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La ediția aniversară EducaTIFF, vrem să facem cunoștință cu cea mai nouă generație de 
cinefili așa încât, pentru prima dată, îi invităm pe copiii de (+)5 ani la proiecții special 
gândite pentru ei, cu scurtmetraje animate, non-verbale, la care părinții îi pot însoți 
liniștiți, căci nu mai e nevoie să le citească celor mici subtitrările. 

Programul e mai bogat ca oricând și include 15 proiecții cu filme aduse în premieră 
în România, un cine-concert de excepție, un film în premieră mondială, plus ateliere dis-
tractiv-educative cu traineri specializați în diverse domenii din lumea filmului, educației 
cinematografice și gândirii critice. 

Competiția Tineri Critici de Film le oferă din nou șansa copiiilor și adolescenților să-și ex-
erseze simțul critic și să descopere arta de a găsi argumente convingătoare și interesante. 
Copiii și adolescenții pot participa la această competiție – cu premii atractive! – dacă ne 
trimit o cronică scrisă sau filmată, în stil vlog, pe adresa educatiff@tiff.ro. Se pot scrie sau 
filma cronici pentru oricare dintre filmele incluse în programul EducaTIFF. Îi încurajăm și 
pe părinți și pe profesori să susțină participarea la această competiție. Primii 5 profesori 
care înscriu minim 5 elevi în Competiția Tineri Critici de Film vor primi o Diplomă de 
Merit și vouchere pentru a viziona 4 filme, la alegere, în cadrul TIFF 2018. 

Preț bilet pentru acces la filmele EducaTIFF: 10 lei. 

Cadrele didactice și adulții care însoțesc la cinema (inclusiv la cine-concert) grupuri de 
minim 5 copii, beneficiază de acces gratuit, pe bază de rezervare. Informații și rezervări: 
educatiff@tiff.ro sau 0747 492 499

Atelierele vor avea loc la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, iar accesul este gratuit, cu condiția 
să ne contactați pentru rezervarea locurilor.

Detalii:  fb.com/educatiff; www.tiff.ro/educatiff 

EDUCATIFF lA TIFF – 25 mAI – 3 IUnIE
SăRbăToRIM 10 ANI DE EducaTIFF! 

mailto:educatiff@tiff.ro
https://www.facebook.com/educatiff/
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Calupul conține 10 scurtmetraje, dintre care 9 sunt animații non-verbale, ușor de înțeles 
și pentru copiii mai mici, care nu știu încă să citească, fiindcă nu  conțin dialoguri și, deci, 
nu au nevoie de subtitrare.  Temele abordate în scurtmetraje sunt variate, de la ecologie 
la responsabilitățile pe care le împărțim cu și față de cei dragi. Scurtmetrajul spaniol 
„Einstein-Rosen” este o comedie filmată cu actori care explică chiar și pe înțelesul celor 
mici principiul unei „găuri de vierme” din cosmos.

10 SElECțIE InTErnAțIonAlă  
DE 10 SCUrTmETrAjE  
SuRTMETRAjE PoDuSE DE CANADA, LITuANIA, FINLANDA, INDIA, SPANIA, MExIC, MAREA 
bRITANIE, TAIwAN, bRAzILIA, uCRAINA, FRANțA, IRAN, ChINA, RuSIA. 
DuRATA: 75 MINuTE | RECoMANDAT CoPIILoR Cu vâRSTA DE PESTE 5 ANI (șI PăRINțILoR).

12 ZombIllEnIUm  

zombillénium, un parc tematic despre halloween, este unicul loc de pe glob unde 
monştrii se ascund în văzul tuturor. Când hector, un bărbat obişnuit, ameninţă că va 
dezvălui identitatea angajaţilor, directorul, un vampir, nu are decât o scăpare: să îl an-
gajeze şi pe el. Dar, pentru a-şi vedea din nou fiica, hector va trebui să scape de colegii 
săi zombi şi vârcolaci.
Film văzut și la festivalurile de la Cannes, Locarno și Busan. 

PRoDuS DE FRANțA. | DuRATA: 80 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă.
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE gIMNAzIALE șI DE LICEu.

UnIv. SApIEnTIA CInEmA DACIA, mănășTUr

https://www.facebook.com/educatiff/
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Eda are opt ani şi a fost un copil îndelung aşteptat pe care părinţii îl iubesc ca pe ochii 
din cap. Când tatăl său refuză să se supună invadatorilor nazişti în Cehoslovacia anului 
1939, familia e forţată să fugă şi să se adăpostească la ţară, în casa rudelor. Curând Eda 
va trebui să înfrunte un secret de familie...
Film câștigător al Premiul Publicului la Festivalul de Film Cottbus, Germania, în 2017. 

10 DESCUlț
bAREFooT

PRoDuS DE CEhIA, SLovACIA, DANEMARCA. DuRATA: 104 MINuTE 
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE PRIMARE șI gIMNAzIALE.
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duMINIcă27 
MAI

wendy are 12 ani şi este o călăreaţă neîntrecută, dar, după un oribil accident petrecut cu 
doi ani în urmă, refuză să se mai uce pe cal. Când fata dă peste Dixie, o iapă trimisă la 
abator, nu poate să nu o salveze. Este acesta începutul unei profunde prietenii? Şi oare 
această prietenie ar putea salva ferma de cai a bunicii lui wendy?
Jule Hermann – actrița din rolul lui Wendy – și-a dorit să salute publicul de la EducaTIFF 
așa că ne-a trimis un scurt clip ce va fi difuzat înaintea filmului. 

12 WEnDy

PRoDuS DE gERMANIA. DuRATA: 91 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT TuTuRoR CATEgoRIILoR DE vâRSTă.

CInEmA DACIA, mănășTUr
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zombillénium, un parc tematic despre halloween, este unicul loc de pe glob unde 
monştrii se ascund în văzul tuturor. Când hector, un bărbat obişnuit, ameninţă că va 
dezvălui identitatea angajaţilor, directorul, un vampir, nu are decât o scăpare: să îl an-
gajeze şi pe el. Dar, pentru a-şi vedea din nou fiica, hector va trebui să scape de colegii 
săi zombi şi vârcolaci.
Film văzut și la festivalurile de la Cannes, Locarno și Busan. 

10 ZombIllEnIUm

PRoDuS DE FRANțA. | DuRATA: 80 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă.
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE gIMNAzIALE șI DE LICEu.

12 SElECțIE InTErnAțIonAlă  
DE 10 SCUrTmETrAjE  

Calupul conține 10 scurtmetraje, dintre care 9 sunt animații non-verbale, ușor de înțeles 
și pentru copiii mai mici, care nu știu încă să citească, fiindcă nu  conțin dialoguri și, deci, 
nu au nevoie de subtitrare.  Temele abordate în scurtmetraje sunt variate, de la ecologie 
la responsabilitățile pe care le împărțim cu și față de cei dragi. Scurtmetrajul spaniol 
„Einstein-Rosen” este o comedie filmată cu actori care explică chiar și pe înțelesul celor 
mici principiul unei „găuri de vierme” din cosmos.
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SuRTMETRAjE PoDuSE DE CANADA, LITuANIA, FINLANDA, INDIA, SPANIA, MExIC, MAREA 
bRITANIE, TAIwAN, bRAzILIA, uCRAINA, FRANțA, IRAN, ChINA, RuSIA. 
DuRATA: 75 MINuTE | RECoMANDAT CoPIILoR Cu vâRSTA DE PESTE 5 ANI (șI PăRINțILoR).
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De când se ştie, ben a fost nedespărţit de fratele său, căruia i se spune “Simplu”. Simplu 
are 22 de ani, dar mintea lui este ca a unui copil de trei ani. Chiar dacă Simplu poate fi un-
eori enervant, ben nu-şi poate imagina viaţa fără el. Când mama lor moare pe neaşteptate, 
Simplu trebuie trimis la un centru special, dar ben nici nu vrea să audă. Cei doi fraţi fug şi, 
după o aventură extraordinară şi o noapte petrecută sub cerul liber, ben îşi dă seama că 
există o singură scăpare: să-şi găsească tatăl, pe care nu l-au mai văzut de 15 ani...
Actorii care au jucat rolurile fraților Ben și Simple (Frederick Lau și David Kross) au 
câștigat – împreună – trofeul pentru Cel mai bun actor la Bavarian Film Awards 2018.

10 CAnDoArEA FrATElUI mEU
My bRoThER SIMPLE

PRoDuS DE gERMANIA. DuRATA: 113 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE gIMNAzIALE șI DE LICEu.

12 vânăTorII DE vrăjIToArE
ThE wITCh huNTERS

jovan are zece ani şi suferă de paralizie cerebrală de când se ştie. boala sa îi domină 
zilele şi îl face să se considere invizibil în faţa celorlalţi, mai ales în faţa părinţilor şi a 
colegilor de clasă. Dar în imaginaţia lui lucrurile, ei bine, stau cu totul altfel. Şi ce poate 
face jovan atunci când Milica, noua sa colegă, este convinsă că mama ei vitregă este de 
fapt o vrăjitoare? Nu poate decât să o ajute...
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UnIv. SApIEnTIA

PRoDuS DE SERbIA, MACEDoNIA. DuRATA: 90 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE PRIMARE șI gIMNAzIALE.
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13 InSUlA CâInIlor  
ISLE oF DogS

japonia, într-un viitor distopic. Din cauza unei „gripe canine”, câinii au fost exilaţi pe o 
insulă îndepărtată, Insula câinilor. Cinci câini - Chief, Rex, boss, Duke şi King - nu mai pot 
de plictiseala cauzată de izolare, când pe insulă ajunge Atari Kobayashi, un băiat venit 
să-şi caute câinele, pe Spots. Câinii îl ajută pe Atari şi îl apără atunci când autorităţile 
japoneze vin să-l recupereze.
Prima animație aleasă să deschidă Festivalul de la Berlin, „Insula Câinilor” a și câștigat 
Ursul de Argint pentru Cel mai bun regizor (Wes Anderson) la Berlinale 2018. 
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PRoDuS DE SuA, gERMANIA. DuRATA: 101 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE gIMNAzIALE șI DE LICEu.

UnIv. SApIEnTIA CInEmA FlorIn pIErSIC

MIERcuRI30 
MAI

wendy are 12 ani şi este o călăreaţă neîntrecută, dar, după un oribil accident petrecut cu 
doi ani în urmă, refuză să se mai uce pe cal. Când fata dă peste Dixie, o iapă trimisă la 
abator, nu poate să nu o salveze. Este acesta începutul unei profunde prietenii? Şi oare 
această prietenie ar putea salva ferma de cai a bunicii lui wendy?
Jule Hermann – actrița din rolul lui Wendy – și-a dorit să salute publicul de la EducaTIFF 
așa că ne-a trimis un scurt clip ce va fi difuzat înaintea filmului. 

10 WEnDy

PRoDuS DE gERMANIA. DuRATA: 91 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE PRIMARE șI gIMNAzIALE.
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jovan are zece ani şi suferă de paralizie cerebrală de când se ştie. boala sa îi domină 
zilele şi îl face să se considere invizibil în faţa celorlalţi, mai ales în faţa părinţilor şi a 
colegilor de clasă. Dar în imaginaţia lui lucrurile, ei bine, stau cu totul altfel. Şi ce poate 
face jovan atunci când Milica, noua sa colegă, este convinsă că mama ei vitregă este de 
fapt o vrăjitoare? Nu poate decât să o ajute...

10 vânăTorII DE vrăjIToArE
ThE wITCh huNTERS

PRoDuS DE SERbIA, MACEDoNIA. DuRATA: 90 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE PRIMARE șI gIMNAzIALE.

12 CAnDoArEA FrATElUI mEU
My bRoThER SIMPLE

De când se ştie, ben a fost nedespărţit de fratele său, căruia i se spune “Simplu”. Simplu 
are 22 de ani, dar mintea lui este ca a unui copil de trei ani. Chiar dacă Simplu poate fi un-
eori enervant, ben nu-şi poate imagina viaţa fără el. Când mama lor moare pe neaşteptate, 
Simplu trebuie trimis la un centru special, dar ben nici nu vrea să audă. Cei doi fraţi fug şi, 
după o aventură extraordinară şi o noapte petrecută sub cerul liber, ben îşi dă seama că 
există o singură scăpare: să-şi găsească tatăl, pe care nu l-au mai văzut de 15 ani...
Actorii care au jucat rolurile fraților Ben și Simple (Frederick Lau și David Kross) au 
câștigat – împreună – trofeul pentru Cel mai bun actor la Bavarian Film Awards 2018.
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PRoDuS DE gERMANIA. DuRATA: 113 MINuTE
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE gIMNAzIALE șI DE LICEu.

UnIv. SApIEnTIA CInEmA DACIA, mănășTUr
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Dansatorii companiei battery Dance călătoresc în India, România, Coreea de Sud şi Irak, unde 
lucrează cu tineri din medii dezavantajate în cadrul programului Dancing to Connect. Au la 
dispoziţie doar o săptămână pentru a pregăti copiii pentru o punere în scenă finală, iar filmul 
surprinde efortul, frustrarea, hotărârea şi evoluţia atât a copiilor, cât şi a profesorilor lor.

La proiecție vor participa producatoarea filmului, Wendy Sax, și dansatorul Răzvan 
Stoian, care sunt încântați să revină la Cluj și să aibă la final o discuție liberă cu publicul 
prezent în sală.

11 povEșTI în mIșCArE
MovINg SToRIES

PRoDuS DE SuA. DuRATA: 85 MINuTE | SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT TuTuRoR CATEgoRIILoR DE vâRSTă.
INTRARE gRATuITă

13 STrăjErII
ThE SENTRIES

Străjerii sunt 19 copii aflați într-o tabără la munte, la cort, alături de cei doi însoțitori, 
Florentina și vasile. Atunci când unul dintre copii, Radu, se pierde în pădure, toți ceilalți 
din grup, inclusiv sora mai mică, se îngrijorează și fac tot soiul de scenarii fantastice. 
Mergem apoi alături de Radu, care găsește ajutor chiar acolo unde se aștepta mai puțin.

Filmările au avut loc în zona Râșnov, cazarea a fost asigurată exclusiv la cort, masa a fost 
exclusiv la cazan, băile exclusiv la râu, dar fericirea a fost la cote MAXIME.  
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PRoDuS DE RoMâNIA. DuRATA: 73 MINuTE
FILM ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASELE PRIMARE șI gIMNAzIALE.

CInEmA FlorIn pIErSIC CInEmA FlorIn pIErSIC
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CInEmA DACIA, mănășTUr

sâMbătă02 
IuNIE Eda are opt ani şi a fost un copil îndelung aşteptat pe care părinţii îl iubesc ca pe ochii 

din cap. Când tatăl său refuză să se supună invadatorilor nazişti în Cehoslovacia anului 
1939, familia e forţată să fugă şi să se adăpostească la ţară, în casa rudelor. Curând Eda 
va trebui să înfrunte un secret de familie...
Film câștigător al Premiul Publicului la Festivalul de Film Cottbus, Germania, în 2017. 

12 DESCUlț
bAREFooT

PRoDuS DE CEhIA, SLovACIA, DANEMARCA. DuRATA: 104 MINuTE 
SubTITRAT ÎN LIMbA RoMâNă. 
RECoMANDAT ELEvILoR DIN CLASE PRIMARE șI gIMNAzIALE.
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17 CInE-ConCErT – oChIUl mAgIC
EN PLEIN DANS L’oEIL  

Pornind de la opera cinematografică a celui cunoscut ca inventator al cinemaului, 
ochiul Magic recreează universul poetic al regizorului georges Méliès în armonie cu 
compozițiile muzicale spectaculoase compuse de către jean-Francois Alcoléa și inter-
pretate live de către Alcoléa & Cie. Cei mai mici dintre spectatori au șansa să descopere 
începuturile cinematografiei și ale animației și vor fi cuceriți de imaginile impresionante 
îmbinate într-o manieră jucăușă și curajoasă.

Proiecția filmelor în acompaniament live al celor trei muzicieni, printre ele „Le voyage 
à travers l’impossible” (1904) și „Le voyage de gulliver a Lilliput et chez les géants” 
(1902), va fi dublată de efecte de lumină și de un design scenic inovator, care vor face 
deliciul publicului tânăr.
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PRoDuS DE : jEAN-FRANçoIS ALCoLéA, DuRATA: 55 MIN.
RECoMANDAT PENTRu ToATE CATEgoRIILE DE vâRSTă.

CASA DE CUlTUră A STUDEnțIlorVINERI 1 IuNIE
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Cu ocazia celei de-a 10-a ediții, ne-am decis să ne unim forțele și cu alte programe 
dedicate educației cinematografice. Invităm așadar profesorii și învățătorii la un work-
shop organizat împreună cu Asociția Culturală Macondo. Formarea va fi coordonată de 
criticul de film Andreea Mihalcea și include prezentarea platformei internaționale CinEd, 
a instrumentelor de utilizare și a materialelor didactice audiovizuale disponibile. După 
prezentarea platformei și proiecția scurtmetrajelor Prima zi de școală/Rentrée des classes, 
de jacques Rozier (1956, Franța) și Luminița/Petite Lumiere, de Alain gomis (2002, 
Franța), trainerul lucrează împreună cu participanții activități practice, care pot fi adaptate 
ulterior oricărui film. Durata cursului este de 2 zile, câte 3 ore/zi, iar la final, participanții 
vor primi diplome.

CinEd este o iniţiativă europeană care îşi propune să îmbunătăţească şi să încurajeze 
dezvoltarea programelor de educaţie cinematografică adresate tinerilor între 6 şi 19 ani. 

CinEd este co-finanţat prin programul Europa Creativă/MEDIA al Uniunii Europene. 

WorkShop DE FIlm pEnTrU CADrE DIDACTICE, 
în pArTEnErIAT CU CinEd

săMbătă, 26 MAI șI duMINIcă, 27 MAI - oRA 11 :00

ACTIvITățI lA mUZEUl DE ArTă ClUj-nApoCA, CU InTrArE grATUITă
InFormAțII șI rEZErvărI pE EDUCATIFF@TIFF.ro SAU 0747 492 499
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Seminariile de critică de film vin în sprijinul elevilor cinefili care doresc să se înscrie în 
Competiţia Tineri Critici de Film. Scopul lor este de a stimula gândirea critică, abilităţile 
de analiză ale unui produs mediatic și de a lansa provocarea de exprimare liberă, însă 
argumentată, a părerilor despre filme. Seminariile sunt susţinute de membrii juriului 
Competiţiei EducaTIFF – Tineri Critici de Film: Raluca bugnar şi Daniel Iftene. 

Perioadă înscrieri cronici: 25 mai – 3 iunie 

SEmInArII DE CrITICă DE FIlm ACTIvITățI lA mUZEUl DE ArTă ClUj-nApoCA, CU InTrArE grATUITă
InFormAțII șI rEZErvărI pE EDUCATIFF@TIFF.ro SAU 0747 492 499

duMINIcă, 27 MAI – oRA 16:00
pentru elevi din clase primare și gimnaziale

sâMbătă, 2 IuNIE – oRA 16:00
pentru elevi de liceu
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Atelier de vorbit în public și social awareness, adresat elevilor de gimnaziu. În cadrul 
atelierului, participanții vor fi invitați să identifice și să exprime problemele cu care se 
confruntă în comunitățile din care fac parte. Pornind de la conceptele din Community 
Organizing, combinate cu elemente de storytelling și retorică de bază, elevii vor prezenta 
una dintre problemele identificate ca fiind comune, în cadrul unui joc de rol complex 
(proces decizional, negociere, pledoarie). Pentru a aborda o gamă cât mai diversă de 
probleme specifice, invităm elevi din cât mai multe școli clujene să participe, în echipă, 
sau individual.

Castalia Training Academy oferă cursuri de comunicare și oratorie - îi ghidează pe adulți și 
copii în a-și exprima clar și succint ideile într-o limbă străină sau în limba română. Printre 
proiectele lor, se numără tabăra de antreprenoriat pentru copii din medii dezavantajate, 
dar și cursuri de public speaking pentru angajații companiilor din Cluj. 

SpEAk-Up – ATElIEr DE vorbIT în pUblIC
CASTAlIA TrAInIng

luNI, 28 MAI șI MARțI, 29 MAI - oRA 14:00
pentru elevi din clase gimnaziale

ACTIvITățI lA mUZEUl DE ArTă ClUj-nApoCA, CU InTrArE grATUITă
InFormAțII șI rEZErvărI pE EDUCATIFF@TIFF.ro SAU 0747 492 499

https://www.facebook.com/educatiff/


Preț bilet: 10 lei.      Cadrele didaCtiCe și adulții Care însoțesC la Cinema (inClusiv la Cine-ConCert) gruPuri de minim 5 CoPii, benefiCiază de aCCes gratuit, Pe bază de rezervare. 

educatiff@tiff.ro 0747 492 499InformațII șI rezervărI educatiff

Atelierul încurajează copiii să își confecționeze propriul lor personaj folosind tehnici din 
teatrul de păpuși. Implică creativitate, dar și parte practică de asamblare a elementelor, 
folosind sisteme de prindere specifice. Astfel copiii își vor exersa mai multe abilități 
practice, și creative: alegerea unui pesonaj, desenarea individuală a elementelor care 
urmează să fie asamblate, decuparea lor, colorarea și asamblarea elementelor. Persona-
jele create pot fi utilizate ulterior în jocuri de teatru de păpuși sau animații.

Cristina Barsony este artist plastic, specializat la Londra în ilustrație de carte pentru copii. 
A realizat ilustrații pentru cărțile Povestea Hipopotamului de Pluș (editura Galaxia Copi-
ilor, 2013), Vivi și copacul roditor (Editura VIA, 2014), Povești cu nasturi (editua VIA, 2014), 
Destinul prințesei de NOR, (editura Curtea Veche Publishing, 2018).

ATElIEr DE CrEAțIE pErSonAjE AnImATE, 
CU CrISTInA bArSony

luNI, 28 MAI – oRA 17:00
pentru elevi din clase primare

ACTIvITățI lA mUZEUl DE ArTă ClUj-nApoCA, CU InTrArE grATUITă
InFormAțII șI rEZErvărI pE EDUCATIFF@TIFF.ro SAU 0747 492 499
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Toată lumea iubeşte animațiile - e distractiv să le priveşti, dar şi să le creezi. Cu ajutorul 
unui carneţel magic, al unui creion minune şi cu un pic de creativitate, copiii vor da viață 
propriilor idei, și vor avea pleca acasă cu un cinematograf de buzunar!

Ileana Surducan lucrează ca artist freelancer în domeniul ilustraţiei, al benzii desenate 
şi al ceramicii. Lucrările ei spun poveşti despre un fel aparte de a percepe realitatea - 
transformată într-un univers fantastic personal. Pentru Ileana, arta este un joc în care 
umorul devine indispensabil deoarece, mai presus de toate, oamenii au nevoie de curajul 
de a nu se lua în serios. 

Maria Surducan  face cu o mână ilustrație, cu o mână bandă desenată, cu cealaltă mână 
grafic design şi în cealaltă mână ţine ceaşca de cafea. Susține că așa-și poate desena o 
viață exact cum și-o dorește. Lucrează ca freelancer în studioul său din Cluj-Napoca și a 
publicat până acum cărți de ilustrație pentru copii și albume de bandă desenată.

ATElIEr DE AnImAțIE DE bUZUnAr
CU mArIA șI IlEAnA SUrDUCAn

MARțI, 29 MAI – oRA 17:00
pentru elevi din clase primare

ACTIvITățI lA mUZEUl DE ArTă ClUj-nApoCA, CU InTrArE grATUITă
InFormAțII șI rEZErvărI pE EDUCATIFF@TIFF.ro SAU 0747 492 499
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În cadrul atelierului, tinerii vor învăța despre tehnicile de bază ale actoriei de film, și vor 
avea ocazia să își exerseze, dar și să-și descopere abilități de improvizație, joc de rol, 
vorbit în fața unei camere de filmat. o ocazie foarte bună de a descoperi și de a încuraja 
tinere talente.

Dorotheea Petre și-a făcut debutul la 23 de ani, cu rolul principal în lungmetrajul Ryna, 
pentru care a și primit Premiul pentru Debut la Festivalul Internațional de Film Transilva-
nia. În 2005 este distribuită în producția Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, rol pentru 
care obține Premiul special al juriului pentru cea mai bună actriță la prestigiosul Cannes 
Film Festival, în secțiunea Un certain regard.

ATElIEr DE ACTorIE
CU DoroThEEA pETrE

MIERcuRI 30 MAI, oRA 16:00
pentru elevi de liceu

ACTIvITățI lA mUZEUl DE ArTă ClUj-nApoCA, CU InTrArE grATUITă
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Atelierul își propune să lămurească elemente precum expunerea, diafragma și ISo-ul, 
iar apoi participanții vor avea ocazia să pună în aplicare lucrurile tehnice învățate. Adi ne 
promite că cei  înscriși nu vor pleca de la atelier fără să înțeleagă cum trebuie să citească 
o imagine și să învețe cum să facă din fotografiile create “cărți de vizită” pe social media.

Despre Adi Bulboacă: “M-am născut în vara lui 1988 și 16 ani mai târziu am început să 
fotografiez. În orașele prin care am trecut, știu unde sunt teatrul și gara. Pentru mine, 
fotografia este un gest prin care încerc să dau înapoi societății ceea ce primesc, filtrat prin 
personalitatea mea.”

ATElIEr DE FoTogrAFIE
CU ADI bUlboACă

joI 31 MAI, oRA 16:00
pentru elevi de liceu

ACTIvITățI lA mUZEUl DE ArTă ClUj-nApoCA, CU InTrArE grATUITă
InFormAțII șI rEZErvărI pE EDUCATIFF@TIFF.ro SAU 0747 492 499
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EducaTIFF 2018 este un proiect cultural organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR).

Finanțatori: Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

Sponsori: Samsung, Pegas, Nikon, Noumax

Parteneri: Inspectoratul școlar județean Cluj, CinEd, Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Parteneri media: Smart and happy Child, Sunt Părinte, Intuitext, Sfatul Părinților, observator Cultural,  Transilvania Reporter, Monitorul de Cluj.

https://www.facebook.com/educatiff/

