
De la primele „desene” 
văzute în copilărie la co-
mediile romantice şi fi l-
mele de aventuri popula-
re în vremea adolescen-
ţei, fi lmul este mereu ală-
turi de fi ecare dintre noi 
în perioada copilăriei şi 
adolescenţei, timpul în ca-
re învăţăm cine suntem 
şi cine ne dorim să fi m. 
De multe ori, modelele de 
pe marele ecran sunt ce-
le care ne inspiră.

Această experienţă in-
dividuală trece la nivelul 
unei descoperiri colective, 
an de an, la EducaTIFF. 
Programul de educaţie ci-
nematografi că gândit spe-
cial pentru elevii clujeni 
face un pas înainte şi pro-
pune un tip special de fi l-
me: nu doar un produs co-
mercial, ci fi lme premia-
te de critici şi preferate de 
publicul marilor festiva-
luri, poveşti bine spuse ca-
re au puterea de a ajuta 
în auto-descoperirea atât 
de importantă în primii 18 
ani de viaţă.

Iniţiat de Asociaţia pen-
tru Promovarea Filmului 
Românesc, organizatorul 
Festivalului Internaţional 
de Film Transilvania 
(TIFF), programul Educa-
TIFF vrea să-i aducă pe 
tineri în sălile de cinema 
la fi lmele care contează. 
Expuşi tot mai mult în 
media la conţinut agresiv 

şi, adeseori, invaziv, co-
piii şi adolescenţii au ne-
voie de instrumentele ne-
cesare pentru a „decoda” 
un fi lm, a-i înţelege me-
sajele şi de a deprinde 
obişnuinţa de a privi ci-
nematografi a ca artă, nu 
doar produs comercial.

Programul EducaTIFF 
a fost creat pentru a dez-
volta gândirea critică şi 
puterea de analiză de ca-
re tinerii au nevoie în o-
rice domeniu de activita-

te şi, deopotrivă, în via-
ţa personală. „Una din-
tre problemele majore cu 
care se confruntă indus-
tria românească de fi lm 

este lipsa unui public avi-
zat şi format în obiceiul 
de a merge la cinema în 
mod regulat. Educaţia ci-

nematografi că stimulea-
ză învăţarea şi percepţia 
critică, ajutând copiii şi 
tinerii să devină capabili 
în a folosi fi lmul ca spri-

jin al propriei creativi-
tăţi”, spune Ramona Şăr-
bu, project manager 
EducaTIFF.

În 2015, EducaTIFF 
aduce la Cluj şase lung-
metraje premiate la fes-
tivaluri importante, care 
vor fi  urmate de dezba-
teri cu tinerii din sală. 
Elevii sunt invitaţi şi la 
activităţi practice – lecţii 
de cinema, seminarii de 
critică de fi lm și ateliere 
în care vor crea ei înşişi 
un desen animat. Pentru 
profesori şi publicul larg, 
calendarul EducaTIFF 
2015 este chiar mai ofer-

tant decât la ediţiile pre-
cedente; include lecţii de 
cinema pentru profesori 
şi publicul larg, dar şi 
dezbateri în care se va 
căuta alături de specia-
lişti de renume o soluţie 
pentru ca folosirea fi lmu-
lui ca instrument educa-
ţional să devină ceva fi -
resc şi în România, iar 
schimbarea şi dezvolta-
rea să se producă nu doar 
individual, ci şi la nivel 
instituţional.

Elevii din clasele II-XII, 
din unităţile de învăţă-
mânt din judeţul Cluj, vor 
putea participa la singu-
ra competiţie de fi lm des-
tinată acestei vârste, 
EducaTIFF – Tineri Cri-
tici de Film. Concursul îi 
provoacă pe copii şi ti-
neri să îşi exprime punc-
tele de vedere despre fi l-
mele vizionate, prin for-
mula consacrată a croni-
cii de fi lm, sprijinind ca-
drele didactice printr-o ac-
tivitate extraşcolară com-
petitivă şi de anvergură. 
Concursul reprezintă o 
oportunitate pentru elevi 
să vadă fi lme de calitate 
şi să îşi dezvolte capacită-
ţile de exprimare scrisă.

La competiţie pot par-
ticipa toţi elevii care vizi-
onează fi lmul dedicat ca-
tegoriei lor de vârstă, din 
programul EducaTIFF, 
respectiv:
•  Clasele II-IV: OPERA-
ŢIUNEA ARCTIC, 3 
iunie, ora 10:00, Cine-
ma Victoria;

•  Clasele V-VIII: SLĂ-
BĂNOAGA DE SO-
RĂ-MEA, 29 mai, ora 
10:00, Cinema Victo-
ria sau 31 mai, ora 
15:45, Cercul Militar;

•  Clasele IX-XII: O 
NOAPTE ÎN OSLO, 2 
iunie, ora 10:00, Cine-
ma Victoria.
Cele mai bune trei lu-

crări din fi ecare catego-

rie de vârstă vor fi  pre-
miate cu publicarea cro-
nicilor de fi lm pe site-ul 
ofi cial TIFF, o Diplomă 
de Merit şi o geantă de 
festival cu amintiri de la 
TIFF 2015. Cea mai bu-
nă cronică de fi lm din 
toate categoriile va câş-
tiga Marele Premiu: o ex-
cursie la Sibiu, între 26 
şi 28 iunie, la festivalul 
TIFF Sibiu, oferită de 
Compania de călătorii 
EXIMTUR elevului câş-
tigător şi părinţilor înso-
ţitori, cuprinzând caza-
re 2 nopţi la hotel, cu 
mic dejun inclus, şi bi-
lete pentru transport cu 
autocarul, precum şi in-
vitaţii la fi lmele din ca-

drul TIFF Sibiu, din par-
tea organizatorilor.

Cum se scrie o cronică 
de fi lm?

Pentru a învăţa des-
pre scrierea unei cronici 
de fi lm, elevii vor fi  spri-
jiniţi de profesionişti în 
domeniu, în cadrul semi-
nariilor de critică de fi lm 
susţinute de Raluca Bug-
nar, jurnalist clujean şi 
editor al site ului Cine-
maRX.ro şi Daniel Ifte-
ne, critic de fi lm şi asis-
tent universitar la Facul-
tatea de Teatru şi Tele-
viziune din cadrul Uni-
versităţii Babeş-Bolyai. 
Seminariile vor avea loc 
la Muzeul de Artă, ore-

le 12:30 – 14:00, pe 2 iu-
nie pentru elevii din cla-
sele IX-XII şi pe 3 iunie 

pentru elevii din clasele 
II-VIII, după proiecţiile 
de fi lm din program.

EducaTIFF: filme pentru viață  
Un film bun este întotdeauna o lecție autentică. Despre viață, prietenie, familie și dragoste, 
despre copilărie și adolescență, despre toate e vorba în filmele EducaTIFF.

Competiţie cu premii speciale pentru tinerii critici de film

6.000 de copii au participat 
pe parcursul anului 2014 la activităţile 
EducaTIFF din ţară.
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„Slăbănoaga de soră-mea” nu e ceea 
ce pare! 

Suedia/Germania, 2015, regia: Sanna Lenken. 
Durata: 105 min. Film subtitrat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 11 ani

Copiii sunt eroi în „Orășelul 
Alandala”
Germania, 2014, regia: Veit Helmer. Durata: 82 min.
Film dublat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 5 ani

„Jeremias”: cum ar fi să descoperi că 
ești un geniu?

Mexic, 2015, regia: Anwar Safa. Durata: 99 min. 
Film subtitrat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 11 ani
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Chiar când intră în inte-
resanta lume a 
adolescenței, Stella des-
coperă că sora ei mai ma-
re Katja, pe care o copi-
ază în orice face, ascun-
de o dereglare digestivă. 
Afecțiunea va distruge 
liniștea familiei. O po-
veste despre gelozie, dra-
goste şi trădare, dar spu-

să cu umor şi multă căl-
dură.

Filmul a câștigat Ursul 
de Cristal pentru „Cel mai 
bun fi lm” la prestigiosul 
festival de la Berlin în 
2015, precum și premiul 
publicului pentru „Cel 
mai bun fi lm scandinav” 
la festivalul din Goteborg, 
tot anul acesta.

Viaţa din micul oraş Bol-
lersdorf este dată peste 
cap când cercetătorii de 
piaţă decid că orăşelul 
e perfect pentru testa-
rea de produse, iar lo-
cuitorii acceptă cu en-
tuziasm. Doar că cei în 
vârstă sunt excluşi de 

la teste şi trimişi la azi-
lul de bătrâni. Ţine doar 
de şase copii de la gră-
diniţă să-şi elibereze bu-
nicii şi să readucă totul 
la normal!

Filmul a câştigat „Pre-
miul publicului” la fes-
tivalul de la Zurich, 2014.

Jeremias este un băie-
ţel extrem de inteligent, 
dar nepopular. După ce 
află că este un geniu, 
el încearcă să aibă suc-
ces, în ciuda faptului 
că provine dintr-o fa-
milie ignorantă şi săra-
că. La doar opt ani, tre-

buie să anticipeze cea 
mai grea decizie din 
viaţă: ce vrea să fie 
atunci când va creşte 
mare?

Filmul a câştigat pre-
miul FEISAL/FEISAL 
Award – Guadalajara 
2015.

Filmele de la EducaTIFF 2015
Șase lung-metraje premiate la festivaluri internaționale de profil pun în discuție teme specifice 
copilăriei și adolescenței.



 Despre curaj și supraviețuire, 
cu „Toto și surorile lui”

România, 2014, regia: Alexander Nanau. 
Durata: 93 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 15 ani

Intră în istorie cu „O noapte în Oslo”

Norvegia, 2014, regia: Eirik Svensson. Durata: 83 min. 
Film subtitrat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 15 ani

„Operațiunea Arctic”: 
te-ai descurca pe o insulă pustie?

Norvegia, 2014, regia: Grethe Bøe-Waal. 
Durata: 89 min. Film subtitrat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 8 ani

Totonel are zece ani şi 
aşteaptă, împreună cu 
surorile sale mai mari 
Andreea şi Ana, ca ma-
ma lor să se întoarcă de 
la închisoare. Pe măsu-
ră ce cresc, fi ecare din-
tre ei învaţă cum să se 
descurce singur, sperând 
ca familia să se reuneas-

că o dată cu revenirea 
mamei.

Filmul a primit premii 
pentru „Cel mai bun do-
cumentar” la Varşovia 
2014 şi Premiile Gopo 2015, 
premiul Silver Eye la Jihla-
va 2014 (Cehia), dar şi dis-
tincţia Grand Prix la Pre-
miers Plans 2014.

În ajunul Zilei Indepen-
denţei norvegiene, o în-
treagă naţiune se pregă-
teşte să bea şi să se dis-
treze. Sam şi Amir, doi 
adolescenţi de 15 ani, 
sunt hotărâţi ca această 
noapte să rămână în is-
torie. Băieţii se cunosc 

dintotdeauna şi sunt mai 
apropiaţi ca fraţii, dar 
următoarele 24 de ore le 
vor pune la încercare pu-
terea prieteniei.

Filmul a fost selectat 
la festivalurile Giffoni 
2014, Goteborg 2015 şi 
Santa Barbara 2015.

Din cauza unei greşeli 
tragice, Julia, în vârstă 
de 13 ani, şi Ida şi Sin-
dre, sora şi fratele ei ge-
meni de opt ani, ajung pe 
o insulă părăsită. Nimeni 
nu ştie unde sunt. Trebu-
ie să înfrunte teama, dar 
şi provocări periculoase: 

animale sălbatice, vre-
mea dezlănţuită, lipsa 
hranei şi problema comu-
nicării cu lumea civiliza-
tă. Cine îi va salva?

„Operaţiunea Arctic” 
a câştigat premiul pentru 
„Cel mai bun fi lm” la TI-
FF Kids 2015.
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Programul 
proiecțiilor 
EducaTIFF

•   Vineri, 29 mai, ora 10:00 | Cinema Victoria
SLĂBĂNOAGA DE SORĂ-MEA (Suedia, 2015, 11+)
• Sâmbătă, 30 mai, ora 10:00 | Cinema Victoria
ORĂŞELUL ALANDALA (Germania, 2014, 5+)
• Sâmbătă, 30 mai, ora 15:45 | Cercul Militar
JEREMIAS (Mexic, 2015, 11+)
• Duminică, 31 mai, ora 15:45 | Cercul Militar
SLĂBĂNOAGA DE SORĂ-MEA (Suedia, 2015, 11+)

• Luni, 1 iunie, ora 10:00 | Cinema Victoria
JEREMIAS (Mexic, 2015, 11+)
• Marţi, 2 iunie, ora 10:00 | Cinema Victoria
O NOAPTE ÎN OSLO (Norvegia, 2014, 15+)
• Miercuri, 3 iunie | 10:00 | Cinema Victoria
OPERAŢIUNEA ARCTIC (Norvegia, 2014, 8+)
• Joi, 4 iunie, ora 13:00 | Cinema Florin Piersic
TOTO ŞI SURORILE LUI (România, 2014, 15+))

Preţul unui bilet este de 8 lei. Organizatorii oferă 
gratuitate grupurilor organizate de la şcoli speci-
ale sau din afara municipiului Cluj-Napoca. 
Pentru detalii, contactaţi-ne la educatiff@tiff.ro.

ACTIVITĂŢI 
PENTRU ELEVI 
ŞI PROFESORI
Intrarea la evenimentele spe-
ciale (seminarii, ateliere, con-
ferinţe etc.) este gratuită, pe 
baza înscrierii prealabile prin 
e-mail, la adresa 
educatiff@tiff.ro.

ATELIERE DE 
ANIMAŢIE
30-31 mai și 6-7 iunie, 
ora 10:00 – 14:00 
| Muzeul de Artă

LECŢIE DE CINEMA | 
ECRANIZĂRI CU 
EXPLORATORI
cu Robert Ferguson (scriitor) 
şi Jan Erik Hols (critic de 
fi lm)
1 iunie, ora 16:00 – 19:00 
| Muzeul de Artă

SEMINARII DE 
CRITICĂ DE FILM
cu juriul Competiţiei Tineri 
Critici de Film
2-3 iunie, ora 12:30 – 14:00 
| Muzeul de Artă

LECŢIE DE CINEMA | 
COPIII ŞI FILMUL 
DOCUMENTAR
cu Alexander Nanau 
(regizor)
4 iunie, ora 15:00 – 16:30 | 
Muzeul de Artă

CONFERINŢĂ 
„IMPORTANŢA 
EDUCAŢIEI MEDIA ŞI 
CINEMATOGRAFICE”
cu Julie Ova (Norwegian 
Film Institute)
4 iunie, ora 14:00 – 16:00 
| UBB Facultatea de Teatru și 
Televiziune

LECŢIE DE CINEMA | 
ARTĂ ŞI CULTURĂ ÎN 
EDUCAŢIE
cu Elisabeth Aalmo (The 
Cultural Rucksack, Norvegia)
5 iunie, ora 13:00 – 16:00 | 
Muzeul de Artă
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Norvegia va fi  în centrul 
atenţiei, anul acesta, la 
Festivalul Internaţional 
de Film Transilvania, în 
cadrul unui program u-
nic, numit NORWAVE, 
care aduce producţii noi 
şi invitaţi de renume, dar 
şi evenimente educaţio-
nale, dedicate elevilor şi 
profesorilor.

Unul dintre puncte-
le-cheie ale agendei 
EducaTIFF 2015 va fi  con-
ferinţa despre „Importan-
ţa educaţiei media şi ci-
nematografi ce”, din data 
de 4 iunie, ora 14, susţi-
nută de Julie Ova, direc-
tor executiv al Departa-
mentului de Audienţă din 
cadrul Institutului Nor-
vegian de Film, la Facul-
tatea de Teatru şi Televi-
ziune (UBB). Ea va pre-
zenta modelul norvegian 
folosit în relaţia dintre e-
ducaţie – festivaluri – 
şcoală, argumentând im-
portanţa educaţiei media 
şi cinematografi ce în for-
marea tinerilor.

Pe 5 iunie, la ora 13, 
profesorii sunt aşteptaţi 
la Muzeul de Artă pen-
tru un alt eveniment de-
dicat lor, o lecţie de „Ar-
tă şi cultură în educaţie”, 
susţinută de Elisabeth A-
almo, curator şi coordo-
nator al departamentului 
de fi lm din cadrul proiec-

tului norvegian „The Cul-
tural Rucksack” – un pro-
gram naţional de artă şi 
cultură dezvoltat în şco-
lile norvegiene.

Participanţii vor vizi-
ona un fi lm dedicat tine-
rilor, vor analiza şi dis-
cuta despre emoţiile şi 
subiectele prezentate de 

fi lm, vor învăţa să apli-
ce exerciţii cu elevii în 
clase şi vor benefi cia de 
modele funcţionale din 
cadrul programului nor-
vegian, căutând, astfel, 
soluţii pentru a imple-
menta asemenea iniţia-
tive şi în şcolile româ-
neşti.

Publicul larg este invi-
tat de Ziua Internaţiona-
lă a Copilului, în 1 iunie 
la ora 16, la „Lecţia de ci-
nema – ecranizări cu ex-
ploratori”, organizată în 
parteneriat cu Departa-
mentul de Limbi şi Litera-
turi Scandinave al Facul-
tăţii de Litere (UBB), 

Norwegian Literature 
Abroad şi Ambasada Re-
gală a Norvegiei la Bucu-
reşti. Evenimentul are loc 
la Muzeul de Artă și in-
clude proiecţia fi lmului 
norvegian Kon-Tiki, po-
vestea lui Thor Heyerda-
hl, care a traversat Oceanul 
Pacifi c cu o plută de lemn 
în 1947, pentru a dovedi 
că sud-americanii din epo-
ca pre columbiană au pu-
tut traversa oceanul pen-
tru a se stabili în insulele 
polineziene. Filmul va fi  
urmat de două prelegeri 
consacrate exploratorilor 
norvegieni, de pe vremea 
vikingilor şi până azi. In-
vitaţii speciali Robert Fer-
guson, scriitor, şi Jan Erik 
Holst, critic de fi lm, vor 
prezenta universul explo-
ratorilor din perspectivă 
literară, istorică şi cine-
matografi că.

Participarea la toate a-
ceste evenimente este gra-
tuită, pe bază de înscri-
eri, la adresa de email: 
educatiff@tiff.ro

Aventuri și lecții norvegiene
Profesorii sunt invitați la dezbateri despre educația interactivă prin film, iar publicul larg are șansa 
de a descoperi fascinanta lume a exploratorilor norvegieni, alături de invitații speciali EducaTIFF 

Cu siguranţă că primul 
fi lm pe care l-am văzut 
vreodată fi ecare dintre 
noi a fost un desen ani-
mat. Pentru că „desene-
le” sunt modul prin care 
copiii descoperă şi încep 
să îndrăgească lumea fi l-
mului, EducaTIFF face 
pasul următor şi îi invi-
tă pe copiii între 7 şi 14 
ani la Atelierele de Ani-
maţie. Participanţii nu 
vor învăţa doar teorie, ci 
vor avea prilejul să lu-
creze practic pentru a 
crea o scurtă animaţie, 
totul cu sprijinul unor 
profesionişti în domeniu: 
clujenii Kassay Reka şi 
Makkai Bence.

Tinerii vor lucra în 
echipe, creând poveşti şi 
personaje, vor fi lma şi 
vor edita materialul, iar 

la fi nal se vor putea mân-
dri că sunt cu adevărat 
realizatori de fi lm!

Dar cine sunt profeso-
rii? Kassay Reka a absol-
vit Facultatea de Foto, 
Film, Media la Universi-
tatea Sapientia din Cluj, 
şi-a completat studiile în 
şcoli specializate pe ani-
maţie din Ungaria şi Fran-
ţa, iar teza ei de docto-
rat a fost pe tema prefe-
rinţelor elevilor din cla-
sele elementare privind 
eroii desenelor animate. 
Din 2010, Reka predă la 
UBB şi lucrează la un stu-
dio de animaţii numit Fox 
in the Box.

Makkai Bence a lucrat 
în design şi creaţie, iar 
din 2014 are propria agen-
ţie de branding şi comu-
nicare vizuală – Vizua-

litas Studio. A fost regi-
zor, scenarist şi anima-
tor pentru mai multe fi l-
me, cele mai cunoscute 
fi ind „Linie moartă”, pre-
miat cu Golden Remi, la 
Houston în 2003, şi ani-
maţia „Flottyi”,. În 2010, 
Bence a înfi inţat Asocia-
ţia Centrul Regional pen-
tru Cultură Audiovizua-
lă, împreună cu Kassay 
Reka, cu care a iniţiat 
mai multe activităţi de e-
ducaţie media, ateliere 
de creaţie şi de animaţie 
pentru copii şi tineri.

Atelierele susţinute de 
cei doi vor avea loc la 
Muzeul de Artă, în date-
le de 30-31 mai, respec-
tiv 6-7 iunie, între orele 
10 şi 14, iar participarea 
este gratuită pe baza în-
scrierii în prealabil.

Creează propriul desen animat!

Regizorul Alexander 
Nanau va preda la 
EducaTIFF 2015 mai mult 
decât o lecţie de cinema, 
în cadrul unui eveniment 
special în care partici-
panţii vor descoperi o lu-
me adesea ignorată. Ele-
vii şi profesorii care par-
ticipă la proiecţia fi lmu-
lui documentar românesc 
„Toto şi surorile lui” (4 
iunie, ora 13, la cinema 
Florin Piersic) sunt invi-
taţi după proiecţie la Mu-
zeul de Artă (ora 15) la 
un dialog cu regizorul, 

pentru a afl a mai multe 
despre genul documen-
tar, dar şi ce presupune 
să realizezi fi lme cu co-
pii, despre copii.

Alexander Nanau a 
plecat din România în 
Germania la vârsta de 9 
ani, dar consideră că a-
parţine în egală măsu-
ră ambelor ţări; de la 16 
ani a început să facă tea-
tru şi fi lm, urmând şi 
cursurile şcolii de fi lm 
de la Berlin.

Protagonistul din „To-
to şi surorile lui” este 
un puşti de 10 ani din 
Ferentari, nevoit să tră-
iască cu surorile mai 
mari în timp ce mama 
îi este la închisoare pen-
tru trafi c de droguri. Sin-
gura lui supapă este un 
centru de sprijin, în ca-
re descoperă hip-hop-ul 
ca formă de exprimare. 
Surorile lui Toto sunt şi 
ele la difi cila vârstă a 
adolescenţei, în care îşi 

caută un loc în lume şi 
se maturizează, datori-
tă circumstanţelor, îna-
inte de vreme.

Filmat într-un vérité 
necruţător, documenta-
rul ne oferă un acces fă-
ră precedent în ghetoul 
din Ferentari, în peni-
tenciare şi tribunale, 
într-o structură pe cât 
de onestă, pe atât de 
emoţionantă.

Acesta este cel de-al 
doilea documentar sem-
nat Alexander Nanau, 
selecţionat la numeroa-
se festivaluri internaţi-
onale de fi lm şi câştigă-
tor al unor premii de 
prestigiu. Criticii români 
l-au considerat unul din-
tre cele mai bune şi mai 
empatice producţii din 
2014: o poveste puterni-
că despre speranţă şi su-
pravieţuire. Iar protago-
nistul Totonel este, prin 
excelenţă, un supravie-
ţuitor!

O lecție de cinema, o lecție de viață

Alexander Nanau

Precum exploratorii din Kon-Tiki, și noi putem descoperi o nouă lume: în cazul EducaTIFF, o lume a cunoașterii și educației prin cinema


