
Sára Sándor: Cigányok (1962) 17'
Sára Sándor lírai hangvételű dokumentumfilmje a
Magyarországon élő cigányságról, az előítéletek és az ősi
szokások összeütközéséről. A film a teljesség igénye nélkül
érinti az egészségügy, az oktatás, a munkanélküliség, a
gyerekszegénység és a kirekesztettség témáit.

ÁPRILIS 
A ROMA KULTÚRA VILÁGNAPJA - ÁPRILIS 8.

Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (1978) 97'
Egy zalai roma fiatalember kitörési kísérletét végigkövető, hol
vicces, hol torokszorító film a dokumentarista játékfilmezés
kiemelkedően fontos darabja, a cigányok magyarországi
helyzetének mai napig aktuális dokumentuma.

Sára Sándor: Feldobott kő (1968) 86'
Sára Sándor első rendezése, a Feldobott kő három fejezetre
különül, mindegyik egy-egy olyan égető kérdést boncol, amiről
a hatvanas években mélyen hallgat a magyar társadalom: az
internálásokról, a téeszesítésről, a cigányok helyzetéről,
mindezt egy filmrendezőnek készülő diák szemszögéből.

Gyarmathy Lívia: Koportos (1979) 72'
Balog Mihály szabolcsi cigányember Budapesten dolgozik. Itt éri
a hír: fiatal felesége meghalt. Mihály szép, gazdag temetést akar
az asszonynak. Gyarmathy Lívia filmje egy állapotjelentés a
romák helyzetéről, a hatalom cigánypolitikájának a
társadalomra, az egyszerű emberekre gyakorolt káros
hatásáról.

Gyöngyössy Imre: Meztelen vagy (1971) 93'
Gera, a sikeres cigány festő otthagyja kivételezett helyzetét és
festményei elégetése után visszatér nyomorban tengődő társai
közé. Az a terve, hogy megreformálja a cigányok életét. A film a
cigányság 70-es évekbeli világának dokumentarista jellegű
bemutatása.
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Kabay Barna, Gyöngyössy Imre: Jób lázadása (1983) 100'
A vészkorszak egy kisfiú és egy gyermektelen zsidó házaspár
szemszögéből. A Jób lázadása hiánypótló mű, Zenthe Ferenc,
Temessy Hédi és Fehér Gábor kimagasló játékával. Egy
emberséges, melankolikus ballada a zsidó sorsról, kultúráról.

ÁPRILIS 

Horváth Mária: Cigánymesék (2014-2017) 7-9'
A roma kultúra bemutatása animáció segítségével az egyik
legújabb módja a hagyományok terjesztésének. A
történetekben felfedezhetjük az élet teljességének motívumát,
a hűséget, a szeretetet, a vándorlást, a roma nép történelmét
és eredettörténetét, valamint a család és az anyaság
fontosságát.

A ROMA KULTÚRA VILÁGNAPJA - ÁPRILIS 8. 

A MAGYAR HOLOKAUSZT EMLÉKNAPJA – ÁPRILIS 16.

Martinidesz László: Blanka: Emeld fel a kezedet!  (1999) 48'
Kozma Blanka egy szabolcsi cigánytelepen született, átélte népe
nyomorúságát, kitaszítottságát. Azért tanult, hogy a cigányság
érdekeit mindenfelé képviselni tudja. Vállalkozni, politizálni
tanítja az írni, olvasni alig tudó pártfogoltjait.

Tölgyesi Ágnes: Cigányút (1998) 59'
A sepsiszentgyörgyi Örkőn szolgál Márkus András katolikus
pap. Hívei - a cigánytelep magyar anyanyelvű lakói - jórészt
analfabéták. Néhány éve az egyház szervezte meg a
cigánygyerekek tanítását és gondoskodik arról, hogy ez a
kezdeményezés ne legyen rövid életű.

Németh Gábor Péter:  Ásó, kapa, nagyharang - Ároktő 
                                         (2010) 60'

A Káva Kulturális Alapítvány a Krétakörrel, valamint számos
szociológus segítségével elhatározta, hogy két borsod megyei
településen (Ároktőn és Szomolyán), az ott élő roma és nem
roma lakosok közreműködésével létrehozzák az "Új néző
Színház"-át. A film az Ároktő-i eseményeket dokumentálta az
első tapasztalatoktól az előadásokon át, azok utólagos hatásáig.
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