După ploaie
scurtmetraj non-verbal
Recomandat 5 ani+

EDUCATIFF

Pe pășunile verzi, un câine trăiește fericit
alături de stăpânul său, un cioban bătrân și
foarte neobișnuit. Păstorul nu se mulțumește
doar să-și tundă oile, ci transformă lâna în
nori pentru a crea ploaie, perpetuând astfel
ciclul vieții.
Dar dacă păstorul nu este etern, ce se va
întâmpla cu valea?
Film de animație realizat de 4 tineri regizori
francezi, în timpul studenției - Valérian
Desterne, Rebecca Black, Céline Collin, Juan
Olarte.
Teme: creativitate, prietenie, loialitate,
circuitul apei în natură, ciclul vieții.
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1.
Din ce ai văzut în film, ce fel de lucruri se întâmplă de-adevăratelea?
De exemplu: ciobani care au grijă de oi, oameni care sunt prieteni cu
câinii, câini de stână care îi ajută pe stăpânii lor să nu piardă oile, nori din
care cade ploaia

2.

Propuneri
teme de
discuție

Și ce fel de lucruri crezi că au fost inventate în film?
De exemplu: oi la care lâna crește de-odată (fiindcă beau apă), lână care se
transformă în nori de ploaie, tufe de spini care „tund” oile uniform și fără
să le zgârie

3.
Cine are grijă de cei din jurul său în film? În ce fel are grijă? E cineva care
nu face chiar nimic?
De exemplu: păstorul are grijă de câine, de oi, de nori, de ploaie, de vale;
câinele are grijă de oi, de păstor (îl anunță când are de tuns) și în cele din
urmă de nori, ploaie și de vale; oile au grijă de lână, iar lâna aduce ploaia
care ține totul în viață.

4.
Cine are nevoie de ceilalți și de ce? E vreun personaj care poate exista de
unul singur?
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După ploaie (2018)
Regizor: Valérian Desterne, Rebecca Black, Céline
Collin, Juan Olarte
Țara: Franța
Gen: animație digitală, non-verbal, fantasy,
dramă
Durată: 9 min
Festivaluri: Zlin Film Festival 2019,
Underexposed Filmfestival 2019, Kristiansand
2019, Cinechico 2019, Festival de cinema
European 2019, Animac Festival 2019, ClermontFerrand 2019 (premiat)

