MEGHÍVÓ
KÉK MOZI

Tisztelt Intézményvezetők, Pedagógusok!

A PontMás Vas megyei Autista Gyermekekért Alapítvány Kék Mozi címmel ismét szemléletformáló
filmvetítéseket rendez az AGORA Savaria Filmszínház támogatásával. A programsorozat célja a
középiskolás, illetve középiskolába induló (7-8.osztályos) korosztály érzékenyítése, az autizmussal élők
társadalmi elfogadásának segítése. Idén először a felsőoktatásban tanulókat is invitáljuk a programra.
Február 1-től március 22-ig hét alkalommal az autizmushoz kapcsolódó filmeket nézhetnek meg a résztvevő
diákok. A vetítés után körülbelül egy órás beszélgetést tartunk, ami - a filmből kiindulva - az autizmus
sajátosságainak megértésében segíti a nézőket. A beszélgetést egy-egy autizmusban jártas szakember
vezeti, mellette egy érintett szülő vagy testvér válaszol a felmerülő kérdésekre.
Az előadások az AGORA Savaria Filmszínházban lesznek, a Jávor Pál kamarateremben, alkalmanként
egy, vagy két osztály számára.
Ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Kérjük az
osztályfőnököket, hogy részvételi szándékukat e-mailben jelezzék a pontmas.alapitvany@gmail.com
címen vagy Pohánka Edit telefonszámán: +36 20 974 8679 2022. január 30-ig. Jelentkezéskor írják meg,
mikor, melyik filmet szeretnék megnézni és hány fő érkezik a vetítésre. Köszönjük!
A programban részt vevő diákok számára pályázati lehetőséget kínál alapítványunk: A látott filmek, vagy
személyes élmények alapján fejezzék ki gondolataikat az autizmusról valamilyen művészeti ágban. Ez lehet
fotó, grafika, festmény, irodalmi vagy zenei alkotás, illetve film. A pályaműveket kérjük, március 25-ig
juttassák el Pohánka Edit kuratóriumi elnök részére: 9700 Szombathely, Sugár út 9. A borítékra kérjük,
írják rá: „Kék Mozi Pályázat” Az alkotásokból az autizmus világnapjára, április másodikára kiállítást
rendezünk a Savaria Mozi előterében. A legjobb munkákat a megnyitón díjazzuk.
Idén az alábbi filmeket adjuk:
Különleges életek (francia film, 114perc)
Bruno és Malik közel húsz éve egy különleges feladatnak szentelik életüket. Olyan hátrányos helyzetű
fiataloknak igyekeznek segítséget nyújtani, akik autizmussal élnek. Minden gyermek más és más területen
küzd nehézségekkel, így mindegyikük kezelése egyedi módszereket kíván, melyek
olykor szélsőségesek, de leginkább rendkívül szerethetők és a
mulatságosak.
Rendező: Olivier Nakache, Éric Toledano (Életrevalók)
Szereplők: Vincent Cassel, Reda Kateb, Héléne Vincent

Ízlés szerint fűszerezve (olasz film, 92 perc)
Arturónak, a sikeres séfnek ismétlődő dühkitörései miatt közösségi szolgálatot kell teljesítenie: egy
Asperger-szindrómásokkal foglalkozó segítő csoport tagjait kell megtanítania a főzés rejtelmeire. A
húszéves Guido különleges tehetséget mutat az ízek és fűszerek iránt. Arturo magával viszi a fiút egy
szakácsversenyre: a gyönyörű tájakon át vezető toscanai út során lassan kibontakozó különleges barátság
gyökeresen megváltoztatja Arturo hozzáállását az életéhez...
Rendezte:
Szereplők:

Francesco Falaschi
Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza

Bajnokok (spanyol film, 124 perc)
Marco Spanyolország legjobb kosárlabdacsapatának segédedzője. Egy nap ittasan vezet, és frusztrált
viselkedése és kezelhetetlen indulatai miatt balesetet okoz. Bíróság elé kerül, elveszíti a munkáját, és még
a barátnője is elhagyja. A bíró a lehető legkellemetlenebb büntetést szabja ki a végtelenül önző, minden
empátiától mentes férfira: egy értelmi fogyatékossággal élő férfiakból álló csapatot kell edzenie, akik eddig
még sohasem láttak kosárlabdát. Ártatlanságuk, érzékenységük és humoruk azonban nem várt módon
változtatják meg Marco életét: általuk lassanként megtanulja, mi az igazán fontos az életben.
Rendezte:
Szereplők:

Javier Fesser
Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo, José de Luna

Testről és lélekről (magyar film, 116 perc)
Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy pontosabban:
kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok éjszakánként. Örülnél neki? Vagy
megijednél? Esetleg romantikusnak találnád? De mi van, ha te cseppet sem vagy romantikus alkat? Hogy
nézel egy-egy gyengéd álom után másnap, éberen ennek az idegen embernek szemébe? És, mi van, ha
az illető nem kifejezetten szimpatikus neked? Próbálnád megszeretni? Hogy lehet az, hogy éjjel, egymástól
több kilométerre, magányos ágyatokban fekve egymáséi lehettek, de nappal, hús vér valótokban egymással
szemben állva még egy vacak első randevút sem tudtok normálisan lebonyolítani? És mi van, ha a második
találkozó is kínosan sikerül? A harmadik meg kifejezetten szégyenletes? Feladnád? És ha feladnád,
kibírnád?
Rendezte: Enyedi Ildikó
Szereplők: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza
Ló az erkélyen (osztrák film, 90 perc)
A tízéves Mika más, mint a többi gyerek: imádja a matematikát, mindig igazat mond, és olyasmiket is
észrevesz, amiket mások nem. Az emberekkel ugyan nem nagyon tud mit kezdeni,
de barátokra szívesen szert tenne. Egy éjjel nyerítést hall - a szomszéd
lakás erkélyén tényleg ott egy ló!
Rendezte: Huseyin Tabak
Szereplők: Nora Tschirner, Enzo Gaier

A jelentkező osztályok szabadon eldönthetik, melyik filmet szeretnék megnézni az öt közül. Ha két
osztály jelentkezik ugyanarra a napra, segítünk az egyeztetésben.
A vetítések 10:00 órától lesznek, a film utáni beszélgetéssel kb. 13 óráig, keddi napokon: február 1én, 8-án, 15-én, 22-én, március 1-én, 8-án és 22-én.

Szeretettel várjuk az érdeklődő osztályok jelentkezését!
A PontMás Vas megyei Autista Gyermekekért Alapítvány nevében:

Pohánka Edit
kuratóriumi elnök

Szombathely, 2022. január 12.

