
Supa Modo
lungmetraj

Recomandat 9 ani+



Jo adoră filmele de acțiune cu super-eroi. Însă
la doar 9 ani, ea suferă de o boală terminală
pentru care nu mai sunt soluții. Ajunsă acasă
de la spital, Jo se plictisește îngrozitor până ce
sora ei mai mare are o idee. 
Adolescenta Mwix și mama lor reunesc
micuțul sat Maweni pentru o cauză comună -
aceea de a o convinge pe Jo că are puteri
super-speciale de-adevăratelea. Filmul
celebrează puterea imaginației și importanța
comunității.

Teme: empatie, încredere, vitalitate,
comunitate, bunătate, moarte, acceptare
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Care este super-eroul tău preferat? (Sau super-eroina.) De ce îți place? Ce apreciezi
la acest personaj?

1.

 Ce condiții trebuie să îndeplinească un personaj pentru a fi super-erou? Cum ai
defini un super-erou? Super-eroii au numai calități sau au și defecte? Dezbate cu
ceilalți.

2. 

De ce crezi că visează Jo să devină ea însăși un super-erou? O ajută această dorință
în vreun fel? Sau mai bine ar urma sfatul mamei de la început și ar sta în pat să se
odihnească?

3.

Propuneri
teme de
discuție

E D U C A T I F F

Toate ființele vii au un sfârșit. Oamenii știu asta și cu toate astea evită sau le este
greu să vorbească despre moarte. Ai observat diferențe între cum reacționează Jo
la boala ei, cum reacționează ceilalți copii din jurul ei și cum reacționează adulții
din film?

4.

Sătenii ajung să se implice în realizarea unui film de acțiune regizat de Jo. Ce
impact crezi că are asta asupra fetiței? Dar a mamei și surorii ei? Va fi important
filmul și pentru comunitate?

5.

A fost important acest film pentru tine?  Este un film de ficțiune, inventat, însă te-a
făcut să te gândești altfel la oamenii care sunt bolnavi în realitate?

6.



Supa Modo (2018)

Regizor: Likarion Wainaina
Țara: Germania, Kenya
Gen: dramă, ficțiune
Durată: 74 min

Festivaluri: premiat în cadrul festivalurilor Berlin
Generation 2018 (mențiune specială), Kristiansand CFF
2018 (premiul asociației europene de film pentru
copii), Zlin 2018, Lucas CFF Frankfurt 2018, Michel CFF
Hamburg 2018, Cinekid Amsterdam 2018, Vienna CFF
2018, Ale Kino! CFF Poznan 2018, KinoKino Zagreb
2019, Kineko CFF Tokyo 2019
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