
Szilágyi Varga Zoltán: 
                                  Jegyzőkönyv Mansfeld Péter emlékére 7’
Az erős szimbolikájú történelmi animációsfilm a diktatúra
embertelenségével szembesít az 1956 utáni megtorlások egyik
leghírhedtebb bírósági ítéletén keresztül. A 18. életévét éppen
hogy betöltő Mansfeld Pétert 1959. március 21-én 9 óra 22
perckor kivégezték...

Gárdos Péter: Szamárköhögés (1986) 87’
Gárdos Péter és Osvát András a saját, valamint a baráti
társaságuk gyerekkori, '56-os emlékeit írták filmmé, közös
generációs élménnyé fogalmazva a Szamárköhögést. Az 1956-
os forradalom a gyerekek szemén keresztül, Woody Allen-i
humorral elmesélve.

Sándor Pál: Szerencsés Dániel (1983) 89’
Sándor Pál kultfilmje két fiatalról szól, akik az 1956-os
szörnyűségek ideje alatt úgy döntenek, hogy elhagyják az
országot, miközben ők is keresik a választ a kérdésre: menni
vagy maradni?

OKTÓBER
1956-OS FORRADALOM EMLÉKÉRE - OKTÓBER 23.

Gothár Péter: Megáll az idő (1980) 100’
Gothár Péter és Bereményi Géza kultuszfilmje. Egy lendületes
kamaszfilm a hatvanas évekről. 1956, Coca Cola, házibuli,
szembenézés az ’56-os forradalom kudarcával, az itthon
maradtak bűntudatával, örökös és hiábavaló elvágyódásával.
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Mondák a magyar történelemből sorozat (1986-1988) 10-47'
A magyarság történelmének a mondák világában gyökerező
első fejezetei elevenednek meg a Jankovics Marcell
bábáskodása alatt készült rajzfilmsorozat kockáin. A részletes
beszámolót adó epizódoknak hála, nyomon követhetjük
népünk egykor volt hányattatásait, megismerhetjük régmúltunk
gyakorta emlegetett alakjait
 

Gémes József: Daliás idők (1984) 79’
A magyar irodalom egyik legnagyobb elbeszélő költeménye,
Arany János Toldija nyomán készítette el Gémes József ezt a
különleges festménytechnikával készült, különös hangulatú
animációs filmjét. A film művészi látomásokon keresztül
mutatja be Magyarország középkori lovagi életét, az alkotók
által kidolgozott, műfajteremtően egyedi módszerrel.

Jankovics Marcell: Fehérlófia (1982) 82’
A film a Fehérlófia című magyar népmesén alapul, cselekménye
az avar, hun és magyar eredetmondák jelképtárából merítkezik.
Fehérlófiát, vagy másik nevén Fanyűvőt, az emberfeletti erejű
fiút egy fehér kanca hozta világra. A történet az ő fejlődés-,
illetve beavatástörténete.

Rofusz Ferenc: A légy (1980) 3’
Az Oscar-díjas kisfilm egy házba berepülő, csapdahelyzetbe
került légy utolsó perceit dokumentálja. A légy közel négyezer
darab, zsírkrétával készült rajzból áll össze, amelyek egy
halszem optikával rögzített fotósorozaton alapulnak.

OKTÓBER
AZ ANIMÁCIÓ VILÁGNAPJA - OKTÓBER 28.

Jankovits Marcell: János vitéz (1973) 72’
Az első egész estés magyar rajzfilm, amely Petőfi Sándor
születésének 150. évfordulójára készült. A film látványvilágában
a szecesszió, a pop art, valamint a magyar népi díszítőművészet
sajátos ötvözete. Tündérmese Jancsiról, a juhászbojtárból lett
huszárról, aki próbatételek sorát állja ki, hogy mátkájával,
Iluskával egybekelhessen.
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