
Folytatódik a Kreaktív filmklub a TISZApART MOZIBAN! 

 A filmek után beszélgetéssel, kezdés: 16:00. 

A részvétel INGYENES! 

 

Május 5. A lovasíjász (6) színes, magyar dokumentumfilm, 115 perc, 2015 

A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újrateremtett - csak az elődeinkre jellemző ősi 

harci képességgel - a lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, az abból létrejött, a világban 

futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével 

foglakozik. Mindezekről számtalan anyag található az írott és elektronikus médiában. 

Hasonló témával foglakozó könyve már több kiadást megért, több nyelvre lefordították. 

Kínában sztárként ünneplik mind a bemutatókon, mind a televízióban. Ha Hollywood olyan 

szuper produkciót forgat, amiben lovasíjászok szerepelnek, akkor őt kérik fel szakértőnek és 

ő tanítja be a sztárokat, mint a legutóbb Kínában forgatott filmben, Matt Damon-nak. 

 

Május 12. Csajkor (16) színes, feliratos, francia dráma, 108 perc, 2014 

Az afrikai bevándorló családból származó, tizenéves Marieme élete nyomasztó: menekülni 

szeretne családi háttere, kilátástalan iskolai viszonyai és az őt körülvevő, fiúk által uralt közeg 

elől. Megismerkedik egy háromfős, szabad szellemű lánycsapattal. Nevet és öltözéket 

változtat és az iskolát is otthagyja: egyetlen vágya, hogy teljes jogú tagként kerülhessen be a 

bandába. Abban reménykedik, hogy ez az identitásváltozás jelenti majd számára a 

szabadsághoz vezető utat és személyisége kiteljesedését. 

 

Május 19. Ida (12) fekete-fehér, feliratos, lengyel-dán filmdráma, 80 perc, 2013 

A '60-as években egy lengyel kolostorban nevelkedik az árva novícius Ida. A fogadalomtétel 

előtt, az apácák tanácsára meglátogatja nénikéjét, egyetlen élő rokonát, akivel korábban 

soha nem találkozott. Wanda Gruz már túl van a fénykorán, de negyvenes alkoholista 

láncdohányosként is árad belőle a szexualitás, önpusztító életmódjához mindig talál alkalmi 

partnereket. Wanda néhány évvel korábban még nagyhatalmú ügyészként a rendszer 

ellenségeit küldte a halálba, de mostanra kegyvesztetté vált. Akkor találkozik unokahúgával, 

amikor mindketten válaszúthoz érkeznek: identitásuk és jövőjük meghatározásához szembe 

kell nézniük a múltjukkal. Ida most tudja meg, hogy zsidó, szüleit meggyilkolták a német 

megszállás alatt. Wanda adta be az apácákhoz, hogy neki ne kelljen naponta szembesülnie a 

családja tragédiájával. A két nő útra kel, hogy kiderítsék, hogyan haltak meg rokonaik és 

végre tisztábban lássák a saját helyüket a világban. A lengyel filmiskola legnagyobb 

alkotásainak stílusában fogant Ida megrendítő, kiemelkedő képi világú dráma, amelyben a 

két nő intim története finoman összefonódik a közép-európai történelmi háttérrel. 



Május 26. Macbeth (16) színes, magyarul beszélő, angol-francia-amerikai 

filmdráma, 113 perc, 2015 

Shakespeare legsötétebb, legtragikusabb és legerőteljesebb drámája a XI. századi Skóciában 

játszódik, főszereplői az elmúlt 400 év alatt a gátlástalan hatalomvágy szimbólumává váltak. 

Macbeth (Michael Fassbender) jóslatot kap, hogy ő lesz Cawdor thánja, majd Skócia 

uralkodója. Eleinte nem hisz a jóslatnak, de miután Duncan király előlépteti hősiességéért, ő 

ráérez a hatalom ízére. Macbethnek a király iránti hűségét végül legyőzi Lady Macbeth 

(Marion Cotillard) unszolása, a férfi megöli a királyt és ő kerül a trónra. A véres tett persze 

továbbiakat von maga után, Macbeth és felesége pedig egyre mélyebbre merül a hatalom 

megtartásáért folytatott harcban. 

Június 2. Médiaország - A Tv hatalma (16) színes, fekete-fehér, feliratos, svéd-

dán-angol-finn dokumentumfilm, 85 perc, 2009 

Nagyjából 30 éve újfajta televíziós műsorok forradalmasították a médiát és a populáris 

kultúrát Olaszországban. A képernyőt ellepték a félmeztelen tánckarok és a sztárságra vágyó 

különcök, akik hírnévért és pénzért cserébe készséggel bocsátották nyilvánosságra 

magánéletüket. Bárki bekerülhetett a tévébe és ez összefonódott egy politikai rendszerrel. 

Erik Gandini, Videocracy című dokumentumfilmjében ezt a folyamatot mutatja be. 

Június 9. Revans (16) színes, feliratos, osztrák thriller, 117 perc, 2008 

Bécs egy kopott kerületében a szabadult fegyenc, Alex (Johannes Krisch) egy bordélyházban 

dolgozik, ahol beleszeret Tamarába, az ukrán prostituáltba (Irina Potapenko). Kétségbeesett 

kitörési kísérletük alvilági életükből egy bankrablás formájában azonban nem a 

várakozásuknak megfelelően alakul, s az esemény hatására végzetszerűen összefonódik 

sorsuk egy vidéki rendőr (Andreas Lust) és látszólag elégedett felesége (Ursula Strauss) 

életével. 

 

Bővebb információ: Dergezné Illés Judit 06-70-610-4401 vagy 56-424-910, Email: 

illes.judit@tiszamozi.hu 
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