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Lezárult a nevezés az Önkéntesség arcai filmfesztiválra. A Palantír Film Alapítvány rendezvényére 
olyan mozgóképes alkotásokat vártak, amik a köznapi ember számára kevéssé látható, az önkéntesség 
bármely területén zajló önkéntes tevékenységeket kívánják láthatóvá tenni és a filmkészítés igényével 
készültek. 
 
39 film került a versenyszekcióba és mintegy 30 film lesz látható az információs vetítéseken. 
 
A versenybe került filmek közül a legjobbnak ítélt alkotásokat szakmai és közönségdíjakkal 
jutalmazzák. A zsűri elnöke Vészi János filmrendező, producer. A zsűri szerdától péntekig, esténként 
zsűri megbeszéléseken értékeli az aznapi filmeket. 
 
A versenyfilmek vetítése három napon keresztül zajlik, a fesztivál helyszínén, a DocuArt 
Filmművészeti Központban. 
 
Szakmai kerekasztal beszélgetés 
 
Az Önkéntesség Arcai Filmfesztivál záró szakmai beszélgetésére szeptember 30-án 16 és 19 óra között 
kerül sor. Témája az önkéntesség és a mozgókép kapcsolata: hogyan fejeződik ki az önkéntesség 
lényege a mozgóképen, hogyan használhatják a szervezetek a mozgóképet az önkéntes programjaik 
propagálására, hogy az hiteles és megfogó legyen, milyen tanulságot, tapasztalatot hordoz egy-egy 
önkéntes akció rögzítése, bemutatása. 
 
A beszélgetés előtt vetítésre kerülnek az Önkéntes Központ Alapítvány kisfilmjei, amelyek után F. 
Tóth András az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója nyitja meg a beszélgetést. 
 
A beszélgetés első felének vendégei F. Tóth András, Kabarcz Zsófi filmrendező és Boros Panna 
filmrendező, producer (New Angle Film, az Önindító program kisfilmek szerzői), az oktatáshoz 
kapcsolódóan Dr. Bodó Márton (T.Á.R.S. program egyik kidolgozója), Velkey Balázs a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnáziumtól Miskolcról (T.Á.R.S. programban részt vettek, kisfilmeken dokumentálták az 
önkéntes szolgálatukat), a Suhanj! Alapítványtól Gusztos Péter kuratóriumi elnök és Pásztory Dóra 
paralimpiai bajnok úszó, Nagy Géza az Ability Park képviseletében és Molnár Zsolt a Magyar 
Önkéntesküldő Alapítványtól. 
 
A beszélgetés második részének vendégei lesznek a Szépművészeti Múzeum képviseletében Csordás 
Izabella osztályvezető (Közönségszolgálati Osztály) a múzeum önkéntes programjának bemutatásával, 
a BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál, Gáspár Zoltán a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztiváltól, Barkóczi Janka a Titanic Nemzetközi Filmfesztiváltól és Kövecsi Anikó a Verzió 
Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiváltól, illetve az American Corner Budapest 
igazgatója Sólyom Erika és a Corner meghívott vendége Bombera Krisztina. 
 
A beszélgetéshez kapcsolódóan rendhagyó fotókiállításra kerül sor a szeptember 11-ei New York-i 
események tizedik évfordulója kapcsán, Csoszó Gabriella fotóművész képeiből. 
 
A fesztivál helyszíne: DocuArt Filmművészeti Központ 
A fesztivál időpontja: 2011. szeptember 28/29/30. 
 
A fesztivál alakuló eseményei, programjai, friss hírei folyamatosan elérhetők a   
www.onkentessegarcai.docuart.hu  weblapon és a fesztivál Facebook oldalán! 
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