
Țestoasa Roșie
lungmetraj

Recomandat 10 ani+



O poveste care trece, poetic și delicat, prin
toate marile etape ale vieții unei ființe umane,
pornind de la un naufragiu pe o
insulă tropicală populată de broaște țestoase,
crabi și păsări.

Teme: apartenență, izolare, armonie cu
natura, familie
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De ce crezi că filmul nu a avut deloc dialoguri?

1.

Ți-a plăcut această alegere, i-ai înțeles sensul sau ai simțit lipsa unor
conversații?

2. 

Compară această animație cu altele pe care le-ai văzut. Care sunt
asemănările și diferențele?  (stil de desen, număr de personaje, culori, ritm
și dinamică etc.)

3.

Propuneri
teme de
discuție
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Dacă e prima animație în acest stil, află că e o co-producție cu celebrul
Studio Ghibli din Japonia, fondat de Hayao Miyazaki, alături de alți 2
regizori și un producător. Animațiile lui Miyazaki au extrem de mulți fani
și e probabil să devii unul dintre ei după ce descoperi seria TV „Moomin”
sau lungmetrajele „My Neighbor Totoro”, „Princess Mononoke”, „Spirited
Away”, „Arrietty”.

4.

În cât timp crezi că se poate face un film de animație care are o oră și un
pic? Oare unii oamenii aleg să facă animație în loc de filme cu actori 
 pentru că e mai simplu? Sau pentru că animația le dă un cu totul alt fel de
libertate? Argumentează-ți părerea. (Caută informații care să te ajute să îți
formulezi o părere argumentată.)

5.



Țestoasa roșie (2016)

Regizor: Michael Dudok de Wit
Țara: Franța, Japonia
Gen: animație, fantezie, dramă
Durată: 80 min

Festivaluri: nominalizat la Oscar - secțiunea animație
(2017), în selecția festivalurilor Cannes IFF 2016
(premiat - Un Certain Regard - Special Jury Prize),
Melbourne IFF 2016, Sarajevo IFF 2016, TIFF Toronto
2016, San Sebastian IFF 2016, Montreal IFF 2016, BFI
London IFF 2016, Rome IFF 2016, Cinekid Amsterdam
2016, Leeds YFF 2017, Animafest Zagreb 2017
(premiat)
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