
Opinci
scurtmetraj 

Recomandat 8 ani+



Scurtmetraj bazat pe o poveste adevărată, a
unui călător ce a străbătut lumea întreagă.
Globetrotter în tinerețe, ajuns tatăl ce crește
de unul singur o fiică tot mai curioasă să
afle de ce este mama absentă din viața lor și
ce ascunde tatăl în cutiile cu comori. Pe
măsură ce tatăl se lasă convins să-și spună
povestea vieții, fiica primește o lecţie despre
pasiune, îndrăzneală, moarte, eroism şi
responsabilitate.

Teme: călătorie în jurul lumii, aventură,
prietenie, curaj, memorie, moștenire,
tradiții
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Cum e relația dintre tată și fiică? Se schimbă ceva pe parcursul filmului?
Cum și de ce?

1.

Din ce materiale crezi că sunt construite personajele? Sunt toate la fel?
Dacă nu, unde ai sesizat diferențele? Compară personajele din „prezent”,
când tatăl îi povestește fiicei aventurile sale cu personajele din „amintiri”.
Au același gen de culori? Dacă nu, de ce crezi că unele sunt mai intense,
mai vii, mai exuberante, iar celelalte mai domoale, mai cuminți și chiar
mai „pufoase”?

2. 

Cât de importantă ți se pare muzica în acest film? De ce crezi că a fost
aleasă? Încearcă să revezi fără sonor o bucată de film în care ai remarcat
muzica. Cum e?

3.

Propuneri
teme de
discuție
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Gândește-te la familia ta. Cine crezi că ar fi putut trăi aventuri de neuitat,
pline de provocări și de curaj? Cum ai putea afla aceste povești din trecut?

4.



Opinci (2019)

Regizor: Anton Groves, Damian Groves
Țara: România
Gen: animație, stop-motion, biografic, istoric,
musical
Durată: 18 min

Festivaluri: TIFF 2019 (premiat), Olympia
International Film Festival for Children and
Young People 2020, Clermont-Ferrand
International Short Film Festival 2020 (premiat),
Cinequest San Jose Film Festival 2020, EducaTIFF
2020
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