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8 FILME ÎN PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA,
SPECIAL ALESE PENTRU ELEVI, ALCĂTUIESC
PROGRAMUL DE PROIECŢII EducaTIFF 2017!
În completarea proiecţiilor de film, EducaTIFF include
o serie de activităţi care să sporească universul
cinematografic al elevilor, să le dezvolte gândirea critică,
creativitatea și asertivitatea. Toate aceste activităţi –
ateliere de desen ilustrativ, ateliere de animaţie, seminarii
de critică de film și lecţii de cinema, vor fi găzduite de
Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Intrarea va fi liberă, pe bază
de rezervare, în limita locurilor disponibile.
Filmele EducaTIFF vor fi proiectate în perioada 2-7 iunie,
la Sapienţia (Calea Turzii, nr. 4) sau la Cinema Dacia, din
Mănăștur. Preţ bilet: 8 lei. Cadrele care însoţesc grupuri
școlare, elevii din învăţământul special și cei din mediul
rural au acces gratuit. În mod excepţional, între 2-5 iunie,
pentru adulţii care însoţesc grupuri de minim 5 copii,
accesul este gratuit.
Recomandăm rezervarea, din timp, a locurilor pentru
proiecţiile de filme, cât și pentru activităţile de la muzeu,
folosind adresa de e-mail educatiff@tiff.ro sau telefon
0743.307.087

În 2017, trei dintre filmele EducaTIFF fac parte din Competiţia
Tineri Critici de Film. Toţi cei care vor scrie cronici pentru unul
dintre aceste filme pot participa la competiţia Tineri Critici de
Film, unde se vor acorda trei premii: o tabletă Samsung Galaxy
Tab S3, un telefon Samsung Galaxy A5 și un telefon Samsung
Galaxy A3.
Primii 5 profesori care înscriu minim 5 elevi în Competiţia
Tineri Critici de Film, primesc o Diplomă de Merit şi vouchere
pentru a viziona 4 filme, la alegere, din cadrul Festivalului
Internaţional de Film Transilvania (TIFF) 2017.
Cele 3 filme din Competiţia Tineri Critici de Film:
“Flori galbene în câmpia verde”, o poveste feerică și frapantă
despre ce înseamnă să împarţi frăţește,
Comedia dulce-amăruie “O familie fabuloasă” despre un tată
rămas singur cu fiicele sale;
Filmul de acţiune despre universul gamer-ilor ”Offline – Ești
pregătit pentru nivelul următor?”.

PROIECŢII DE FILME
VINERI 2 iunie
Sapientia:
10.00
“Flori galbene
în câmpia verde”
12.00

(Vietnam, 103 minute, 6+)

“Regele Piticilor”

(Germania, 90’, vârsta recomandată 12+)

SÂMBĂTĂ 3 iunie
Cinema Dacia:
10.00
“Profesorul Broască”
12.00

(Olanda, 86’, 6+)

“O familie fabuloasă”

(Franța, 98’, 12+)

DUMINICĂ 4 iunie
Sapientia:
12.00
“Oﬄine - Eşti pregătit
pentru nivelul următor?”

VINERI, 2 iunie, ora 10:00,
Sapientia (Calea Turzii, nr. 4)

FLORI GALBENE ÎN CÂMPIA VERDE
YELLOW FLOWERS ON THE GREEN GRASS

(poducţie: Vietnam, durata: 103’, recomandare vârstă: 6+)
Film propus de Vietnam la Oscar, categoria Cel
mai bun film strain și prezentat la Festivalul de
la Londra, 2016! Povestea redă relaţia dintre doi
fraţi - Thieu și Tuong - cu multă sinceritate, dar
și candoare și puţină magie. Trecând printr-o
serie de încercări și aventuri, povestea împacă
într-un final presiunea și responsabilitatea de a
fi fratele mai mare cu provocările de a fi fratele
mai mic. Ecranizare vietnameză a unui roman
de succes, “Flori galbene în câmpia verde” face
parte dintre cele trei filme incluse în competiţia
Tineri Critici de Film.

(Germania, 87’, 15+)

LUNI 5 iunie
Sapientia:
10.00
“Esteban”

(Cuba-Spania, 90’, 6+)

MARŢI 6 iunie
Cinema Dacia:
12.00
“Sânge de lapon”

-----------------Preţ bilet: 8 lei. Cadrele didactice care însoţesc
grupuri școlare, elevii din învăţământul special
și cei din mediul rural au acces gratuit.
În mod excepţional, între 2-5 iunie, pentru adulţii care însoţesc grupuri de minim
5 copii, accesul este gratuit.

(Suedia-Norvegia-Danemarca, 110’, 15+)

MIERCURI 7 iunie
Cinema Dacia:
11.00
“Micul Port”

(Slovacia-Cehia-Ungaria, 85’, 12+)

Rezervări de locuri pe e-mail educatiff@tiff.ro sau la telefon 0743.307.087
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Sapientia:
12.00
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VINERI, 2 iunie, ora 12:00,
Sapientia (Calea Turzii, nr. 4)

REGELE PITICILOR
KING LAURIN

(poducţie: Germania, durata: 90’, recomandare vârstă: 12+)
”Regele Piticilor” este un basm nou venit
din Germania, care continuă cu sensibilitate
moștenirea fraţilor Grimm. Eroul basmului este
Theo (13 ani), fiul neînvinsului rege Dietrich,
pregătit și antrenat să devină un mare cuceritor.
Dar când Theo leagă o prietenie cu cel mai
mare duşman al tatălui său, Laurin, fostul rege
al piticilor, puştiul se va trezi în faţa unei grele
alegeri: să devină un rege ca tatăl lui sau să se
dedice pasiunii sale secrete, care-l face fericit.
------------------

(Germania, 87’, 15+)

LUNI 5 iunie
Sapientia:
10.00
“Esteban”

(Cuba-Spania, 90’, 6+)

MARŢI 6 iunie
Cinema Dacia:
12.00
“Sânge de lapon”
(Suedia-Norvegia-Danemarca, 110’, 15+)

MIERCURI 7 iunie
Cinema Dacia:
11.00
“Micul Port”

(Slovacia-Cehia-Ungaria, 85’, 12+)

Preţ bilet: 8 lei. Cadrele didactice care însoţesc grupuri școlare, elevii din
învăţământul special și cei din mediul rural au acces gratuit.
În mod excepţional, între 2-5 iunie, pentru adulţii care însoţesc grupuri de minim
5 copii, accesul este gratuit.
Rezervări de locuri pe e-mail educatiff@tiff.ro sau la telefon 0743.307.087
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SÂMBĂTĂ, 3 iunie, ora 10:00,
Cinema Dacia

PROFESORUL BROASCĂ
MR. FROG

(poducţie: Olanda, durata: 86’, recomandare vârstă: 6+)
Aventura fantastică ”Profesorul Broască”
se petrece într-o clasă obișnuită, cu elevi
obişnuiţi şi un profesor la fel ca toţi ceilalţi.
Dar oare chiar aşa stau lucrurile? Copiilor
din clasa profesorului Frans le pică cerul în
cap când descoperă că acesta se transformă
uneori în broască. Lui Sita, una dintre eleve,
îi place atât de mult de profesor, încât e
gata să-l protejeze de animalele periculoase
atunci când acesta se transformă întrun animăluţ vulnerabil. Film selectat la
festivalurile Hamburg 2016, CineKid 2017.

(Germania, 87’, 15+)
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învăţământul special și cei din mediul rural au acces gratuit.
În mod excepţional, între 2-5 iunie, pentru adulţii care însoţesc grupuri de minim
5 copii, accesul este gratuit.
Rezervări de locuri pe e-mail educatiff@tiff.ro sau la telefon 0743.307.087
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O FAMILIE FABULOASĂ
THE FABULOUS PATARS

(poducţie: Franţa, durata: 98’, recomandare vârstă: 12+)
Denis are două slujbe și abia face faţă să
aibă grijă de cele două fiice puse pe şotii,
Janine şi Mercredi, pe care le crește singur.
Tată iubitor, dar hăbăuc, Denis încearcă
să-și protejeze fiicele de adevărurile
crude. De fiecare data când porcușorul de
Guineea al fetelor moare, el se străduiește
să-l înlocuiască pe ascuns cu un altul. Însă
nu se poate fugi la nesfârșit de realitate.
Când Denis o uită pentru a nu ştiu câta
oară pe Mercredi la poarta şcolii, Séverine,
o asistentă socială plină de viaţă, este
însărcinată să verifice situaţia familiei Patar.
-----------------Preţ bilet: 8 lei. Cadrele didactice care însoţesc grupuri școlare, elevii din
învăţământul special și cei din mediul rural au acces gratuit.
În mod excepţional, între 2-5 iunie, pentru adulţii care însoţesc grupuri de minim
5 copii, accesul este gratuit.

(Suedia-Norvegia-Danemarca, 110’, 15+)

MIERCURI 7 iunie
Cinema Dacia:
11.00
“Micul Port”

(Slovacia-Cehia-Ungaria, 85’, 12+)

Rezervări de locuri pe e-mail educatiff@tiff.ro sau la telefon 0743.307.087
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DUMINICĂ, 4 iunie, ora 12:00,
Sapientia (Calea Turzii, nr. 4)

OFFLINE - EŞTI PREGĂTIT
PENTRU NIVELUL URMĂTOR?
OFFLINE – ARE YOU READY
FOR THE NEXT LEVEL?

(poducţie: Germania, durata: 87’, recomandare vârstă: 15+)
Regizor-gamer, Florian Schnell, înţelege foarte bine adolescenţiigameri! Filmul său “Offline - Ești pregătit pentru nivelul următor?”
îmbină cinemaul cu jocurile video, e plin de adrenalină și umor, iar
efectele speciale au fost concepute de o echipă de top de creatori
de jocuri video. “Offline” celebrează cultura jocurilor video și, în
același timp, o face accesibilă și pentru “non-jucători”.
Cea mai mare parte a timpului, Jan nu este Jan, ci vajnicul
războinic Fenris (Nivelul 69), unul dintre cei mai buni concurenţi
din jocul online “Bătălie pentru Utgard”. Jan este ocupat cu
pregătirea pentru următoarea confruntare, când este dat afară din
joc: îşi dă seama cu disperare că identitatea i-a fost furată de alt
jucător, vrăjitorul întunecat Loki (Nivelul 70). Aşa începe cea mai
mare aventură a vieţii lui!

-----------------Preţ bilet: 8 lei. Cadrele didactice care însoţesc grupuri școlare, elevii din
învăţământul special și cei din mediul rural au acces gratuit.
În mod excepţional, între 2-5 iunie, pentru adulţii care însoţesc grupuri de minim
5 copii, accesul este gratuit.
Rezervări de locuri pe e-mail educatiff@tiff.ro sau la telefon 0743.307.087
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ESTEBAN

(poducţie: Cuba-Spania, durata: 90’, recomandare vârstă: 6+)
Povestea unui băieţel cubanez care ar prefera să primească lecţii de pian în
loc de papuci noi. Esteban are nouă ani şi
trăieşte de pe azi pe mâine, vânzând diverse
produse pe străzile Havanei împreună cu
mama lui singură. Atras de muzica ce se
aude dintr-o casă dărăpănată, Esteban îl
întâlneşte pe Hugo, un morocănos profesor
de pian. Esteban are harul muzicii şi este
gata de orice pentru a-şi cultiva noua
pasiune, chiar dacă asta înseamnă să o
ascundă de mama lui. Selectat la festivalurile
Stockholm Junior 2017 și Huelva 2016, unde
a câștigat Premiul Publicului.
-----------------Preţ bilet: 8 lei. Cadrele didactice care însoţesc grupuri școlare, elevii din
învăţământul special și cei din mediul rural au acces gratuit.

(Cuba-Spania, 90’, 6+)

MARŢI 6 iunie
Cinema Dacia:
12.00
“Sânge de lapon”
(Suedia-Norvegia-Danemarca, 110’, 15+)

MIERCURI 7 iunie
Cinema Dacia:
11.00
“Micul Port”

(Slovacia-Cehia-Ungaria, 85’, 12+)

În mod excepţional, între 2-5 iunie, pentru adulţii care însoţesc grupuri de minim
5 copii, accesul este gratuit.
Rezervări de locuri pe e-mail educatiff@tiff.ro sau la telefon 0743.307.087
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MARŢI, 6 iunie, ora 12:00,
Cinema Dacia

SÂNGE DE LAPON
SAMI BLOOD

(poducţie: Suedia-Norvegia-Danemarca, durata: 110’, recomandare vârstă: 15+)
Liceenii (și nu numai!) sunt invitaţi să afle
despre o formă de rasism ce a existat
într-o zonă pe care o considerăm acum un
exemplu de civilizaţie. “Sânge de lapon”
va dezvălui o parte neștiută din istoria
Peninsulei Scandinave. Elle Marja are 14
ani şi face parte din comunitatea Sámi,
crescătorii de reni. Expusă rasismului în anii
‘30 şi obiect de studiu în cercetările rasiale
de la şcoală, visează la o altă viaţă. Pentru
a o obţine trebuie să devină altcineva şi să
rupă legăturile cu familia şi comunitatea.
Festivaluri: Veneţia 2016, Toronto 2016,
Sundance 2017, Rotterdam 2017, Goteborg
2017
Premiul Fedeora (Cel mai bun regizor
debutant), Label Europa Cinemas - Veneţia
2016
-----------------Preţ bilet: 8 lei. Cadrele didactice care însoţesc grupuri școlare, elevii din
învăţământul special și cei din mediul rural au acces gratuit.
Rezervări de locuri pe e-mail educatiff@tiff.ro sau la telefon 0743.307.087
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MIERCURI, 7 iunie, ora 11:00,
Cinema Dacia

MICUL PORT
LITTLE HARBOUR

(poducţie: Slovacia-Cehia-Ungaria, durata: 85’, recomandare vârstă: 12+)
”Micul Port” este primul film slovac premiat
la Berlinale! A câștigat Ursul de Cristal.
Povestea aventurii unui copil. Este povestea
copiilor care se simt mai în siguranţă pe
străzi decât acasă, a copiilor care caută bărci
zdravene în stare să-i poarte între lumea
imaginaţiei şi realitatea dură. Jarka este unul
dintre aceşti copii. Are zece ani şi trăieşte cu
o mamă care nu e pregătită să-i fie mamă,
aşa că îşi petrece mai tot timpul singură.
Împinsă de dorinţa de a avea o familie pe
deplin funcţională, ea va ajunge să fie mama
a doi alţi copii.
-----------------Preţ bilet: 8 lei. Cadrele didactice care însoţesc grupuri școlare, elevii din
învăţământul special și cei din mediul rural au acces gratuit.
Rezervări de locuri pe e-mail educatiff@tiff.ro sau la telefon 0743.307.087

PROGRAM EDUCATIFF 2017:
ACTIVITĂŢI LA MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA
Intrarea liberă
1. SEMINARII DE CRITICĂ DE FILM pentru
COMPETIŢIA „TINERI CRITICI DE FILM”
2 iunie I 12.30-14.00
3 iunie I 14.00-15.30

3. ATELIERE DE ANIMAŢIE

4 iunie I 10.00-13.00 și 14.00-17.00
5 iunie I 10.00-13.00

Cecilia Felmeri și Bence Makkai sunt tutorii atelierelor de animaţie, care
vor dura câte 3 ore și sunt recomandate pentru copii cu vârste între 11 și 14
Seminariile de critică de film vin în sprijinul elevilor cinefili care doresc să
ani. Participanţii vor învăţa să realizeze animaţii prin tehnici clasice, fie că
se înscrie în Competiţia Tineri Critici de Film. Scopul lor este de a stimula
e vorba de stop-motion cu paper-cut, animaţii de obiect sau pixilaţie. Pe
gândirea critică, abilităţile de analiză ale unui produs mediatic și de a lansa
parcursul atelierului, participanţii vor dezvolta o scurtă animaţie de la idee
provocarea de exprimare liberă, însă argumentată, a părerilor despre filme.
până la cadrele înregistrate.
Seminariile sunt susţinute de membrii juriului Competiţiei EducaTIFF –
Tineri Critici de Film: Raluca Bugnar şi Daniel Iftene.
Perioadă înscrieri cronici: 2 – 7 iunie
4. LECŢII DE CINEMA - 9 iunie

2. ATELIERE DE DESEN ILUSTRATIV
3 iunie și 6 iunie I 10.00-12.00
5 iunie I 15.00-17.00

Atelierele de desen ilustrativ, susţinute de Adrian Barbu, vor avea
durata de 2 ore și sunt recomandate pentru copii cu vârsta între 6 și 10
ani. “Fiecare copil are un animăluţ preferat, că-i iepuraș sau ursuleţ de
pluș, dinozaur sau monstruleţ, și e distractiv să-i pui să le transforme în
personaje desenate și să le dea o poveste” – Adrian Barbu.

10:00-12:00 - Prezentare Alexandru Sterian, director de imagine -

“Lumina si portretul”
Atelierul este orientat pe identificarea structurilor de bază ale compoziţiei
fotografice (statice) ca punct de pornire spre compoziţia cinematografică
(în mișcare) cu aplicatii imediate în viaţa cotidiană, de la fotografiile de
vacanţă până la mult folositele selfie-uri.

14:00-16:00 - Prezentare Adrian Silisteanu, director de imagine -

Imaginea de film/regie
“În această prezentare, îmi propun să împărtăsesc câteva gânduri legate
de rolul directorului de imagine în procesul de realizare a unui film,
precum și a raportului special care există între acesta și regizor. Ca o tușă
personală, plecând de la experienţa recentă a scurtmetrajului “Scris/
Nescris”, unde am fost și regizor și director de imagine, voi încerca să
identific atât plusurile, cât și minusurile unei astfel de poziţionări”.

EDUCATIFF 2017 ESTE UN PROIECT CULTURAL ORGANIZAT DE
ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMÂNESC.
Finanţatori: CNC, AFCN
Sponsori: Samsung, UPC, Regina Maria, Noumax, Nikon
Parteneri: Consiliul Judeţean Cluj, Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj, Muzeul de Artă Cluj
Parteneri media: Transilvania Reporter, Monitorul de Cluj, Napoca FM, Părinţi Clujeni,
			
Peditel, Sfatulparintilor, parinti.com, smartandhappychild, urbankid, clujulcopiilor

