
Filmklub 

Okt. 02. 

A fa alatt (16) 

/Undir trénu/ 

feliratos izlandi-francia fekete komédia, 89’ 

Rendező: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson 

Szereplők: Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir, Sigurður 

Sigurjónsson, Þorsteinn Bachmann 

Két középkorú házaspár váratlanul rossz szomszédi viszonyba keveredik 

egymással. Vitájuk tárgya egy fa, ami zavaró árnyékot vet a szomszédos telekre, 

akadályozva a napozást. A tipikus kertvárosi csetepaténak induló eseménysor 

azonban egyszer csak irányt vált, és váratlanul egy kontrollálhatatlan 

erőszakspirálba torkollik ebben az éjfekete humorú, izlandi társadalmi 

szatírában. A fa alatt kísérőfilmje az Aki bújt, aki nem című 10 perces magyar 

kisfilm. 

 

Okt. 09. 

Sosem voltál itt (16) 

/You Were Never Really Here/ 

angol-francia-amerikai filmdráma, 90’ 

Rendező: Lynne Ramsay 

Szereplők: Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Judith Roberts, Vinicius 

Damasceno 

Joe háborús veterán, és egykori FBI-ügynök. Karrierje során olyan dolgokat 

látott és tett, amik lényegében tönkretették az életét. Amikor épp nem az 

öngyilkosság gondolata marcangolja, különböző megbízásoknak tesz eleget, 

otthonról megszökött, eltűnt vagy emberkereskedők kezére jutott lányokat 

szabadít ki. Egy napon azonban olyan megbízást kap, mely sokkal veszélyesebb, 

mint bármi, amivel eddig szembe kellett néznie. 



 

Okt. 16.  

Ruben Brandt, a gyűjtő (12) 

magyar animációs akció-thriller, 96’ 

Rendező: Milorad Krstić 

Szereplők: Hámori Gabriella, Kamarás Iván, Makranczi Zalán 

A művészet olykor veszélyesebb, mint az élet, derül ki a Ruben Brandt, a gyűjtő 

című egészestés magyar animációs akció-thrillerből. Különös rablássorozat 

rázza meg a világ leghíresebb múzeumait: egy rejtélyes bűnbanda egymás után 

szerzi meg a legértékesebb képeket. Hiába minden óvintézkedés, semmi sem 

akadályozhatja meg a Gyűjtőt (Kamarás Iván) és csapatát az újabb festmények 

ellopásában, a rendőrség pedig tehetetlen. Csupán Kowalski (Makranczi Zalán), 

a washingtoni magánnyomozó veszi észre, hogy mi a közös az ellopott 

műtárgyakban, de veszélybe kerül az élete, amikor beleszeret a rablóbanda 

femme fatale-jába, Mimibe (Hámori Gabriella). A pánikba esett 

biztosítótársaságok százmillió dollár jutalmat ajánlanak a nyomravezetőnek, ezt 

hallva pedig az alvilág is bekapcsolódik a macska-egér játékba, mindent elsöprő 

lavinát indítva el. Milorad Krstić egyedi látványvilágú akció-thrillerében az egész 

világot bejárjuk egy olyan utazás során, amely percenként okoz újabb és újabb 

meglepetéseket. A 4K-ban készült animációs alkotásban a köznapi és fantázia 

szülte formák keverednek, ahol mindvégig extravagáns alakok, futurisztikus és 

vintage elemekből épülő dizájn, autósüldözés, humor és mindig újra töltődő 

izgalom köti le a néző figyelmét. 

 

Okt. 30.  

A néma forradalom (12) 

/Das schweigende Klassenzimmer/ 

német történelmi dráma, 111’ 

Rendező: Lars Kraume 

Szereplők: Michael del Coco, Jonas Dassler, Sina Ebell, Judith Engel 



Igaz történet egy kelet-német osztályról, amely kiállt a magyar forradalmárok 

mellett. 1956 októberében pár érettségi előtt álló tinédzser Nyugat-Berlinbe 

látogat, ahol független tudósításokkal találkoznak a budapesti eseményekről. 

Rádöbbennek arra, hogy az otthon hallott propagandával szemben nem 

ellenforradalmi zavargások zajlanak Budapesten, és hazatérve illegális 

rádióadásokból igyekeznek tájékozódni a magyar eseményekről. Amikor az 

éterben bemondják a téves hírt, hogy Puskás áldozatul esett a szovjet 

intervenciónak, az egész osztály úgy dönt, hogy az egyik órán egy perc néma 

csönddel adóznak a magyar mártíroknak. Az eset felháborodást kelt az iskola 

vezetésében, a botrány egyre magasabbra jut, hamarosan maga az oktatási 

miniszter utazik a helyszínre, hogy a fiatal „ellenforradalmárok” körmére 

nézzen. 

A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott A néma forradalom 

lebilincselő mozi, amely egészen új szemszögből mutatja be az 1956-os 

magyarországi forradalom hatásait – és egy kicsit mindazt, amit akkor a keleti 

blokk átélt. 

Nov. 06. 

A naplemente ragyogása (12) 

/Hikari /  

japán-francia romantikus dráma, japán nyelven magyar felirattal, 101’ 

Rendező: Naomi Kawase 

Szereplők: Tatsuya Fuji, Ayame Misaki, Masatoshi Nagase, Kazuko Shirakawa 

Miszako látássérültek számára ír audionarrációt filmekhez, hogy õk is 

megélhessék a mozi élményét. Egy vetítésen megismerkedik Nakamorival, a 

világhírű fényképésszel, aki lassanként veszíti el a látását. Nakamori fotóinak 

segítségével Miszako úgy érzi, a saját múltjába repül vissza. 

 

Nov. 13.  

Arcélek, útszélek (12) 

/Visages villages /  



francia feliratos dokumentumfilm, 89’ 

Rendező:  JR, Agnès Varda 

Szereplők: Agnès Varda, JR, Jean-Paul Beaujon, Amaury Bossy 

Mi a közös a filmművészetet megújító francia új hullám egyetlen női tagja, a 89 

éves Agnés Varda és a 33 éves francia fotós és street artist, JR világlátásában? 

Több, mint gondolnánk: hasonló filozófia és életre szóló szenvedély a képek 

megalkotása, kiállítási módja, közzététele iránt. A két alkotó együtt indul útnak 

JR fotóautomatává átalakított lakókocsijával Franciaország eldugott falvaiba, 

ahol a helyiekkel beszélgetnek és gigantikus méretű portrékat készítenek róluk. 

A képek házak, pajták, gyárépületek faláról, vonatok oldaláról köszönnek vissza. 

Az Arcélek, útszélek ezeket a szívmelengető találkozásokat dokumentálja, és a 

nem mindennapi barátságot, mely az út során szövődik a furcsa páros között. 

Varázslatos hangulatú és felejthetetlen road movie. 

 

Nov. 20. 

A fakír, aki egy IKEA-szekrényben ragadt 

/L'extraordinaire voyage du fakir/ 

amerikai-belga-francia-indiai-szingapúri filmdráma, 92’ 

Rendező: Ken Scott 

Szereplők: Barkhad Abdi, Seema Biswas, Dhanush, Laurent Lafitte 

Ajatashatru Oghash Rathod elhiteti a faluja lakóival, hogy különleges 

képességekkel rendelkezik, és meggyőzi őket, hogy fizessék a repülőjegyét 

Párizsba, hogy egy IKEA áruházban vehessen magának egy fakírágyat. 

 

 

 

 

 



Nov. 27. 

Három nő (12) 

/Se rokh / 

feliratos, iráni dráma, 100’ 

Rendező: Jafar Panahi 

Szereplők: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei, Maedeh Erteghaei 

A híres színésznő, Behnaz Jafari felkavaró videoüzenetet kap. Egy vidéki lány 

küldte, aki segítségért kiált: elnyomó családja nem engedi, hogy a teheráni 

színiakadémián folytassa tanulmányait. Behnaz otthagyja a forgatást, amelyen 

dolgozik, és Jafar Panahi filmrendezőhöz fordul segítségért. Autóba szállnak, és 

elmennek Irán északnyugati részére, a lány falujába. Itt, a hegyek között 

megismerkednek a hegyi falu lakóival. A látogatók hamar ráébrednek, hogy a 

helyiek vendégszereteténél csak egyvalami erősebb: ősi hagyományaik 

végsőkig való védelmezése… 

 

Dec. 04. 

A sértés (12) 

/L'insulte /  

libanoni-francia-ciprusi-belga-amerikai thriller, dráma, 113’ 

Rendező: Ziad Doueiri 

Szereplők: Diamand Bou Abboud, Kamel El Basha, Adel Karam, Camille Salameh 

A mai Beirutban egy túlreagált sértés kapcsán Toni, a libanoni keresztény és 

Yasser, a palesztin menekült a bíróságon találják magukat. Titkos sebek és 

megrázó leleplezések sorozatával robbantja be az ügyet a média a libanoni 

közéletbe, aminek hatására Toni és Yasser kénytelenek átgondolni egész éle... 

 

 

 



Dec. 11.  

Bérgyilkost fogadtam (16) 

/Dead in a Week: Or Your Money Back/ 

angol akcióvígjáték, 90’ 

Rendező: Tom Edmunds 

Szereplők: Tom Wilkinson, Christopher Eccleston, Aneurin Barnard, Gethin 

Anthony 

Miután a kilencedik öngyilkossági kísérlete is kudarcot vall, egy fiatalember 

felfogad egy idős bérgyilkost, hogy likvidálja őt. 

 

Dec. 18. 

A monostor gyermekei (12)  

/The Next Guardian/ 

bhutáni-magyar-holland dokumentumfilm, 74’ 

Rendező: Arun Bhattarai, Dorottya Zurbó 

Szereplők: ?? 

Gyembó és húga, Tashi átlagos tinédzserek Bhutánban, az utolsó buddhista 

királyságban. Szabadidejüket leginkább focizással töltik, vagy a Facebookon 

lógnak. Kis himalájai falujukban édesapjuk a felelős a helyi buddhista monostor 

őrzéséért. A tisztség apáról fiúra száll, így az apa reméli, hogy hamarosan ő is 

fiának adhatja tovább a szent feladatot, szeretné, ha Gyembó mielőbb 

bevonulna a szerzetes iskolába. Eközben lánya, Tashi, profi focista karrierről 

álmodik, és egyre nyíltabban fejezi ki fiús identitását. Életében először elhagyja 

szülőfaluját, hogy megmérettesse magát az első női nemzeti focicsapat 

válogatótáborában. Egy olyan bhutáni család élesen megrajzolt és érzékeny 

portréját láthatjuk a filmben, amelyben a generációk közötti szakadékhoz csak 

a családtagok egymás iránti szeretete mérhető. Bár a bruttó nemzeti 

boldogság-index magas Bhutánban, sajnos még itt sem lehet minden álomból 

valóság. 



Jan. 08. 

Donyeci történetek (16) 

/Donbass/ 

német-ukrán-francia-holland-román dráma, ukrán nyelven, magyar felirattal, 

110’ 

Rendező: Sergei Loznitsa 

Szereplők: Valeriu Andriutã, Jevgenyij Csisztyakov, Georgij Delijev 

A Donyec-vidéken, Ukrajna keleti részén a manipuláció hatására elkezd 

szétmorzsolódni a társadalom. A háborút itt békének hívják, a politikai 

propagandát igazságnak, és a gyűlöletet szeretetnek. 

 

Jan. 15.:  

A bűnös (16) 

/Den skyldige/ 

magyarul beszélő dán bűnügyi thriller, 85’ 

Rendező: Gustav Möller 

Szereplők: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen 

A készenléti diszpécser, felfüggesztett rendőr, Asger Holm egy nő segélyhívását 

fogadja, akiről hamarosan kiderül, hogy elrabolták. Amikor a hívás hirtelen 

megszakad, elkezdődik a hajsza az emberrabló után. A hívás az egyetlen nyom, 

amin elindulhat a hatóság, a diszpécser pedig személyes küldetésének tekinti, 

hogy az ügy végére járjon. A férfi a veszélyben lévő nő kiszabadításáért 

versenyt fut az idővel, de hamarosan rájön, hogy egy sokkal súlyosabb bűncse 

A bűnös az év egyik legnagyobb meglepetéssikere, amely közönségdíjat kapott 

mások mellett a Sundance Filmfesztiválon és az ‘A’ kategóriás Rotterdami 

Nemzetközi Filmfesztiválon is. A film Rotterdamban az ifjúsági zsűri díját is 

megkapta, bejárta a világ filmfesztiváljait, ahol számos további elismerést 

kapott. 



Jan. 22. 

Mindenki tudja (16) 

/Todos lo saben/ 

spanyol-francia-olasz dráma, misztikus thriller, 132’ 

Rendező: Asghar Farhadi 

Szereplők: Penelope Cruz, Javier Bardem, Bárbara Lennie 

A film főszereplője Laura (Penelope Cruz), aki Madrid melletti kis szülővárosába 

tér vissza Argentínából húga esküvőjére. A szeretetteljes légkör és az óriási 

esküvői buli a hangulat tetőfokán egy áramszünet és egy az éjszaka közepén 

történt emberrablás azonban fordulatokat rejt. 

Laura Buenos Airesben él, de arra készül, hogy két gyerekével együtt hazatérjen 

Spanyolországba, egy Madrid közelében fekvő városba, hogy részt vegyen a 

nővére esküvőjén. A hazaúton azonban olyan váratlan események történnek, 

amelyek titkokat hoznak a felszínre. 

 

Jan. 29.: 

Az élet napos oldala (12)  

/Solsidan/ 

feliratos svéd vígjáték 104’ 

Rendező: Felix Herngren, Måns Herngren 

Szereplők: Felix Herngren, Mia Skäringer, Johan Rheborg, Josephine 

Bornebusch, Henrik Dorsin 

Üdvözöljük a svéd hétköznapokban! Az élet napos oldala három pár életébe 

enged betekintést, akik mindenki számára ismerős problémákkal küzdenek. 

Válások, szerelmek, gyerek utáni vágyakozás, bizarr szülők és íratlan fürdőzési 

szabályok nevettetik meg a nézőt. A karakterekben és abszurd helyzetekben 

pedig egy kicsit mindenki magára ismerhet. 

 



Az azonos című tévé show Svédországban korszakos sikert ért el. A belőle 

készült mozifilm a skandináv országok egyik kedvence volt, hetekig szerepelt a 

mozis toplistákon. Svédországban minden idők legjobb nem-karácsonyi 

indulását produkálta, összesen több mint 1 millió ember látta, amivel 

népszerűbb volt még a legfrissebb Star Wars-filmnél is. Az élet napos oldala 

rendezője, Felix Herngren a svéd filmszakma sokoldalú figurája, sikeres 

tévésorozatok, filmek, reklámok rendezője, producere, emellett színészként is 

fel-feltűnik. Nevéhez fűződik a Magyarországon is nagy sikerrel vetített A 

százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt elkészítése. A filmet három 

kategóriában jelölték a svéd filmszakma díjára, a Guldbagge-díjra (közönségdíj, 

színésznő, smink). 

 

Febr.05.:  

Silvio és a többiek (12)  

/Loro/ 

olasz-francia életrajzi film, 150’ 

Rendező: Paolo Sorrentino 

Szereplők: Toni Servillo, Riccardo Scamarcio, Roberto Herlitzka, Chiara Iezzi, 

Elena Sofia Ricci, Ricky Memphis, Giulia Alberti 

Sorrentino sok zenével és humorral mutatja be Toni Servillo megformálásában 

milliók elérhetetlen bálványát, a modern Olaszország leghosszabb ideig 

hivatalban levő miniszterelnökét, az életkoráról tudomást sem vevő Silvio 

Berlusconit. 


