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A Művész moziba költözik a Zsidó Filmfesztivál
Több mint két tucat filmmel, többek
közt Oscar-esélyes világháborús történettel, és rendhagyó kísérőprogramokkal várja az érdeklődőket november
20. és 23. között a III. Zsidó Filmfesztivál.
A filmfesztivál célja, hogy minél sokrétűbb képet adjon az érdeklődők számára a zsidóság rendkívül színes, és a
többség számára ismeretlen világáról,
mai állapotáról. A program összeállításánál döntő szempont volt mind a nemzetiségi, mind a műfaji sokszínűség.

Szintén különleges filmélményt kínál a
Gett - Viviana Amsalem pere című film.
Az alkotás központi figurája egy válni
készülő izraeli nő megpróbáltatásain keresztül mutat be egy férfiak uralta világot, amelyben a társadalmi konvenciók
és merev vallási szabályok lehetetlenné
teszik a szabad életet. A Gett szerepelt
a 2014-es Cannes-i Filmfesztiválon, a
jeruzsálemi filmfesztiválon, júliusban
pedig elnyerte a legjobb filmnek járó elismerést és a közönségdíjat.

A filmfesztivál kuratóriuma:
Borgula András, a Gólem Színház művészeti vezetője
Csörgits Hunor, filmes szakember
Fritz Zsuzsa, a Bálint Ház igazgatója
Garancsi Ágnes, a Cirko vezetője, filmes szakember

A fesztivál nem csak a moziteremben
zajlik: a program része a két tematikában indított Hosszúlépés városi séta is,
ahol péntektől vasárnapig szakavatott
vezetéssel híres filmforgatási helyszíneket, illetve elrejtett zsinagógákat kutathatnak fel a belvárosban az érdeklődők.

A fesztivált György Péter esztéta nyitja
meg. A megnyitó része lesz a napokban
elhunyt Margitai Ági emlékének dedikált moziszék átadása. Az emléktábla és
a szék a filmfesztivál ideje alatt a Művész
moziban, utána pedig a Bálint Házban
lesz elhelyezve. A fesztivál zártkörű nyitófilmje az a Kódjátszma (The Imitation
Game), mely a téli Oscar-szezon egyik
favoritja.

A fesztivál programjának része a Daazo.
com-mal közösen indított rövidfilm-pályázat, illetve több kísérőprogram és
beszélgetés is.
A ZSIFI főtámogatója az American Jewish
Joint Distribution Committee (JDC),
amelynek magyarországi szervezete az
1991-ben alapított Magyarországi Zsidó
Szociális Segély Alapítvány (MAZS).

KÓDJÁTSZMA (12E) - zártkörű vetítés

ÁRNYÉKBAN

színes amerikai-angol dráma, 114 perc, 2014

színes, cseh-szlovák-lengyel film,
106 perc, 2012

Eredeti cím: The Imitation Game
Rendezte: Morten Tyldum
Forgatókönyv: Graham Moore
Fényképezte: Oscar Faure
Szereplők: Benedict Cumberbatch, Keira
Knightley, Matthew Goode, Mark Strong
A fesztivál nyitófilmje az a Kódjátszma (The
Imitation Game), amely Alan Turing brit
matematikus figuráján keresztül mutatja
be a második világháború színfalak közötti
küzdelmét, az angol és a német hírszerzés,
illetve kódfejtők harcát. A világháború sorsát
nagyban befolyásoló események Benedict
Cumberbatch és Keira Knightley főszereplésével elevenednek meg; a film a téli Oscarszezon egyik favoritja.
A vetítés támogatója a Fórum Film.
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november 20. 19:30 Chaplin terem

Eredeti cím: Ve stínu
Rendezte: David Ondricek, írta:
Marek Epstein, David Ondrícek, Misha
Votruba, fényképezte: Adam Sikora,
szereplők: Ivan Trojan, Sebastian
Koch, Sona Norisová
A néhai Csehszlovákiában az 1950-es
években Hakl rendőrkapitány egy ékszerrablás után nyomoz. A feltört széf
egy ismert betörőhöz vezet. A kezdetben egyszerűnek tűnő ügy összekuszálódik. A nyomozás vékony jégre vezeti
a kapitányt. Vajon képes legyőzni az
ellenséget, megvédeni a családját és a
saját életét?

november 23. 19:30 Chaplin terem

DÉLUTÁN IS JÓ!
színes, feliratos amerikai dráma,
95 perc, 2013
Eredeti cím: Afternoon Delight
Írta és rendezte: Jill Soloway,
operatőr: Jim Frohna, zene:
Craug Wedren, szereplők:
Kathryn Hahn, Juno Temple
A harmincas Rachel egy megfáradt és ellaposodó házasságban él Los Angeles jól menő
részén. Egy szokatlan lépéssel felpörgetné szexuális életét, de az este nem várt fordulatot
vesz: megismerkedik egy sztriptíztáncosnővel, aki nem csak az ő és férje életét forgatja
fel, de barátaik és a helyi közösség előítéleteivel is meg kell küzdeniük. A film 2013-ban a
legjobb rendezés díját nyerte a Sundance fesztiválon.
november 22. 17:30 és november 23. 13:30 Chaplin terem

ALL IN

brazilszínes, feliratos argentin12
spanyol film, 110 perc, 20
en tus manos
Eredeti cím: La suerte
an, forgaRendezte: Daniel Burm
an, Sergio
tókönyv: Daniel Burm
te: Daniel
Dubcovsky, fényképez
Sebastián Ortega
ccelli,
Szereplők: Valeria Bertu
Drexler
Norma Aleandro, Jorge
játékos és
Uriel elvált, profi póker
t, de az ágynem csak az asztal mellet
a: már saját
ban is az éjszaka király
yszeresen falmegítélése szerint is kén
zik rég nem
ja a nőket. Egy nap találko

, és minden megváltolátott egykori szerelmével
azil-spanyol romantikus
zik. Lendületes argentin-br
r a legjobb arcát mutatja.
vígjáték, melyben a zsáne
dy terem
november 20. 20:00 Bó
aplin terem
november 22 . 15:30 Ch
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BLUMENTHAL
színes, feliratos amerikai film, 86 perc, 2013

KADDIS EGY BARÁTÉRT
Eredeti cím: Blumenthal
Írta és rendezte: Seth Fisher,
Operatőr: Zak Mulligan, szereplők:
Brian Cox, Laila Robins, Fred Melamed
Harold Blumenthal, aki a film első jelenetében saját viccén nevetve hal meg, életében
azzal lett sikeres drámaíró, hogy darabjaiban családját állította pellengérre. Halála
után a New York-i zsidó értelmiségi család
valóban színpadra kívánkozó életébe és
mindennapjaiba pillanthatunk be.

színes, feliratos német dráma, 94 perc, 2012
Eredeti cím: Kaddisch für einen Freund
Írta és rendezte: Leo Khasin, operatőr: Mathias Schöningh, szereplők:
Ryszard Ronczewski, Neil Belakhdar, Neil
Malik Abdullah
A Berlinbe költöző palesztin fiú és az orosz
zsidó öregember nehezen induló és minden jel szerint bukásra ítéltetett barátsága.
Mindketten bevándorlók, mindketten próbálnak beilleszkedni és mindketten lázadnak valami ellen egy idegen országban.
A filmet a Goethe Intézet támogatásával
mutatja be a fesztivál.

G

DE

november 22. 20:00 Bódy terem
november 23. 15:30 Chaplin terem
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november 21. 17:30 Chaplin terem
november 23. 20:00 Bódy terem
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GETT
DEUX BEAUX GARCONS FILMS ELZÉVIR & COMPAGNIE RIVA FILMPRODUKTION bemutatja

RONIT ÉS SHLOMI ELKABETZ FILMJE

forgatókönyv, adaptáció és párbeszédek RONIT és SHLOMI ELKABETZ zeneszerzŐ DIKLA SHAUL BESER operatŐr JEANNE LAPOIRIE
vágó JOËLLE ALEXIS hang TULLY CHEN, ITZIK COHEN, STEPHAN KONKEN rendezŐasszisztens ORNA LIPKIND
mŰvészeti vezetŐ EHUD GUTTERMAN JELMEZ LI ALEMBIC LINE PRODUCER EFRAT BIGER
PRODUCEr SANDRINE BRAUER SHLOMI ELKABETZ MARIE MASMONTEIL TÁRSPRODUCER DENIS CAROT MICHAEL ECKELT
A DEUX BEAUX GARÇONS FILMS ELZÉVIR & COMPAGNIE, RIVA FILMPRODUKTION ARTE FRANCE CINÉMA koprodukciója AZ ISRAEL FILM FUND KESHET
GESHER MULTICULTURAL FILM FUND CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE ARTE FRANCE CANAL + FILMFÖRDERUNG HAMBURG
SCHLESWIG-HOLSTEIN FILMFÖRDERANSTALT közremŰködésével az EURIMAGES támogatásával
nemzetközi értékesítés FILMS DISTRIBUTION

A fesztiválpremier után MŰsoron a Cirko-Gejzír moziban!
cirko_gett_a5_v1.indd 1

04/11/14 12:56

cirko_gett_a5_v1.indd 1

04/11/14 12:56
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11:00

12:30

14:00

19:30

20:00

November 20.
csütörtök

A fesztivál
ünnepélyes
megnyitója

November 21.
péntek

Bárhesz-Chala-Kalács
beszélgetés és kóstoló

Hollywood
Budapesten - séta
előzetes regisztráció
kötelező!

KÍSÉRŐPROGRAMOK

Rejtett
zsinagógák - séta
előzetes regisztráció
kötelező!

November 22.
szombat

Gyerekibuc és
Noha játszótér
12:00-17:00

Hollywood
Budapesten - séta
előzetes regisztráció
kötelező!

Ki-, be-, át- és visszatérni
Beszélgetés A zsidó bíboros című
film kapcsán

Rejtett
zsinagógák - séta
előzetes regisztráció
kötelező!

November 23.
vasárnap

Gyerekibuc és
Noha játszótér
12:00-17:00

Hollywood
Budapesten - séta
előzetes regisztráció
kötelező!

Elválni nehéz – vagy mégsem?
Beszélgetés a Gett című film kapcsán

17:30

16:00

15:30

14:00

13:30

Jaffa
(6 izraeli rövidfilm)

Mahler a kanapén

A zsidó bíboros

M.A.I.
(Magyar-Amerikai-Izraeli)
kisfilmek

Kaddis egy barátért

Blumenthal

GETT - Válólevél

A zsidó bíboros

Délután is jó!

A Daazo kisfilmpályázat
nyertes filmjei

All In

M.A.I.
(Magyar-Amerikai-Izraeli)
kisfilmek

Dandelionék

November 22.
szombat

Kaddis egy barátért

Árnyékban

GETT - Válólevél

Dandelionék

Regina

Blumenthal

Teleki téri mesék

Délután is jó!

November 23.
vasárnap

ZSIFI MOZIMŰSOR

18:00

Kódjátszma (12E)
(Zártkörű vetítés)

Mahler a kanapén

November 21.
péntek

19:30

All In

November 20.
csütörtök

20:00

MAHLER A KANAPÉN

DANDELIONÉK

színes, feliratos német dráma, 98 perc, 2010

színes, feliratos francia dráma, 89 perc, 2012

Eredeti cím: Mahler auf der Couch
Írta és rendezte: Felix O. Adlon, Percy
Adlon, operatőr: Benedict Neuenfels
Szereplők: Johannes Silberschneider,
Barbara Romaner, Karl Markovics

Eredeti cím: Du vent dans mes mollets
Írta: Carine Tardieu, forgatókönyv:
Carine Tardieu, operatőr: Antoine Monod,
szereplők: Isabelle Rossellini, Agnès Jaoui,
Denis Podalydès, Isabelle Carré

Különleges párkapcsolati dráma: Gustav
Mahler felesége viszonyt folytat a kor
ünnepelt építészével, Walter Gropiusszal. Mahler nem máshoz, mint Sigmund
Freudhoz fordul segítségért.

Film két kislány, Valerie és Rachel barátságáról, akik bár nem is különbözhetnének
jobban egymástól, a sors úgy hozza, hogy
találkozásuk után együtt kezdik felfedezni a
felnőttek világát.

november 20. 17:30 Chaplin terem
november 21. 20:00 Bódy terem

november 22. 13:30 Chaplin terem
november 23. 17:30 Chaplin terem

Teleki téri mesék színes, magyar-francia dokumentumfilm 87 perc, 2003-2014
Rendezte: Spitzer Barbara, operatőrök: Barbara Spitzer, Kovács Claudia, Pápai
Gergely, Vizkelety Márton, Bordás Róbert, Mayer András, Seybold Sándor
Az utolsó józsefvárosi lakásimaház a Teleki tér 22-ben túlélte az utolsó 100 év megpróbáltatásait, és ma is várja a látogatókat. Az új nemzedék utánaeredt az imaház történetének. A fénykorban a Teleki téren és környékén több mint ötven lakásimaház üzemelt,
meglepően nagy kóser infrastruktúra, iskolák, kávékimérések, üzemek szolgálták ki a
város akkor legnagyobb piacának környékén élő zsidóságot.
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november 23. 14:00 Bódy terem.

Regina
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fekete-fehér, magyar dokumentumfilm,
63 perc, 2013
Rendező: Groó Diana, forgatókönyvíró: Groó
Diana, producer: George Weisz, Angelusz Iván,
Groó Diana, Gideon Wittenberg, társproducer: Berkes Júlia, Michael Truckenbrodt, Nimrod
Shanit, vágó: Mógor Ági, hang: Bőhm Dániel
Regina Jonasról (1902-1944) csupán egyetlen
fotó, néhány visszaemlékezés, sajtóanyag és levelezés maradt fenn. Nagy kihívás volt a rendező
számára a címszereplő alakjának megjelenítése,
valamint a film vizuális világának megteremtése.
Több mint kétéves levéltári, filmarchívumi kutatás áll az elkészült film mögött, amelyet újabb

másfél év katalogizálás követett. A 63
perces film több száz forrásból megszerzett, közel 50 órányi korabeli archív és
egészen ritka amatőr felvétel és fotótörténeti dokumentum felhasználásával készült.
november 23. 16:00 Bódy terem

A ZSIDÓ BÍBOROS
színes, feliratos francia dráma, 96 perc, 2013
Eredeti cím: Le métis de Dieu
Rendezte: Ilan Duran Cohen, írta: Chantal
Derudder, Ilan Duran Cohen, operatőr:
Christophe Graillot, szereplők: Laurent Lucas,
Aurélien Recoing, Audrey Dana
Jean-Marie Lustiger, egy lengyel holokauszt-túlélő
fia Franciaországban élve a papi hivatást választja.
Pályája csúcsán II. János Pál párizsi érsekké nevezi
ki. 1984-ben, amikor a karmelita rend az egykori
auschwitzi koncentrációs tábor mellett zárdát létesít, a zsidó közösségek heves tiltakozása mellett
Lustiger a két oldal közötti közvetítő szerepébe

kényszerül. A vita során szembesülnie kell
saját múltjával, identitásával és lehetetlen
döntéseket kell meghoznia. A film megtörtént esetet dolgoz fel.
november 21. 19:30 Chaplin terem
november 22. 18:00 Bódy terem

M.A.I. (Magyar-Amerikai-Izraeli) kisfilmek
november 21. 18:00 és november 22. 14:00 Bódy terem

ISCHLER

MÓZES A FENNSÍKON

magyar rövidfilm, 17 perc.

amerikai rövidfilm, 19 perc.

Rendezte: Hartung Attila, írta: Csaba
Bálint, szereplők: Szervét Tibor, Pető
Kata, Eke Angéla, Bach Kata, Znamenák
István
Budapest, 1944. Három zsidó nővér egy
ismert orvosnál bujkál. Napjaikat rettegésben töltik a szűkös búvóhelyen, de a gonosz
egy nem várt irányból érkezik.

Eredeti cím: Moses on the Mesa.
Írta és rendezte: Paul Ratner
Szereplők: R.J. Avants, Steve Corona,
Candice Costello
A vadnyugaton játszódó történet főhőse
Solomon Bibo, egy zsidó bevándorló, aki
egy indián törzs képviselőjévé válik.

ÁLLANDÓAN AUSCHWITZRA
GONDOLOK
izraeli rövidfilm, 16 perc.
Eredeti cím: Auschwitz on my mind.
Írta és rendezte: Aszaf Machnesz
Szereplők: Inbal Erez, Ron Gazit,
Mirav Oszofszki
Roi, a 17 éves középiskolás megpróbálja
felkelteni osztálytársa figyelmét egy osztálykirándulás alkalmával. A lány azonban
épp mással van elfoglalva, mivel az osztály
Lengyelországban haláltáborokat látogat.

JAFFA

izraeli kisfilm-válogatás
s az elós céggel közös válogatá
A Máná Risoná produkci
kisfilmjeiből.
múlt évek legjobb izraeli
an
zasság, Az ötlet, Batm
Városi harcmodor, Há
lak
va i
l, Hazatérés, Látta
az ellenőrző pontná
Eyált?
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dy
november 20. 18:00 Bó

terem

Kísérőprogramok
az Odeon Underground kávézóban
Az alábbi programok helyszíne: Odeon Underground Kávézó – Művész mozi

Bárhesz-Chala-Kalács

Ki-, be-, át- és visszatérni

A www.akibic.hu bemutatja: beszélgetés és kóstoló a szombati kalács, más
néven bárhesz, esetleg chala körül.
Vendégek a „Kóser de finom” lányok,
és Magyarország egyetlen kóser péksége, a Semes.

Melyik vallásba könnyű betérni? Vajon ki
lehet-e térni, ha valaki zsidónak született,
vagy az örökké zsidó marad? Kerekasztal
beszélgetés A zsidó bíboros című film
kapcsán, melyet Balázs Gábor modern
ortodox (zsidó) moderál, az asztal körül
pedig világvallások képviselői ülnek.

november 21. péntek 12:30
november 22. szombat 20:00

Gyerekibuc és Noha játszótér avagy amíg a szülők moziban,
addig mi a gyerekekkel játszunk, alkotunk, beszélgetünk, még kisfilmünk is lesz!
NOVEMBER 22. szombat, 12.00-17.00
kézműves foglalkozás: pörgetős könyv
és korong készítés, térbeli képeslap a filmek
témájában (minden korosztálynak)
dráma játékok: mese, történet kitalálás és eljátszás jelmezekkel, filmes activity,
szinkronizálás

NOVEMBER 23. vasárnap, 12.00-17.00
kézműves foglalkozás: diafilmből, filmből újrahasznosított pénztárca, tok, ékszerek, térbeli képeslap a filmek témájában
(minden korosztálynak)
dráma játékok: rövidfilm készítés, filmes
activity, szinkronizálás

A változtatás jogát fenntartjuk! Bármelyik fesztiválos mozijegy mellé 400 Ft/gyermek,.
a csak a foglalkozásra érkezőknek 600 Ft/gyermek.

Elválni nehéz – vagy mégsem?
Milyen jogai vannak egy zsidó feleségnek a házasságban vagy
ha válni akar? Kerekasztalbeszélgetés a Gett című film kapcsán.
Az asztaltársaság: egy rabbi, egy eszmefilozófus és akinek sikerült.
november 23. vasárnap 20:00
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Séták a Hosszúlépéssel
Hollywood Budapesten
A híres forgatási helyszíneket bejáró
sétán az állandósuló budapesti filmforgatások és az idelátogató világsztárok
nyomába eredünk. Vajon milyennek látták a hírességek fővárosunkat? Freddie
Mercury például meg akarta venni és lakhatóvá alakítani a Parlamentet 1986-os
látogatásakor, Woody Allen pedig Európa legszebbjének kiáltotta ki az
Operaházat (igaz, filmjében az 1812-es
Szentpétervári Operát alakítja). Miért válik be fővárosunk romos Kelet-Berlinnek
éppúgy, mint ragyogó Párizsnak?
A séta a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal együttműködésben valósult meg.
Kivel járunk? Balázs Anna urbanistával
Időtartam: 2 óra
Fizikai nehézség: könnyen teljesíthető
november 21. péntek 14:00
november 22. szombat 14:00
november 23. vasárnap 14:00

Rejtett zsinagógák
A világszerte híres Dohány és
Rumbach utcai zsinagógák árnyékában számos kisebb, alig
ismert zsidó imaház található
Budapest történelmi zsidónegyedében. Sétánk során ezek
közül keressük fel a legjellegzetesebbeket, napjainkban működőket és azóta átalakítottakat is.
Megismerkedünk Budapest egyetlen ortodox magánzsinagógájával
és a bérkocsisok imaházával is,
majd túránkat az egyik legújabb
kulturális térben zárjuk, ahol a
zsidó hagyományokra alapozva
hoztak létre egy multikulturális
befogadó helyet.
Kivel járunk? Balkányi Nórával
Időtartam: 2 óra
Fizikai nehézség: könnyen teljesíthető
november 22. szombat 11:00
november 23. vasárnap 11:00
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A sétákon való részvétel ingyenes, de
előzetes regisztrációt igényel.
A csoportok maximális létszáma 25 fő.
Jelentkezni november 14-én 10:00 órától itt lehet: hosszulepes.org/zsifi

Találkozunk

2015. május 10-én

a Judafest családi és sportnapon

a Marczibányi Sportcentrumban!

