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BEKÖSZÖNTŐ
A Fast Forward Program harmadik éve hozza el Budapestre
a nemzetközi filmes szakma vezető szakembereit. A nyári tervezési szakaszban 10–12 eseménnyel számolunk, aztán
az év végén vesszük észre, hogy valójában húsz alkalommal
is izgatottan várjuk, hogy megteljenek a termek. Sokszor váratlanul kérnek minket együttműködésre kulturális intézetek és
fesztiválok, máskor valamelyik hollywoodi nagyágyú jár éppen
Magyarországon, aki nyitott arra, hogy a karrierje emlékezetes
pillanataiba beavasson.
2019 tavaszán Barry Levinson felejthetetlen mesterkurzusán
a szórakoztató történetek mellett felidézte élete egyik meghatározó moziélményét, amikor Hitchcock Psychójának híres
zuhanyzós jeleneténél egyszerre sikoltott fel a teremben ülő
kétezer ember, és a feszültség még legalább tíz percig rémült
izgalomban tartotta a közönséget. Levinson hozzátette, „van valami abban, ha a közönség minden tagja egyetlen dologra figyel,
és kizár minden zavaró tényezőt. Ha van valami, ami két órára
leköt és elvarázsol, az valóban különleges élmény.” Ezt tudja
a jó mozi – és ennek a varázslatnak a létrehozásához szükséges
titkokat és technikákat szeretnénk elhozni nektek, hogy aztán
továbbvihessétek a saját munkátokban.
A sikerhez szükséges magas színvonalú alkotói munkán kívül
azt is látni kell, hogy az elmúlt évtizedben rengeteget változtak
a filmfogyasztási szokások. Ezért ebben az évben különösen
nagy figyelmet szentelünk a filmipar változó tendenciáinak és
a promóció, a nemzetközi koprodukció kulcskérdéseinek. Nem
elég jó filmeket csinálni, valahogy el is kell juttatni őket
a közönséghez, ami a mai kulturális és vizuális dömpingben
egyre nagyobb kihívás.
Köszönjük, hogy kézbe vetted ezt a brosúrát. Nézd át, és gyere el
minél több programunkra. Ha még nem tetted, mielőbb iratkozz
fel hírlevelünkre, vagy csatlakozz a Fast Forward Program
Facebook-csoportjához, hogy naprakész információid legyenek.
Fast Forward, tarts velünk 2019/2020-ban is!
Lányi Eszter
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KUTATÁS A HAZAI FILMIPAR,
A MOZGÓKÉPES OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL – 2018
Az elmúlt másfél évtized alatt a magyar filmipar teljes bevétele több mint hússzorosára nőtt. Ennek
egyik következménye, hogy egyre több szó esik a hazai filmes hiányszakmákról és a munkaerőhiányról. A tisztánlátás és a tervezhetőség igénye vezérelte a Magyar Nemzeti Filmalapot abban, hogy
2018-ban átfogó kutatást kezdeményezzen, amelynek során a filmes szakmák és a mozgóképes
oktatás és képzés összefüggéseit vizsgálta.
A filmes iparág nehezen körülhatárolható, és számos területe kérdőíves kutatási módszerrel nem
igazán felmérhető. A felmerülő akadályok ellenére azonban kijelenthetjük: sikerült kijelölnünk a
nulla kilométerkövet. Elindult a magyar filmipar és az oktatás összefüggéseinek „számszerűsítése”,
szisztematikus mérése és az adatok értelmezése, ami reményeink szerint tovább segíti a szakmai
párbeszédet és a stratégiai gondolkodást.

Munkaerőhiány

Innováció

Készséghiány

Karriertervezés

Versenyképesség

Pályaalkalmasság

A teljes kutatás itt olvasható: https://mnf.hu/hu/kepzes/kutatas
Még egyszer köszönjük a hazai gyártócégek, filmes szövetségek, egyesületek és képzőintézmények
segítségét a 2018-as kérdőív megosztásában. 2020-ban hasonló céllal újabb kutatást tervezünk, 
ami, reméljük, még több filmes kollégához eljut majd.
5

AKCIÓTERV
A kaszkadőrszakmáról és
az akciófilm-rendezésről

VIC ARMSTRONG
A világ egyik legnépszerűbb akciójelenet-rendezője.
Híres, keresett kaszkadőrből lett hollywoodi kasszasikerfilmek second
unit rendezője és tévésorozatok direktora. Kaszkadőrként olyan legendák
bőrébe bújt, mint Superman, Indiana Jones vagy James Bond, akciórendezőként pedig neki köszönhetjük többek között a Terminátor 2. –
Az ítélet napja nyitójelentét és motoros-kamionos üldözését, az
Air America, a Dűne, a Csillagközi invázió, a Star Wars: A Jedi visszatér,
a Charlie angyalai vagy a Szárnyas fejvadász akciójeleneteit.
Több évtizedes pályafutása alatt a legismertebb rendezőkkel dolgozott
együtt: Steven Spielberg, Sir Richard Attenborough, Ridley Scott, 
George Lucas vagy Martin Scorsese.
PIROCH GÁBOR
40 éves nemzetközi tapasztalattal a világ minden táján dolgozott 
kaszkadőrként, illetve koordinátorként. 2007-ben a Taurus World Stunt
Awardson jelölték a legjobb akciórendezés kategóriájában
a Szabadság, szerelem című filmben nyújtott teljesítményéért.
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Képzés jellege:

2019.
július 31.
17.00

Helyszín:
Francia Intézet
1011 Budapest, Fő utca 17.

Angol nyelvű előadás
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   rendezők
   producerek
   kaszkadőrök
   filmszakos hallgatók

A Filmalap Fast Forward Programjának meghívására Budapestre
érkezik és mesterkurzust tart július 31-én a Francia Intézetben
az Oscar- és BAFTA-díjas Vic Armstrong akciójelenet-rendező, aki
többek között a Terminátor 2. – Az ítélet napja, a Dűne, a Star Wars: 
A Jedi visszatér, a Charlie angyalai és a Szárnyas fejvadász akcióival lett
világhírű. Az akciófilm-rendezésről szóló mesterkurzuson Vic Armtrong
beszélgetőpartnere Piroch Gábor, a legismertebb magyar kaszkadőr.
Szó esik arról is, hogy ez a speciális terület milyen alapvető
változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben, a technológiai
fejlődés hogyan újította meg az akciófilmek világát, illetve arról, hogy
milyen volt a filmtörténet legendás jelenetein dolgozni, hogy valójában
mennyi háttérmunkát, szakértelmet, mekkora stábot igényel egy pár
perces akciójelenet.
A program a Francia Intézet és a Magyar Nemzeti Filmalap –
Fast Forward Program együttműködésében jön létre.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN

FAST
FORWARD
PROGRAM
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BLOCKBUSTERTŐL
A MŰVÉSZFILMIG
Udo Kier ezer arca

UDO KIER
1944-ben, a második világháború alatt született Kölnben.
Születésekor bombatalálatot kapott a kórház, de csodával határos módon
megmenekült. 18 évesen Angliába érkezett nyelvet tanulni, ahol színiiskolába is járt, így talált rá Michael Sarne rendező, aki szerepet ajánlott neki
a Road to Saint Tropez című, 1966-os filmjében. Ezzel indult el a karrierje – kezdetben apró szerepekkel korhatáros filmekben. Egy repülőúton
ismerkedett meg Paul Morrissey rendezővel, együttműködésük pedig
elhozta Kiernek a kultstátuszt a Test Frankensteinnek és a Vér Drakulának
című filmek címszerepében. Több mint 200 filmben láthattuk, olyan rendezőkkel dolgozott, mint Rainer Werner Fassbinder, Lars Von Trier, Gus Van
Sant vagy Dario Argento. Feltűnt az Ace Venturában, Madonna oldalán egy
videoklipben, dolgozott Keanu Reeveszel az Otthonom, Idahóban, és olyan
blockbusterekben mint a Penge vagy az Armageddon.
BÁRON GYÖRGY
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A FIPRESCI magyar tagozatának, a MÚOSZ Film- és Tévékritikus Szakosztályának elnöke, a Magyar Filmművész Szövetség elnökségének és
választmányának tagja. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori
Iskolájának törzstagja, Doktori Tanácsának tagja, a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság Művészeti Szakbizottságának tagja, majd 2008-ig
társelnöke. Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, magyar és nemzetközi fesztiválok zsűrijeiben.

Képzés jellege:

2019.
szeptember 8.
16.00–17.30

Helyszín:
Ódry Színpad
1088 Budapest, Vas utca 2/c

Angol nyelvű előadás
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   színészek
   rendezők
   producerek
   színész- és filmszakos hallgatók

A világhírű német színész hosszú pályája során igazi rendezőlegendákkal dolgozott, és megszámlálhatatlan filmklasszikus kötődik
a nevéhez. Báron György filmes technikákról és a színészi munka sokféleségéről beszélget Udo Kierrel. Egyebek mellett arról, milyen volt
Bódy Gáborral (Psyché, Katonák, Krétakör), Jancsó Miklóssal (Magyar
rapszódia, Allegro Barbaro) vagy Nemes Gyulával (Zéró) forgatni.
A Psyché a beszélgetést követően, 18.00 órától az Ódry Színpadtól
sétatávolságra lévő Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Budapesti
Klasszikus Film Maraton keretében tekinthető meg.
A program a Budapesti Klasszikus Film Maraton, a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Filmalap – Fast Forward
Program együttműködésében jön létre. A beszélgetés moderátora
Báron György.

2019. SZEPTEMBER 4-11.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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CÉLKERESZTBEN A VIZUALITÁS
A filmes dizájn- és
marketingstratégiák

ESPINAR GABRIEL SANZ
A The Film Agency kreatívigazgatója, aki az ügynökség kreatív- és marketingszolgáltatásaiért felel. Audiovizuális kommunikáció szakon szerzett diplomát, videós szerkesztőként és tervezőgrafikusként végzett, később a Young
& Rubicamnél volt gyártásvezető. Munkája során nemzetközi marketingstratégiák felépítésén dolgozik, olyan filmek fesztiválszerepléseit menedzselte,
mint a Saul fia vagy A fiú és a szörnyeteg, emellett a Netflix és a Film Factory
számos produkciója is hozzá tartozik.
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Képzés jellege:
Angol nyelvű előadás és 
workshop tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

2019.
október 10.
18.00

Kinek ajánljuk:
   grafikusok
   forgalmazók
   producerek
   rendezők
   filmszakos hallgatók

Helyszín:
Budapesti Metropolitan Egyetem
1077 Budapest, Rottenbiller utca 17–19.
Előadás

Espinar Gabriel Sanz a plakáttervezési és -kivitelezési folyamatot segít átgondolni lépésről lépésre, valamint megfogalmazni a célirányos
és hatékony kreatív munka stratégiai csomópontjait, amelyekkel még
a tervezés előtt fontos tisztában lenni.

Workshop

október 10–11.

A műhelymunka során a résztvevők olyan működőképes stratégiát
dolgoznak ki egy-egy projekthez, amely kapcsán mérlegre kerülnek a
filmtervek és a megvalósításra váró vizuális ötletek. Nem pusztán egy
jó plakát kidolgozása a cél, hanem a teljes marketingdizájn felépítése.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Mítosz és valóság

MARCO ODASSO
A müncheni Stereolize ügynökség vezetője, amely interaktív tartalmak
gyártásával, marketinggel és értékesítéssel foglalkozik. Több mint 25 éves
tapasztalattal rendelkezik a marketing területén, a közösségi oldalakat
már nagyon korán elkezdte használni és figyelni – egy ideig digitálismarketing-tanácsadóként és stratégaként is dolgozott. Gyakorlott előadó és tanár,
a marketingtevékenység a közösségimédia-felületeken a szakterülete.
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Képzés jellege:

2019.
október 21.
18.00

Helyszín:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.

Angol nyelvű előadás és 
workshop tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   grafikusok
   forgalmazók
   producerek
   rendezők
   filmszakos hallgatók

Előadás
Hogyan érjük el a potenciális közönségünket, és mitől lesz ütős
a kampányunk? Hogyan tudjuk valóban hatékonyan használni a közösségi oldalakat? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszolhassunk,
mindenekelőtt meg kell értenünk, mi a közösségi média, és mi nem. 
Az előadás során Marco Odasso sorra vesz néhány elméletet és gyakorlati tudnivalót arról, hogyan érdemes ezen a területen dolgozni.
Workshop

október 22.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy egy veszélyes és folyamatosan változó terepre merészkedünk. Muszáj ezeken a platformokon stratégiákban
gondolkodnunk, és megértenünk, mitől lesz egy-egy kampány sikeres.
Jól kell felmérnünk a lehetőségeinket, és elengedhetetlen, hogy meg
tudjuk különböztetni a valódit a hamistól.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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EURÓPAI KOPRODUKCIÓ
A tervezéstől
az értékesítésig

ROBERTO OLLA
Az Eurimages ügyvezető igazgatója 2008 óta. PhD fokozatát Firenzében, az
Európai Egyetemi Intézetben szerezte szórakoztatóipari és médiajogászként. Dolgozott az Európai Unió MEDIA Programjában, valamint az Európai
Bizottság munkáját is segítette jogi tanácsadóként. Szakértőként több filmes képzési program elindításában és kidolgozásában is közreműködött.
MICHEL PLAZANET
Üzleti tanulmányait követően telekommunikációs főiskolát végzett.
Tíz évet töltött a telekommunikációs szektorban, majd négy évig a francia
miniszterelnöki hivatal média- és kulturális részlegén dolgozott.
2005-ben a Nemzeti Film- és Mozgóképközpont (CNC) osztályvezetője
lett, 2012 óta pedig az európai és nemzetközi kapcsolatok igazgató
helyettese.
BERECZKI CSABA
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2011 óta a Magyar Nemzeti Filmalap nemzetközi és értékesítési igazgatója, filmrendező, forgatókönyvíró és producer, az Európai Filmakadémia
(EFA) tagja. Tanulmányait a budapesti Színház- és Filmművészeti
Egyetemen végezte, Párizsban volt ösztöndíjas. 1994-től Franciaországban dolgozott többek között Jean-Paul Rappeneau-val és Tony Gatliffal.
A 2016-os Soul Exodusnak executive producere és rendezője is volt.

Képzés jellege:
Francia nyelvű panelbeszélgetés
magyar tolmácsolással.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

2019.
november 14.
17.00
Helyszín:
Francia Intézet
1011 Budapest, Fő utca 17.

Kinek ajánljuk:
   producerek
   rendezők
   forgalmazók
   filmszakos hallgatók

A panelbeszélgetés témája az európai koprodukciók helyzete 2019-ben a
megváltozott piac- és közönségigények, illetve a streaming szolgáltató cégek megjelenésének következtében átalakult forgalmazási piac tükrében.
Az Euromiges (az Európa Tanács európai filmes produkciók gyártását és
forgalmazását támogató alapja), a Magyar Nemzeti Filmalap (MNF), valamint a Nemzeti Film- és Mozgóképközpont (Centre national du cinéma et
de l’image animée, CNC) az európai filmkészítők és filmek finanszírozási,
együttműködési, fejlesztési lehetőségeit illetően széles körű tapasztalatokat halmozott fel – e szervezetek szándékairól, kapacitásáról és terveiről is
beszélgetnek a panelben szereplők. A hazai, a francia és az európai helyzet
ismertetését követően az előadók válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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ANIMÁCIÓ ELSŐRE

Gauder Áron
1999-ben a MOME (Iparművészeti Főiskola) animációs szakán végzett.
Az egyetemen a klasszikus animáció alapjait, a KGB stúdiónál a 3D-s animáció készítést tanulta meg. Különleges effekteket készített olyan filmek
számára, mint a Hukkle, a Taxidermia és a Liza, a rókatündér. 2005-ben
Novák Erikkel készítette a Nyócker! című első egészestés animációs
filmjét, mely elnyerte az Annecy-ban a legjobb filmért járó díjat. Jelenleg a
Budapesti Metropolitan Egyetem animációs szakán tanít, dokumentumfilmeket (Kőbaltás Ember / Stone Axe Man, Csalétek / The Bait) és animációs
televíziós sorozatot készít amerikai őslakos népmesék alapján (Kojot /
Coyote).
Eléa Gobbé-Mévellec
Három évig animációt tanult a párizsi Gobelins Iskolában, ahol két rövidfilmet készített: az első, a Madame (2005), egy zenei rövidfilm a gyermekekről, mely több animációs filmfesztivál programjába is bekerült; a
második, a Traintamarre (2006), melyet három hallgatótársával készített
közösen, és részt vehettek vele az Annecy Nemzetközi Animációs Film-
fesztiválon. Eléa Gobbé-Mévellec ismert a Lastman (2016) és A rabbi
macskája (2011) munkáiról és idén készült el első egészestés animációs
filmje, a Kabul fecskéi (Les hirondelles de Kaboul).
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Képzés jellege:
Francia nyelvű panelbeszélgetés
magyar tolmácsolással.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport

2019.
november 30.
15.00
Helyszín:
Francia Intézet
1011 Budapest, Fő utca 17.

Kinek ajánljuk:
   animációs rendezők
   producerek
   grafikusok
   filmszakos hallgatók
   animációs szakos hallgatók

A Francia Intézet, az Anilogue Nemzetközi Animációs Fesztivál és a Fast
Forward Program meghívására Budapestre érkezik Eléa Gobbé-Mévellec,
a Kabul fecskéi rendezője. Beszélgetőpartnere Gauder Áron, a Nyócker!
rendezője lesz. A beszélgetés során olyan kérdésekre keressük a választ,
hogy milyen nehézségekkel találkozhat egy elsőfilmes animációs rendező?  
Milyen munkákat érdemes elvállalni mielőtt elkészülhet az első egészestés
animációs filmed? Milyen különleges technikával készült a Kabul fecskéi és
a Nyócker!? Milyen filmfesztiválra érdemes nevezni animációs filmmel?
Moderátor: Temple Réka, executive producer
A CINEMON Entertainment független animációs stúdió és produkciós iroda
megalapítása előtt a Loonland AG., Németország egyik legnagyobb animációs stúdiójának produkciós igazgatója volt, segítségével Los Angelesben,
New Yorkban, Szöulban és Londonban is alakultak stúdiók. Több mint
20.000 perc animációs filmben játszott közre az elmúlt 25 év során. Jelenleg a Magyar Animációs Producerek Szövetségének elnöke és a European
Animation Award Magyarországot képviselő nagykövete.

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN

FAST
FORWARD
PROGRAM

17

MITŐL LESZ IGAZÁN JÓ EGY
GYEREKFILM?
A gyerekfilm-forgatókönyvírás
mesterfogásai

MIEKE DE JONG
Hollywoodtól Franciaországig elismert filmes és televíziós forgatókönyv
író. Lena című, 2011-es holland filmdrámája nyitotta a Torontói Nemzetközi
Filmfesztivált, Bip! (Iep!) című filmjét beválogatták a Berlinaléra, a 2008-as
Téli háború (Winter in Wartime) pedig az Oscar-díjért versengő legjobb
külföldi filmek shortlistjére is felkerült. Történeteiben rendszerint erős
karaktereket látunk szokatlan helyzetekben, gyerekfilmjeit pedig a gyerekek
mellett a felnőttek is kifejezetten szeretik. Forgatókönyvírást tanít a szülőhazája, Hollandia mellett Belgiumban, Brazíliában, Indiában és Finnországban,
meghívásunkra első alkalommal érkezik Budapestre.
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Képzés jellege:

2019.
december 5.
18.00–19.30

Helyszín:
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

Angol nyelvű előadás és
workshop tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   forgatókönyvírók
   írók
   rendezők
   producerek
   filmszakos hallgatók

Előadás
A jó gyerekkönyvek fontosságát senki sem vitatja. De mi a helyzet a jó
gyerekfilmekkel? Ugyanolyan fontosak és nagy hatásúak! Az előadás
úgy segít nagyon komolyan venni a gyerekfilmeket, hogy közben a
szórakoztatást, az élményszerűséget is szigorúan szem előtt tartja.
Szó lesz a történetek erejéről, a valódi képzelőerőről és természetesen a forgatókönyvíró felelősségéről is. Mieke de Jong forgatókönyvíró
és tanácsadó a gyerekfilmírás gyakorlatáról és tapasztalatairól mesél.
Workshop

december 6–7.
Minden gyerek megérdemli, hogy a nekik szóló filmek komolyan vegyék őket. De hogyan lesz egy jó ötletből valóban minőségi gyerekmozi? Hogyan kell úgy történetet mesélni, hogy az ne legyen gyermeteg?
Hogyan lehet egy-egy összetett karaktert úgy felépíteni, hogy a gyerekek magukra ismerjenek benne? És mitől lesz egy kicsiknek szóló
történet átélhető és szórakoztató, mégis fajsúlyos?
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VÉGTELEN TÖRTÉNET
Mi is az a transzmédia?

SARA BOŽANIĆ
A ljubljanai Institute for Transmedia Design alapítója, transzmédia-dizájner
és stratéga. 2015 óta tagja a „The Voice of Culture – Structured Dialogue
between the European Commission and the cultural sector” digitális közönségfejlesztéssel foglalkozó uniós tanácsadó testületnek. 2011-ben a British
Counciltól Young Creative Entrepreneur Media Award díjat kapott a szlovéniai
interaktívmédia-dizájn ágazat fejlesztésében elért eredményeiért.
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Képzés jellege:

2020.
január 29.
18.00

Helyszín:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.

Angol nyelvű előadás
tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   forgatókönyvírók
   írók
   rendezők
   producerek
   forgalmazók
   filmszakos hallgatók

Előadás
A transzmédiának köszönhetően egy könyv vagy egy film nem az
utolsó fejezettel vagy jelenettel ér véget, hanem egy komplexebb
történetmesélés révén tartja fenn a kapcsolatot a közönségével.
A modern történetuniverzumok egyszerre jelennek meg több
csatornán, és kötik össze a technológiát, illetve a hagyományos
történetmondást. 
Az előadás a Ukranian Sheriff és Twisted Tales című projektek
példáján keresztül vezet be a kortárs történetmesélés
módszertanába.
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JÁTÉK A KAMERA ELŐTT
A hiteles karakter titka

LEON LUČEV
1970-ben született Horvátországban. 1993-tól 1997-ig a Zágrábi Egyetem
Színművészeti Akadémiáján tanult. Egyetemi tanulmányai alatt is már
számos filmben szerepelt. 1997-ben csatlakozott az ITD Színház társulatához. 2003 óta kizárólag filmekben szerepel, számos nemzetközileg elismert
filmkészítővel dolgozott együtt: Jasmila Žbanić, Lukas Nola, Angelina Jolie,
Janez Burger. 2006-ban megalapította a Živa produkcija filmgyártó cégét.
Filmjei díjat nyertek Pulában, Berlinben, a Sundance-en, Szarajevóban,
Brüsszelben, Los Angeles-ben és Jeruzsálemben. 2007 óta tanít és tart
filmszínészet workshopokat olyan neves fesztiválokon és iskolákban, mint
például a Szarajevói Filmfesztivál.
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Képzés jellege:

2020.
február 4.
18.00

Helyszín:
Színház- és Filmművészeti Egyetem
1088 Budapest, Vas utca 2/c

Angol nyelvű előadás és 
workshop tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   színészek
   rendezők
   színész- és filmszakos hallgatók

Előadás
Leon Lučev filmszínész előadásának középpontjában az áll, hogy
a verbális és fizikai kommunikációs eszközök segítségével hogyan
találjuk meg magunkban a hiteles filmes karakter megformálásához
szükséges önbizalmat és magabiztosságot. Rávilágít azokra a fontos
pillanatokra, amikor a karakterépítés során megbillen az egyensúly,
és a színész elbizonytalanodik, mert ezeknek a pillanatoknak az elemzése elengedhetetlen a karakter kidolgozásához.

február 4–5.
Workshop
A kétnapos workshop során a résztvevők saját maguk által választott
filmjeleneteken dolgoznak. A cél, hogy a jeleneten és az abban rejlő
lehetőségeken keresztül megismerjék a karaktert, felfedezzék a szerep kínálta lehetőségeket és a kommunikáció mélyebb szintjeit.
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Fotó: Posztós János

A PITCHELÉS MŰVÉSZETE

SIBYLLE KURZ
Coach és kommunikációs tréner. Komoly zeneipari és rendezvényes tapasztalatokkal rendelkezik, emellett forgalmazóként jártas a német filmes és
televíziós piacon. Szociológia- és pszichológiadiplomája mellett a média- és
a kommunikációtudományok terén is felsőfokú tanulmányokat végzett, továbbá NLP-kommunikációs trénerré képezte magát.
Komoly piacismerettel rendelkező kommunikációs szakemberként „a pitchelés művészete” a szakterülete, amit német és nemzetközi filmes kurzusokon
oktat immáron húsz éve. Kurz tagja az Európai Filmakadémiának (EFA), az
Európai Nők Audiovizuális Hálózatának (EWA) és az Európai Dokumentumfilmes Hálózatnak (EDN). Ügyfelei között filmstúdiókat, könyvkiadókat is találni,
a Filmalap harmadik alkalommal hívta meg Budapestre.
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Képzés jellege:

2020.
február 13.
10.00–12.30

Helyszín:
ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

Angol nyelvű előadás és
workshop tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   rendezők
   forgatókönyvírók
   producerek
   filmszakos hallgatók

Előadás
A filmkészítőknek, de valójában minden kulturális és művészeti területen
dolgozó kreatív szakembernek is meg kell tudnia győzni a finanszírozókat egy-egy ötlet piacképességéről és eladhatóságáról. Ezt nevezik
pitchingnek – ami a meggyőzés rövid, ám hatásos módja. A jó hír pedig,
hogy mindez megtanulható. Mitől leszünk hiteles előadók? Hogyan lesz a
mondandónk tömör és élvezetes, az ajánlatunk mások számára is vonzó?
Az előadás azokkal az összetevőkkel foglalkozik, amelyek segítségével
meggyőző módon, hatásosan tudunk pitchelni.
Zártkörű workshop az Inkubátor résztvevőinek

február 13–15.
Sibylle Kurz workshopja aktív részvételen alapuló tréning: minden résztvevő a saját projektjén dolgozik. A workshop segíti az ötletek kidolgozását, felépítését és fejlesztését a majdani pitcheléshez. A csoport és a
tréner visszajelzései mellett gyakorlati feladatok segítségével fény derül
arra, hogyan tehetjük túl magunkat a prezentációs hiányosságokon, és
hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet magunkból és a projektünkből.
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Fotó: Szemerey Bence

BLEND
Ahol film és 
zene találkozik

2020-ban a Filmalap és a Hangfoglaló Program csatlakozik a DEX – Dalszerző
Expo és az Artisjus által harmadik alkalommal megrendezett országos és
regionális szakmai eseményhez, amelyen külön napot szentelünk a film és
a zene kapcsolatának.
Az esemény célja, hogy a hazai dalszerzők és filmesek megismerjék egymást és az iparági trendeket a program által kínált előadások és workshopok során.

by

Képzés jellege:

2020.
március 2.
Helyszín:
Budapest Music Center
1093 Budapest, Mátyás utca 8.

Angol nyelvű előadás és 
workshop tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   zenészek
   zeneszerzők
   rendezők
   producerek
   music supervisorok
   zene- és filmszakos hallgatók

A 2020-as Dalszerző Expo nyitónapján lesz a Hangfoglaló Program és a
Fast Forward Program első közös rendezvénye, a BLEND, amelynek célja,
hogy a fiatal hazai zenei és filmes szakma képviselői az iparág legfrissebb trendjei mellett egymást is megismerhessék. A BLEND a hazai zenei
és filmes színterek evidens fúziójának lehet az alapja, amelynek sikerében bízva reméljük, hogy további sok ismétlést megér majd.
Az egész napos rendezvény nem egyetlen szakmára fókuszál, így a két
iparág több területén tevékenykedők (szerzők, zenészek, producerek,
menedzserek) számára is értékes és tartalmas, hasznosítható információkkal kíván szolgálni. A tervek szerint kerekasztal-beszélgetéseken,
one-on-one sessionökön, workshopokon és szakmai előadásokon is részt
vehetnek majd az érdeklődők. A sokszínű program érinti majd a filmipar
igényeit hangminőség-, mood- és felhasználói preferenciák alapján, lesz
szó az iparágak közötti kommunikációról, a zsánerfilmek és televíziós
használatra szánt filmek zenei követelményeiről és a kiválasztási folyamatban fontos szerepet játszó music supervisor felelősségéről is.
A listening sessionnel, kurrens könnyűzenei katalógussal, filmzeneszerző műhellyel és speed meeting szekciókkal dúsított rendezvénnyel a
Hangfoglaló Program és a Fast Forward Program megteremtheti azt a
kollektív tudásbázist, amelynek segítségével a hazai filmes és zenei szcéna hatékonyabban, értőbb módon fordulhat egymás felé a jövőben.
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HANGRÓL HANGRA
Peter Albrechtsennel

PETER ALBRECHTSEN
Díjnyertes dán sound designer, zeneszerző, hangkeverő és music supervisor,
számos játékfilm és dokumentumfilm stábjában megtaláljuk a nevét. Olyan,
nagy sikerű produkciók elkészítésében vett részt, mint a Christopher Nolan
többszörös Oscar-díjas Dunkirk című filmje, az Ugatás a távolból című
díjnyertes dokumentumfilm vagy a Thelma című norvég thriller. Jelenleg
egy második világháborús drámán dolgozik, amelyet éppen Budapesten
forgattak. 2017-ben felkérték, hogy legyen az amerikai filmakadémia tagja.
Olyan nemzetközileg is elismert zenészekkel és zeneszerzőkkel dolgozott
együtt, mint Jóhann Jóhannsson vagy Antony Hegarty. Dán és nemzetközi
folyóiratokban publikál zenéről és filmekről, emellett előadóként is bejárta
a világot.
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Képzés jellege:

2020.
április 23.
18.00
Helyszín:
Színház- és Filmművészeti Egyetem
1088 Budapest, Szentkirályi utca 32.

Angol nyelvű előadás és 
workshop tolmácsolás nélkül.
A rendezvény ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és további információ:
mnf.hu/ffp | Fast Forward
Program Facebook-csoport
Kinek ajánljuk:
   hangmesterek
   hangtechnikusok
   vágók
   zene- és filmszakos hallgatók

Előadás
A hang és a különféle hanghatások ugyanolyan meghatározó részei egy
filmnek, mint maga a főszereplő. Az előadás a filmkészítés folyamatának számos aspektusából tárgyalja a hang előállításának, rögzítésének,
keverésének folyamatát, legyen szó egy táj ismerős zajairól vagy az
utómunkálatok technikai kihívásairól.

Workshop

április 24–25.
A résztvevőknek lehetőségük lesz kérdezni Peter Albrechtsentől, és az
aktuális munkáik során felmerülő problémákat megvitatni vele. Például,
hogy milyen dramaturgiai szerepe van a hangnak, a zenének, egy-egy
zörejnek. Milyen technikai lehetőségek állnak ma rendelkezésre ahhoz,
hogy a felvétel során rögzített hanganyag hiányosságait utómunkával
korrigálni lehessen, megteremtve ezzel a filmhez illő atmoszférát.
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FILMES GYAKORNOKI RENDSZER
Érdekel, milyen a filmgyártás a gyakorlatban?
Szívesen kipróbálnád magad, szakmai tapasztalatot szereznél?
Már belekóstoltál, de el is mélyednél benne?
2019 nyarára a filmes gyakornoki rendszerben 700-nál is többen vannak, és sokaknak már
lezárult a gyakornoki foglalkoztatása. A filmesgyakornok.hu oldal kettős céllal jött létre: egyrészt
a producereket segíti abban, hogy készülő filmjeikhez alkalmas gyakornokot találjanak, másrészt
a filmes képzéseket végzők és a már végzettek számára belépőt jelent a szakmába.
A gyakorlati idő átlátható, és az online rendszerben könnyedén követhető.
A regisztrációhoz az alábbi két feltétel valamelyikének kell csupán megfelelned:

f olyamatban lévő/lezárt filmes tanulmány és az erről szóló igazolás a képző intézmény részéről,
megszerzett gyakorlat egy korábbi produkcióban és az erről szóló produceri igazolás.
Az oldal segít, hogy filmforgatásokon gyakornokként helyezkedhess el. Regisztrálj most, ha szeretnéd, hogy a producerek mielőbb rád találjanak!

Bővebb információ:
http://filmesgyakornok.hu
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A FILMSZAKMÁKAT BEMUTATÓ
KISFILMEK
A Filmalap 2018-ban a filmszakmákat bemutató és népszerűsítő kisfilmek készítésébe kezdett a
Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak közreműködésével, célja a fiatalok pályaválasztásának megkönnyítése, illetve a filmes szakmákkal kapcsolatos ismereteik bővítése volt.
A különféle filmes szakmák és képviselőik mutatkoznak be az egyes videókban, amelyekben
szakemberek röviden bemutatják, hogy mik a feladataik, és elmondják, hogy ezekhez milyen készségekre, képességekre és végzettségre van szükség.
A következő a következő szakmákhoz készültek el és tekinthetők meg kisfilmek: art director,
berendező, casting director, CGI artist, focus puller, gripes, jelmeztervező, kellékes, line producer,
location manager, maszkmester, naplóvezető, produkciós asszisztens, rendezőasszisztens, storyboard rajzoló, vágóasszisztens és világosító.
A 2019-es évben további videókkal bővül a szakmákat bemutató repertoár.
A sorozat megtalálható a

Filmalap Youtube-csatornáján
és a

filmesgyakornok.hu
oldal filmszakmákat bemutató interaktív böngészőjében is.
31

FILMSZAKMAI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA
A Filmalap először 2016-ban hirdetett pályázatot filmszakmai képzések támogatására, amelynek
célja a hazai filmiparban mutatkozó szakemberhiány gyors orvoslása és a hazai filmgyártás versenyképességének fokozása volt. A 2019-es, negyedik kiírás nyertes intézményei októberben indítják
el képzéseiket az alábbi területeken: felvételvezető, kellékes, naplóvezető, produkciós asszisztens,
rendezőasszisztens és vágóasszisztens.

Hallgatók mondták:
„A Filmalap szakmai képzéseket támogató programja lehetővé tette számomra, hogy új szakterületen is kipróbálhassam magam. Ebben a rendszerben benne van a fejlődés lehetősége, csak kitartás,
türelem és sok-sok munka szükséges hozzá."
Lovas Réka – Mystic Production Kft., Produkcióskoordinátor-képzés
„2017-ben véletlenül futottam bele a Mystic filmes képzéseket indító hirdetésébe. A képzés után a
Filmalap által szervezett workshopokat látogattam, a Lumiere Filmiskola vágóasszisztensi képzésén
is részt vettem, majd elkezdtem tanulni a Metropolitan Egyetemen. Jelenleg egy utómunka-stúdióban dolgozom."
Vaszily Dóra – Mystic Production Kft., Vágóasszisztens-képzés
„A teljes pipeline-t felölelő tematika miatt azt vártam, hogy a »hová kattintsak« helyett átfogó ismereteket nyújtó, szemléletformáló, gyakorlatias órák lesznek. Ezt abszolút megkaptam."
Fejes Gergő – MOME, CGI artist képzés
„A CGI artist képzés jó alkalom volt arra, hogy bővítsem a tudásomat a 3D-grafika területén. Átfogó
ismereteket szereztem a filmes munkafolyamatokról, majd egy reklámfilmekkel foglakozó cégnél
helyezkedtem el."
Toronyi Zsuzsanna – MOME, CGI artist képzés
„A Lumiere Filmiskola Filmalap által támogatott focus puller képzésén végeztem 2019-ben.
Számomra a legnagyobb pozitívum, hogy sok gyakorlati óra volt, ahol széles eszközpark állt rendelkezésünkre, így a legtöbb, a filmiparban sztenderdnek számító technikát megismerhettük. Gyakran
érkeznek lehetőségek gyakornoki és kameraasszisztensi pozíciókra."
Bognár Benedek – Lumiere Filmiskola, Focus puller képzés
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Bővebb információ:
http://filmesgyakornok.hu

MI A FILMALAP INKUBÁTOR PROGRAM?
A sikeres elsőfilmeket - Saul fia, Liza, a rókatünder, VAN valami furcsa és
megmagyarázhatatlan, Utóélet, Isteni műszak - támogató Filmalap 2015
júliusában indította el Inkubátor Programját, hogy megkönnyítse a friss
diplomás filmesek pályakezdését és ösztönözze az új és eredeti hangok
megjelenését a magyar filmgyártásban.
A program hozzásegíti a fiatal tehetségeket egész estés filmjeik elkészítéséhez – megismertetve velük a Filmalap pályázati rendszerét –, valamint
szakmai programokkal támogatja felkészülésüket.
AZ INKUBÁTOR PROGRAM MENETE:
• jelentkezés treatment beadásával
• szakmai előzsűri 10 filmtervet választ ki, melyek forgatókönyvfejlesztési támogatásban részesülnek
• a kidolgozott forgatókönyvvel rendelkező filmtervek prezentációja
a Pitchfórumon
• a Pitchfórumon 5 filmterv kaphat további gyártási támogatást
Az Inkubátor Program keretében forgatókönyvfejlesztésre 2 millió,
filmgyártásra játékfilmeknél 67 millió, animációs filmeknél 87 millió,
dokumentumfilmeknél 24 millió forint nyerhető.
A pályázatok száma évről évre megközelíti a 70-et.
Az Inkubátor Program történései nagy szakmai érdeklődés mellett zajlanak.

www.mnf.hu

facebook.com/MagyarNemzetiFilmalap 33

34

SZERETNÉL FILMES LENNI?
FILMES KÉPZÉSEK A MYSTIC ACADEMY-NÉL
munka és tanulás mellett is!

FILMES HIÁNYSZAKMÁK
• felvételvezetô - location manager • kellékes
képzéseket indítunk 2019. októbertôl
a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával

INTENZÍV FILMSZAKMAI KÉPZÉSEK
• mikrofonos • filmfotós • ruha- és
jelmezfelelôs • sminkes asszisztens
• fodrász asszisztens • do it yourself
• quantumkommunikáció 2.0
• vállalkozói alapismeretek
képzések 30 órában
2019. szeptembertôl
A SZAKMA KIVÁLÓSÁGAITÓL

www. mysticacademy.hu
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LÉGY AKTÍV AZ FFP

FACEBOOK-CSOPORTJÁBAN

JELENTKEZZ HÍRLEVELÜNKRE,
36

hogy értesülj a legújabb mesterkurzusukról,
a legfrissebb pályázatokról, és megnézhesd
a korábbi előadásokról készült felvételeket!
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Jegyzetek

38

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMALAP SZERVEZÉSÉBEN
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FILMLABOR

METU

GOETHE INTÉZET

MOME Z

FRANCIA INTÉZET

FILMARCHÍVUM
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2017—2019 számokban,
az elmúlt 2 évünk veletek
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URÁNIA
NEMZETI
FILMSZÍNHÁZ

TOLDI MOZI

MAGYAR NEMZETI FILMALAP

LENGYEL INTÉZET
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Budapesti Klasszikus Film Maraton,
Budapest Zeitgeist, Budapest Showcase Hub, Cinemira,
Frankofón Filmnapok, Friss Hús, Inkubátor Program,
Színház- és Filmművészeti Egyetem
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