


„Európa újra mozizni megy!” – idén is lesz Európai Art Mozi 
Nap a kontinenst több száz művészmozijában egyazon 
napon, november 8-án vasárnap. Az Art Mozik 
Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas 
kezdeményezésére immár ötödik alkalommal megren-
dezett nemzetközi esemény célja, hogy felhívja a 
figyelmet az európai filmművészet sokszínűségére és a 
művészmozi, mint kulturális és közösségi tér fontos-
ságára.
Ezen a napon a résztvevő mozik, köztük országszerte a 
hazai művészmozik is, változatos programokkal, többek 
között fesztiváldíjas filmkülönlegességek premier előtti 
vetítésével várják a közönséget – természetesen a jelen-
legi helyzethez igazodva fokozott odafigyeléssel az 
egészségvédelemre. A hazai programsorozathoz az Art-
Mozi Egyesület szervezésében valósul meg. 

5. Európai Art Mozi Nap 
a TISZApART moziban

2020. november 8.



15:45  „A lelkek Fellinije”       
feliratos olasz-francia-belga 

dokumentumfilm 100', 

A filmművészet idén száz éve (1920. január 

20-án) született mestere, Federico Fellini 

pályája előtti tisztelgés jegyében érkezik a 

mozikba a David di Donatello-díjas 

Anselma Dell'Olio dokumentumfilmje, 

amely elsőként foglalkozik a rendező 

„rejtett világának” feltárásával. 
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16:15 Gunda 
norvég-amerikai dokumentumfilm, 93' 

Alkotásaiban a valóság, az emlékek és az álmok sajátos módon 
olvadnak eggyé, senkivel össze nem téveszthető stílusában 
egyszerre van jelen az együttérzés, a költői emelkedettség, 
a groteszk humor és a miszticizmus. A RAI és az olasz állami 
filmintézet raktárából származó exkluzív archív felvételek, 
ikonkus filmrészletek, és pályatársakkal, neves rendezőkkel 
folytatott beszélgetések segítségével megkísérelni rekonstruálni 
Fellini sajátos kapcsolatát a spiritualitással és természetfelettivel. 

Gunda egyike a világon élő egymilliárd 
sertésnek. Ő is pusztán azért született 
meg, hogy beteljesítse azt a sorsot, amit 
az emberi civilizáció szánt neki: utódokat 
szüljön, majd élelemként szolgáljon. 
Gunda azonban erről mit sem sejt, 
számára idilli környezetben neveli 
malacait a tanya többi állata között,

  



17:45 Előzmények törlése 
feliratos francia film 110'

5. EURÓPAI ART MOZI NAP 2020. NOVEMBER 8.

Franciaország egyik vidéki kertvárosá-
ban három jóbarát küzd a 21. századi 
technológia és a közösségi média 
kihívásaival. Marie elvált, és attól retteg, 
hogy egy szexvideó miatt elveszítheti 
tizenéves fia szeretetét és megbecsü-
lését. Christine-t sorozatfüggősége 
sodorta a csőd szélére. Munkáját 
elvesztette, most sofőrként dolgozik, de 
valamiért minden utasa egycsillagosra 

értékeli  a szolgáltatását. A nemrég megözvegyült Bertrand 
pedig lányának online zaklatóival veszi fel a kesztyűt, miközben 
lassan beleszeret egy telefonos marketinges izgalmasan búgó 
hangjába. 
Franciaország egyik vidéki kertvárosában három jóbarát küzd 
a 21. századi technológia és a közösségi média kihívásaival. Marie 
elvált, és attól retteg, hogy egy szexvideó miatt elveszítheti 
tizenéves fia szeretetét és megbecsülését. Christine-t sorozat-
függősége sodorta a csőd szélére. Munkáját elvesztette, most 
sofőrként dolgozik, de valamiért minden utasa egycsillagosra 
értékeli a szolgáltatását. 

minden egyes nappal közelebb jutva az elkerülhetetlenhez. A 
Gunda egyszerre intim portré egy állatcsaládról és megdöbbentő 
erejű, szöveg nélküli dokumentumfilm, amely különleges vizuális 
megközelítéssel tesz fel súlyos morális kérdéseket.



       18:15 Egy humorista élete 
feliratos, svéd filmdráma, 92'
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18:00 Becsúszó szerelem 
magyar romantikus vígjáték 92'

Gyula, az elkötelezett fociultra és 
felesége, Mariann gyereket szeret-
nének. Miután kiderül, hogy a férfi 
meddő és az örökbefogadás lehetősége 
is elszáll, Mariann utolsó esélyként 
megállapodik egy roma lánnyal, 
Lüszivel, hogy a hamarosan születendő 
gyermekét magukhoz veszik. A terv 
mindannyiuk életét fenekestül forgatja 
fel. Gyulának ettől fogva folyamatosan 
trükköznie kell, hogy ne bukjon le a 

rasszista focirajongó barátai előtt, a magánélete pedig további 
nem várt fordulatokat tartogat számára: Ámor nyilai a 
legváratlanabb helyről találnak a szívébe, humoros helyzetek és 
erkölcsi dilemmák sora elé állítva hősünket.

A svéd Sävbyholm kertvárosi iskolájában 12 éves Juha az osztály 
mókamestere. Minden vágya, hogy valahogy beilleszkedjen az 
iskolai hierarchiába, és a viccek az egyetlen dolog, amiben jó.
Évekkel később a már felnőtt Juha teltházas színháztermekben 
adja elő fiatalkora rémeses szórakoztató epizódjait, váratlanul 
meglátogatja egy régi iskolai barátja.
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A találkozás hatására visszatér szülő-
városába, hogy szembenézzen a 
múltjával.
Jonas Gardell regényíró saját siker-
könyvét adaptálta filmvászonra Rojda 
Sekersöz rendező közreműködésével, 
a felnőtté válással járó számtalan 
kihívásról, összetört szívekről és a 
beilleszkedés nehézségeiről, a '70-es 
évek Svédországában.

19:45 Spirál 
       magyar-román dráma 100' 

Egy férfi és két nő különös három-
szögtörténete bontakozik ki egy 
tóparti házban. A titokzatos módon 
eltűnt apáról a fiúra hagyományozott 
horgásztó távol esik a várostól, egy 
elszigetelt, varázslatos világ. Halak, 
madarak, vadállatok békésnek tűnő 
otthona.  

A felszín alatt azonban titkok lappanganak és az évszakok 
körforgásával együtt a horgásztavat gondozó férfi és két nő 
baljós története is beteljesedik. Lélektani krimi az elengedésről, 
az ismétlődő kapcsolatokról, a konfliktusokról és a szembe-nézés 
nehézségeiről.



20:00 Sweat 
feliratos lengyel-svéd film 100'

5. EURÓPAI ART MOZI NAP 2020. NOVEMBER 8.

Cannes 2020-as válogatásának egyik 
legnagyobb visszhangot kiváltó filmje, 
a Sweat egy letaglózó, rendkívül 
őszinte és aktuális betekintés egy 
influenszer életébe. Sylwia mindent a 
maximumon pörget, teljes életét az 
edzőteremben és az online térben éli. 
A látszólagos tökéletesség felszíne 

alatt azonban meg nem értettség, elzárkózás, magány és 
szeretetéhség rejtőzik, amit egy idő után már nem tud elrejteni 
a külvilág elől.

20:15 Napsugár 
     feliratos olasz-lengyel filmdráma, 90'

Ermanno kisebb lopásokból él, napjait pénznyerő automatákkal 
tölti és várja, hogy bekövetkezzen életében a nagy fordulat. 
A várandós Lena azért megy Olaszországba, hogy jó pénzért 
örökbe adja a szíve alatt hordozott magzatát és új életet 
kezdhessen. Ők ketten egy párnak adják ki magukat, hogy így 
Ermanno nagybátyja és a felesége a rokoni kapcsolat révén soron 
kívül örökbe fogadhassák a születendő gyermeket. Sole, a kislány 
koraszülöttként jön világra, ezért mielőtt az örökbefogadó 
szülőkhöz kerülne, szoptatni kell. Lena próbál érzéketlen 
maradni, hogy megakadályozza az anya-lánya kapcsolat 
kialakulását, ezzel azonban falat emel maga és Ermanno közé, aki 
napról napra jobban a szívébe zárja a kislányt...
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