöbben, hogy a világ, amelyben 
felnőtt, maga volt a hazugság: náci szülei, akiket 
szeretett és tisztelt, igazából háborús bűnösök. az 
amerikai hadsereg letartóztatja a szülőket, a 17 éves 
lány így egyik napról a másikra a családfővé válik, 
neki kell gondoskodnia négy kistestvéréről. a cél 
a nagymama háza ehhez azonban át kell vágni a 
felégetett és kifosztott németországon. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
tÁRsadalOM, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
esélyegyeNlőség, 
HÁbORú

lOtte és a HOldKő titKa
lotte ja kuukivi saladus // színes, szinkronizált, észt-lett, családi, animációs film, 2012, 75 perc

rendező: Janno Põldma és heiki ernits
szereplők: evelin Pang (lotte hangja), Margus tabor 
(klaus hangja), Mait Malmsten (Jaak hangja)

egy éjszaka két különös szerzet lopózik be 
barkácsfalvára, és átkutatják klaus, az öreg 
vándorkutya kofferjét. amikor lotte tetten éri 
őket, elejtik a kofferből kivett követ, és eliszkolnak. 
kiderül, hogy a kő bonyolult szerkezetet rejt. 
lotte és klaus felkerekedek, hogy megkeressék 
klaus kirándulócimboráit, akiknél további két kő 
van. Útjuk során megismerkednek voldemarral, az 
esőcseppgyűjtő disznóval, a háromfülű holdnyulakkal, 
a szerelmi bánatban szenvedő Paul macskával és más 
érdekes figurákkal.

korhatár nélkül megtekinthető

csalÁd/gyeReK, 
aNiMÁció

Kamasz



MacbetH
Macbeth // színes, angol-amerikai-francia film, 2015, 113 perc

rendezte: Justin kurzel
szereplők: Michael fassbender, Marion Cotillard, sean 
harris, Paddy Considine, 
elizabeth debicki, david thewlis

shakespeare legsötétebb, legtragikusabb és 
legerőteljesebb drámája a Xi. századi skóciában 
játszódik, főszereplői az elmúlt 400 év alatt a 
gátlástalan hatalomvágy szimbólumává váltak. 
Macbeth (Michael fassbender) jóslatot kap, hogy ő 
lesz Cawdor thánja, majd skócia uralkodója. eleinte 
nem hisz a jóslatnak, de miután duncan király 
előlépteti hősiességéért, ő ráérez a hatalom ízére. 
Macbethnek a király iránti hűségét végül legyőzi lady 
Macbeth (az oscar-díjas Marion Cotillard) unszolása, 
a férfi megöli a királyt és ő kerül a trónra. a véres 
tett persze továbbiakat von maga után, Macbeth 
és felesége pedig egyre mélyebbre merül a hatalom 
megtartásáért folytatott harcban. 

Cannes-i neMzetkÖzi filMfesztivál 2015
versenyprogram

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

vÁlasztÁs/útKeResés, 
pÁRKapcsOlat, lÁzadÁs, 
sORs/léleK, baRÁtsÁg, 
pOlitiKa, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, HalÁl, 
szépiROdalOM, HÁbORú

MalOM és KeReszt
the Mill and the cross // színes, svéd-lengyel filmdráma, 2011, 92 perc

rendező: lech Majewski
szereplők: rutger hauer, Charlotte rampling

a film egy sajátos vizuális ötlet alapján készült, ami 
valójában nem más, mint idősebb Pieter bruegel - 
az út a kálváriára című, több mint 500 alakot 
megjelenítő tartalmi elemzése. a filmben néhány 
figura lett kiragadva a festményről, amely révén 
alaposan ki lesz vesézve a kép teljes jelentése. lech 
Majewski, a film író-rendezője egy fantasztikus 
utazásra invitál bennünket, ahol a festmény figurái 
megelevenednek, és a lenyűgöző látványvilág magába 
szippantja a nézőt.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Művész

vallÁs, FestMéNy, 
Művészet/FilM/Média



MaRie tÖRtéNete
Marie Heurtin // színes, francia film, 2014, 95 perc

rendező: Jean-Pierre améris
szereplők: ariana rivoire, isabelle Carré, Gilles treton,
laure duthilleul

a Marie története megtörtént eseményeken alapszik. 
franciaország, a 19. század vége. Marie heurtin 
vakon és siketen született, környezetével nem tud 
kommunikálni. szülei az orvosuk tanácsa ellenére 
sem adják be intézetbe, hanem egy zárdát keresnek 
fel, ahol az apácák siket nőkről gondoskodnak. 
Marguerette nővér, egy fiatal apáca szárnyai alá 
veszi Marie-t. elnyeri a világtól elszigetelten élő lány 
bizalmát, és a hit és szeretet erejével megtanítja arra, 
hogyan fejezheti ki önmagát.

díjat nyert a locarnói filmfesztivál 
versenyprogramjában (variety Piazza Grande award). 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

sORs/léleK, vallÁs, 
esélyegyeNlőség

MaRieKe, MaRieKe
Marieke, Marieke // színes, belga-német filmdráma, 2010, 85 perc

rendező: sophie schoukens
szereplők: hande kodja, Jan decleir, barbara sarafian, 
Caroline berliner, Pauline haugness

Marieke egy húsz éves, vonzó lány, aki brüsszelben él 
édesanyjával. a felszínen egy megszokott történetet 
látunk, a felszín alatt azonban Marieke minden 
cselekedetét az apa hiánya irányítja. a munka után 
idősebb férfiak karjaiba menekül, ahol biztonságban, 
értékesnek és szabadnak érzi magát. Minden 
megváltozik amikor megjelenik Jacoby, édesapja 
egykori legjobb barátja és kiadója. Marieke különleges, 
összetett affekciót érez Jacoby iránt, de nem tud mit 
kezdeni az igazsággal, mely felborítja az amúgy is 
törékeny, labilis egyensúlyát. 

12 éven aluliak számára nem ajánlott
pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, geNeRÁcióK

Kamasz



MÁsOdiK esély
en chance til // színes, feliratos, dán film, 2014, 107 perc

rendező: susanne bier
szereplők: nikolaj Coster-Waldau, thomas bo larsen,
ulrich thomsen, nikolaj lie kaas, Maria bonnevie,
Peter haber

két rendőr, akik egyben a legjobb barátok is, szolgálat 
közben egy veszekedő, drogos párhoz mennek ki. 
andreas az intézkedés közben megtalálja a pár 
gyerekét egy szekrényben, és súlyos döntést hoz. 
senki nem tud a gyerek létéről, ezért elrabolja őt, és 
saját gyerekeként kezdi nevelni feleségével. terve 
látszólag működik, de rövid időn belül andreasnak 
szembe kell néznie tettével, és tisztáznia kell 
magában, hogy a jó vagy a rossz oldalán foglal helyet.

16 éven aluliak számára nem ajánlott
csalÁd/
gyeReK, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, 
esélyegyeNlőség, 
HalÁl, alKOHOl/dROg

Művész

MédiaORszÁg - a tv HatalMa
videocracy // színes, svéd-dán-angol-finn dokumentumfilm, 2009, 85 perc

rendező: erik Gandini
szereplők: silvio berlusconi, flavio briatore

nagyjából 30 éve újfajta televíziós műsorok 
forradalmasították a médiát és a populáris kultúrát 
olaszországban. a képernyőt ellepték a félmeztelen 
tánckarok és a sztárságra vágyó különcök, akik 
hírnévért és pénzért cserébe készséggel bocsátották 
nyilvánosságra magánéletüket. bárki bekerülhetett a 
tévébe és ez összefonódott egy politikai rendszerrel. 
erik Gandini, videocracy című dokumentumfilmjében 
ezt a folyamatot mutatja be.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú

tÁRsadalOM, pOlitiKa, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, Művészet/
FilM/Média, Média



MeNedéK
le refuge // színes, francia filmdráma, 2009, 88 perc

rendező: françois ozon
szereplők: isabelle Carré, Melvil Poupaud, louis-ronan 
Choisy, Pierre louis-Calixte

Mousse és louis fiatalok, szerelmesek és heroin 
függők, így esik meg, hogy mindketten túladagolják 
magukat. louis meghal, Mousse pár hét kóma után 
magához tér, ekkor tudja meg mi történt szerelmével, 
és azt is, hogy terhes. a lány önmaga, a fiú családja 
és persze a drog elől vidékre menekül, és egy barátja 
házában húzza meg magát, ám egy szép napon 
felkeresi halott kedvese öccse - aki furcsa fiú.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

MeNNyit éR egy eMbeR? 
la loi du marche // színes, francia film, 2015, 93 perc

rendező: stéphane brizé
szereplők: vincent lindon, karine de Mirbeck

napjaink franciaországában járunk. thierry 
korábban gyári munkásként dolgozott, de egy éve 
munkanélküli. Mindenáron megpróbál a felszínen 
maradni. napközben a munkaügyi központban van, 
ahol hosszadalmas, komikus helyzeteket eredményező 
csoportos foglalkozások során készítik fel a 
munkakeresőket az állásinterjúkra. esténként pedig 
jó férj és jó apa próbál lenni. tizenéves fia, Matthieu 
értelmi fogyatékos, de vidám és magabiztos: éppoly 
elszántsággal küzd egy boldogabb életért, mint kitartó 
és eltökélt apja.

szerepelt a 2015-ös cannes-i filmfesztivál hivatalos 
versenyprogramjában, vincent lindon megkapta a 
legjobb férfi színésznek járó díjat a filmben nyújtott 
alakításáért

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

pÁRKapcsOlat 
alKOHOl/dROg

szépkorú Kamasz Művész

tÁRsadalOM, 
vÁlasztÁs/útKeResés



MéRgezett egéR 
Wilde Maus // osztrák vígjáték német nyelven, magyar felirattal, 2017, 103 perc

rendezte: Josef hader
szereplők: Georg friedrich, Josef hader, 
Jörg hartmann

a zenekritikus Georg elveszíti állását a patinás bécsi 
napilapnál. felesége, a nálánal jóval fiatalabb Johanna 
pont nemrég jelentette be, hogy gyereket szeretne, 
ezért Georg nem meri neki elmondani, mi történt. 
ehelyett bosszúhadjáratra indul egykori főnöke 
ellen, és egykori, évtizedek után újra felbukkanó 
iskolatársával belekezd egy lerobbant hullámvasút 
felújításába.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
geNeRÁcióK, baRÁtsÁg, 
Művészet/FilM/Média, 
zeNe

MesteRséges MeNNyORszÁg
paraisos artificiais // színes, brazil filmdráma, 2012, 96 perc

rendező: Marcos Prado
szereplők: nathalia dill, luca bianchi, lívia de bueno, 
bernardo Melo barreto

erika a fiatal és karizmatikus dJ és nando egy 
kultikus rave partin találkoznak a brazil tengerparton. 
szenvedélyesen egymásba szeretnek, de a történet 
végzetes fordulatot vesz. vajon elveszhet ez a szerelmi 
paradicsom is? drogcsempészet, családi dráma és 
szerelem egy mai brazil elektronikus zenei fesztivál 
díszletei között - az utolsó esély a szereteté.

a tropa de elite (elit halálosztók) alkotóinak új 
kultikus filmje. 

18 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

pÁRKapcsOlat, 
lÁzadÁs, geNeRÁcióK, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, baRÁtsÁg, 
alKOHOl/dROg, zeNe



MeteORa 
Meteora // színes, német-görög-francia film, 2012, 82 perc

rendező: spiros stathoulopoulos
szereplők: theo alexander, tamila koulieva-
karantinaki

spiros stathoulopoulos arany Medve díjra jelölt 
filmje, egy lírai alkotás, mely a Meteórák rendkívüli 
szépségű környezetében játszódik. theodoros a görög 
szerzetes és urania az orosz apáca a Meteoráknál, 
a monumentális sziklákon lévő kolostorokban élnek, 
istennek és a szűk vallásos közösségnek szentelve 
életüket. az egymás iránt érzett vonzalom azonban 
hamarosan megzavarja lelki békéjüket...

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

vÁlasztÁs/útKeResés, 
vallÁs

MiéRt éN?
de ce eu? // színes, román filmdráma, thriller, 2015, 125 perc

rendező: tudor Giurgiu
szereplők: emilian oprea, Mihai Constantin, 
andreea vasile, dan Condurache

a megtörtént eseményeken alapuló film egy idealista 
fiatal ügyész, Cristian Panait történetét meséli el, aki 
egy bonyolult korrupciós ügyet próbál megoldani a 
2000-es évek romániájának szövevényes társadalmi-
politikai viszonyai közepette. azzal bízzák meg, 
hogy indítson eljárást egy ügyészkollégája ellen, aki 
leleplezett egy korrupciós ügyet, amelyben magas 
rangú politikusok, nagyvállalkozók és ügyészek is 
érdekeltek voltak. Cristian azonban a politikai nyomás 
ellenére is ragaszkodik az igazsághoz…

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

tÁRsadalOM, lÁzadÁs, 
pOlitiKa, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, 
KORRupció



MONdd Ki, HOgy ubORKa! 
des nouvelles de la planète Mars / News from planet Mars // francia vígjáték, 2016, 101 perc

rendezte: dominik Moll
szereplők: françois damiens, vincent Macaigne, 
veerle baetens, Jeanne Guittet

Philippe Mars mindenkinek meg akar felelni. Jó apa, 
barátságos exférj, segítőkész kolléga és megértő 
testvér szeretne lenni. élete azonban egyre inkább 
letér a megszokott pályáról. fia megszállott 
vegetáriánus lesz, lánya kényszeresen magol, nővére 
pedig óriás festményeket fest és állít ki meztelen 
szüleikről. ráadásul a munkahelyén még pszichésen 
instabil kollégája, Jerőme dührohamait is el kell 
viselnie. egy különlegesen kellemetlen eset után 
Jerőme hirtelen megjelenik Philippe lakásán. egy 
fiatal nőt is magával hoz, aki nemrég szabadult az 
elmegyógyintézetből. az egyre inkább elharapózó 
káosz eleinte egymás ellen fordítja a család tagjait...

16 éven aluliaknak nem ajánlott

csalÁd/gyeReK, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
sORs/léleK, baRÁtsÁg

MiNdeN, Mit szeRetteM 
Wszystko, co kocham // színes, lengyel filmdráma, 2009, 95 perc

rendező: Jacek borcuch
szereplők: Mateusz kosciukiewicz, katarzyna herman, 
Jakub Gierszal, igor obloza

a történet 4 barát sorsát követi nyomon, akik 
egy punkzenekar tagjaivá állnak össze. Mivel 
munkássztrájk söpör végig az országon, Janek és 
staszek, egy haditengerész fiai, valamint a lázadó 
természetű kazik és a gazdag diabel hozzák létre a 
bandát, ám mivel a társadalom különböző rétegeiből 
jöttek, sem személyes életük, sem pedig társadalmi 
megítélésük nem lesz ettől kezdve válságoktól mentes.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

szépkorú Művész

tÁRsadalOM, 
lÁzadÁs, geNeRÁcióK, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, baRÁtsÁg, 
pOlitiKa, zeNe

Kamasz



MustaNg 
Mustang // színes, török-francia-qatari-német film, 2015, 97 perc

rendező: deniz Gamze ergüven
szereplők: alice Winocour, doga zeynep doguslu, 
elit iscan, ilayda akdogan, tugba sunguroglu

Öt lánytestvér egy török faluban él nagybátyjukkal 
és nagyanyjukkal. a kamaszlányok felhőtlen 
boldogságban vágnak neki a nyári szünetnek, de 
a bigott török közeg a legkisebb kilengést sem tűri: 
az egyik szomszédasszony jelenti a lányok erkölcseire 
vigyázó nagymamának, hogy azok együtt fürödtek 
a tengerben a falubeli fiúkkal. a nyári vakáció a 
lányok számára nem azt a szabadságot hozza, amire 
számítottak, éppen ellenkezőleg, nevelőik egyre 
drasztikusabb módszerekkel próbálják betörni őket és 
megakadályozni, hogy az ezeréves tradíciók ellenében 
viselkedjenek. az öt lány öt különböző választ ad az 
elnyomásra.
a normális gyerek- és fiatalkorra, szabadságra és 
szerelemre vágyó kamaszlányok története a Cannes-i 
nemzetközi filmfesztivál egyik legnagyobb dobása 
volt.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, vÁlasztÁs/
útKeResés, tÁRsadalOM, 
lÁzadÁs, szexualitÁs/
NeMi szeRepeK, sORs/léleK, 
geNeRÁcióK, baRÁtsÁg, 
vallÁs, esélyegyeNlőség, 
KultúRÁK, pROstitúció, iszlÁM

NaNNeRl - MOzaRt NővéRe
Nannerl, la soeur de Mozart // színes, francia, kosztümös dráma, 2010, 120 perc

rendezte: rené féret
szereplők: Marie féret, Marc barbé, delphine Chuillot, 
david Moreau, Clovis fouin

talán nincs is a nyugati művészettörténetnek 
nagyobb mítosza, mint Wolfgang amadeus Mozart 
élettörténete. a film főszereplője azonban nem a 
mindenki által ismert zseni, hanem nővére nannerl 
(Maria anna Mozart), aki maga is kitűnő csellójátékos 
és kivételes hangja van, valamint zeneműveket is 
komponál. nőként azonban egészen más életút van 
számára kijelölve, amely egyben a lány drámáját 
is jelenti. hiába virtuóz előadó, apja nem engedi 
hegedülni és nem tanítja meg a zeneírás gyakorlatára. 
nannerl köztes állapotban reked: magasan képzett és 
szenvedélyes zenész, de ugyanakkor nő, akinek kötött 
szerepe van, olyan korban, amikor e két út között nincs 
átjárás.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, zeNe



NeKeM budapest
színes, magyar szkeccsfilm, 2013, 95 perc

rendező: szeiler Péter, szimler bálint, kárpáti György 
Mór, W. Pluhár attila, ferenczik áron, reisz Gábor, 
bálint dániel, kapronczai erika, Csuja lászló, Muhi 
andrás Pires
szereplők: Gyabronka József, hajduk károly,  kerekes 
vica, Gulácsi tamás, Mészáros Piroska,  vati tamás, 
becsey kristóf

a színház- és filmművészeti egyetem végzős 
rendező osztálya, a tanulmányok befejezése és a
diplomafilmek elkészítése közötti egy évben közös 
munkába kezdett: mikro budget szkeccsfilmet 
készítenek budapestről. a különböző műfajú, rövid 
történetek a város életét, a budapesti embereket 
mutatják be egyéni nézőpontból. Miután a korábbi 
vizsgafilmek sikeresen szerepeltek nemzetközi 
fesztiválokon (Cannes, berlinale), és hazai díjakat 
nyertek el (filmszemle, kritikusok díja), az osztály 
tagjai most közös mozifilmet készítenek a 
közönségnek.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú

pÁRKapcsOlat, 
tÁRsadalOM, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
sORs/léleK, 
geNeRÁcióK

NeM FélüNK a FaRKastól?
Kdopak by se vlka bal // színes, cseh filmdráma, 2009, 90 perc

rendezte: Mária Procházková
szereplők: dorota dědková, Matous kratina, 
Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček, Marek taclík

terezka, az óvodás kislány úgy érzi, valami nincs 
rendben körülötte. anyukája ugyanis furcsán kezd 
viselkedni. fennmarad egész éjjel, napozik, nem eszik 
rendesen, ráadásul egy Patrik nevű földönkívülivel 
kezd barátkozni, aki el akarja vinni őket Japánba - 
ahol köztudottan rengeteg űrlény lakik - hogy aztán 
onnan utazzanak tovább a bolygójára. az egyetlen, aki 
el tudja őt látni tanáccsal, az a barátja, simon. neki 
világos a dolog. terezka anyukáját kicserélték 
a földönkívüliek. terezkára így nagy kalandok várnak. 
igyekezetében, hogy megvédje az igazi anyukáját, 
sok veszéllyel kell szembenéznie, talán még az éhes 
farkassal is.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat



NővéR
ll’enfant d’en haut // színes, feliratos, francia-svájci filmdráma, 2012, 100 perc

rendező: ursula Meier
szereplők: kacey Mottet klein, léa seydoux

ursula Meier filmjével a ezüst Medve különdíjat 
nyerte a berlini filmfesztiválon. a rendkívül pozitív 
kritikai fogadtatásban részesült dráma nagyszerű 
színésznőket vonultat fel léa seydoux és Gillian 
anderson személyében.
svájc, luxus síparadicsom, szikrázó napsütés. a 12 
éves simon az alatta lévő sötét, sivár, ködös völgyben, 
az ipari városrészben él munkanélküli nővérével 
(léa seydoux). a kissrác egy jobb élet reményében 
mindennap felmegy a felvonóval a fényűző sí-világba, 
hogy a gazdag turistáktól sífelszerelést lopjon. amikor 
egy minden hájjal megkent vendégmunkás partnerévé 
válik ebben, a felvonón tett utazásai beláthatatlanul 
veszélyessé válnak a kis tolvaj számára. eközben 
nővérével való kapcsolata is válságba kerül, ezért 
simon fent egy gyerekeivel odalátogató gazdag angol 
nő (Gillian anderson) társaságától reméli a menedéket.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
tÁRsadalOM, sORs/
léleK, pROstitúció

OH, bOy 
Oh boy // színes, német vígjáték, 2012, 83 perc

rendező: Jan ole Gerster 
szereplők: tom schilling, friederike kempter,
Marc hosemann, katharina schüttler

niko huszonéves fiú, az egyetemet félbehagyva, 
céltalanul éli a berlini fiatalok életét. hirtelen 
azonban véget érnek tétlen napjai, és kénytelen lesz 
szembenézni semmittevésének következményeivel. 
barátnője szakít vele, apjával összevész. eközben az 
új szomszédja közelebb próbál kerülni hozzá, 
múltjának egy fura szépségű szereplője pedig 
szembesíti őt az egykor neki okozott lelki sebekkel. 
nikonak nem kellene más, csak egy csésze rendes 
kávé, hogy elgondolkozhasson rajta, hogy a többi 
emberrel van-e a baj, vagy inkább vele...

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

lÁzadÁs, sORs/
léleK, geNeRÁcióK, 
vÁlasztÁs/útKeResés



Olli MäKi legbOldOgabb Napja  
Hymyilevä mies // fekete-fehér, finn, 2016, 92 perc

rendezte: Juho kuosmanen 
főszereplő: Jarkko lahti 

Cannes-i nemzetközi filmfesztivál un Certain regard 
szekciójának fődíja.

1962, finnország. a mindössze huszonöt éves európai 
amatőr bokszbajnok, olli Mäki élete legnagyobb meccsére 
készül: a tét a világbajnoki cím elnyerése. az egyszerű 
családból érkező olli hirtelen a reflektorfényben találja 
magát, az egész ország őt ünnepli, és hatalmas elvárásokkal 
tekint a nagy mérkőzés elé. ollit azonban nem csak a média 
és a közvélemény tartja nyomása alatt, de ambiciózus 
edzője, elis is a végletekig hajtja. 
és akkor megtörténik a legrosszabb dolog, ami csak 
történhet egy olyan időszakban, amikor csak ollinak teljes 
koncentrációra és kitartásra lenne szükség. Megismerkedik 
a gyönyörű raijával és szerelmes lesz.
Juho kuosmanen író-rendező elbűvölő humorral, 
emberséggel és szeretettel forgatott filmet mindannyiunk 
életének igazán nagy mozzanatairól. a történet több mint 
50 évvel ezelőtt játszódik, és az olli Mäki legboldogabb 
napja tökéletesen idézi meg a korszak filmjeit. a moziban 
olyan érzésünk lehet, mintha időutazáson vennénk részt, 
és a ’60-as évek elejére, egy francia újhullámos mozi 
premierjére csöppentünk volna. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
lÁzadÁs, sORs/léleK, 
spORt

szépkorú Kamasz Művész

ÖRÖK szeReleM - MaRgueRite és julieN 
Marguerite et julien // francia film, magyar felirattal, 2015, 105 perc

rendezte: valerie donzelli
szereplők: anaïs demoustier, Jérémie elkaïm, 
frédéric Pierrot, Geraldine Chaplin, sami frey

Marguerite és Julien testvérek: arisztokrata 
családjukat és az egész társadalmat hátrahagyva 
menekülnek, hogy mentsék a számukra egyedüliként 
fontosat: szenvedélyes, mindent elsöprő szerelmüket, 
amely minden erkölcsi normánál, de még a halálnál is 
erősebb.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, sORs/
léleK

Művész



őRült szeReleM
amour Fou // színes, romantikus, osztrák film, 2014, 96 perc

rendező: Jessica hausner
szereplők: Christian friedel, birte schnoeink,
stephan Grossmann, sebastian hülk

berlin, a romantika kora. az ifjú költő, heinrich a 
szerelem által  próbálja különös módon legyőzni 
az elkerülhetetlen halált, de nem sikerül szkeptikus 
unokanővérét, Marie-t bevonnia öngyilkossági tervébe. 
Megpróbál felülemelkedni Marie érzéketlensége feletti 
elkeseredésén, amikor véletlenül megismerkedik 
henriette-tel. heinrich ajánlata eleinte vonzónak 
tetszik a fiatalasszony számára. az amour fou 
romantikus film, amelyet heinrich von kleist 1811-ben 
elkövetett öngyilkosságának története ihletett.

a 2014-es cannes-i filmfesztivál Certain regard 
versenyszekciójában szerepelt alkotás.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

pÁRKapcsOlat, HalÁl, 
szépiROdalOM

paRadise lOve - szeRelMet a FeKetepiacRól 
paradies: liebe // színes, német-francia-osztrák filmdráma, 2012, 120 perc

rendező: ulrich seidl
szereplők: Margarete tiesel, Peter kazungu, 
Maria hofstätter, inge Maux, Carlos Mkutano

kenya strandjain sugarmamaként ismerik őket: 
európai nők, akiknek fiatal fekete beachboyok 
ajánlják fel szolgálataikat, hogy így keressék meg 
a napi betevőt. teresa egy ötvenéves bécsi nő, aki 
szexturistaként utazik az üdülőparadicsomba, hogy 
megtalálja a szerelmet…
a Paradise: love, ulrich seidl boldogságkeresés 
trilógiájának első része.

18 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, geNeRÁcióK, 
pROstitúció



paRadOR HúNgaRO 
színes, magyar dokumentumfilm, 2014, 79 perc

rendező: Patrick alexander

a Parador húngaro (vagyis a magyar megálló) egy 
kolbászsütő bogotában, ahol különös barátság 
szövődik a film főszereplői, két “furcsa magyar” 
között. az eltérő életkor és kulturális háttér ellenére 
a kettejük története meglepően hasonló képet 
fest arról, ahogy a történelem által kijelölt úton, 
mégis saját vágyainktól és emlékeinktől vezérelve 
igyekszünk otthonra találni ebben a világban. a 
kolumbiai és magyarországi helyszíneken forgatott 
dokumentumfilm közvetlenül szólítja meg a nézőt, így 
a főszereplők sorsából is előtűnnek azok a motívumok, 
amelyek mindannyiunkra jellemzők.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

baRÁtsÁg, pOlitiKa, 
KultúRÁK

pateRsON
paterson // amerikai film, magyar felirattal, 2016, 118 perc

rendezte: Jim Jarmush
szereplők: adam driver, Golshifteh farahani

Paterson buszsofőr napjaink amerikájában: egy 
new Jersey-beli városban, a vele azonos nevű 
Patersonban él. a befelé forduló férfi csöndes 
boldogságot talál egyszerű életében. Minden napja 
ugyanúgy telik: vezetés közben megfigyeli a várost, 
beszélgetésfoszlányokat kap el, esténként iszik egy 
pohár sört a törzshelyén, sétálni viszi a kutyáját, 
szabad perceiben pedig csendes, filozofikus verseket 
ír. felesége, laura pont az ellentéte: impulzív, harsány, 
az állandó változást igényli mindenben. Mindennap 
új tervei vannak, és új célokat kerget. ők ketten 
különbözőbbek nem is lehetnének, mégis különös 
harmóniában élnek egymással.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

pÁRKapcsOlat, 
KultúRÁK

Művész



pHOeNix bÁR 
phoenix // színes, német film, 2014, 98 perc

rendező: Christian Petzold
szereplők: nina hoss, ronald zehrfeld, 
nina kunzendorf

nelly koncentrációs táborból tér haza. 
arclövést kapott, és a helyreállító műtét miatt 
felismerhetetlenekké váltak a vonásai. a háború által 
feldúlt berlinben indul férje keresésére: megtalálja a 
férfit, de nem fedi fel előtte a kilétét...

Christian Petzold (barbara, 2012) új filmje öt rangos 
nemzetközi fesztiváldíjat nyert, többek között a 
san sebastian-i fesztiválon a fipresci-díjat, illetve a 
seattle-i filmfesztiválon a legjobb színésznőnek járó 
elismerést kapta meg.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

pHilOMeNa - HatÁRtalaN szeRetet
philomena // színes, szinkronizált angol-amerikai-francia film, 2013, 98 perc

rendezte: stephen frears
szereplők: Judi dench, steve Coogan

stephen frears (a királynő, veszedelmes viszonyok) 
valóságon alapuló, felemelő filmje az idős ír asszonyról, 
Philomena lee-ről (Judi dench – skyfall), aki a karrierje 
mélypontján lévő angol riporter, Martin sixsmith 
segítségével (steve Coogan) keresi tőle csaknem 
ötven éve elszakított gyermekét. a generációs, vallási 
és intellektuális különbségeket leküzdő furcsa páros 
között különös barátság alakul ki a tengerentúlra is 
átívelő, egyszerre megható, megrázó, szívet melengető 
és olykor nagyon vicces utazás során. a filmet négy 
oscar-díjra jelölték, többek köztük a legjobb film és a 
legjobb női főszereplő kategóriában.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
lÁzadÁs, geNeRÁció, 
baRÁtsÁg  

pÁRKapcsOlat, sORs/
léleK, bűNügy, HalÁl, 
HÁbORú

Művész



pOlisse 
polisse // színes, feliratos, francia filmdráma, 2011, 127 perc

rendező: Maïwenn
szereplők: karin viard, Joey starr, Marina fois

a párizsi rendőrség tagjainak a legkegyetlenebb 
bűnügyekkel kell szembesülniük. a munkát csak 
elhivatottsággal lehet csinálni, de érezni kell a 
határokat: sokuk a magánéletében sem tud szabadulni 
az utcán látottaktól.

a Polisse kemény témát boncolgat, olyan kérdéseket 
vet fel, amelyeket általában a szőnyeg alá söprünk. az 
elsősorban színésznőként ismert Maïwenn harmadik 
nagyjátékfilmje megrázó erejű alkotás. 

18 éven aluliak számára nem ajánlott

play, gyeReK„jÁtéK”? 
play // színes, svéd-dán-finn filmdráma, 2011, 118 perc

rendező: ruben Östlund 
szereplők: kevin vaz, yannick diakité, 
sebastian blyckert, abdiaziz hilowle

egy 12-14 éves, színesbőrű fiatalakokból álló banda két 
éven keresztül 40 alkalommal rabolt ki hasonló korú 
gyerekeket Göteborgban, svédországban. a helyszín a 
pláza, ahol a jómódú fiatalokat a banda tagjai sajátos 
módszerrel kevésbé forgalmas helyre csalják, ahol 
elveszik az összes értékeiket. a film nem bírál és nem 
von le következtetéseket, csupán bemutatja, hogy 
hogyan működik a faji előítélet és a hatalomgyakorlás 
módozatai.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
lÁzadÁs, geNeRÁció, 
baRÁtsÁg  

Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
tÁRsadalOM, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia  



pOpulaiRe KisasszONy 
populaíre // színes, francia romantikus vígjáték, 2012, 111 perc

rendező: régis roinsard
szereplők: romain duris, déborah françois, 
bérénice bejo, shaun benson, Mélanie bernier

rose Pamphyl mogorva özvegy apjával él, azonban 
más életre vágyik, a közeli városban vállal munkát. 
hamar kiderül, hogy szörnyű titkárnő, karizmatikus 
főnöke, louis, azonban ráveszi, hogy induljon el egy 
gépíró versenyen. ő lesz a lány edzője, rose pedig 
a világ egyik leggyorsabb gépírónője. a munka, a 
versengés, a személyes vonzalom keveredése azonban 
nem mentes a bonyodalmaktól...

12 éven aluliak számára nem ajánlott

pOppeR péteR: ÁllatOKRól, eMbeReKRől
színes, magyar riportfilm, 2012, 65 perc

rendező: Mógor ági
főszereplő: Popper Péter

“2001 tavaszán megkérdeztem Popper Pétert, mit 
gondol az ember és a kutya viszonyáról. 
ez a film ennek az interjúnak a rövidített változata. 
igyekeztem megtartani azt a gondolatmenetet, ahogy 
ő, a megadott témához alkalmazva fűzte új sorba a 
történeteit. állatokról. emberekről. nem is film, nem is 
interjú, hanem egy gondolatmenet.” Mógor ági

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

sORs/léleK, KutyÁK  

Művész

pÁRKapcsOlat, spORt, 
RetRó  



RajzOljuK KÖRbe a FÖldet 
dessine-toi... // színes, francia dokumentumfilm, 2010, 70 perc

rendező: Gilles Porte
szereplők: a rajzoló gyerekek

egy fekete filctoll keltette visszhang mutatja meg 
nekünk a gyermekkor varázsát Gilles Porte különleges 
filmjében. a világ különböző tájain arra kértek meg 
gyerekeket, hogy rajzolják le magukat. a még írni 
és olvasni sem tudó kicsik egy áttetsző üvegtáblára 
rajzoltak, így nem csak a rajzot, de a rajzolás közbeni 
viselkedésüket is fel tudta venni a rendező. az 
eredmény, a rajz által felszabadított képzelet, a már 
gyermekkorban megmutatkozó kulturális és társadalmi 
személyiségjegyek, és nem utolsósorban a gyerekkor 
varázslatos világa az, amibe beleskelődhetünk e 
rendkívül kedves filmnek köszönhetően.

korhatár nélkül megtekinthető

Q - éRzéKeK biROdalMa
Q, desíre // színes, francia filmdráma, 2011, 103 perc

rendező: laurent bouhnik
szereplők: déborah révy, helene zimmer, Gowan didi, 
Johnny amaro, Johan libéreau

a film olyan alapvető társadalmi sztereotípiákra 
kérdez rá provokatív módon, mint a monogámia, 
a hűség és a nemiség társadalmilag elfogadott 
normái. rendkívül őszinte, kendőzetlen - hogy 
ne mondjuk: pucér - történet, a mai nagyvárosok 
társadalmi és gazdasági válságának díszletei között, 
az elfojtott erotikus vágyakról, melyek Cecile elbűvölő, 
ellenállhatatlan alakjában öltenek testet. Cecile, aki 
a vágyak titokzatos tárgya és célpontja, alapvetően 
megváltoztatja azok életét akikkel kapcsolatba lép.

18 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

pÁRKapcsOlat, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, lÁzadÁs

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
KultúRÁK  



ReNOiR 
Renoír // színes, francia film, 2012, 111 perc

rendezte: Gilles bourdos
szereplők: Michel bouquet, Christa theret, 
vincent rottiers, thomas doret, romane bohringe

renoir utolsó éveit a francia riviérán töltötte. 1915-
ben ismerkedett meg andree heuschlinggel, a hamvas 
leányzó a mester utolsó modellje volt – később pedig 
a festő fia, a rendező Jean felesége és sztárja lett. 
a Cannes-i nemzetközi filmfesztiválon debütált 
renoir e két generáció találkozásáról és a női 
szépségről mesél. hogy renoir képeinek világát 
megidézze, a rendező a filmben feltűnő festmények 
elkészítésére egy világhíres, börtönviselt hamisítót 
kért fel, Guy ribes-t. a filmben számos eredetiben nem 
létező kép is található, a hamisító olyan festményeket 
alkotott, amelyek tökéletesen követik renoir stílusát 
és témaválasztásait, gyakorlatilag továbbvitte a festő 
életművét.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

pÁRKapcsOlat, 
geNeRÁcióK, 
Művészet/FilM/Média, 
pROstitúció  

RObeRt MitcHuM HalOtt 
Robert Mitchum est mort // színes, francia-lengyel-belga- norvég filmdráma, 2010, 91 perc

rendező: olivier babinet
szereplők: olivier Gourmet, Pablo nicomedes, 
bakary sangaré, danuta stenka

franky a munkanélküli színész és arsene az 
ambiciózus ügynök, egy lopott autóval átutaznak 
európán, hogy az északi-sarkkörön egy jelentéktelen 
fesztiválon, találkozzanak fiatalkoruk kedvelt 
rendezőjével. arsene egy titokzatos forgatókönyvet  
akar eladni, de barátjának azt hazudja, hogy egy 
szerepmeghallgatásra mennek. az úton csatlakozik 
hozzájuk douglas egy afroamerikai zenész. három 
ilyen különc, szerethetően ügyetlen figura, egy lopott 
autó, egy szép nő és sok zene a hozzávalói e kiváló 
road-movie-nak.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

vÁlasztÁs/útKeResés, 
baRÁtsÁg, Művészet/
FilM/Média, zeNe, 
ROad-MOvie



RóMa KÖRül
sacro gra // színes, olasz dokumentumfilm, 2013, 93 perc

rendező:  Gianfranco rosi

a Gra, a nagy körgyűrű olaszország legnagyobb 
kiterjedésű városi autósztrádája. a filmben 
bepillantást nyerhetünk néhány ember életébe, 
akiket az köt össze, hogy a körgyűrű környékén 
laknak vagy dolgoznak. Megannyi életforma, 
sors és a mindennapok eseményei rajzolódnak ki 
előttünk. Mindenféle társadalmi réteg képviselteti 
magát a filmben, a megrögzött pálmakutatótól a 
bártáncosnőig. a szereplők életébe csak néhány 
percre nyerünk betekintést, mégis komplex karakterek 
válnak belőlük a film végére, miközben elénk tárul 
róma túristalátványosságokon túli oldala.

a film a 2013-as velencei filmfesztiválon a 
legrangosabb elismerésben, arany oroszlán-díjban 
részesült.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

tÁRsadalOM, sORs/
léleK

saul Fia
színes, feliratos, magyar filmdráma, 2015, 107 perc

rendezte: nemes Jeles lászló
főszereplők: röhrig Géza, Molnár levente, 
urs rechn, zsótér sándor

nemes Jeles alkotása már bemutatása előtt a magyar 
filmtörténelem részévé vált: Makk károly, kósa 
ferenc és sára sándor nyomdokain járva, közel fél 
évszázad múltán újra hazai elsőfilmest válogattak 
be a Cannes-i nemzetközi filmfesztivál hivatalos 
versenyprogramjába, ahol elnyerte a fesztivál 
nagydíját és még további három díjat, ezzel a valaha 
Cannes-ban bemutatott legsikeresebb magyar filmmé 
vált. nemzetközi diadalútja azóta is tart, a saul fia az 
első magyar film, amelyik Golden Globe-díjat nyert és 
még az oscar-díjat is megnyerheti. a magyar mozikban 
az elmúlt 5 év legsikeresebb filmjévé vált, 200.000-en 
váltottak eddig jegyet rá és továbbra is folyamatosan 
vetítik a mozik.

Cannes-i neMzetkÖzi filMfesztivál 2015 – 
a zsűri nagydíja / a nemzetközi filmkritikusok díja 
(fiPresCi-díj) / 
Golden Globe - legjobb idegen nyelvű film
osCar-díJ (2016) - legjobb idegen nyelvű film

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, vÁlasztÁs/
útKeResés, tÁRsadalOM, 
lÁzadÁs, sORs/léleK, 
geNeRÁcióK, vallÁs, 
esélyegyeNlőség, HalÁl, 
bevÁNdORlóK, HÁbORú, 
HOlOKauszt

Művész



seveRN - gyeRMeKeiNK HaNgja
severn, la voix de nos enfants // színes, francia dokumentumfilm, 2010, 120 perc

rendező: Jean Paul Jaud, 
szereplők: severn Cullis suzuki, edouard Chaulet, 
nicolas hulot, takao suruno

severn suzuki az 1992-ben, a riói világcsúcson 
szólalt fel, mindössze 12 évesen. saját és egész 
generációjának jövőjéért könyörgött. élhető jövőt 
szeretett volna kérni a gyermekeknek. severn most 
várja elsőszülött gyermekét és most újra beszél, már 
nem a világ vezetőihez, hanem a szülőkhöz. Csak a 
címzettek változtak, a kérés nem - jövőt szeretne saját 
és minden más szülő gyermekének.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

tÁRsadalOM, 
geNeRÁcióK, 
FeNNtaRtHató 
Fejlődés

sHiRley - a valósÁg lÁtOMÁsai
shirley: visions of Reality // színes, feliratos, osztrák játékfilm, 2013, 92 perc

rendező: Gustav deutsch
főszereplők: stephanie Cumming, Christoph bach, 
florentín Groll

a filmben edward hopper tizenhárom festménye 
elevenedik meg, a festményekből kibomló jelenetekben 
pedig egy elbűvölő hölgy történetét láthatjuk. shirley 
vonzó, karizmatikus és emancipált színésznő, az ő 
személyes élményein keresztül amerika történelmének 
egy különleges korszakába pillanthatunk be.
edward hopper az amerikai festészet emblematikus 
alakja, aki az “élet mozijának állóképeit” festette meg.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

pÁRKapcsOlat, 
Művészet/FilM/Média, 
FestMéNy



sOul exOdus 
soul exodus // színes, magyar, 2016, 93 perc

rendezte: bereczki Csaba 

bereczki Csaba soul exodus című új, egészestés, 
zenés dokumentumfilmjének középpontjában a the 
brothers nazaroff hagyományos klezmerzenét játszó 
alkalmi formáció tagjai állnak. a dokumentumfilmben 
az amerikai születésű zenészek – Michael alpert, dan 
kahn, Psoy korolenko, bob Cohen, Jake shulman-
Ment – a klezmeren keresztül keresik gyökereiket, 
önmagukat, zsidó identitásukat. a soul exodus 
szereplői egyfajta fordított exodusként kelnek útra: 
hajóval utaznak nyugatról keletre, Montrealból new 
york, Párizs, berlin, budapest, nagyvárad érintésével 
jutnak el besszarábiába, Moldovába.
a soul exodus  összetett, zenés roadmovie, lelki 
utazás önmagunkba, önmagunkért. fő célja az 
identitás keresése és megfogalmazása, amely ma – 
egyéni és társadalmi szinten is – különösen aktuális, 
húsbavágóan érinti és foglalkoztatja az egész világot. 

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú

tÁRsadalOM, vallÁs, 
pOlitiKa, bevÁNdORlóK, 
zeNe, KultúRÁK, 
KlezMeR

staRbucK
starbuck // színes, magyarul beszelő, kanadai vígjáték, 2011, 103 perc

rendező: ken scott
szereplők: Patrick huard, Julie lebreton, 
antoine bertrand, dominic Philie

david Wozniak (starbuck) egy negyvenes éveiben járó 
független, nonkonformista, látszólag kötöttségek és 
felelősség nélkül élő férfi. korához képest éretlen és 
komoly adóssággal küzd, amit felettébb gyanús módon 
próbál rendezni. Miután legjobb szándéka ellenére 
cserbenhagyja a családi-baráti futballcsapatot, 
megtudja, hogy a barátnője közös gyermekükkel 
várandós. szerelme azonban nem bízik benne, s a 
kicsit egyedül szeretné felnevelni. elhatározza, hogy 
rendbe teszi az életét, felelős emberré és apává 
válik, de otthon egy ügyvéd várja, aki tudatja vele, 
hogy ötszázharminchárom gyerek biológiai apja, akik 
közül többen törvényes jogi keretek között szeretnék 
megtudni, hogy ki ő.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat



steFaN zWeig: búcsú euRópÁtól 
vor der Morgenröte // színes, osztrák-német-francia, 2016, 106 perc

rendezte:  Maria schrader 
szereplők: Josef hader, aenne schwarz, 
barbara sukowa, Matthias brandt 

a többek között buenos airesbe, Petrópolisba és new 
yorkba kalauzoló, megrendítő erejű alkotás ausztria 
hivatalos oscar-nevezettje volt 2016-ban. Maria 
schrader filmje az ízig-vérig európai szerző utolsó 
éveit dolgozza fel és az író halálának 75. évfordulóján 
kerül a magyar mozikba.
stefan zweig hírnevének csúcspontján, 1936-ban 
emigrációba kényszerült. egyik percről a másikra 
elvesztette hazáját és ettől kezdve képtelen volt újra 
otthon érezni magát a világban. a film egy menekült 
története – egy hajdani menekülté, aki ma a világ egyik 
legtöbbet olvasott németnyelvű írója. „Úgy vélem, hogy 
az útlevelek és az országhatárok egyszer majd a múlté 
lesznek. kétlem ugyanakkor, hogy ezt mi magunk még 
megérnénk.” – fogalmazza meg reményeit európa 
jövőjéről zweig a filmben, akinek sakknovella című, 
nálunk legnépszerűbb írása már az emigráció éveiben 
született.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

pÁRKapcsOlat, vÁlasztÁs/
útKeResés, tÁRsadalOM, 
sORs/léleK, pOlitiKa, 
Művészet/FilM/Média, 
HalÁl, KultúRÁK, HÁbORú, 
szépiROdalOM, életRajzi

szépkorú

susHiÁlMOK
jiro dreams of sushi // színes, feliratos, japán dokumentumfilm, 2011, 81 perc

rendező: david Gelb
szereplők: Jiro ono, yoshikazu ono

a 85 éves sushikészítő mester, Jiro ono élete 
elevenedik meg a megkapó dokumentumfilmben. 
a sushikészítés tudományát megtanította fiának, 
de a világ egyik legdrágább, három Michelin csillagos 
éttermében Jiro még ma is aktívan dolgozik.
a sushiálmok olyan ember portréja, aki szakmájában 
nem fogad el semmilyen kompromisszumot. egész 
életét a munkájának és a maximalizmusának rendelte 
alá és ezzel világhírű éttermet épített fel, amely a 
legszőrösszívűbb éttermi kritikusok elismerését is 
kivívta. tartása, életpályája és megalkuvásmentes 
életszemlélete nemcsak példaként szolgálhat 
sokaknak, de alapvető kérdéseket vet fel az emberi 
boldogsághoz vezető utakról. david Gelb számtalan 
fesztivált megjárt, gyönyörű képekkel és Philip 
Glass remek zenéivel aláfestett műve nem csak egy 
rendkívüli ember portréját vázolja fel, de sokat elmond 
a japán társadalomról és kultúráról is.

korhatár nélkül megtekinthető

szépkorú Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
gasztRONóMia



szaFaRi
safari // osztrák dokumentumfilm, magyar felirattal, 2016, 91 perc

rendezte: ulrich seidl 

Provokatív új dokumentumfilmjében az osztrák 
középosztály tagjainak egyik kedvelt szórakozását 
mutatja meg ulrich seidl könyörtelenül őszinte 
kamerája. a rendező egzotikus vadászatra kíséri el 
szereplőit, ahol betekintést nyújt az elégedett és 
tehetős európai polgárok időtöltésébe a távoli afrikai 
szavannákon.

12 éven aluliaknak nem ajánlott!

szépkorú

KultúRÁK

Művész

szelebuRdi svéd csalÁd NyaRal - all iNclusive
sune i grekland - all inclusive // színes, szinkronizált, svéd családi vígjáték, 2012, 90 perc

rendező: hannes holm
szereplők: William ringström, Morgan alling, 
anja lundkvist, hanna elffors elfström

az andersson család általában az unalmas szúnyog 
szigeten tölti a nyári vakációt. amikor egy félreértés 
folytán Görögországba mennek nyaralni, a család 
apraja-nagyja maximálisan beleveti magát a nyári 
kalandba. a szoknyavadász sunne a csajozás 
rejtelmeivel ismerkedik, miközben a fukar családfő 
az all-inclusive szállás előnyeit próbálja kihasználni. 
így lesz a szeleburdi család nyaralása, vidáman 
zűrzavaros kalandok sorozata, mely felejthetetlen 
élményt és izgalmat tartogat az egész család számára.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
baRÁtsÁg



szelebuRdi svéd csalÁd KiRÁNdul - MajdNeM MilliOMOsOK
sune pa bilsemester // színes, szinkronizált, svéd családi vígjáték, 2013, 90 perc

rendező: Mikael buch
szereplők: nicolas Maury, Carmen Maura
Jean-françois stévenin, amira Casar, Clément sibony, 
Jarkko niemi 

amikor az andersson család részt vesz barátjuk 
esküvőjén, egy igazán emlékezetes nyár veszi 
kezdetét. sune fukar apja egy állítólag értéktelen 
festményt visz nászajándékba, de gyorsan vissza 
is veszi, amikor megtudja egy műértőtől, hogy 
vagyonokat érne, ha a művész aláírása nem 
hiányozna róla! rudolf küldetése egyértelmű: mivel 
nászajándékba kapta a festményt tiroli nászútjukon, 
késlekedés nélkül vissza kell oda menni és megkeresni 
a művészt. vajon a családi kirándulás a tiroli 
mézeshetek helyére lesz az idei év nyári vakációja?

6 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
baRÁtsÁg

szelebuRdi svéd csalÁd síel - RéNszaRvasOK HÁtÁN
sune i fjallen // színes, szinkronizált, svéd családi vígjáték, 2014, 92 perc

rendező: Gustaf Åkerblom
szereplők: Julia dufvenius, frida hallgren, 
Julius Jimenez hugoson, hanna elffors elfström

Mihez kezd sune, amikor megtudja, hogy szeretett 
sophie-ja a hegyekbe készül a sportos és jóképű 
osztálytársával, santosszal? Meggyőzi a családját, 
hogy a tavaszi szünetet töltsék ők is a hegyekben. 
bár nem tudnak síelni és a vakáció költségeire sincs 
pénzük, a szokásos lelkesedéssel vetik bele magukat 
az újabb kalandba.
a vidám bonyodalmak ezúttal sem maradnak el, a 
két család közös bungalón osztozik, amit könnyebb 
mondani, mint megvalósítani, miközben sunénak 
egyetlen célja van: visszanyerni sophie-t.

6 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
baRÁtsÁg



szép ÁlMOKat!
Fai bei sogni / sweet dreams // olasz film, magyar felirattal, 2016, 134 perc

rendezte: Marco bellocchio
szereplők: bérénice bejo, valerio Mastandrea, 
fabrizio Gifuni 

torino, 1969. Massimo idilli gyerekkora egy csapásra 
összeomlik, mikor anyja rejtélyes körülmények 
között meghal. a kisfiú nem képes megbirkózni a 
veszteséggel, hiába próbálja a pap azzal vigasztalni, 
hogy édesanyja már a mennyországban van. évek 
telnek el, és Massimót a kilencvenes években látjuk 
viszont. sikeres újságíróként szarajevóban tudósít a 
délszláv háborúból, de pánikrohamai miatt haza kell 
térnie. Mikor el akarja adni szülei lakását, visszatérnek 
a gyerekkor traumái. elisa, a megértő orvosnő próbál 
segíteni a férfinak abban, hogy szembenézzen a múlt 
árnyaival.

12 éven aluliak számára nem ajánlott
sORs/léleK, HalÁl

szépkorú Művész

szeReleM a HatOdiKON
les femmes du 6eme etage // színes, feliratos, francia vígjáték, 2010, 104 perc

rendező: Philippe le Guay
szereplők: fabrice luchini, sandrine kiberlain

Jean-louis (fabrice luchini) és felesége, suzanne 
az unalmas nagypolgári mindennapokat élik a ’60-as 
évek Párizsában. az egyhangúságból Jean-louist az 
új bejárónő, a fiatal spanyol Maria rázza fel: a férfi egy 
csapásra beleszeret, és egyfolytában mellette akar 
lenni. Még a hatodik emeletre is felmerészkedik, ahol 
a cselédek laknak. a szokatlan, társadalmi osztályokon 
átívelő szerelemhez a cselédlépcsőn vezet az út.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM



szeReleM MÁltÁN  
all inclusive // színes, feliratos, dán, romantikus vígjáték, 2014, 90 perc

rendező: hella Joof
szereplők: bodil Jørgensen, Mikael birkkjær, 
rasmus bjerg, Carsten bjørnlund

Miután megtudja, hogy férje megcsalta, lise felnőtt 
lányaival, sigriddel és dittével máltai szabadságra 
utazik. a két lány természete nagyon különbözik. 
különféle, meglepőnél meglepőbb módokon próbálják 
felvidítani anyjukat, ami olykor rosszul elsülő, máskor 
igen vicces jelenetekhez vezet. a szerelem Máltán 
a szeretetről, a szerelemről és arról szól, hogyan 
tarthat össze a család akkor is, ha a családtagok 
különbözőképpen értelmezik az őket összekötő 
érzelmeket.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

Művész

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, geNeRÁcióK

szeReleMsziget
Ostrvo ljubavi // színes, feliratos, horvát-német-boszniai-svájci vígjáték, 2014, 90 perc

rendező: Jasmila Žbanić
szereplők: ermin bravo, ariane labed, ada Condeescu, 
franco nero

az adrián fekszik egy gyönyörű horvát szigetecske, 
amely szív alakú formájáról ismert, ezért a nyaraló 
párok kedvelt úti célja. itt vakációzik a bosnyák macsó, 
Grebo és terhes felesége, a francia liliane. az idilli 
üdülés azonban hamarosan bonyodalmakat szül, 
amikor egy este a pár találkozik a csábító florával, 
aki azonnal elcsavarja Grebo fejét. a férj mit sem 
sejt arról, hogy feleségének is közös múltja van a 
vonzó nővel, méghozzá nem is akármilyen! a szerelem 
szigetén a sokáig rejtegetett titkok előbb-utóbb 
felszínre kerülnek.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz

pÁRKapcsOlat, vÁlasztÁs/
útKeResés, szexualitÁs/
NeMi szeRepeK, alKOHOl/
dROg, HOMOszexualitÁs, 
NyaRalÁs



szeRelMeK HÁza  
Haarautuvan rakkauden talo // színes, finn vígjáték, dráma, 2009, 102 perc

rendezte: Mika kaurismäki
szereplők: elina knihtilä, hannu-Pekka 
björkman, antti reini, anna easteden

ez az a helyzet, amelyre azt mondják: amikor a 
hóhért akasztják? Csődbe ment a párterapeuta 
Juhani házassága. a harmincöt éves férfi és a 
felesége tuula elhatározzák, hogy a válásukat 
civilizált módon fogják intézni. a dolog azonban 
rosszul indul, mert egyik éjjel tuula egy férfival 
állít be. Juhani felhúzza magát az asszonya 
egyéjszakás kalandján, és elhatározza, hogy 
visszavág. hogy tuulát kiűzze a házból, felbérli 
a prostituált ninát, játssza el az új barátnője 
szerepét. az indulatok és a szenvedélyek 
elszabadulnak.

12 éven aluliaknak nem ajánlott

Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat

szex, MÁMOR, ROcK’N’ROll  
belgica // belga film, 2016, 127 perc

rendezte: felix van Groeningen
szereplők: stef aerts, tom vermeir, 
stefaan de Winter

a szex, mámor rock ‘n’ roll két fivér története, 
akik szórakozóhelyet nyitnak a belga éjszakai 
életben. a bár sikere gyorsan magával sodorja 
őket. életükben egyre fontosabb szerepet 
kezdenek játszani a drogok, az üres kalandok, 
és a belgica bár vezetésével kapcsolatos 
nézeteltéréseik is egyre gyakoribbak.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

Kamasz

vÁlasztÁs/útKeResés, 
baRÁtsÁg, zeNe, 
alKOHOl/dROg



szia! :) HOgy vagy? 
bună! ce faci? // színes, román-spanyol-olasz, romantikus vígjáték, 2010, 105 perc

rendező: alexandru Maftei
szereplők: dana voicu, ionel Mihailescu, 
Jordi Garcia, Paul diaconescu, ana Popescu

húsz év házasság után Gabriel és Gabriela 
már semmiféle vonzalmat nem éreznek 
egymás iránt. Csupán ennyi lenne az élet? 
Miután éjszakákon át interneten csevegnek 
egy ismeretlennel ismét szerelembe esnek - 
fogalmuk sincs, hogy az anonimitás mögött 
valójában egymásra találnak. az idegen iránti 
szenvedélyes vonzalom keveredik a másik iránti 
bűntudattal. a dolgot bonyolítja a tomboló 
szexuális korszakát élő fiuk, vladimir jelenléte, 
aki felfedezi a szülei új szenvedélyét. a virtuális 
szeretők találkozása azonban elkerülhetetlen...

16 éven aluliaknak nem ajánlott

Kamasz

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
geNeRÁcióK

szívvel-léleKKel
Réparer les vivants / Heal the living // francia film, magyar felirattal, 2016, 103 perc

rendezte: katell Quillévéré
szereplők: tahar rahim, emmanuelle seigner, 
anne dorval

három fiatal szörfözik felszabadultan a háborgó 
francia óceánon. néhány órával később a hazaúton 
baleset történik. a tizenévest simont a le havre-i 
kórházba szállítják, de hamar kiderül, hogy élete már 
csak illúzió: szüleinek döntést kell hoznia. eközben 
Párizsban egy középkorú asszony szervátültetésre vár, 
hogy új esélyt kaphasson az élettől.

12 éven aluliaknak nem ajánlott

sORs/léleK, HalÁl

szépkorú Művész



szObROt MicHael jacKsONNaK!
spomenik Majklu dzeksonu // színes, feliratos, szerb vígjáték, 2014, 92 perc

rendező: darko lungulov
szereplők: dragan bjelogrlić, Mirjana karanović
ljubomir bandović

Marco elhatározza, hogy romos lakóhelyét és 
házasságát egyaránt egy Michael Jackson-szobor 
felállításával fogja megmenteni. abban reménykedik, 
hogy a turizmus fellendülésével újra élhető lesz 
szülővárosa, s ez gazdasági biztonság nyugalmat 
hoz minden lakos életébe. abban bízik, ez a hőstett 
feleségét is meggyőzné, hogy térjen vissza hozzá. 
amivel azonban Marco nem számolt: a polgármester 
érdekeit finoman szólva nem szolgálja a szobor 
felállítása, így egy korrupcióval átitatott politikai 
küzdelem alakul ki.

12 éven aluliaknak nem ajánlott

Kamasz

zeNe, KultúRÁK, 
balKÁN

taNgO libRe - szabad a tÁNc 
tango libre // színes, feliratos, francia-belga-luxemburgi filmdráma, 2012, 98 perc

rendező: frédéric fonteyne
szereplők: françois damiens, anne Paulicevich 

JC (françois damiens) a szabályokat 
messzemenően betartó, gátlásos, szerencsétlen 
és magányos börtönőr. egy argentin tangó 
tanfolyam és az ott megismert gyönyörű nő, 
alice egy csapásra megváltoztatja az életét.

Még élénken él benne az előző esti tánc 
emléke, amikor másnap újra találkozik a nővel, 
de rendhagyó körülmények között: a börtön 
látogatótermében. alice két bentlakóhoz jött: 
fernand-hoz (sergi lopez) és dominichez, akik 
régi barátok és bűntársak. az egyikük alice 
férje, a másikuk a szeretője.

a film a 2012-es velencei nemzetközi 
filmfesztiválon különdíjban részesült és 
megnyerte a varsói filmfesztivál fődíját.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

szépkorú Kamasz

pÁRKapcsOlat, 
bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, baRÁtsÁg



taxi teHeRÁN
taxi // színes, iráni film, 2015, 82 perc

rendező: Jafar Panahi
forgatókönyvíró: Jafar Panahi

egy sárga taxi jár fel-alá teherán forgalmas utcáin. 
utasai közt van emberi jogi ügyvéd, kalózkiadású 
lemezekkel seftelő férfi, iskolás kislány, nyugdíjas 
asszony... egy közös bennük: mindannyian őszintén 
megnyílnak, és hol higgadtan, hol szenvedélyesen 
érvelnek a felmerülő magán- és közéleti témákkal 
kapcsolatban. beszélgetőtársuk, a taxisofőr pedig nem 
más, mint maga a rendező: az egykor politikai okokból 
házi őrizetre ítélt Jafar Panahi. 

arany Medvét kapott a 2015-ös berlini filmfesztiválon!

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

lÁzadÁs, pOlitiKa

teMplOM a dOMbON 
Krugovi // színes, feliratos, szerb-német-francia-szloven-horvát filmdráma, 2013, 112 perc

rendező: srđan Golubović
szereplők: vuk kostić, aleksandar berček

dubrovnik és Montenegró között félúton, a bosnyák 
hegyek ölelésében fekszik a soknemzetiségű trebinje. 
Marko, a fiatal katona eltávozást kap a frontról 
és néhány napra hazatér városába az apjához, a 
barátnőjéhez és a legjobb barátjához. a háború elől 
a bájos kisváros sem nyújt menedéket: hirtelen és 
értelmetlenül tör felszínre az erőszak, amikor három 
katona rátámad egy békés muszlim boltosra. 
Marko az egyetlen, aki a közbeavatkozik, viszont ezért 
súlyos árat fizet.

a fim volt szerbia 2014-es oscar-nevezettje, díjakat 
nyert a sundance filmfesztiválon, berlinben, szófiában 
és Wiesbadenben is.

16 éven aluliaknak nem ajánlott

szépkorú Kamasz

tÁRsadalOM, 
baRÁtsÁg, vallÁs, 
esélyegyeNlőség, 
HÁbORú



testRől és léleKRől  
testről és lélekről // színes, magyar, 2017, 116 perc

rendezte: enyedi ildikó 
szereplők: borbély alexandra, Morcsányi Géza 

2017. berlinale - arany Medve-díj

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente 
ugyanazt álmodja, mint te? vagy pontosabban: 
kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban 
találkoztok éjszakánként. Örülnél neki? vagy 
megijednél? esetleg romantikusnak találnád? de mi 
van, ha te cseppet sem vagy romantikus alkat? hogy 
nézel egy-egy gyengéd álom után másnap, éberen 
ennek az idegen embernek szemébe? és, mi van, 
ha az illető nem kifejezetten szimpatikus neked? 
Próbálnád megszeretni? hogy lehet az, hogy éjjel, 
egymástól több kilométerre, magányos ágyatokban 
fekve egymáséi lehettek, de nappal, hús vér valótokban 
egymással szemben állva még egy vacak első randevút 
sem tudtok normálisan lebonyolítani? és mi van, ha a 
második találkozó is kínosan sikerül? a harmadik meg 
kifejezetten szégyenletes? feladnád? és ha feladnád, 
kibírnád?

16 éven aluliaknak nem ajánlott

szépkorú Kamasz

pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
szexualitÁs/NeMi 
szeRepeK, sORs/léleK

Művész

tHe duKe OF buRguNdy
the duke of burgundy // színes, feliratos, angol filmdráma, 2014, 104 perc

rendező: Peter strickland
szereplők: sidse babett knudsen, Chiara d’anna

a fiatal evelyn cselédlányként dolgozik egy kastélyban, 
de rendszeresen elkésik munkából, mire úrnője, 
Cynthia újra és újra szexuálisan megalázza. ahogy 
azonban a szadomazochista szerepjáték egyre inkább 
erotikától túlfűtötté válik, felmerül a kérdés, valójában 
ki irányít kettejük perverz afférjában: az úrnő vagy a 
szolgáló?

a Magyarországon forgatott the duke of burgundy 
a hetvenes évek erotikus filmjeit idézi. ám ahogy azt 
a brit rendezőtől megszokhattuk, ezúttal is valami 
sokkal mélyebb, sötétebb és művészibb kerekedik ki 
a műfaj előtti tisztelgésből.

18 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

pÁRKapcsOlat, szexualitÁs/
NeMi szeRepeK, 
HOMOszexualitÁs, 
pROstitúció



tiltOtt tÁNcOK 
jimmy’s Hall // színes, feliratos, angol-francia-ír filmdráma, 2014, 109 perc

rendező: ken loach
szereplők: barry Ward, simone kirby, andrew scott

a Cannestól berlinen át velencéig az összes jelentős 
filmfesztiválon díjazott élő legenda, ken loach utolsó 
alkotása a tiltott táncok. hazánkban is nagy sikert 
aratott vígjátéka, a szesztolvajok után ezúttal egy 
kevéssé ismert igaz történet inspirálta történelmi 
filmjét.

James Gralton 1932-ben, tíz év amerikai távollét után 
visszatér szülőföldjére, írországba, hogy újranyissa 
egykori tánctermét. a látszólag ártatlan vállalkozás 
azonban nem csak rajongókra, hanem komoly 
ellenállókra is talál a közösségben, a feltörő indulatok 
pedig hamarosan erőszakba torkollnak.
a gyönyörű írországi tájakon forgatott tiltott táncok 
történelmi közegbe ágyazva mesél azokról a bátor 
férfiakról és nőkről, akik mertek szabadon gondolkozni, 
véleményüknek hangot adni és mindenekelőtt jól érezni 
magukat a zenén és táncon keresztül.

12 éven aluliaknak nem ajánlott

szépkorú Kamasz

tÁRsadalOM, lÁzadÁs, 
zeNe

tititÁ
színes, magyar dokumentumfilm, 2015, 90 perc

rendező: almási tamás

a 18 éves anti szenvedélye a gitározás. az ország 
egyik távoli szegletében, romatelepen él. váratlan 
lehetőség éri, amellyel kitörhet kilátástalan 
helyzetéből. 60 fiatal társával együtt felvételt nyer 
a snétberger zenei tehetség központba, ahol 
tanulhat. a komfortos világ ígérte elvarázsolja a 
fiatalembert. Csodát remél. azonban hamar kiderül, 
hogy hátránya hatalmas, még roma diáktársaihoz 
képest is. nem ismeri a kottát, nincs támogató 
zenészcsalád a háttérben, nem szokott a rendszeres 
gyakorláshoz

6 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM, 
esélyegyeNlőség, zeNe



tízezeR KM
10.000 km // színes romantikus vígjáték, 2014, 99 perc

rendező: Carlos Marques-Marcet
szereplők: natalia tena, david verdaguer

két szerelmes ember, két lakás – az egyik 
barcelonában, a másik los angelesben.
felvillannak a múlt, jelen és jövő pillanatai. 
túlélhet-e tízezer kilométert a szerelem?

a film 17 rangos nemzetközi filmfesztiválon, 
többek közt a stockholmi, Palm springs-i,
illetve a texasi sXsW filmfesztiválokon nyert díjat

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

pÁRKapcsOlat, 
Művészet/FilM/Média

tOKió Felett az ég
ten no csaszuke // színes, feliratos, japán romantikus vígjáték, 2015, 106 perc

rendező: sabu (hirojuki tanaka)
szereplők: kenicsi Macujama, ito óno, ren ószugi

hol komikus, hol megható szerelmi történet, amely 
a földi és az égi világ között játszódik. az egykori 
gengszter, Csaszuke feladata, hogy teát készítsen a 
mennyben. egy földi lány, Juri életének történetére 
lesz figyelmes, amelyet egy mennybeli írnok ír végtelen 
papírtekercsére. Csaszuke beleszeret a lányba. 
Megtudja, hogy egy felettes erő Jurit arra ítélte, hogy 
fiatalon meghaljon autóbalesetben. hogy megmentse 
a lányt, akit szeret, Csaszuke alászáll a földre...

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Művész

pÁRKapcsOlat, 
KultúRÁK



tONi eRdMaNN
toni erdmann // német vígjáték, 2016, 162 perc

rendezte: Maren ade
szereplők: Peter simonischek, sandra hüller

ines fiatal üzletasszony, aki csak nemzetközi 
karrierjének él. apja, Winfried aggódik lánya steril 
és boldogtalan élete miatt, és elhatározza: újra 
vidámságot csempész ines mindennapjaiba. Műfogsort 
és parókát ragad, és toni erdmannként jelenik meg 
ines bukaresti irodájában. tárgyalásokon, fontos 
fogadásokon és munkavacsorákon is felbukkan, és 
egyre kellemetlenebb helyzetekbe hozza lányát. ines 
szeretné lerázni toni erdmannt, de a férfi nem tágít. 
komikus és kínos pillanatok követik egymást, és ines 
kezdeti idegessége ellenére kénytelen rádöbbenni, 
hogy a vidámság és szeretet nélküli élet értéktelen.

16 éven aluliak számára nem ajánlott
vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM, lÁzadÁs, 
sORs/léleK

szépkorú Kamasz Művész

tOszKÁNai esKüvő
toscaanse bruiloft // színes, magyarul beszelő, holland romantikus vígjáték, 2015, 104 perc

rendező: Johan nijenhuis
szereplők: sophie van oers, simone kleinsma
ernst daniël smid, lieke van lexmond

a fiatal és bájos hölgy, sanne a napsütötte itáliában 
pompás vidéki kúriát működtet. a birtok a mesés 
toszkánában, az álomesküvők ideális helyszínén várja 
látogatóit. a villa Matrimonio vendégei rendszerint 
itt ünneplik meg a szerelmet és az életet. sanne 
odaadással és nagyszerű érzékkel szervezi meg mások 
esküvőjét, holott az ő házassága nem sikerült, elvált 
és egyedül él. a harmincadik születésnapján találkozik 
Jeroenel, aki válóperes ügyvéd, és egyáltalán nem 
hisz a szerelemben. kapnak vajon egy újabb esélyt 
az élettől, vagy továbbra is csak asszisztálnak mások 
házasságkötéséhez és szétbontásához?

16 éven aluliak számára nem ajánlottpÁRKapcsOlat, 
HÁzassÁg

Művész



üdvÖzÖljüK NORvégiÁbaN!
Welcome to Norway // norvég film, magyar felirattal, 2016, 90 perc

rendezte: rune denstad langlo
szereplők: anders baasmo Christiansen, 
henriette steenstrup, olivier Mukata, 

Per Primus norvégia északi hegyvidékén él feleségével 
és lányával, és a generációk óta a család tulajdonában 
levő szállodát vezeti. az átlagembernél kicsit 
rasszistább, és nem bánik túl jól a pénzzel. Mivel 
a turizmus egyre kevésbé jövedelmező üzletág a 
környéken, Primus úgy dönt, hogy állami támogatással 
menekültbefogadó állomássá alakítja a vállalkozást. de 
a váltás nem olyan egyszerű, mint képzelte. a szállóba 
érkező, mindenféle nemzetiségű és vallású menekült 
között ott van abedi is, az örök optimista kongóból, 
aki eleinte mindenkit halálra idegesít, de egy idő után 
egyre nagyobb hatást tesz az egész család életére. 
Primus végül válaszút elé kerül: a pénz a fontosabb, 
vagy a barátság?

16 éven aluliak számára nem ajánlott

vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM, baRÁtsÁg, 
bevÁNdORlóK

szépkorú Művész

vaN valaMi FuRcsa és MegMagyaRÁzHatatlaN
színes, magyar játékfilm, 2014, 90 perc

rendező, iró, operatőr: reisz Gábor
szereplők: ferenczik áron, takács katalin,
kovács zsolt, Makranczi zalán 

áron átlagos srácként számtalan kortárs komplexus 
birtokosa; frissen végzett az egyetemen, barátnője 
elhagyta, a szülei tartják el, amíg munkát keres, 
ráadásul miközben az elmúló szerelmen agonizál, 
valami külső, bizarr tényező mindig felülírja 
elképzeléseit és megszakítja intim pillanatainak 
eltervezett linearitását. 
van valami furcsa és megmagyarázhatatlan 
budapestben, ami semmiképpen sem az, amit a 
dizájnos útikönyvek, vagy esetleg a hazai filmek 
látképei festenek a városról. az itteni életet súlyos 
ellentmondások színezik. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

vÁlasztÁs/útKeResés, 
sORs/léleK



vigyÁzat, eHető! - a FRaNcia biOFORRadalOM
Nos enfants nous accuseront // színes, francia dokumentumfilm, 2008, 112 perc

rendező: Jean-Paul Jaud

a Cévennes hegység lábánál található kis falu 
polgármestere úgy döntött, hogy kezébe veszi
a dolgokat és az iskolai étkezdét biokantinná alakítja. 
az itt lakók másokhoz hasonlóan aggodalommal 
szemlélik a környezet-szennyeződés és az 
élelmiszeripar káros hatásait. egy olyan harc veszi 
most kezdetét, amely szeretné megállítani a szinte 
már visszafordíthatatlanná váló folyamatot. 
hogy a gyerekeink ne vádolhassanak tétlenséggel 
bennünket.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

tÁRsadalOM, 
FeNNtaRtHató 
Fejlődés

viKtóRia - a züRicHi expRessz
viktoria: a tale of grace and greed // színes, svájci filmdráma, 2014, 88 perc

rendező: Men lareida
szereplők: farkas franciska, nagy zsolt, 
Pölöskey erika, stefanovics angéla 

a több száz igaz történet alapján készült, megrázó és 
felemelő film főhőse viktória, a mélyszegénységben 
élő, budapesti cigánylány (farkas franciska). viktória 
a gyors meggazdagodás reményében vonatra száll, 
hogy prostituáltként szerencsét próbáljon svájcban. 
zürichben már az első munkanapján kiderül, 
hogy nem minden olyan, mint egy lányregényben: 
szerencsejáték-függő futtatója (nagy zsolt) 
nyomorúságos körülmények között tartja, éjjel-nappal 
dolgoztatja és még a pénzét is elveszi. viktória 
lassan összebarátkozik szobatársnőjével, a gyermeke 
visszaszerzéséért küzdő blondie-val, és együtt szállnak 
szembe sorsukkal. a film témája aktuálisabb nem is 
lehetne: jelenleg is többszáz magyar nő dolgozik a 
svájci utcákon. 

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM, bűNügy/
bÖRtÖN/MaFFia, 
pROstitúció



vilÁgevőK
Foodies // színes, feliratos, svéd dokumentumfilm, 2014, 95 perc

rendező: thomas Jackson
szereplők: andy hayler,  katie keiko,  aiste 
Miseviciute,  Perm Paitayawat,  steven Plotnicki

utaznak, esznek, írnak – a film olyan ételkritikus 
bloggereket mutat be, akiknek életcélja és hobbija, 
hogy a világ legjobb éttermeiben egyenek, és ezért 
beutazzák a világot. a gasztronómia megszállott 
rajongói segítségével most eljuthatunk a föld 
legexkluzívabb vendéglőibe, amikor a leghíresebb 
„világevők” közül néhányat elkísérünk kalandjaikon. 
oslo, Párizs, barcelona, san sebastian, koppenhága, 
new york, tokió, hong kong, Makaó, hangcsou, 
london, bombay, bangkok… ezzel a filmmel többször 
is körbeutazhatjuk a világot és mindenhol a legjobb 
éttermekbe kapunk bepillantást.

korhatár nélkül megtekinthető

szépkorú Kamasz Művész

KultúRÁK, 
gasztRONóMia, utazÁs

vilÁgOK KÖzÖtt
zwischen Welten // színes, feliratos, német filmdráma, 2014, 98 perc

rendező: feo aladag
szereplők: ronald zehrfeld, Mohsin ahmady, 
saida barmaki, shir aqa 

Jesper afganisztánban szolgál a német hadseregben. 
bár nemrégiben vesztette el bátyját a háborúban, 
mégis vállalkozik egy újabb kiküldetésre. a férfi 
csapatának meg kell őriznie a törékeny egyensúlyt a 
falubeliek és a megszálló törzsi milícia között, amiben 
nagy segítségére van egy fiatal tolmács, tarik. amikor 
tarik családja veszélybe kerül, Jesper válaszút elé ér: 
vajon felettesei parancsára, vagy saját emberségére 
hallgasson inkább?

feo aladag osztrák rendezőnő már első filmjével, is 
komoly szakmai visszhangot váltott ki: luX-díjas, a 
berlini nemzetközi filmfesztivál label europa Cinemas 
díjas, illetve a német filmakadémia több elismerését 
kapta. Új filmje, a világok között a szintén a berlini 
nemzetközi filmfesztivál versenyprogramjában 
debütált.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

baRÁtsÁg, pOlitiKa, 
HÁbORú



viva la libeRtÁ - éljeN a szabadsÁg
viva la liberta // színes, feliratos, olasz vígjáték, 2013, 94 perc

rendező: roberto ando
szereplők: toni servillo, valeria bruni tedeschi, 
Michela Cescon
 
a viva la libertá egyszerre pezsdítő és rendkívül 
aktuális vígjáték, aminek főszerepét az oscar-díjas 
a nagy szépség sztárja, toni servillo alakítja.

az olasz ellenzék pártjának vezetője, enrico 
olivieri a választások előtt megelégeli pártjának 
népszerűtlenségét és a folyamatos bénázást, ezért 
bejelentés nélkül elhagyja az országot. a párt, félve 
attól, hogy nyilvánosságra kerül a pártvezető eltűnése, 
felkeresi annak ikertestvérét, hogy ő játssza el a 
politikust. a fivér művelt, megnyerő, humoros – az 
egyetlen gond az, hogy nem beszámítható. de már 
nincs visszaút, az elszabadult testvér felrázza a régóta 
válságban levő ellenzéki pártot és soha nem látott 
népszerűségre tesz szert.

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz

pÁRKapcsOlat, 
vÁlasztÁs/útKeResés, 
tÁRsadalOM

vOlt egyszeR egy csalÁd
e stato il figlio // színes, feliratos, olasz játékfilm, 2012, 90 perc

rendező: daniele Ciprí
szereplők: toni servillo, Giselda volodi  Ciraulo,
alfredo Castro, aurora Quattrocchi 

napról napra tengeti életét a népes Ciraulo-család 
szicília egyik legromosabb házában. egy nap lányukat 
eltalálja és megöli a maffiaharc egy eltévedt tölténye. 
a pletykák arról szólnak, hogy az így elhunyt vétlen 
áldozatok családját a kormány bőkezű kártérítéssel 
illeti. ezért a gyászolók vészesen kiköltekeznek, 
mielőtt még bármi pénz érkezne hozzájuk.
a film rámutat, hogyan tudja a hirtelen jött gazdagság 
reménye egy válságos időszakot átélő család életét 
teljesen szétzilálni.

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia



Walesa - a ReMéNy eMbeRe
Wałęsa // színes, lengyel film, 2013, 127 perc

rendező: andrzej Wajda
szereplők: robert Wieckiewicz, agnieszka Grochowska, 
iwona bielska

a film hűen adja vissza a 70-es, 80-as évek 
lengyelországában lezajlott politikai változások 
történetét. az események egyik központi figurája, 
lech Wałęsa magánéletét és vezéralakká válásának 
krónikáját ismerhetjük meg, és egyéniségén, küzdelmén 
keresztül beleláthatunk a kommunizmus okozta 
elnyomás rémségébe. 

12 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Kamasz Művész

tÁRsadalOM, lÁzadÁs, 
pOlitiKa

zÁRt ReNdszeR
ukladzamkniety // színes, lengyel film, 2013, 110 perc

rendező: ryszard bugajski

három fiatal üzletember egy innovatív vállalkozást hoz 
létre és működtet a 2000-es évek elején Gdanskban. 
a vállalkozás kiemelkedő sikere irigységet ébreszt 
a régóta hatalmon lévő városvezetésben. a korrupt 
politikusok és állami tisztségviselők hamis vádak és 
bizonyítékok alapján bebörtönzik a három vállalkozót, 
részvényeiket megszerzik és eladják egy álnéven 
működő cégnek, amelynek természetesen ők 
a tulajdonosai. Már-már úgy tűnik, hogy semmi és 
senki nem képes gátat vetni a mohóságnak és 
a hatalmi manipulációnak, amikor egy független 
újságíró és az áldozatok felveszik a harcot 
a legmagasabb szintű korrupció ellen…

16 éven aluliak számára nem ajánlott

szépkorú Művész

bűNügy/bÖRtÖN/
MaFFia, pOlitiKa



zűRÖs Olasz esKüvő
un matrimonio da favola // színes, szinkronizált, olasz vígjáték, 2014, 91 perc

rendező: Carlo vanzina
szereplők: adriano Giannini, ricky Memphis, 
Paola Minaccioni, andrea osvart

a film öt jó barát történetét meséli el, akiket a közös 
gimnáziumi kalandok, a foci, a barátság és a szerelem 
úgy tűnik, örökre összeköt. ahogy azonban az lenni 
szokott, húsz évvel később meglepetten tapasztalják, 
hogy az élet mennyire különböző irányba sodorta 
őket. daniele az egyetlen, aki közülük látszólag 
sikeres életet él, és ennek megkoronázásaként egy 
svájci hétvégére hívja meg egykori pajtásait, hogy 
vegyenek részt az esküvőjén, és máris kezdődnek a 
bonyodalmak…

12 éven aluliak számára nem ajánlott

Kamasz Művész

csalÁd/gyeReK, 
pÁRKapcsOlat, 
baRÁtsÁg, HÁzassÁg 


