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FILM MINT
KÖZTES
NYELV
A PrimaTeen a Primanima fesztivál és a
budaörsi BABtér kezdeményezése,
melynek célja, hogy bővítse a vizuális
kultúra oktatásának lehetőségeit az
animációs filmek segítségével.
A film a közvetítő felnőtt és gyerek között,
serdülő és szülei között, a gyerek és a
társadalom között, a kamasz és a világ
között. A film egy olyan nyelv, amelyet
minden gyerek és serdülő képes dekódolni,
az aktuális érzelmi állapota mentén a
pszichéjébe beengedni.
A Primanima animációs fesztivál az
esztétikai élményen túl éppen ezt a köztes
nyelvet nyújtja azoknak a fiataloknak és
felnőtteknek,
akik
érteni
szeretnék
nemcsak a gyerekek világát, de azt is,
ahogyan a gyerekek a világot látják.
A barátság, a másikhoz való kapcsolódás, az
abúzus, a bántalmazás, a krízishelyzetek
megélése
mind-mind
olyan
témák,
melyekről
nem
könnyű
beszélgetni,
ugyanakkor elengedhetetlen a róluk való
közös gondolkodás. A filmek és az azt
követő beszélgetés ebben igyekszik a
látogatóknak segíteni.

Azok a gyerekek és kamaszok, akik
megtanulják jól olvasni a mozgóképet,
könnyebben tudnak a világban tájékozódni
és bátrabban mernek kezdeményezni egy
érzelmileg megterhelő helyzetben is. Az
animációs
filmek
ugyanis
segítenek
reflektálni, azonban ha a téma túl
megterhelő lenne, a műfaj a távolításnak is
teret enged.
Egy tartalmilag jól megírt és vizuálisan is jól
megformált animáció fejleszti az érzelmi
intelligenciát és a nyelvi készségeket,
valamint segít morális kérdésekről is
gondolkodni.
Peer Krisztina
klinikai gyermek és ifjúsági
szakpszichológus
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FILMEK

PRIMATEEN PROGRAM 1 (1315 ÉVESEKNEK)

PRIMATEEN PROGRAM 2 (1618 ÉVESEKNEK)

The Chimney Swift _ Frédéric SCHULD
(DEU)
A Devil in the Pocket _ Antoine BONNET,
Mathilde LOUBES (FRA)
Precious _ Paul MAS (FRA)
Childskin _ Pepi EIREW (CAN)
Island _ Mengqian CHEN (FRA)
In the Shadow of the Pines _ Anne
KOIZUMI (CAN)
Strawberry Candy _ Nianze LI (CHN)
To the Dusty Sea _ Héloïse FERLAY (FRA)

Esperança _ Cécile ROUSSET, Jeanne
PATURLE, Benjamin SERERO (FRA)
The Social Cube _ Bety SUCHANOVÁ (CZE)
Story _ Jola BAŃKOWSKA (POL)
To Be a Goat _ Milda KARGAUDAITE (GBR)
Lame Holidays _ Manon DAVID (FRA)
The Fire Next Time _ Renaldho PELLE
(GBR)
Second Round _ Alex KHLEBNIKOV (ISR)
It Must Be Normal? _ Alexandra PEAKE
(GBR)
Perfect Vaginia _ Alexandra PEAKE (GBR)
Montagne _ Louise CAILLIEZ (FRA)

CSATLAKOZZ

RÉSZLETEK

Idén a Primanima Mini keretében a
budaörsi BABtérben két nap vetítjük le a
tiniprogramot és a pénteki alkalmakon
lesz lehetőség csatlakozni a
beszélgetésekhez a szekció védnőkével,
Peer Krisztina ifjúsági szakpszichológussal.
A vetítések kedvezményes ára 800 Ft.
Megköszönjük, hogy támogatod a
munkának és a program elstartolását a
jegyvásárlással. A csoportok jelentkezését
nora@babter.hu e-mailcímre várjuk.
A PrimaTeen programot a szervezők a
fesztivál után több budapesti és vidéki
helyszínekre is tervezik utaztatni, amelyre
az intézményvezetők, pedagógusok is
tudnak jelentkezni, hiszen akár egy
osztályfőnöki órán is remek eszköz lehet
egy ilyen filmválogatás. Amennyiben a
pályázati lehetőségeink megengedik, ezek
a vetítések már ingyenesek lesznek.
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IDŐPONTOK

OKTÓBER 22. (PÉNTEK)
9:30 PRIMATEEN PROGRAM 1 (13-15
éveseknek) Peer Krisztinával / 1 óra vetítés,
45 perc beszélgetés / BABtér nagyterem
11:15 PRIMATEEN PROGRAM 2 (16-18
éveseknek) Peer Krisztinával / 1 óra vetítés,
45 perc beszélgetés / BABtér nagyterem
13:30 PRIMATEEN PROGRAM 1 (13-15
éveseknek) Peer Krisztinával / 1 óra vetítés,
45 perc beszélgetés / BABtér nagyterem
OKTÓBER 24. (VASÁRNAP)
13.00 PRIMATEEN PROGRAM 1 (13-15
éveseknek) / BABtér nagyterem
14.15 PRIMATEEN PROGRAM 2 (16-18
éveseknek) / BABtér nagyterem

HELYSZÍN

KAPCSOLAT

Budaörsi Animációs
Bázis és Kreatív Tér
(BABtér)
Templom tér 12.
2040, Budaörs
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