
Napszállta (12) 

magyar-francia dráma, 144’ 

 

Rendező: Nemes Jeles László 

Szereplők: Jakab Juli, Vlad Ivanov, Björn Freiberg Molnár Levente, Susanne 

Wuest 

Az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje. 1913 nyara, Budapest - a béke 

utolsó napjai. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az Osztrák-Magyar 

Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden 

vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új 

tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik eltávolítani 

a városból. 

Az éj leple alatt egy idegen keresi fel Íriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle - a 

lány ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére, akinek eddig a 

létezéséről sem tudott. Írisz nyomozásba kezd, s bátyja után kutatva egyre 

mélyebbre húzza a város labirintusa. Írisz számára egyedül a tündöklő Leiter 

Kalapszalon tűnik biztos pontnak, de a ragyogás mögött a legsötétebb titok 

tárul fel. 

Egy nap (12) 

magyar játékfilm, dráma, 99’ 

Rendező: Szilágyi Zsófia, Szilágy Zsófia 

Főszereplők: Barcza Ambrus, Füredi Leo, Szamosi Zsófia, Varga-Blaskó Zorka 

Anna 40 körül van. Rohan. Van három gyereke, férje, munkája, anyagi 

szorongása. A pénzük fillére, a napjaik percekre vannak beosztva. Anna odaér, 

megígér, elintéz, elhoz, fejben tart, órát tart. Anna nem éri utol a férjét. 

Szeretne beszélni vele. Úgy érzi, muszáj lenne. Úgy érzi, elveszti őt. És úgy érzi, 

nem térhet ki a mindig soron következő feladat elől. A hétköznapi, a masszívan 

monoton ütközik a törékennyel, a nem ismételhetővel. 

Szilágyi Zsófia egy Pécsett szerzett diploma után a Színház- és Filmművészeti 

Egyetem film- és televíziórendező szakán végzett 2007-ben Enyedi Ildikó és 

Gothár Péter osztályában. Az Egy nap első játékfilmes rendezése, amely a 

https://port.hu/adatlap/szemely/jakab-juli/person-322233


Filmalap Inkubátor Programjának támogatásával készült. Az Egy nap 

világpremierje a világ legrangosabb filmfesztiválján, Cannes-ban volt, ahol az 

alkotás az 57. Kritikusok Hete versenyszekcióban szerepelt és ott a nemzetközi 

filmkritikusok FIPRESCI-díját nyerte el. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége 

az Európai Filmakadémia kérésére összeállított egy 12 filmből álló listát is, 

amelyen szintén helyet kapott az Egy nap, s amely ezzel esélyessé vált az 

Európai Filmdíjra is. 

Rossz versek (12) 

magyar vígjáték dráma, 90’ 

Rendező: Reisz Gábor 

Főszereplők: Reisz Gábor, Nagy Katica, Kovács Zsolt, Takács Katalin 

A 33 éves Merthner Tamásnak összetörik a szíve, mikor Párizsban ösztöndíjjal 

tanuló barátnője szakít vele. Elmerülve az önsajnálatban, Tamás az emlékei 

közt kezd kutatni, hogy kiderítse vajon a szerelem csak akkor válik-e valóssá, 

mikor már gyakrolatilag megszűnt. A lassanként kibontakozó kép ráébreszti, 

mitől is olyan zavarodott a jelenlegi társadalom, ami egyúttal egy erősen 

tárgyilagos képet mutat a mai Magyarország helyzetéről. 

Nyitva (16) 

magyar romantikus komédia, 96’ 

Rendező: Nagypál Orsi 

Szereplők: Mucsi Zoltán, Ónodi Eszter, Szabó Erika, Petrik Andrea, Tenki Réka, 

Lovas Rozi, Adorjáni Bálint 

A Nyitva egy harmincas, hosszú évek alatt összekopott pár, Fanni (Radnay 

Csilla) és Bálint (Kovács Lehel) történetét meséli el, akik úgy próbálják meg 

kikerülni az elkerülhetetlennek tűnő megcsalásokat, hogy megnyitják 

kapcsolatukat a szexuális kalandok előtt. Ez azonban jóval nehezebb feladatnak 

bizonyul az elképzeltnél: az újonnan felkínálkozó lehetőségeknek sem a testi, 

sem az érzelmi hatásaira nincsenek felkészülve. 

A film kendőzetlen őszinteséggel és fanyar humorral igyekszik feltérképezni a 

párkapcsolatok buktatóit, mindezt női szemszögből, kitérve a nők szexualitását 

övező társadalmi konvenciókra, és tükröt tartva az ezzel kapcsolatos kettős 

mércének. 



A filmet íróként és rendezőként is a London Film Schoolban végzett Nagypál 

Orsi (Hidegzuhany, Terápia, Csak színház és más semmi, Tóth János) jegyzi, 

operatőre Herbai Máté, vágó Mezei Áron, zeneszerző Moldvai Márk. A film 

jelmeztervezője Breckl János, látványtervezője Bagyarik Endre, producerei 

Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya. 

Ruben Brandt, a gyűjtő (12) 
magyar thriller, 96 

 

Rendező: Milorad Kristić 
Szereplők: Kamarás Iván, Makranczi Zalán, Hámori Gabriella 
 
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.  
 

BÚÉK (16) 

magyar vígjáték dráma, 114’ 

Rendező: Goda Krisztina 

Főszereplők: Bata Éva, Hevér Gábor, Mészáros Béla, Szávai Viktória 

Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. Egy baráti 

társaság úgy dönt, hogy egy játékkal fűszerezi meg a bulit: egész este mind a 

heten úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy a 

https://port.hu/adatlap/szemely/milorad-kristic/person-364625
https://port.hu/adatlap/szemely/kamaras-ivan/person-7531
https://port.hu/adatlap/szemely/makranczi-zalan/person-112875


többiek is láthassák, hallhassák őket. És ezzel el is kezdődik a hazugságok, 

átverések és simliskedések hosszú sora. Mert igazából mindenkinek van egy 

(vagy több) titka, szégyellnivalója, másik szerelme, másik élete… és hazudni 

általában könnyebb, mint őszintének lenni. Persze csak addig, míg le nem bukik 

az ember. 

Goda Krisztina a Csak szex és más semmi óta különösen sikeres hazai filmek 

rendezője, régi alkotótársával, Divinyi Réka forgatókönyvíróval és néhány 

nagyon ismert, nagyon tehetséges színész segítségével kelti életre a csupa 

fordulattal, meglepetéssel teli szilveszter éjszaka eseményeit. 

 


