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MŰVÉSZ MOZI / PUSKIN MOZI
Mozijegyeddel repülőjegyet
nyerhetsz Izraelbe!

www.zsifi.org

Bálint Ház

Szervezők:
Bálint Ház

Médiapartnerek:

együttműködő
partnerek:

Győri Zsidó Hitközség

KÖSZÖNTŐ
Zsifi 2019-ben is. Bizony! Újra képkockák, színek,
karakterek, összeveszések és kibékülések. Szerelmek és családi konfliktusok. Zsidó bűntudat és
önirónia, szomorúság és nevetés. Zsifi identitásunk
gyökere az összehozás. A filmek, a programok,
a vetítés utáni találkozások összekötnek, összehoznak régen látott barátokat, kultúrákat, vallásokat,
érzéseket és indulatokat. Izraeli és zsidó filmeket,
szokásokat és karaktereket. Összehoznak bennünket, a közösség tagjait egy jó nevetésre és sírásra,
Izraelről, zsidóságról vagy csak egyszerűen az
életről való vitázásra, identitás-keresésre. Egy olyan
jó kaotikus, összetalálkozós, zsidós mozizásra.
A Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál számunkra, a főszervező Bálint Ház számára egy jó pörgős
trailer. Ízelítő és kedvcsináló ahhoz, hogy a JCC
Budapest – Bálint Ház igazi vagy virtuális nyitott
ajtaján átlépve mindenki maga is kicsit egy zsidó
film szereplőjévé válhasson. Azzá a hőssé, akivé válni szeretne, abba a szerepbe bújva, amit kipróbálna. Szekulárisként talán az ortodox rabbiéba, zsidó
fiatal ügyvédként esetleg Ruth Bader Ginsburg
talárját felvéve, önkritikus, önmagát megkérdőjelező bizonytalanként egy magabiztos hős bőrébe.
Reményeink szerint a filmek világa új ajtókat nyit
ebben az évben is kis és nagy közösségünk legaktuálisabb kérdéseire, legizgalmasabb történeteire,
legnagyobb vitát kiváltó dilemmáira.
Így majd a végén, amikor összefutunk az előtérben, remélhetőleg azzal nézünk egymásra: “Láttad
már? Mindenképpen nézd meg!”
Hívok hát mindenkit egy nagy közösségi mozizásra. Gyertek a Zsifire. Nézzetek be!
Fritz Zsuzsa, fesztiváligazgató
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HAJNALI ÍGÉRET
Francia. Zsidó. Anya. (nem könnyű kombináció)

november 27., szerda, 19:00
Puskin mozi, Metropolis terem
(A film előtt rövid megnyitóeseményt tartunk a teremben)
november 28., csütörtök, 19:00
Puskin mozi, Amarcord terem
december 1., vasárnap, 20:00
Puskin mozi, Metropolis terem

Eredeti cím: La promesse de l’aube
Francia nyelven magyar és angol felirattal
Francia filmdráma, 131 perc, 2017
Szereplők: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg,
Didier Bourdon
Rendező: Eric Barbier
„Nem szabadna, hogy bárki ennyire szeressen. Még
az édesanyád sem” - véli a film főhőse. Romain
Gary, a legismertebb XX. századi francia író életéről
készült filmben központi szerepet kap az édesanyjával való kapcsolata, aki szinte belekényszerítette sikereibe. A hat nyelven beszélő, litván zsidó
családba született Gary katonai és diplomáciai
karrierje mellett az irodalom zseniális rosszfiújaként
tette le a névjegyét - a film a múlt század grandiózus történelmi díszletei előtt, lebilincselően egyedi
látványvilággal mutatja be az életét.

VÁGYÓDÁS
Néha egy történetet könnyebb a végén kezdeni.
Eredeti cím: Ga’agua
Héber nyelven magyar felirattal
Izraeli filmdráma, 100 perc, 2017
Szereplők: Ella Armony, Shai Avivi, Shmil Ben Ari
Rendező: Savi Gabizon

november 29., péntek, 17:00
Puskin mozi, Amarcord terem
november 30., szombat, 17:30
Puskin mozi, Metropolis terem

Ariel, a középkorú tanár élete a feje tetejére áll,
amikor kiderül, hogy húsz évvel korábban egy volt
tanítványától gyermeke született. „Nem mehetünk
vissza és kezdhetjük újra, de itt és most újrakezdhetjük” – vallja az életet befolyásoló választások
útvesztőjében a főszereplő. A Vágyódás 2017-ben
a legjobb film díját nyerte el az Ophiron, Izrael első
számú filmes seregszemléjén.
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A BÁL
Az ember mit meg nem tesz a mellekért...
Eredeti cím: HaNeshef
Héber nyelven magyar felirattal
Izraeli filmdráma, 97 perc, 2018
Szereplők: Stav Strashko,
Netsanet Mekonen, Noam Lugasy
Rendező: Tal Granit, Sharon Maymon
Tigist, Keshet és Eden, három középiskolás lány
Jeruzsálemből szeretné gyökeresen megváltoztatni
az életét, és úgy döntenek, hogy plasztikai sebészetnek vetik alá magukat. A radikális döntés váratlan
eseményláncot indít el és hamarosan kiderül: Eden
súlyos titkot rejteget nem csak a másik két lány, de
a világ előtt is. A számos díjra jelölt alkotás, 2018
egyik legjobb izraeli filmje, egy nem mindennapi
felnövéstörténetet mutat be.

november 28., csütörtök, 19:30
Puskin, Metropolis terem
december 1., vasárnap, 20:00
Művész mozi, Chaplin terem

A NÁSZUTAM LENGYELORSZÁGBAN
Ezt a nászutat nem pont ilyenre tervezték...
Eredeti cím: Lune de miel
Francia nyelven magyar és angol felirattal
Francia vígjáték, 88 perc, 2018
Szereplők: Judith Chemla, Arthur Igual,
Brigitte Roüan
Rendező: Élise Otzenberger
Anna és Adam, a fiatal párizsi pár Lengyelországba utazik, hogy régen feledésbe merült lengyel
zsidó gyökereiket újra felfedezzék. A fiú ugyan nem
kifejezetten élete utazását látja a lengyel kalandban, Anna azonban annál izgatottabban várja,
mit találnak távol otthonuktól családjukról, az
elmúlt évtizedekről, végső soron pedig önmagukról.
Váratlan és őrült fordulatok követik egymást és
természetesen semmi nem úgy alakul, ahogyan
a pár azt elképzelte.
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november 29., péntek, 19:30
Puskin mozi, Metropolis terem
november 30., szombat, 19:30
Művész mozi, Chaplin terem

A SOFŐR
Apa. Ortodox. Csaló.
Eredeti cím: Driver
Héber nyelven magyar felirattal
Izraeli filmdráma, 87 perc, 2017
Szereplők: Moshe Folkenflick, Manuel Elkaslassy,
Yaël Abecassis
Rendező: Yehonatan Indursky
november 29., péntek, 19:00
Puskin mozi, Amarcord terem
december 1., vasárnap, 15:30
Puskin mozi, Metropolis terem

+Kísérőprogram, ld. 20. oldal

Szokatlan fénytörésben láthatjuk Tel Aviv egyik
ortodox negyedének életét: Nachman „sofőr”-ként
keresi a kenyerét: gazdag családokhoz fuvaroz
szélhámosokat, akik kitalált történeteikkel pénzt
csalnak ki a megcélzott áldozatok emberbarát érzéseire alapozva. Élete egy pillanat alatt
megváltozik, amikor a felesége elhagyja: ezentúl
kilenc éves lánya is a szürke zónában töltött élete
része lesz, akár akarja a férfi, akár nem. Apa és
lánya új együttállása rádöbbenti Nachmant:
a sok-sok hazug történet között a saját életének
könyve teljesen elveszett.

A TOLMÁCS
„- Jó napot, az apja megölte a szüleimet.
- Igen tudom, és még sok száz másik embert.”
Eredeti cím: Tlmočník
Német és szlovák nyelven magyar felirattal
Szlovák-cseh-osztrák filmdráma, 113 perc, 2018
Szereplők: Peter Simonischek, Jirí Menzel,
Zuzana Mauréry
Rendező: Martin Šulík
november 30., szombat, 15:15
Művész mozi, Chaplin terem
december 1., vasárnap, 17:30
Puskin mozi, Metropolis terem

+Kísérőprogram, ld. 20. oldal

A világháború áldozatának és a gyilkosságok
végrehajtójának találkozása - egy generációval
később: az egykori SS-tiszt ma már 70 éves fiának
és az áldozatok szintén idős gyermekének találkozása a XXI. században. A két öregember keserédes
utazásra indul, hogy felfedezzék saját múltjukat
és önmagukat. Egy különös és magával ragadó
roadmovie, főszerepben Jiří Menzellel és a Toni
Erdmannból ismert Peter Simonischekkel.
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FÜGEFA
Afrika. Egyeseknek pokol, másoknak
mennyország.
Eredeti cím: Fig Tree
Amhara és héber nyelven magyar felirattal
Izraeli-francia-etióp film, 93 perc, 2018
Szereplők: Rodas Gizaw, Mitiku Haylu,
Betalehem Asmamawe
Rendező: Aalam-Warqe Davidian
A 16 éves Mina a polgárháború dúlta Etiópiában él
bátyjával és nagyanyjával. Családjuk zsidó származású, és egy napon úgy döntenek, hogy otthagyják
otthonukat és elutaznak a lány már Izraelben élő
édesanyjához. Mina hatalmas dilemma előtt áll:
otthagyja a szerelmét, Elit, vagy tartson a családjával? A terve, melyet Eli megmentésére kieszel, nem
az elképzelése szerint alakul... A gyönyörűen fényképezett film több izraeli és nemzetközi fesztiválon
söpört be elismeréseket.

november 30., szombat, 17:30
Művész mozi, Chaplin terem
december 1., vasárnap, 19:00
Puskin mozi, Amarcord terem

LEONA
Zsidó lány - gój fiú. Mexikóban is akad ilyen páros.
Eredeti cím: Leona
Spanyol nyelven magyar felirattal
Mexikói filmdráma, 94 perc, 2018
Szereplők: Naian González Norvind, Christian
Vazquez, Carolina Politi
Rendező: Isaac Cherem
A mexikóvárosi zsidó családban felnövő Leona
megismerkedik Ivánnal. A nem zsidó férfival
való kapcsolata azonnal családja heves ellenállását váltja ki, a lány pedig választás előtt áll:
átlép az Iván által megnyitott kapun és beleveti
magát a számára eddig ismeretlen világba,
vagy szerelmét elhagyva családját és eddigi
közösségét választja. A film mély érzékenységgel
és rengeteg humorral mutatja be, ahogy Leona
megismerkedik saját vágyaival, lehetőségeivel és
életének korlátaival.
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november 29., péntek, 17:30
Művész mozi, Chaplin terem
november 30., szombat, 15:30
Puskin mozi, Metropolis terem

NEMEGYÜTT
Se vele, se nélküle, se a rabbival!
Eredeti cím: Untogether
Angol nyelven magyar felirattal
Amerikai filmvígjáték, 98 perc, 2018
Szereplők: Jamie Dornan, Lola Kirke,
Jemima Kirke, Billy Crystal
Rendező: Emma Forrest
16 éven felülieknek
november 29., péntek, 17:30
Puskin mozi, Metropolis terem
november 30., szombat, 19:00
Puskin mozi, Amarcord terem

Los Angeles, 2018. Andrea egy pillanatnyilag józan
író, aki első könyve óta nem nagyon tudott mit
felmutatni. Kapcsolatba kezd egy orvosból íróvá
avanzsált férfivel, akit nem mellesleg háborús
memoárja megjelenése celebbé és dúsgazdaggá
tett. Mindeközben húga, a masszázsterapeuta
Tara egy idősödő, egykor sikeres rocksztárral jár,
amíg meg nem ismerkedik egy politikailag is aktív
rabbival. Nyugat-Kalifornia biztonságosnak látszó
díszletei előtt a szereplők élete visszavonhatatlanul összegabalyodik...

UTOLSÓ VACSORA
Holnap Hitler hatalomra kerül.
Mit kérsz vacsira?

november 28., csütörtök, 19:30
Művész mozi, Chaplin terem
december 1., vasárnap, 17:00
Művész mozi, Huszárik terem

A 2018-AS BUDAPESTI ZSIDÓ ÉS
IZRAELI FILMFESZTIVÁL
KÖZÖNSÉGSIKERE IDÉN IS
A FESZTIVÁL PROGRAMJÁBAN!

Eredeti cím: Das letzte mahl
Német nyelven, magyar felirattal
Német film, 80 perc, 2017
Szereplők: Bruno Eyron, Sharon Brauner,
Michael Degen
Rendező: Florian Frerichs
1933. január 30.: Hitler hatalomra jut
Németországban. Ugyanezen az estén
a Glickstein-család közös vacsorára gyűlik össze.
A szétesni készülő világban a családtagok
útjai nem feltétlenül egymás mellett mennek
tovább és amikor a fiatal Michael bejelenti,
hogy szimpatizál a nemzetiszocialista párttal,
minden egy pillanat alatt megváltozik.
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TEL AVIVBAN MINDEN
MEGTÖRTÉNHET
De tényleg minden!
Eredeti cím: Tel Aviv on Fire
Héber és arab nyelven magyar felirattal
Izraeli-német-belga romantikus dráma,
100 perc, 2018
Szereplők: Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton
Rendező: Sameh Zoabi
A fiatal és tapasztalatlan palesztin férfi, Szalam
egy izraeli katonával való véletlen találkozás után
nem várt esélyt kap: az ország egyik legnépszerűbb
szappanoperájának írójaként szerződteti egy neves
tévécsatorna. Alkotói pályája egyre magasabbra ível, egy idő után azonban összetűzésbe kerül
a sorozat finanszírozóival a történet befejezése
miatt. Szalam alkotói és emberi válságba kerül…
A film a Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be,
ahonnan két díjjal tért haza, majd számos további
nemzetközi díjat nyert.

november 29., péntek, 19:30
Művész mozi, Chaplin terem
november 30., szombat, 19:30
Puskin mozi, Metropolis terem

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, BÁLINT HÁZ!
ISTEN HOZOTT, JCC BUDAPEST!
Interjú Fritz Zsuzsával, a 25 éves Bálint
Ház – vagyis JCC Budapest – igazgatójával.
1994. október 16-án megnyitotta kapuit
a Bálint Zsidó Közösségi Ház, ami egyedülálló központtá vált a magyar zsidó
közösség számára. Az intézmény mindig mosolygós, mindig energiákkal teli
vezetőjével, Fritz Zsuzsával az elmúlt
25 évről, a legfőbb célokról, a kihívásokról és a legnagyobb eredményekről
beszélgettünk – és szóba jött egy óriási
változás is, mely nemcsak új névvel és
logóval, hanem új jövőbeli lehetőségekkel jár. Boldog születésnapot Bálint
Ház! Vagyis... JCC Budapest!
Kanicsár Ádám András - Bálint Ház:
Milyen változások várhatók a Bálint
Ház környékén?
Fritz Zsuzsanna: 25 évesek lettünk, programjaink egy része abszolút ennek az évfordulónak a jegyében telik. Szeptember
19-én volt egy gálaestünk, ahova olyan
embereket hívtunk meg, akik valamilyen
módon kapcsolódtak a Bálint Házhoz
az elmúlt 25 évben és akiknek hálásak
is vagyunk, hogy itt voltak és itt vannak
mellettünk. Külön köszönet alapítónknak
és fenntartónknak, a JDC-nek; az épület
tulajdonosának, a MAZSIHISZ-nek; és
anyaszerveztünknek, támogatónknak,
a MAZS Alapítványnak.
A gálával egyben megnyitottunk egy
állandó kiállítást a nagyteremben, mely
a Centropa, a Fortepan és a Bálint Ház
fotóit gyűjti össze. A képek a magyar zsidóság, a magyar zsidó közösség legutóbbi 100 évét ölelik fel.
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Az évforduló jegyében a Bálint Ház
brandje is megújul. A Bálint Ház helyett
a JCC Budapest elnevezés kerül az előtérbe, ezzel együtt pedig a logónk is megváltozik. A JCC, vagyis Jewish Community
Center, magyarul a Zsidó Közösségi Központ a világon mindenhol egyértelműen
azt jelenti, hogy itt egy zsidó közösségi
ház működik.
Ezzel a lépéssel szeretnénk a külföldről
érkező turistákat, látogatókat és itt élő
külföldieket is a Bálint Ház környezetébe
vonzani. Ezzel párhuzamosan a programjainkkal is igyekszünk még jobban
kiszolgálni a közösséget, még jobban
megtalálni a módját, hogy hogyan szólítsunk meg különböző korosztályokat:
fiatal felnőtteket, felnőtteket, gyerekeket,
családosokat, időseket.
A teljes interjú a www.balinthaz.hu/
szuletesnap oldalon olvasható.

17:30

17:00

15:30

15:15

15:00

14:30

14:00

nov. 29., péntek

Mozijegyeddel
repülőjegyet
nyerhetsz Izraelbe!
Részletek:
www.zsifi.org/repjegy

Leona 94’
Művész mozi
Spanyol nyelven, magyar felirattal

Akik maradtak 83’
Puskin mozi
Magyar nyelven, angol felirattal

Vágyódás 100’
Puskin mozi
Héber nyelven, magyar felirattal

Fügefa 93’
Művész mozi
Amhara és héber nyelven, magyar
felirattal

Pénz, siker, csillogás magyarok Hollywoodban
Beszélgetés
Restro Puskin Kávézó

A létezés eufóriája 83’
Művész mozi
Magyar nyelven, angol felirattal

Leona 94’
Puskin mozi
Spanyol nyelven, magyar felirattal

A tolmács 113’
Művész mozi
Német és szlovák nyelven, magyar
felirattal

Curtiz 98’
Puskin mozi
Magyar és angol nyelven, angol és
magyar felirattal

Toman 144’
Művész mozi
Cseh nyelven, magyar felirattal

nov. 30., szombat

A pásztor 91’
Művész mozi
Magyar nyelven, angol felirattal

A film előtt rövid megnyitóeseményt tartunk a teremben.

Puskin mozi
Francia nyelven, magyar és angol felirattal, 131’
Szereplők: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon

Hajnali ígéret

November 27., szerda, 19:00

NYITÓFILMJE

A FESZTIVÁL

nov. 28., csütörtök

A pásztor 91’
Művész mozi
Magyar nyelven, angol felirattal

93Queen 90’
Puskin mozi
Angol nyelven, magyar felirattal

Az utolsó vacsora 80’
Művész mozi
Német nyelven, magyar felirattal

A sofőr 87’
Puskin mozi
Héber nyelven, magyar felirattal

RBG 98’
Puskin mozi
Angol nyelven, magyar felirattal

Jó estét, Mr. Waldheim 93’
Művész mozi
Német, angol és francia nyelven,
magyar felirattal

Toman 144’
Művész mozi
Cseh nyelven, magyar felirattal

dec. 1., vasárnap

20:00

19:30

19:00

17:30

Tel Avivban minden
megtörténhet 100’
Puskin mozi
Héber és arab nyelven,
magyar felirattal

A nászutam
Lengyelországban 88’
Puskin mozi
Francia nyelven, magyar és
angol felirattal

A bál 97’
Puskin mozi
Héber nyelven, magyar felirattal

A nászutam
Lengyelországban 88’
Művész mozi
Francia nyelven, magyar és angol
felirattal

Tel Avivban minden
megtörténhet 100’
Művész mozi
Héber és arab nyelven, magyar
felirattal

Utolsó vacsora 80’
Művész mozi
Német nyelven, magyar felirattal

Nemegyütt 98’
Puskin mozi
Angol nyelven, magyar felirattal

A sofőr 87’
Puskin mozi
Héber nyelven, magyar felirattal

Hajnali ígéret 131’
Puskin mozi
Francia nyelven, magyar és
angol felirattal

RBG 98’
Művész mozi
Angol nyelven, magyar felirattal

Hajnali ígéret 131’
Puskin mozi
Francia nyelven, magyar és angol
felirattal

A bál 97’
Művész mozi
Héber nyelven, magyar felirattal

Apád bűne
Beszélgetés
Restro Puskin Kávézó

Fügefa 93’
Puskin mozi
Amhara és héber nyelven,
magyar felirattal

93Queen 90’
Művész mozi
Angol nyelven, magyar felirattal

Vallásos bűnözők
Beszélgetés
Restro Puskin Kávézó

A nagy találkozás
Beszélgetés
Restro Puskin Kávézó
18:30

A tolmács 113’
Puskin mozi
Német és szlovák nyelven,
magyar felirattal

dec. 1., vasárnap

Vágyódás 100’
Puskin mozi
Héber nyelven, magyar felirattal

nov. 30., szombat

RBG 98’
Művész mozi
Angol nyelven, magyar felirattal

Nemegyütt 98’
Puskin mozi
Angol nyelven, magyar felirattal

nov. 29., péntek

93Qeeen 90’
Művész mozi
Angol nyelven, magyar felirattal

nov. 28., csütörtök

TOMAN
Ha még egyszer Zoltánnak hívsz, megöllek!
Eredeti cím: Toman
Cseh nyelven magyar felirattal
Cseh filmdráma, 144 perc, 2018
Szereplők: Jirí Machácek, Katerina Winterová,
Stanislav Majer
Rendező: Ondrej Trojan
november 30., szombat, 14:00
Művész mozi, Huszárik terem
december 1., vasárnap, 14:30
Művész mozi, Chaplin terem

A film a „cseh Schindler”, azaz a magyar zsidó
családból származó Zdenek Toman életének olyan
momentumait mutatja be, melyek jelentősen
befolyásolták a második világháború utáni Csehszlovákia politikai viszonyait. A gátlástalan, céljaiért
minden lehetséges metódust előszeretettel bevető
Toman fontos szerepet játszott a csehszlovák kommunista párt erősödésében, ugyanakkor hathatós
segítséget nyújtott a holokauszt túlélőinek.
Az ellentmondásos figura életét bemutató alkotás
az utóbbi idők legjobb cseh filmje.

CURTIZ
Egy hungarikum Hollywoodban.
Eredeti cím: Curtiz
Magyar és angol nyelven angol és magyar felirattal
Magyar történelmi filmdráma, 98 perc, 2018
Szereplők: Lengyel Ferenc, Bordán Lili, Gyabronka
József, Declan Hannigan
Rendező: Topolánszky Tamás Yvan
november 30., szombat, 15:00
Puskin mozi, Amarcord terem

+Kísérőprogram, ld. 19. oldal

1942. Az Egyesült Államok a világháború küszöbén
áll, amikor a magyar származású filmrendező,
Kertész Mihály (Michael Curtiz) Casablanca című
romantikus filmjét forgatja. A háborús propagandát támogatandó az állami vezetés hivatalnokokat rendel a készülő filmek felügyeletére. A rendező
a politikai beavatkozások ellenére is sikerre akarja
vinni filmjét, miközben magánéleti kihívásokkal
is szembe találja magát. A különleges képi világú
életrajzi dráma a 42. Montréali Nemzetközi Filmfesztiválon fődíjat nyert.
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A PÁSZTOR

DÍSZBEMUTATÓ

Több farkas, mint bárány.
Magyar nyelven angol felirattal
Magyar filmdráma, 91 perc, 2019
Szereplők: Székely B. Miklós, Horváth Ákos,
Jókai Ágnes, Jordán Tamás, Endrődy Krisztián
Rendező: Illés László
1944 végén járunk, a helyszín Vas megye,
Nyugat-Magyarország, A Székely B. Miklós alakította
pásztor a háború zajától távol él, míg egy napon tanúja lesz egy csoport zsidó fogoly lemészárlásának.
Egy lány azonban még életben marad, akit a magányos alak magához vesz. A gyönyörűen fényképezett filmben megismerjük a lány történetét, a film
végére pedig kettejük sorsa elválaszthatatlan lesz.
A sűrű atmoszférájú film számos nemzetközi díjat
nyert, legutóbb, októberben a Los Angeles Film
Awards legjobb függetlenfilmes produkciója lett,
Illés László rendező pedig a zsűri különdíját kapta.

november 29., péntek, 17:00
Művész mozi, Huszárik terem
december 1., vasárnap, 17:30
Művész mozi, Chaplin terem

A FILMET A VETÍTÉS UTÁN
RÖVID ÜNNEPLÉS ÉS
BESZÉLGETÉS KÖVETI
A TEREMBEN AZ ALKOTÓKKAL.
MODERÁL: BORGULA ANDRÁS.

AKIK MARADTAK
“Szerintem mi jártunk rosszabbul...”
Magyar nyelven angol felirattal
Magyar filmdráma, 83 perc, 2019
Szereplők: Hajduk Károly, Szőke Abigél,
Nagy Mari, Lukáts Andor
Rendező: Tóth Barnabás
Egy kamaszlány és egy középkorú férfi egymásra találásának megható hangvételű története a
második világháború utáni Budapesten. Mindketten sokat veszítettek, és mindketten szeretnének új
életet kezdeni, miközben körülöttük már a Rákosi-rendszer diktatúrája alakul. Vajon túl lehet-e élni
a múlt és a jövő tragédiáit, ha összekapaszkodnak
azok, akik még megmaradtak? A film Magyarország nevezettje a 2020-as Oscar-díjra a nemzetközi filmek kategóriájában.
15

november 30., szombat, 17:00
Puskin mozi, Amarcord terem

+Kísérőprogram, ld. 19. oldal

93QUEEN
Az ortodox csajok is lázadnak néha!

november 28., csütörtök, 19:00
Művész mozi, Huszárik terem
december 1., vasárnap, 17:00
Puskin mozi, Amarcord terem
december 1., vasárnap, 19:00
Művész mozi, Huszárik terem

Eredeti cím: 93Queen
Angol nyelven, magyar felirattal
Amerikai dokumentumfilm, 90 perc, 2018
Szereplők: Amy Ackerman, Hadassah Ellis, Ailin Elyasi
Rendező: Paula Eiselt
A helyszín Brooklyn, az Egyesült Államok legnagyobb hászid zsidó közössége. A szigorúan patriarchális berendezkedés értetlenül és dermedten áll,
amikor helyi nők egy csoportja önkéntes mentős
csapatot alapít, és „saját” életet kezd élni. Múlt és
jelen összeütközése a mai Amerikában a nagy
sikerű dokumentumfilmben.

JÓ ESTÉT, MR. WALDHEIM!
ENSZ-főtitkár és osztrák kancellár - ja, és a náci
Wermachtban szolgált.
Eredeti cím: Waldheims Walzer
Német, angol és francia nyelven magyar felirattal
Osztrák dokumentumfilm, 93 perc, 2018
Szereplők: Kurt Waldheim, Ruth Beckermann
Rendező: Ruth Beckermann
december 1., vasárnap, 15:00
Művész mozi, Huszárik terem

Kurt Waldheim osztrák politikus a hetvenes években az ENSZ főtitkára, később Ausztria köztársasági elnöke volt. Pályafutása alatt sok vitát kavart
tisztázatlan második világháborús szerepvállalása.
Ruth Beckermann rendező 1986-ban aktivistaként
maga is próbálta megakadályozni Kurt Waldheim
megválasztását, közben kamerájával dokumentálta az eseményeket. Több, mint 30 év után elővette
az archív tekercseket, és tévés anyagokkal kiegészítve mutatja be, hogyan vezet meg egy országot
annak megválasztott politikai vezetője. A hátborzongatóan aktuális dokumentumfilm a múlttal
való szembenézésről, az egyéni és kollektív felelősségvállalásról szól. A film elnyerte a Berlinale
legjobb dokumentumfilmjének járó díjat, valamint
az Osztrák Filmdíjat.
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RBG
Igazi amerikai szuperhős-nő...és még zsidó is.
Eredeti cím: RBG
Angol nyelven magyar felirattal
Amerikai dokumentumfilm, 98 perc, 2018
Szereplők: Ruth Bader Ginsburg, Ann Kittner,
Harryette Helsel
Rendező: Julie Cohen, Betsy West
„Nem várok a nők számára szívességeket. Mindös�sze annyit kérek a férfiaktól, hogy eresszék a nyakunkat” - mondja Ruth Bader Ginsburg, a mára
ikonná vált amerikai bírónő és aktivista. Jogi
pályáján és azontúl is „RBG” már az ötvenes évektől kezdve a női egyenjogúság első nagy hatású
szószólója. Sokáig az amerikai Legfelsőbb Bíróság
egyetlen női tagja volt, hivatali jogkörében harcolt
a nemi diszkrimináció ellen. Az életéről készült dokumentumfilm az elmúlt évtizedek és korunk egyik
fontos látlelete.

november 29., péntek, 19:00
Művész mozi, Huszárik terem
november 30., szombat, 19:00
Művész mozi, Huszárik terem
December 1., vasárnap, 15:00
Puskin mozi, Amarcord terem

A LÉTEZÉS EUFÓRIÁJA
Nem elég túlélni, élni kell.
Magyar nyelven angol felirattal
Magyar dokumentumfilm, 83 perc, 2019
Szereplők: Cuhorka Emese, Fahidi Éva, Szabó Réka
Rendező: Szabó Réka
Fahidi Éva 20 évesen egyedül jött haza
Auschwitz-Birkenauból, ahol sokak mellett anyját,
apját és kishúgát is megölték. 90 évesen felkérést
kap, hogy életében először lépjen színpadra, és
szerepeljen egy róla szóló táncszínházi előadásban.
Réka, a rendező egy duettet képzel el egy fiatal
táncosnővel, Emesével. Kettejük életét, testét szeretné párbeszédbe hozni. Három nő, három hónap:
Éva életének kulcspillanatai színházi jelenetekké
sűrűsödnek, miközben a három alkotótárs között
váratlan erejű kapcsolat szövődik.
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november 30., szombat, 17:00
Művész mozi, Huszárik terem

Milyen újdonságok vannak az EL AL
Izraeli Légitársaság háza táján? kérdeztük Váradi Jánost, a légitársaság magyarországi igazgatóját.
Idén ünnepeltük az EL AL magyarországi
jelenlétének 30. évfordulóját. Folyamatos
fejlesztésekkel azonban már a következő
harmincra készülünk. Ami már megvalósult, visszaálltunk a teljes, hagyományos
szolgáltatást nyújtó üzemelésre. Minden
utasunk újra kap kóser fedélzeti ellátást,
felvihet a fedélzetre 11 kg kézipoggyászt,
van wifi a gépeken és számos egyéb
kényelmi szolgáltatást kínálunk megfizethető, versenyképes áron. A most induló
téli szezontól növeltük a járatszámot,
Shabbat kivételével naponta kétszer
repülünk Tel Avivba. Jelentős újdonság,
hogy újra van teljes értékű, tehát elkülönített kabinnal és fotelekkel felszerelt
Business osztály minden EL AL járaton.

Ez máris nagyon népszerű. Megfelelő jogosultsággal, jeggyel rendelkező utasaink
újra igénybe vehetik a Platinum Lounge
kényelmi szolgáltatásait a budapesti
felszállás előtt. Már a jövőre is készülünk,
ennek jegyében elhozzuk Budapestre
a világ legmodernebb repülőgépét,
a Boeing 787 Dreamlinert. Azon dolgozunk, hogy a nem túl távoli jövőben heti
egy, vagy akár több járatunkat is ilyen
szélestörzsű Dreamliner gépekkel teljesíthessük. A kereslet megvan, folyamatosan növekszik magyar és izraeli utasaink
száma. Örömmel tapasztaljuk, hogy van
igény a kényelmes, minőségi, megbízható szolgáltatást nyújtó “hagyományos”
légitársaságokra.

PÉNZ, SIKER, CSILLOGÁS MAGYAROK HOLLYWOODBAN
Van-e összefüggés a származás és a siker között?
Kik azok a magyarok, akik lefektették a ma
ismert Hollywood alapjait és vajon származásuk
is hozzájárult-e a sikereik receptjéhez? A film
kapcsán egy szakértőt és egy rendezőt kérdez
a filmes újságíró.
Beszélget: Muszatics Péter filmtörténész,
Topolánszky Tamás Yvan filmrendező.
Moderál: Tímár Ágnes

Időpont: november 30.,
szombat, 17:00-18:00
Helyszín: Restro Puskin Kávézó
(a Puskin moziban, Semmelweis u. 2.)

A részvétel ingyenes.

A NAGY TALÁLKOZÁS
A nézők találkozhatnak a film alapjául szolgáló
könyv szerzőjével, a szerző találkozhat a könyvből
filmet álmodó alkotókkal, pont, mint ahogy a filmben találkoznak azok, akik itt maradtak.
Beszélget: F. Várkonyi Zsuzsa, a film alapjául szolgáló Férfiidők lányregénye című könyv szerzője és
az Akik maradtak című film alkotói.
Moderál: Borgula András

Forrás: Fortepan/
adományozó: Horváth Dániel
Időpont: november 30., szombat,
18:30-19:30

A részvétel ingyenes.

Helyszín: Restro Puskin Kávézó
(a Puskin moziban, Semmelweis u. 2.)
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VALLÁSOS BŰNÖZŐK
Kinek tartozik számadással egy ortodox
hívő? Csak azért, mert vallásos valaki, biztos,
hogy jó ember? A vallásos emberek hiszékenyebbek és könnyebb őket átverni? Erre
válaszol egy zsinagógába járó zsidó és egy
templomlátogató katolikus, akik tanárok és
tanítványok is egyben.

Időpont: december 1., vasárnap,
17:30-18:30
Helyszín: Restro Puskin Kávézó
(a Puskin moziban, Semmelweis u. 2.)

Beszélget: Balázs Gábor egyetemi docens
(ORZSE), Nényei Pál író, a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnázium tanára .
Moderál: Borgula András
A részvétel ingyenes.

APÁD BŰNE
Mit tehetünk szüleink traumáival? Kinek nagyobb a terhe, aki a gyilkos vagy aki az áldozat gyermeke? Hogyan élhetjük túl szüleink
traumáit, amiket genetikusan örököltünk
a kopaszság, a magas koleszterin vagy épp
a kék szemek mellett?

Időpont: december 1., vasárnap,
19:30-20:30

Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológussal, az Örökölt sors című könyv szerzőjével
beszélget Rangos Katalin.
A részvétel ingyenes.

Helyszín: Restro Puskin Kávézó
(a Puskin moziban, Semmelweis u. 2.)
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ZSIFI VETÍTÉSEK BUDAPESTEN KÍVÜL IS
GYŐRI ZSIFI
Az Öt Templom Advent részeként
November 29. - december 1.
MENHÁZ
9025 Győr, Kossuth Lajos u. 24.
November 29.

December 1.

Zártkörű vetítés diákoknak feldolgozó
beszélgetéssel.

19:00 - Utolsó vacsora
Német nyelven magyar felirattal
Német film, 80 perc, 2017

November 30.
19:00 - Tel Avivban minden
megtörténhet
Héber és arab nyelven magyar felirattal
izraeli-német-belga romantikus dráma,
100 perc, 2018

A rendezvény partnerszervezői:
Győri Zsidó Hitközség

INFORMÁCIÓ
Jegyvásárlás
A fesztiválra jegyek egységes áron, 1500 Ft-ért vásárolhatók 2019. november 14-től
a Puskin és a Művész mozikban, vagy az alábbi weboldalakon:
www.muveszmozi.hu

www.puskinmozi.hu www.jegy.zsifi.org

A fesztivál helyszínei
Budapesten:

A Restro Puskin kávézóban zajló kísérőprogramokon, beszélgetéseken a részvétel ingyenes.

Művész Mozi

Készült 10.000 példányban,
felelős szerkesztő: Gricz István, Marcsa Barbara
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Budapest, VI. kerület,
Teréz körút 30.
Web: www.muveszmozi.hu
Tel.: 224-5650
Puskin Mozi
Budapest, V. kerület,
Kossuth Lajos u. 18.
Tel.: 224-5650
Web: www.puskinmozi.hu

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS
További részletek:
www.zsifi.org/repjegy
Keressük a 8. Budapesti Zsidó és
Izraeli Filmfesztivál közönségdíjas filmjét!
SZAVAZZ ÉS NYERJ!
A szavazók között kisorsolásra kerül
egy Budapest-Tel Aviv - Budapest
repülőjegy utalvány 50.000 Ft értékben
az ElAl felajánlásával, valamint
számos további értékes nyereményért
játszhatsz!

8.

Fesztiváligazgató:
Fritz Zsuzsa

A fesztivál kuratóriuma:
Fritz Zsuzsa, a Bálint Ház igazgatója
Lányi Eszter, Magyar Nemzeti Filmalap
képzési és innovációs igazgatója
Borgula András, a Gólem Színház
művészeti vezetője
Csörgits Hunor, filmes szakember
Fodor Anna, a Cirko Film – Másképp Alapítvány
filmbeszerzője, filmes szakember

BUDAPESTI
ZSIDÓ ÉS IZRAELI
FILMFESZTIVÁL

Projektvezető:
Berényi Péter
(e-mail: berenyi.peter@balinthaz.hu)
Projektkoordinátor:
Kriston Linda, Bálint Ház programigazgató
(e-mail: kriston.linda@balinthaz.hu)
Somogyi Zsófia, Bálint Ház programigazgató
(e-mail: somogyi.zsofi@balinthaz.hu)
Kreativ munkatársak:
Besnyő Janka, Borgula András,
Lantai Dávid, Marcsa Barbara
Sajtókapcsolatok:
Gricz István (e-mail: istvan.gricz@judafest.org,
telefon: +36 30 219 5198)
Nemzetközi kópiaszállítás:
Garancsi Ágnes
Grafikai tervezés:
Szalay György
Bárdy Anna
ZSIFI trailer:
Hajmási Péter
Általános információ: info@zsifi.org
www.instagram.com/budapesti.zsido.filmfesztival
www.facebook.com/zsido.filmfesztival
youtube.zsifi.org
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MŰVÉSZ MOZI / PUSKIN MOZI
Mozijegyeddel repülőjegyet
nyerhetsz Izraelbe!

www.zsifi.org

A JCC Budapest - Bálint Ház és partnerei
büszkén mutatják be a 8. Budapesti Zsidó és Izraeli
Filmfesztivált. Támogatóink nagylelkű segítsége nélkül
mindez nem valósulhatna meg. Legyél részese
a történetünknek, a mindannyiunk számára fontos
identitástudat megtartásának és átadásának:
tamogatas.balinthaz.hu

