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November 14. ( reda szerda)
17.00 Otvorenie lmového seminára
A lmszeminárium megnyitója

17.15 BACKSTAGE
(hraný  lm/tane ný, Slovensko/ esko, 2018, ré ia: Andrea
Sedlá ková, 90 min.)
Príbeh skupiny mladý tane níkov z malého mea, ktorý sen o vekej sláve, ale aj i priatevá, lásky a pohad
na svet ne akane skomplikuje dobráy predava líkov z
mienej 
elezni nej ani ky Hugo. Strhujúci tane ný lm
pre mladý a o mladý o i sno, ambíciá, ako aj o
dôle
itoi rodiny a priateva.
BACKSTAGE
(játék lm/tánc lm, szlovákcseh, 2018, rendez: Andrea
Sedlá ková, 90 perc)
A kisvárosi atal táncosok története, akik a na dics ségr l, barátokról, szerelmekr l álmodnak, de világnézetüket
váratlanul a helyi vasútállomáson dolgozó Hugo nev jóságos je árus változtatja meg. A lebilincsel tánclm a ataloknak a atalokról szól  álmaikról, ambícióikról, aho a
család és barátság fontosságáról is.
19.00 VÉDI Z OSADY
(dokument, Slovensko, 2018, ré ia: Katarína Farkaová, 72
min.)
Alex, Chriofer a Erik sú slovenskí Rómovia, ktorí boli v 90.
roko adoptovaní do védska. Film zobrazuje i ceu na
Slovensko za i biologiými rodi mi a za odpove ami na
otázky: Kto sme? Odkiasme a pre o sa nás biologií rodi ia
vzdali? Podobáme sa na ni? Kamera po as i ce zaznamenáva raz zábavné, inokedy zasa dojemné momen
plné  love iny.
SVÉDEK A ROMATELEPR L
(dokumentum lm, szlovák, 2018, rendez:Katarína Farkaová, 72 perc)
Alex, Chriofer és Erik, szlovák romák, akiket a 90-es években Svédországban fogadtak örökbe. A lm elkíséri ket
szlovákiai útjukra a biológiai szül khöz és velük e ükeresi
a választ azokra a kérdésekre: Kik va unk? Honnan származunk és miért mondtak le rólunk a biológiai szüleink? Hasonlítunk rájuk? Útjuk során a kamera megörökíti e szer a
szórakoztató, máskor az érzelmes emberi pillanatokat.

21.00 VETKO ALEBO NI
(hraný  lm, romanti á komédia, Slovensko/ esko, 2017,
ré ia: Marta Ferencová, 113 min.)
Trojica oddaný priateov: Linda, Vanda a Edo. I bláznivo
plynúci 
ivot naruí Jakub, ktorý vnesie do Lindiný dní plno
váne a prísubov na nový vzah, no rozdielnospováh a náhadu na svet robí i vzah komplikovanejím. Film o vzaho, ktoré nás valcujú, o 
enskom priateve, o mu
o,
na ktorý sa nezabúda. Príbeh popretkávaný sarkazmom,
humorom, hnevom, beznádejou, váou, smieom, slzami,
mu
ským egom a 
enským sebavedomím.
MINDENT VAGY SEMMIT
(játék lm, szlovákcseh, 2017, rendez: Marta Ferencová,
113 perc)
Három igaz barát: Linda, Vanda és Edo.  rülten gördül életüket töri meg Jakub, aki Linda napjait öngédséggel és e
új párkapcsolat ígéretével tölti be, azonban a két eltér jellem és a világnézeti különbségek bonyolítják kapcsolatukat.
Olyan kapcsolatokról szól a lm, melyek lehengerelnek bennünket, a n i barátságokról és olyan férakról, akik feledhetetlenek. Szarkazmussal, humorral, haraggal, kilátáalansággal, öngédséggel, nevetéssel, könnyekkel, féregóval és a n i önbecsüléssel átsz történet ez.

November 15. (tvrtok csütörtök)
19.00 NIE O NAVIAC
(dokument, Slovensko, 2018, ré ia: Palo Kadle ík, Martin
enc, 67 min.)
Sta il jeden romozóm v DNA navye a vetko bolo inak. Z
Dorotky je dnes tined
erka, ktorá má svoje sny a tú
by tak
ako vetci mladí udia v jej veku. Príbeh zaytáva unikátne
situácie, v ktorý sa autentiy odkrýva 
ivot mladého  loveka s Downovým syndrómom. Film podáva svedevo o
tom, 
e takíto udia majú skuto ne nie o navye.
VALAMIB L TÖBB
(dokumentum lm, szlovák, 2018, rendez: Palo Kadle ík,
Martin enc, 67 perc)
Elég volt e etlen plusz kromoszóma a DNS-ben és minden
másképp alakult. Dorotkából mára tinédzser le, akinek saját álmai és vá ai vannak, aho az korában minden atalnak. Különös helyzeteket örökít meg a lm, melyekben
autentikusan fedi fel a atal Down-szindrómás életét. A lm
arról is tanúbizonyságot tesz, ho az ilyen embereknek valamib l valóban több juto.
20.15 XENOFÓBIA
(dokument, Slovensko, 2018, ré ia: Barbora Sliepková, 26
min.)
Dokument z cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami. Hioriy zakorenený ra z cudzieho sa osved il ako funk ný
nároj manipulácie s verejnosou. Vo lme sledujeme, ako
politici vyu
ívajú atmosféru rau, a to, ako mladá iránska
komi ka mení predsudky a vlané zlé skúsenoi na vtipy.
XENOFÓBIA
(dokumentum lm, szlovák, 2018, rendez: Barbora Sliepková, 26 perc)
A Fehér varjak és a h sök, akik köztünk élneksorozat dokumentumlmje. A történelmileg ökeret vert félelem az
idegent l már jól bevált, mint a manipuláció m köd eszköze. Azt  eljük a lmen keresztül, ho használják fel a politikusok a félelem hangulatát és azt, ho változtatja meg
e atal iráni komikusn viccé az el ítéleteket és a saját
rossz tapasztalatait.
20.45 BOJ
(dokument, Slovensko, 2017, ré ia: Eva Kri ková, 8 min.)
Andrea a Joao majú radi kung-fu. Film sleduje i zápas a na úva i mylienkam o vzaho a samote. Odhauje princípy vzájomnej medziudskej interakcie a komunikácie. Zápas
sa zdá by jedinou formou intímnej blízkoi. Ale bojujeme
proti sebe alebo spolu?
KÜZDELEM
(dokumentum lm, szlovák, 2017, rendez: Eva Kri ková, 8
perc)
Andrea és Joao szeretik a kung-fut. A lm követi küzdelmüket és közben belehallgata kapcsolatokról és a magányról
szóló gondolataikba. Felfedi az emberek közti kölcsönhatásokat és kommunikációt. Ú t nik a küzdelem az e etlen
formája az intim közelségnek. Vajon e más ellen, va
e mással küzdünk?

November 16. (piatok péntek)
17.00 KROKY NA HRANE
(dokument, Slovensko, 2017, ré ia: Viliam Bendik, 42 min.)
V apríli 1944 utiekli dvaja Slováci, Rudolf Vrba a Alfred Wetzler, z pekla koncentra ného tábora Osvien im-Brezinka v
okupovanom Posku. Da 21. apríla 2017 sa s výodom
slnka vydalo na autentiú trasu úteku esultrabe
cov, aby
pripomenuli i dôle
itý  in. 170 km v horá posko-slovenského pohrani ia im nav
dy zmenilo 
ivot.
LÉPÉSEK JÁTÉKBÓL
(dokumentum lm, szlovák, 2017, rendez: Viliam Bendik,
42 perc)
1944 áprilisában a megszállt Len elország Auswitz-Birkenau koncentrációs táborának poklából két szlovák, Rudolf
Vrba és Alfred Weltzer szöktek meg. 2017. április 21-én a
napfelkeltével e szerre 6 maratonfutó indul az e kori
szökés útvonalán, ho megemlékezzenek e fontos teükr l. A 170 km-es táv a he ek közt a len el-szlovák határvonalon mindörökre megváltoztaa életüket.

19.00  IARA
(hraný  lm/dráma, Slovensko/Ukrajina, 2017, ré ia: Peter
Bebjak, 113 min.)
Pre Adama Krajáka, otca rodiny a hlavu organizovaného
zlo inu na slovensko-ukrajinskom pohrani í, za ínajú runé
 asy  najaria dcéra sa vydáva za mieneho zlodejí ka
Ivora, ukrajinský partner Jona za ína rebelova a na hranici
sa objavuje nový tovar v podobe narkotík. Kriminálny príbeh
je situovaný do srdca slovensko ukrajinského pohrani ia, kde
sa pretínajú kultúry, jazyky i udské 
ivo.
A HATÁR
(játék lm/dráma, szlovákukrán, 2017, rendez: Peter
Bebjak, 113 perc)
Adam Kraják , családapa, a szlovák-ukrán határ szerveze
b nözés feje, számára eseménydús id k jönnek  a legid sebb lánya Ivorhoz , a helyi b nöz höz me férjhez, Jona, az
ukrán partnere pedig lázadni kezd és a határon narkotikumok formájában új áru jelenik meg. A b nü i történet a
szlovák-ukrán határ szívébe helyezték, ahol a kultúrák, nyelvek és az emberi életek is keresztezik e má.

November 17. (sobota szombat)
18.00 Filmy poslu á ov Filmovej a televíznej fakul
Vysokej koly múzi ý umení v Bratislave
(60 min.)
A pozsonyi Színház- és Filmmvészeti E etem
Film és Televízió f tanszakának hallgatói lmjei
(60 perc)

19.00 NINA
(hraný  lm/dráma, Slovensko/ esko, 2017, ré ia: Juraj Lehotský, 82 min.)
Nina má 12 rokov, jej rodi ia sa rozvádzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa jej rozpadá pred o ami. Jedinou iotou v jej
svete je plávanie, ktoré jej dáva pocit pokoja a opory a nahrádza vetko,  o jej doma ýba. Ke je ohrozená jej ú asna
plaveý preteko, rozhodne sa pre radikálny krok.
NINA
(játék lm/dráma, szlovákcseh, 2017, rendez: Juraj Lehotský, 82 perc)
Nina 12 éves, szülei éppen válnak és az a világ, melyet eddig
ismert a szeme el szertefoszlik. Az e etlen biztos pont
az világában az úszás, mely a nyugalom érzését és támaszt nyújt és pótolja mindazt, ami ohon hiányzik neki.
Amikor bizonytalanná válik az úszóversenyen való részvétele, e radikális lépésre szánja el magát.

November 18. (nedea vasárnap)
17.00 SPÝTAJ SA VAICH
(dokument, Slovensko, 2018, ré ia: Barbora Berez áková,
28 min.)
Udaloi augua 1968 sú 
ivými zá
itkami nai rodi ov a
arý rodi ov, ktoré predur ili krajinu, do ktorej sme sa
neskôr narodili my. Cez pohad a príbehy oby ajný udí,
ktorí majú na tieto dni silnú spomienku, ceme vytrhnútieto zásadné udaloi z u ebníc dejepisu a zasadii do kontextu hiórie rodín, udský osudov a pohnútok, ktoré formujú nau krajinu dodnes.
KÉRDEZD MEG A SZÜLEIDET!
(dokumentum lm, szlovák, 2018, rendez: Barbora Berezáková, 28 perc)
Az 1968-as események szüleink, na szüleink eleven élményei, melyek meghatározták az országot, ahová kés bb szüleünk. Az e szer emberek nézete és története segítségével akiknek határozoan er s emlékeik vannak ezekre a
napokra  szeretnénk a történelem tankönyvek hasábjain
szerepl alapvet eseményeket kitépni, melyeket a családtörténetek, emberi sorsok és indítékok tükrébe helyezünk,
melyek a mai napig formálják országunkat.
17.30 KROKY NA HRANE
(dokument, Slovensko, 2017, ré ia: Viliam Bendik, 42 min.)
(pozri: piatok o 17.00 hod.)
LÉPÉSEK JÁTÉKBÓL
(dokumentum lm, szlovák, 2017, rendez: Viliam Bendik,
42 perc) (lásd: péntek, 17.00 óra)

18.15 SPIEVANKOVO A KRÁOVNÁ HARMÓNIA
(hraný  lm/hudobná rodinná komédia, Slovensko, 2017, ré ia: Diana Novotná, 77 min.)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrde ná kráovná Harmónia. Jej úlohou je zaii, aby sa z krajiny nikdy
nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Obyvateom Spievankova sa vak hudba akosi odcudzila, hudobné nároje
zapadli praom, spev utíol, dobrá nálada sa vyparila.
ÉNEKLAND ÉS A HARMÓNIA KIRÁLYN
(játék lm/családi komédia, szlovák, 2017, rendez: Diana
Novotná, 77 perc)
A meseországi Énekland uralkodója e jószív Harmónia
nev királyn . Feladata biztosítani, ho az országból sose
t njön el a zene, ének és a jókedv. Énekland lakóinak azonban
a zene e szer csak idegen le, a hangszereket belepte a
por, az énekszó elcsendesedea jókedv pedig elszállt.

ORGANIZÁTORI SZERVEZ K:

Slovenské Divadlo Vertigo
Vertigo Szlovák Színház

Spolok Segedínsky Slovákov
Szegedi Szlovákok E esülete

Kino Grand Café
Grand Café Mozi és Kávézó

Slovenský Filmový Ú av
Szlovák Filmintézet
PODPOROVATELIA TÁMOGATÓK:

Segedínska Slovenská Samospráva
Szegedi Szlovák Önkormányzat

Mini er vo udský Zdrojov MR
Emberi Erforrások Minisztériuma

Pályázati azonosító:
NEMZ-KUL-18 -0817-Szlovák  lmmvészet hete Szegeden
V up na projekcie je voný.
Zmena programu vyhradená!
A vetítésekre a belépés in enes.
A msorváltozás jogát fenntartjuk!

