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Filmklub beszámoló
2018. november 1.-2019. április 30.
Foglalkozás vezető: Mészáros Zsuzsanna
A Filmklubbal a berekfürdői gyerekeknek lehetőségük nyílt megismerni a mozgókép
kialakulásának történetét. A régi televíziók, rádiók, fényképezőgépek vizsgálatakor
nosztalgikus, divatosan retró életérzéssel találkozhattak.
A mozgóképi kifejezőeszközök megismerésével, a választott filmek közös
megtekintésével, megbeszélésével, elemzésével, a vélemények ütközésével
személyiségfejlesztő tevékenységre is sor került.
A magyar és nemzetközi filmművészet kiemelkedő darabjainak megismerésével a
szereplők viselkedéséről, kialakított élethelyzeteikről alakítottunk véleményt.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a klubtagok minél tudatosabban és kritikusabban
használják a hagyományos és új médiumokat, hiszen a média szocializál, informál,
függőséget okozhat, de ami a legfontosabb: megfelelően használva, kiemelkedő
élményforrás lehet.
Az elmúlt pár hónapban főként a filmműfajokkal foglalkoztunk. Ezek közel sem
mentek könnyen, hiszen a mai filmvilág olyan eklektikus, hogy szinte nem lehet
műfajilag besorolni egy-egy alkotást. A szerzői -és tömegfilm még érthető, de a többi
fogalom nehezen konkretizálható a mai filmek segítségével, ezért sok régi
mozgóképből csemegézhettek a gyerekek.
A magyar filmkészítés sok szép eredménnyel gazdagodott az elmúlt években, ezért
fontos, hogy a fiatal generáció megismerje a hazai filmeket, filmkészítőket is.
Rengeteg új élménnyel és ismerettel gazdagodtak a résztvevők. Látásmódjuk alakult,
nyitottak lettek az új élmények (filmek) befogadására is.
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