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Tagjai vagyunk a Nemzetközi Art Mozi Szövetségnek (C.I.C.A.E. 
ConfédérationInternationaledesCinémasd'Artetd'Essai), amely több, mint 4000 art termet számláló 
párizsi székhelyű világszervezet.  

A Nemzetközi Art Mozi szövetség tevékenységet 2020-ban az alábbi események jellemezték: 

Februárban a Berlini filmfesztiválon szakmai összejövetelt tartottak a német art mozis szövetség 
szervezésében a Media Salles-el közösen. CICAE, A Művész Mozik Nemzetközi Szövetségének 
találkozóján, tájékoztatás hangzott el az aktuális nemzetközi filmforgalmazási problémákról, és a 
résztvevők elemezték az elmúlt év globális tendenciáit. A rendezvényen Bíró Tibor és Demeter 
Éva vett részt Magyarország képviseletében. 

A személyes találkozók helyett a CICAE vezetősége számos online konferenciát tartott, például: 

- 2020.04.01 – én elnökségi ülés terült megrendezésre online formában, melyen a COVID-
19 nemzetközi pandémia hatásairól a védekezési módszerekről, valamint az Europa 
Cinemas várható anyagi támogatásáról történt megbeszélés.  
 

- 2020.05.13-án Christian Bauer a CICAE elnöke tájékoztatást adott azokról a témákról, 
amelyekben személyesen az szövetség képviseletében igyekezett előre mozdítani. Idézet 
tájékoztatójából:  
• „a CICAE csatlakozott egy a nemzetközi filmipart képviselő nyilatkozathoz, amelyben 

a filmipar számára specifikus támogatást kért és az Europa Cinemas-al és az UNIC-kal 
közös levelet küldött az Európai Bizottság felelős biztosainak és parlamenti 
képviselőknek” 

• „Christian Bauer kérte, hogy tegyék lehetővé, az Europa Cinemas támogatás 
mihamarabbi kifizetését és hogy a mozikat is figyelembe vegyék az európai 
gazdaságélénkítési terv alakításánál.” 

 
- 2020.06.25-én elnökségi ülés került megrendezésre online, amelyen többek között 

megtárgyalásra került az Art Cinema = Action + Management tréning valamint az 5. 
Európai Artmozi Nap előkészítése valamint a COVID hatása a filmiparra és az 
artmozikra. A konferencia résztvevői tájékoztatást adtak arról, hogy a mozibezárások és a 
nemzeti rendelkezések hogyan érintik tevékenységüket, várható-e valamilyen állami vagy 
ágazati támogatás.   
 

- A szokásos Cannes-i évi általános közgyűlés a COVID-19 pandémia miatt elmaradt, 
online került megrendezésre 2020.09.10-én. A közgyűlésen felvételre került három új 
artmozi tag, a CineHidalgo Mexikóból, a GaragaScreen Oroszországból és a KinoUsmev 
Szlovákiából. A közgyűlésen megszavazásra került a szövetség alapszabályzatának 
módosítása, hogy a jövőben lehetőséget kínáljon az online közgyűlések és ülések 
tartására.  
 

- 2020.11.05 -én online ülés került megrendezésre, amelyen többek között megtárgyalásra 
került a COVID miatti első mozibezárás utáni tapasztalatok, a kiesés mértéke, a pandémia 
gazdasági hatásai a szektorra nézve. Az európai országok közül Lengyelországban és 
Szlovéniában a mozik semmilyen állami támogatást nem kaptak az első hullám alatt. Az 
elnök tájékoztatója szerint a szövetség tárgyalást folytatott az Európai Parlamentben arról, 



hogy a COVID segélyek 2%-át a kultúra megőrzésére (köztük a mozik segítésére) 
különítsék el.  

 

Szeptemberben az Art Cinema = Action + Management elnevezésű tréning Olaszországban a 
Velence melletti San Servolo szigetén került megrendezésre.A program során többek között 
kidolgozásra és kipróbálásra került az online tréning lehetősége is. 

 

Bíró Tibor 
a CICAE Igazgatóságának tagja 


