КИНО ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ
възрастова група: 3-6 години
Вход свободен за всички прожекции и ателиета (след предварителна регистрация)

21.06 (вторник)
Чешки център
11:00 - 12:00 - Програма Къртиче - “Всички цветове,
всички сезони”, реж. Зденек Милер, Чехия
С подкрепата на Чешкия център в
България, представяме на младите
зрители две програми, посветени
на най-известната и симпатична
къртица в киното. Тези
анимационни филми на Зденек
Милер, създадени от известното
филмово студио Kratky в Прага, ни
пренасят в един динамичен и
поетичен свят. Филмите са
ослепително красиви, благодарение на голямото внимание,
което е отделено на всички аспекти от създаването им.
Хроматичните и графичните търсения на автора препращат
към наивистичното изкуство, например към творчеството
на Анри Русо що се отнася до рисуването на декорите;
изключителна е и ритмичната работа с музиката, която
придава на всеки късометражен филм вид на
минисимфония.

Това малко Къртиче е истински бурлесков персонаж и ако филмите
имат звук, те са почти неми, основани преди всичко на движението,
жестовете, разгръщането на ситуация до нейното изчерпване.
Къртичето се сблъсква със ситуации, за които не е подготвено, и се
справя със собствени средства, а понякога и с помощта на
приятелите си. Често, подобно на бурлескните герои, то подменя
вещите, променяйки тяхната
употреба в постоянно изобретение
- чадър, транзистор, боя. Тази комична и поетична гениалност на
Къртичето, го свързва с вагабонта, изигран от Чарли Чаплин,
знаменитият Чарли Чаплин, с когото споделя люлееща се походка
и неизменен “костюм”.

В програмата “Всички цветове, всички сезони”:
“Къртичето и снежният човек” ; “Къртичето и зелената звезда”;
“Къртичето и ракетата”; “Къртичето и чадърчето”; “Къртичето
художник”

12:00 - 13:00 - Практическа част
Кратки практически ателиета, показващи основните принципи при
движението в киното и снимането на кинолента.

21.06 (вторник)
Чешки център
15:00 - 15:30 Програма “Цветна експлозия”

15:30 - 16:30 - Практическа част

Благодарение на европейската програма “Синемини” за
кинообразование на деца от 3-годишна възраст, представяме
програмата “Цветна експлозия”, в която цветът е в главната
роля!

След прожекцията на младите зрители ще бъде
предложено творческо ателие, вдъхновено от филмите, в
което ще имат възможност да експериментират с цветовете,
разбира се!

Вече над 600 деца от 12 държави са взели участие в
киноателиета разработени по тази програма - чрез нея ще се
впуснем във вълнуващо пътешествие из анимацията и
експерименталното кино, което ще ни върне дори в
най-ранните дни на киното, и ще открием различните
естетически възможности и ефекти на цвета с пет уникални
късометражни филма.

Филми в програмата:
“Цветна кутия”, реж. Лен Лий, Великобритания, 1935
“Малкият Косто”, реж. Якоб Курил, Чехия, 2014
“Неща”, реж. Фемке Шаап, Нидерландия, 2005
“Странното поведение на едно колело”, неизвестен автор,
Италия, 1908
“Шестте сестри Дайнеф”, неизвестен автор, Франция, 1902

23.06 (вторник)
Чешки център

Местата за прожекциите и практическите

15:00 - 16:00 - Програма “Приключенията на
Къртичето”, реж. Зденек Милер, Чехия

ателиета са ограничени до 10 души.

В програмата “Приключенията на Къртичето”:

За регистрация, пишете ни на:

“Приключенията на Къртичето”:

arteurbanacollectif@gmail.com

“Къртичето и приятелите”
“Къртичето и зоопарка”
“Къртичето и транзистор”
“Къртичето и автомобилчето”

Очакваме ви!

