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KEDVES FILMBARÁTOK!

Ezt tényleg kár volna kihagyni: szeptemberben immár ötödször 
kínálkozik alkalom Németország, Ausztria és Svájc friss filmtermé- 
sének megismerésére. Ezúttal nemcsak a cannes-i versenybe 
nevezett Toni Erdmann és a bátor témaválasztású, Magyarországgal 
foglalkozó Mérges Buddha szerepel a programban, de a Csoda- 
ország is, amelyet idén a legjobb társadalmi témájú filmért járó Max 
Ophüls-díjjal tüntettek ki. A három szervező, a Goethe Intézet, az 
Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség által összeállított 
kínálatban feltűnő, hogy a filmek harmada már eleve nem kizárólag 
nemzeti alkotás, hanem az országaink közötti koprodukció eredmé-
nye, s egy film esetében a sorhoz Franciaország is csatlakozott.

És még valami: nekünk fontos a filmekről való beszélgetés. Ezért  
az összesen 35 vetítésből 8-at követően rendezőkkel, színészekkel 
és más filmesekkel cserélhet majd eszmét a közönség. A zárófilmre,  
a Szállj, cserebogár!-ra a rendezőnő, Mirjam Unger jön el, a Csoda- 
ország-ra az egyik rendező, a Stefan Zweig – Búcsú Európától c. 
filmhez Maria Schradert hívtuk meg, és így tovább. Érdemes tehát 
figyelni a kísérőprogramokra is.

Sok látnivaló lesz a sötétben – jöjjenek, várjuk Önöket!

A szervezők nevében: Michael Müller-Verweyen

LIEBE FILMFREUNDE,

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen: Im September gibt es – 
zum fünften Mal bereits – die Möglichkeit, sich mit neuen Film- 
produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auseinan- 
derzusetzen. Und das lohnt sich: Nicht nur haben wir den in Cannes 
im Wettbewerb gelaufenen Film Toni Erdmann, den thematisch muti-
gen, mit Ungarn befassten Zornigen Buddha im Programm, auch das 
2016 mit dem Max Ophüls Preis für den gesellschaftlich relevanten 
Film ausgezeichnete Heimatland zeigen wir. Dabei fällt auf: Rund ein 
Drittel der gezeigten Filme sind ohnehin nicht mehr nationale Pro-
duktionen, die wir, die veranstaltenden Organisationen: Goethe- 
Institut, Österreichisches Kulturforum und Schweizerische Botschaft 
zusammenstellen, sondern von vornherein Koproduktionen unserer 
Länder, in einem Fall sogar erweitert um Frankreich.

Und noch etwas: Uns ist die Auseinandersetzung mit den Filmen 
wichtig. Deshalb werden für 8 von den 35 Screenings Regisseure, 
SchauspielerInnen, Filmschaffende für Diskussionen zur Verfügung 
stehen: für den Abschlussfilm Maikäfer flieg kommt die Regisseurin 
Mirjam Unger, auch kommt einer der Regisseure von Heimatland, und 
für die Morgenröte ist Maria Schrader eingeladen etc... Geben Sie also 
auch ein Augenmerk den Begleitprogrammen.

Es gibt viel zu sehen im Dunkeln, wir laden Sie dazu ein.

Michael Müller-Verweyen (für die Veranstalter)



HIVATÁSA ÁLLAMÜGYÉSZ: FRITZ BAUER |
FRITZ BAUER – TOD AUF RATEN

d, 2010, 97 perc, dokuMentuMFilM, rendező: ilona ziok
fritz-bauer-film.de

német nyelven, magyar felirattal

„Ha kilépek a dolgozószobámból, ellenséges külországba lépek” 
– vallotta állítólag környezetéről Fritz Bauer, az NSZK történeté-
nek talán legelkötelezettebb államügyésze. A náci bűnösök elleni 
kemény fellépésével a „korszellemmel szembeni provokációvá” vált 
az Adenauer-korszak éveiben. Cikkei és beszédei, így a Köztünk élő 
gyilkosok, számos honfitársában megütközést keltettek az ötvenes 
és hatvanas években. A dokumentumfilm archív felvételekre, Bauer 
eredeti szövegeire és a kortársak vallomásaira épül.

„Wenn ich mein Dienstzimmer verlasse, betrete ich feindliches Aus-
land“ – soll Fritz Bauer, der wohl profilierteste Staatsanwalt der Bun-
desrepublik, über seine Umgebung gesagt haben. Durch sein hartes 
Auftreten gegenüber NS-Verbrechern wurde er in der Adenauer-Ära 
zur „Provokation für den Zeitgeist“. Seine Aufsätze und Reden mit 
Titeln wie Mörder unter uns erregten in den 1950er-60er Jahren viele 
Deutsche. Der Dokumentarfilm beruht neben Archivmaterialien auf 
Originaltexten von Bauer und Aussagen seiner Zeitgenossen.

AZ ÁLLAM FRITZ BAUER ELLEN |
DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER

d, 2015, 105 perc, rendező: lars krauMe,  
szereplők: Burghart klaussner, ronald zehrFeld,  
seBastian BloMBerg, lilith stangenBerg
derstaatgegenfritzbauer.de

német nyelven, magyar felirattal

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 Németország” – írja a filmről a Die Zeit. 

Deutschland, 1957. Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, 
Jude und Sozialdemokrat, erhält entscheidende Hinweise über den 
Aufenthaltsort des ehem. SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann 
und versucht, gegen ihn einen bundesdeutschen Prozess vorzuberei-
ten. In seiner Dienststelle ist er auf sich allein gestellt, seine Kollegen 
unterstützen ihn nicht im Geringsten. Misstrauisch gegenüber der 
deutschen Justiz nimmt Bauer Kontakt zum israelischen Geheim-
dienst Mossad auf… „So wird ein Mann dem Vergessen entrissen, des-
sen Anliegen Aufklärung war, nicht Rache. Ohne Fritz Bauers Einsatz 
wäre das moderne Deutschland nicht vorstellbar“ – schreibt Die Zeit.

09.22-én vendégünk thoMas kuFus producer (egyeztetés alatt) 
09.27-én a vetítés után jogászokkal Beszélgetünk
német Filmdíj 2016: arany lola a legjobb játékfilm kategóriában, legjobb forgatókönyv, 

legjobb rendező, legjobb férfi mellékszereplő, legjobb díszlet, legjobb jelmez
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SZÁLLJ, CSEREBOGÁR! |
MAIKÄFER FLIEG

a, 2016, 109 perc, rendező: MirjaM unger, szereplők: zita 
gaier, ursula strauss, gerald votava, paula Brunner 
maikaeferflieg.derfilm.at 

német nyelven, magyar felirattal

Bécs, 1945: a második világháború vége és az orosz megszállás  
ideje a kilencéves Christine szemével. A család lakását bombatalálat 
éri, ezért a nagyszülőket hátrahagyva, nincstelenül beköltöznek egy 
elhagyott náci villába, ahová hamarosan orosz katonákat is beszál- 
lásolnak. A film a világhírű osztrák írónő, Christine Nöstlinger azonos 
című, önéletrajzi ihletésű regénye alapján készült: „Azok a hetek 1945 
nyarán, amikor törmelék és hamu borított mindent, a legizgalmasabb, 
talán a legszebb hetei voltak a gyerekkoromnak.”

A filmet a tizenéves korosztály számára is ajánljuk!

Wien, 1945: Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Zeit der 
russischen Besatzung, gesehen mit den Augen der neunjährigen 
Christine. Ausgebombt und mittellos kommt sie mit ihrer Familie in 
einer noblen Nazi-Villa in Neuwaldegg unter. Nach der Kapitulation 
der deutschen Soldaten quartieren sich die Russen im Haus ein. 
Adaption des autobiografischen Romans von Christine Nöstlinger: 
„Die Wochen im Sommer 1945, als alles in Schutt und Asche lag, 
waren die aufregendsten und spannendsten und vielleicht sogar 
schönsten Wochen meiner Kindheit“ – so die Autorin.

09.30-án vendégünk a rendező, MirjaM unger

STEFAN ZWEIG – BÚCSÚ EURÓPÁTÓL | 
VOR DER MORGENRÖTE – STEFAN ZWEIG 
IN AMERIKA

a-d-F, 2016, 106 perc, rendező: Maria schrader, szereplők:  
joseF hader, BarBara sukowa, aenne schwarz, charly hüBner

Magyarországon ForgalMazza a Mozinet
www.vordermorgenroete.x-verleih.de

német nyelven, magyar felirattal

Jelenetek a híres író, Stefan Zweig életének utolsó éveiből, aki hír-
nevének csúcspontján, 1936-ban emigrációba kényszerül, s hat évvel 
később öngyilkos lesz. Történet a régi otthon elveszítéséről és egy új 
otthon kereséséről. Egy menekült története – egy hajdani menekülté, 
aki ma a világ egyik leggyakrabban olvasott német nyelvű 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.

Episoden aus den letzten Jahren des Schriftstellers Stefan Zweig, 
der 1936, auf dem Höhepunkt seines weltweiten Ruhms, in die 
Emigration getrieben wird und sechs Jahre später Selbstmord 
begeht. Die Geschichte vom Verlieren der alten und der Suche nach 
einer neuen Heimat. Die Geschichte eines Flüchtlings, der heute 
weltweit einer der meist gelesenen deutschsprachigen Autoren ist. 
„Ich glaube, dass Pässe und Grenzen eines Tages der Vergangenheit 
angehören werden. Ich bezweifle allerdings, dass wir das noch erle-
ben würden“ – so Zweig im Film von seinen Hoffnungen für Europa.

10.01-én vendégünk a rendező, Maria schrader
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© julian krubasik, david clay diaz © a Film company gmbh

amaTeur Teens
ch, 2015, 92 perc, rendező: niklaus hilBer, szereplők:  
annina walt, FaBrizio Borsani, chiara carla Bär 
amateurteens-kinofilm.ch 

svájci német nyelven, német felirattal, magyar hangalámondással

Kamasz fiúk és lányok egy zürichi középiskolában – teljesen átlagos 
fiatalok, akik arra vágynak, hogy szeressék és elfogadják őket. De  
a közösségi média hatalma a csillogó szelfikkel és a megfelelési 
kényszer, hogy minél lazábbnak és szexibbnek látsszanak, arra 
készteti őket, hogy letagadják valódi érzéseiket. Tragédia készül, 
melyben szinte alig lehet különbséget tenni elkövető és áldozat,  
bűn és ártatlanság között.

Megtekintését 14 év felett ajánljuk.

Eine Gruppe von Teenagern an einer Sekundarschule in Zürich – ganz 
normale Jugendliche, mit ganz normalen Sehnsüchten nach Liebe 
und Akzeptanz. Doch die Macht der Social Media mit ihren Hoch-
glanz-Selfies und stetigem Druck nach Cooler und Sexier zwingt die 
Kids immer mehr, ihre wahren Gefühle zu verleugnen. Eine Tragödie 
nimmt so ihren Lauf, bei der zwischen Täter und Opfer, Schuld und 
Unschuld schließlich kaum mehr zu unterscheiden ist. 

09.26-án vendégünk herczog Mária szociológus
zürich Film Festival 2015: közönségdíj

agónia | agonie
a-d, 2016, 93 perc, rendező: david clay diaz,  
szereplők: saMuel schneider, aleXander srtschin,  
aleXandra schMidt
agoniefilm.com 

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással

A filmben két zárkózott bécsi srác, a 24 éves Christian és a 17 
éves Alex mindennapjait követhetjük nyomon. Alex, egy rendőr 
fia, aki szorgalmasan edz, és bár sejti, hogy meleg, megpróbálja 
megőrizni a látszatot. Christian joghallgató, aki megközelíthetetlen-
nek és keménynek mutatja magát, miközben valójában fojtogatják 
környezetének elvárásai. A két fiú párhuzamos története a mesteri 
dramaturgiai felépítésnek köszönhetően végig leköti a figyelmet. 
A film befejezése hidegzuhanyhént éri a nézőt, a borzongás nem 
marad el… Az Agónia a fiatal rendező első nagyjátékfilmje.

Megtekintését 18 év felett ajánljuk.

Im Film wird der Alltag des 24-jährigen Christian und des 17-jähri-
gen Alex erzählt. Alex, Sohn eines Polizisten, trainiert hart, vermutet 
schwul zu sein, und bemüht sich, den Schein zu wahren. Christian 
ist Jurastudent, wird von den Erwartungen seines Milieus nahezu 
erdrückt, gibt sich aber als unnahbar und abgebrüht. Die parallelen 
Geschichten der zwei jungen Männer fesseln dank der meisterhaf-
ten Dramaturgie die Aufmerksamkeit, das Ende des Films trifft die 
Zuschauer jedoch als kalte Dusche, Schaudern ist dabei.

76



© stephan richter © 2016 — Metafilm, tellux Film, zdF
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mÉrges Buddha | 
der zornige Buddha
a-d, 2016, 98 perc, dokuMentuMFilM, rendező: steFan ludwig

Magyarországon ForgalMazza a Magyarhangya 
derzornigebuddha.at 
ambedkar.hu

magyar és angol nyelven, angol és magyar felirattal

Egy kis kelet-magyaroszági faluban, Sajókazán alapította meg Orsós 
János roma származású tanár a buddhista Dr. Ámbédkar gimnáziumot, 
hogy a hátrányos helyzetű roma fiatalok számára perspektívát nyújt-
son. A Mérges Buddha a romák társadalomból való kizárását dokumen-
tálja, és azt a kísérletet, hogy hogyan lehetne változtatni ezen képzés 
és spiritualitás segítségével. A Derdák Tibor vezetésével működő 
iskola szeretné egy maguk választotta élet felé vezetni a fiatalokat,  
s megerősíteni őket a társadalom ellenséges reakcióival szemben. 

Um benachteiligten Roma-Jugendlichen eine Zukunftsperspektive 
zu bieten, gründete János Orsós in einem ungarischen Dorf das bud-
dhistische Ambedkar-Gymnasium. Der zornige Buddha dokumentiert 
die massive Ausgrenzung von Roma aus der Mitte der Gesellschaft 
und den Versuch, diese durch Bildung und Spiritualität zu überwin-
den. Die von Tibor Derdák geleitete Schule möchte ihren Schülern  
zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen und sie im Kampf gegen 
gesellschaftliche Ausgrenzung stärken. 

09.28-án vendégünk orsós jános (képünkön) és derdák tiBor

egy közülünk |
einer von uns
a, 2015, 86 perc, rendező: stephan richter, szereplők: jack 
hoFer, siMon Morzé, christopher schärF, andreas lust 
einervonuns.at 

osztrák német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással

2009-ben a rendőrség lelőtt egy fiút, aki Krems elővárosában 
egy éjjel betört egy szupermarketbe. A film azon „alakok komplex 
kozmoszáról mesél, akik a szupermarket steril folyosóit és hatalmas 
beton parkolóját benépesítik. Köztük a 14 éves Julian, aki kíván-
csian és naivan kalandot keres a szigorúan rendezett fogyasztói világ-
ban. Maga a szupermarket is csendes megfigyelő, sztoikus főszereplő, 
amelyről minden emberi érzés lepereg. (...) Néma szemlélője és győz-
tese egy tragédiának, melyben mindenki más csak veszít” – mondja 
alkotásáról a rendező, Stephan Richter.

Megtekintését 14 év felett ajánljuk.

2009 erschoss die Polizei einen Jungen bei einem nächtlichen 
Einbruch in einen Supermarkt im Vorort von Krems. Der Film 
zeigt „einen komplexen Kosmos an Figuren, die die sterilen Gänge 
und den riesigen betongrauen Parkplatz des Supermarkts beleben. 
Dabei begegnen alle Charaktere dem 14-jährigen Teenager Julian, 
der neugierig und naiv das Abenteuer in dieser streng geordneten 
Konsumwelt sucht. Der Supermarkt selbst ist stiller Beobachter und 
stoischer Protagonist, an dem jegliche menschliche Regung abprallt. 
(…) Ein stummer Zeuge eines tragischen Verbrechens und der Sieger 
in einer Geschichte, in der alle Beteiligten verlieren“ – so Regisseur 
Stephan Richter.

Max ophüls-díj 2016: legjobb játékfilm
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© c-Films deutschland, sandra Müller © Friede clausz, zero one film

4 királyok | 4 könige
d, 2015, 99 perc, rendező: theresa von eltz, szereplők:  
jella haase, paula Beer, jannis niewöhner, Moritz  
leu, cleMens schick
4koenige-derfilm.de 

német nyelven, magyar felirattal

Karácsony van – a szeretet ünnepe, a harmónia és meghittség ideje. 
Ám otthon éppen az ünnepnapok előtt tetőznek a családi konfliktu-
sok, így négy eltérő karakterű tizenéves a pszichiátrián tölti a szent- 
estét. Az áhítat helyét dac és szomorúság veszi át, de sok humor és 
meglepetés is. Ennek a filmnek „semmi köze a szokványos, szirupba 
mártott karácsonyi produkciókhoz – a 4 királyok ünnepi hardcore” – 
írja a Die Welt.

Weihnachten – Fest der Liebe, Zeit der Harmonie und Geborgenheit. 
Weil aber bei ihnen zu Hause die Familienkonflikte kurz vor den 
Festtagen eskalieren, verbringen vier sehr unterschiedliche Jugend-
liche den Heiligabend in der Psychiatrie. Ein Abend voller Trotz und 
Traurigkeit, aber auch voller Ironie und Überraschungen. Dieser Film 
„hat mit dem üblichen zuckerstangensüßen Weihnachtskino nichts zu 
tun. 4 Könige ist Feiertags-Hardcore“ – schreibt Die Welt.

német Filmdíj 2016: Bronz lola a legjobb játékfilm kategóriában

24 hÉT | 24 Wochen
d, 2016, 102 perc, rendező: anne zohra Berrached,  
szereplők: julia jentsch, Bjarne Mädel, johanna  
gastdorF, eMilia pieske

Magyarországon ForgalMazza a cirko FilM
24wochen.de

német nyelven, magyar felirattal 

Abortusz a hatodik hónapban? A 24 hét, az idei Berlinale egyetlen 
német versenyfilmje felkavarta a közönséget: a Sophie Scholl  
szerepében ismertté vált Julia Jentsch ezúttal Astridot, a kabaré- 
színészt alakítja, aki terhessége hatodik hónapjában tudja meg, 
hogy gyermeke Down-kóros, ráadásul súlyos szívelégtelenségben  
is szenved. „A technikai fejlődés és az egyre pontosabb diagnosztika 
következménye, hogy időnként olyan döntésekkel szembesülünk, 
amelyekhez nincsenek morális útmutatóink” – nyilatkozta a rende-
zőnő a Die Zeit-nek adott interjúban.

Abtreibung im sechsten Monat? 24 Wochen, der einzige deutsche 
Beitrag im diesjährigen Berlinale-Wettbewerb, wühlte das Publikum 
auf: Julia Jentsch (bekannt als „Sophie Scholl“) spielt die Kabarettis-
tin Astrid, die im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft erfährt, dass 
ihr Kind das Down-Syndrom hat und dazu auch noch einen schweren 
Herzfehler. „Der technische Fortschritt und die immer bessere 
Diagnostik hat zur Folge, dass wir dann manchmal vor Entscheidun-
gen stehen, für die es keine moralischen Richtlinien gibt“ – so die 
Regisseurin in einem Interview für Die Zeit.

09.25-én vendégünk a Forgatókönyvíró, carl gerBer  
a Berlinale 2016 hivatalos versenyfilmje
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© wild Bunch germany © missingFilMs, jürgen jürges, gero kutzner

Pókhálóház | im sPinnWeBhaus
d, 2015, 91 perc, Fekete-Fehér, rendező: Mara  
eiBl-eiBesFeldt, szereplők: sylvie testud, Ben litwinschuh, 
lutz siMon eilert, helena pieske, ludwig trepte 
spinnwebhaus.de

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással

Jonas még csak 12 éves, de máris családfő. Anyja idegei gyakran 
felmondják a szolgálatot, mígnem titokzatos démonok parancsára 
egy hétvégére a „Napos völgy”-be utazik, hogy kipihenje magát.  
A három gyermek hetekig magára marad… A film operatőre, Jürgen 
Jürges már Fassbinderrel is dolgozott: a Fontane Effie Briest és a Féle-
lem megeszi a lelket a tavalyi Szemrevalón is látható volt.

Jonas ist mit zwölf Jahren bereits das Oberhaupt der Familie. Seine 
Mutter verliert oft die Nerven. Geheimnisvolle Dämonen treiben 
sie zur Erholung ins „Sonnental“. Die drei Kinder bleiben mehrere 
Wochen allein… Kameramann Jürgen Jürges filmte auch Fassbinders 
Fontane Effie Briest und Angst essen Seele auf – beide waren bei Sehens-
wert 2015 zu sehen.
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herBerT
d, 2015, 109 perc, rendező: thoMas stuBer, szereplők:  
peter kurth, lina wendel, lena lauzeMis, edin hasanovic 
wildbunch-germany.de/movie/herbert 

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással 

Herbert azelőtt ökölvívó volt és „Lipcse büszkesége”, de még ma is 
valóságos Herkules. Miután egyre gyakrabban veszti el a kontrollt 
izmai felett, a központi idegrendszer gyógyíthatatlan betegségét, 
ALS-kórt diagnosztizálnak nála. Amint a főhős fizikuma romlásnak 
indul, addigi élete is darabokra hullik. A német kritikusok Fassbinder 
hetvenes években készült férfi-melodrámáihoz hasonlítják a filmet.

Der Ex-Boxer Herbert ist ein Berg von einem Mann. Früher war er 
„Der Stolz von Leipzig“. Nachdem er immer öfter die Kontrolle über 
seine Muskeln verliert, wird bei ihm eine schwere Erkrankung des 
motorischen Nervensystems, ALS, diagnostiziert. In gleicher Weise 
wie sein Körper verfällt, fällt auch sein bisheriges Leben auseinan-
der. Die deutsche Kritik vergleicht den Film mit Fassbinders Männer-
melodramen der 1970er Jahre.

német Filmdíj 2016: ezüst lola a legjobb játékfilm kategóriában, legjobb férfi főszereplő, 

legjobb smink
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nem TörTÉnT semmi | nichTs PassierT

ch, 2015, 92 perc, rendező: Micha lewinsky, szereplők: 
devid striesow, annina walt, MaX huBacher
nichtspassiert.ch 

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással

Bár feleségének nincs ideje, lányának pedig semmi kedve hozzá, 
Thomas Engel síelni viszi családját a svájci Alpokba. Nehezíti a hely- 
zetet, hogy főnöke lánya, Sarah is velük tart. A helyi fiatalokkal 
átbulizott este után Sarah elmondja Thomasnak, hogy a buliban 
szörnyű dolog történt vele. Thomasnak felelős felnőttként tennie 
kellene valamit… A svájciak válasza Östlund Lavina című filmjére. 

Seine Frau hat eigentlich gar keine Zeit und die Tochter keine Lust. 
Trotzdem ist Thomas wild entschlossen, mit seiner Familie erhol-
same Skiferien in den Schweizer Alpen zu verbringen. Dass dieses 
Jahr auch noch Sarah, die Tochter seines Chefs, mitkommt, macht 
die Sache nicht einfacher. Die beiden Teenager bekommen Proble-
me mit der Dorfjugend. Als verantwortlicher Erwachsener müsste 
Thomas einschreiten…  

svájci Filmdíj 2016: legjobb forgatókönyv

sz
ü

lŐ
k

 m
É

r
le

g
e

n
0

9
.2

3
. 1

8
:3

0
, 0

9
.2

8
. 1

8
:0

0

0
9

.2
3

. 2
0

:0
0

, 0
9

.2
8

. 2
0

:0
0

© ona pinkus © komplizen Film

Toni erdmann

d-a-ch, 2016, 162 perc, rendező: Maren ade, szereplők: 
peter siMonischek, sandra hüller, Michael wittenBorn, 
thoMas loiBl

Magyarországon ForgalMazza a cirko FilM
komplizen-film.de/d/toni-erdmann.html 

német nyelven, magyar felirattal

A magányos zenetanár, Winfried és lánya, a sikeres vállalkozási ta-
nácsadóként a világot járó Ines kapcsolata váratlan fordulatot vesz, 
amikor az apa, Toni Erdmannak adva ki magát, meglátogatja lányát 
Bukarestben. „A Toni Erdmannt olyan nívós anarchista humor és ember- 
ismeret jellemzi, amilyennel ma ritkán találkozhatunk a moziban” – 
méltatja a Süddeutsche Zeitung Maren Ade vígjátékát. Németország 
hosszú évek után ezzel a filmmel indult újra a cannes-i versenyme-
zőnyben. A díjakból végül nem jutott neki – eggyel több ok arra,  
hogy megnézzük.

Die Beziehung des einsamen Musiklehrers Winfried und seiner 
Tochter Ines, die als erfolgreiche Unternehmensberaterin um die 
Welt reist, nimmt eine unerwartete Wendung, als der Vater zu seiner 
Tochter nach Bukarest fährt und sich dort als Toni Erdmann ausgibt. 
„Toni Erdmann ist von einer anarchischen Humorqualität und einer 
Menschenkenntnis geprägt, wie man sie nur sehr selten findet im 
Kino“ – kündigt die Süddeutsche Zeitung Maren Ades Filmkomödie an. 
Nach Jahren der Abstinenz war Deutschland in Cannes mit diesem 
Film wieder im Wettbewerb vertreten. Er ist bei der Preisverleihung 
leer ausgegangen, Grund genug, ihn zu sehen.

cannes Film Festival 2016, Fipresci competition prize 

san sebastian Film Festival 2016: grand prix de la Fipresci 

németország idei nevezettje a legjobb idegen nyelvű filmnek járó oscar-díjért folyó versenyben
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vad | Wild
d, 2015, 97 perc, rendező: nicolette kreBitz, szereplők: 
lilith stangenBerg, georg Friedrich, silke BodenBender, 
saskia rosendahl
wild-film.de 

német nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással

Joseph Beuys híres 1974-es performanszában, a Coyote-ban három 
napig egy prérifarkassal élt együtt egy New York-i galériában. A 
Vad-ban egy fiatal nő és egy farkas találkozik egymással a lakótelep 
melletti kiserdő szélén. Ania befogja az állatot, és lakásába viszi, 
amely lassanként egyfajta farkaslakká és szerelmi fészekké alakul 
át… A rendezőnő „olyan sejtelmes nyugtalanságot teremt Piroska és 
a gonosz farkas meséjének eredeti újrafogalmazásával, amely még 
sokáig érezteti a hatását.” (epd film) A filmben szereplő farkasokat 
egy magyar tréner képezte ki és irányította a forgatás során. 

Megtekintését 16 év felett ajánljuk.

1974 hat Joseph Beuys in seiner berühmten Performance Coyote 
in einer New Yorker Galerie drei Tage mit einem Kojoten gelebt. 
In Wild stehen sich eine junge Frau und ein Wolf am Rande eines 
Parks in Nähe der Plattenbausiedlung gegenüber. Dann fängt Ania 
das Tier ein, und schleppt es in ihre Wohnung, die langsam zu 
einer Art Wolfsbau und Liebesnest wird… Die Regisseurin weckt 
„in ihrer originellen Variation des Märchens von Rotkäppchen und 
dem bösen Wolf eine diffuse Unruhe, die noch lange nachwirkt.“ 
(epd film) Die beiden Wölfe, die im Film zum Einsatz kamen, stam-
men aus einem ungarischen Gehege.

10.01-én Meglepetésvendég 
a sundance Film Festival 2016 hivatalos versenyfilmje
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csodaország | heimaTland
ch-d, 2015, 99 perc, rendezők: lisa Blatter, gregor Frei,  
jan gassMann, Benny jaBerg, carMen jaquier, Michael 
kruMMenacher, jonas Meier, toBias nölle, lionel rupp, 
Mike scheiwiller, szereplők: peter jecklin, dashMir  
risteMi, julia glaus
heimatland-film.ch

svájci német és francia nyelven, magyar és német felirattal

Egy hűvös őszi napon rejtélyes és ijesztő felhő képződik Svájc fe-
lett. A szakértők csak azt tudják megállapítani, hogy állandóan nő, 
és bármikor kitörhet a vihar. Tíz fiatal rendező más-más környezet-
ből származó, eltérő mentalitású embereket mutat be, s egy nagy, 
közös történetet sző a személyes szálakból. Abszurd látomásuk 
egyszerre hatásos katasztrófathriller és társadalmi analízis.

Es ist Herbst und wird kalt in der Schweiz. Plötzlich steht eine 
unerklärbare Wolke über dem Land. Ihre Herkunft ist den Exper-
ten ein großes Rätsel und sie können lediglich feststellen, dass sie 
kontinuierlich wächst und ihre Entladung nur eine Frage der Zeit 
ist. Zehn junge Filmschaffende beleuchten Menschen, Mentalitä-
ten und Milieus der Schweiz und verweben diese persönlichen 
Episoden zu einer großen, gemeinsamen Geschichte. Ihre absurde 
Vision ist Katastrophenthriller und Gesellschaftsanalyse zugleich.

09.29-én vendégünk a FilM egyik rendezője 
Max ophüls-díj 2016: a legjobb társadalmi témájú filmért
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© contrast Film © heimatfilm
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heidi
ch-d, 2015, 105 perc, rendező: alain gsponer, szereplők: 
Bruno ganz, anuk steFFen, quirin agrippi

Magyarországon ForgalMazza az spi hungary 
heidi-film.ch

német nyelven, magyar hangalámondással

Heidi, az árván maradt kislány magányosan élő nagyapjához kerül 
az égbe nyúló hegyek közé. Hamar barátságot köt a tanyán lakó 
állatokkal, s az emberekben csalódott öregember szívét is megnyeri. 
Egy nap azonban felbukkan nagynénje, s Frankfurtba viszi Heidit, 
hogy a Sesemann családban Klara, a mozgássérült kislány játszó-
pajtása legyen. A lányok összebarátkoznak, de Heidit rettenetes 
honvágy gyötri… Johanna Spyri ifjúsági regénye 1881-ben jelent 
meg először. A svájci irodalom egyik legismertebb, Magyarországon  
is méltán népszerű alkotása. 

Die glücklichsten Tage ihrer Kindheit verbringt das Waisenmädchen 
Heidi zusammen mit ihrem eigenbrötlerischen Großvater, dem Almöhi, 
abgeschieden in einer einfachen Hütte in den Schweizer Bergen.  
Doch die unbeschwerte Zeit endet, als Heidi von ihrer Tante nach 
Frankfurt gebracht wird. Dort soll sie in der Familie des wohlha-
benden Herrn Sesemann eine Spielgefährtin für die im Rollstuhl 
sitzende Tochter Klara sein. Obwohl sich die beiden Mädchen bald 
anfreunden, hat Heidi schreckliches Heimweh… Der Roman von  
Johanna Spyri erschien zuerst 1881 und gehört zu den bekanntes- 
ten Kinderbüchern der Welt.

német Filmdíj 2016: legjobb gyerekfilm
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dürrenmaTT – egy szerelmi  
TörTÉneT | dürrenmaTT – eine  
lieBesgeschichTe
ch, 2015, 76 perc, dokuMentuMFilM, rendező: saBine  
gisiger, szereplők: verena dürrenMatt, peter dürrenMatt, 
ruth dürrenMatt 
duerrenmatt-derfilm.ch

német és svájci német nyelven, német felirattal, magyar  
hangalámondással

Friedrich Dürrenmatt a második világháborút követő időszak svájci 
irodalmának egyik legjelentősebb képviselője, a késő modern tragi- 
komédia megteremtője. Színműveit már életében számos nyelvre 
lefordították, s mindmáig gyakran játsszák világszerte. Az 1990-ben 
elhunyt szerző nővére és gyermekei ebben az életrajzi dokumentum- 
filmben mesélnek először testvérükről és apjukról. A film Dürrenmatt 
feleségéhez, Lottihoz fűződő szerelmének állít emléket, akivel negy-
ven éven át élt szoros, szinte szimbiotikus kapcsolatban. 

Der 1990 verstorbene Friedrich Dürrenmatt ist einer der bedeutends-
ten Schweizer Schriftsteller der Nachkriegszeit. Seine Tragikomödien 
wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und werden bis heute 
weltweit gespielt. Seine Schwester und seine Kinder sprechen nun 
zum ersten Mal öffentlich über den Bruder und Vater. Im Zentrum 
des Films steht die Liebesgeschichte des Autors und seiner Frau 
Lotti. 40 Jahre lebten die beiden in einer engen, fast symbiotischen  
Beziehung.
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* Más kedvezmények nem érvényesek

09.22.  
csütörtök

az állam fritz Bauer  
ellen | der staat  

gegen fritz Bauer
19:00

09.23.  
péntek

herbert 
18:00

nem történt semmi | 
nichts passiert 

18:30

Toni erdmann 
20:00

egy közölünk |  
einer von uns 

20:30

09.24.  
szombat

Pókhálóház |  
im spinnwebhaus 

18:00

amateur teens 
18:30

stefan zweig – Búcsú  
európától | vor der  

morgenröte
20:00

4 királyok | 4 könige 
20:30

09.25.  
vasárnap

heidi 
17:00

vad | Wild 
18:30

24 hét | 24 Wochen 
19:00

agónia | agonie 
20:30

09.26. 
hétfő

hivatása államügyész:   
fritz Bauer | fritz Bauer -  

Tod auf raten 
18:00

szállj, cserebogár! |   
maikäfer flieg 

18:30

amateur teens 
20:00

09.27.  
kedd

egy közölünk | einer  
von uns 

18:00

dürrenmatt – egy  
szerelmi történet |  

eine liebesgeschichte 
18:30

az állam fritz Bauer  
ellen | der staat  

gegen fritz Bauer  
20:00

Pókhálóház | 
im spinnwebhaus 

20:30

09.28.  
szerda

nem történt semmi |  
nichts passiert 

18:00

mérges Buddha | der  
zornige Buddha 

19:00

Toni erdmann 
20:00

09.29.  
csütörtök

24 hét | 24 Wochen 
18:00

4 királyok |  
4 könige 

18:30 

csodaország |  
heimatland 

20:00

herbert 
20:30

09.30.  
péntek

mérges Buddha | der  
zornige Buddha 

17:00

szállj, cserebogár! | 
maikäfer flieg

19:00

10.01.  
szombat

heidi 
17:00

stefan zweig – Búcsú  
európától | vor der  

morgenröte 
18:00

csodaország |  
heimatland 

19:00

vad | Wild 
20:00

agónia | agonie 
21:00

mŰsorTáBla | zeiTPlan 2
1

2
0


