CURSET DE CINEMA 2013 - 2014
Programació 1
“El procés de creació d’un film (I)”

Programació 2
“La tècnica i el llenguatge cinematogràfics (III)”

Per a alumnes de 5è i 6è de Primària, i 1r i 2n de Secundària

Per a alumnes de 3r i 4t de Secundària, i 1r i 2n de Batxillerat

Divendres 15 de novembre del 2013

Dijous 14 de novembre del 2013

Presentació del Curset

Presentació del Curset

A king in New York (1957, Un rey en Nueva York),
de Charles Chaplin
Una de les pel·lícules menys conegudes de la filmografia de Chaplin. Divertida
crítica a la societat dels Estats Units dels anys 50.

Divendres 13 de desembre del 2013

La sinopsi argumental com a adaptació d’una obra literària i el seu
tractament fílmic

The three musketeers (1948, Los tres mosqueteros),
de George Sidney
Pel·lícula d’aventures, però amb un to que quasi la converteix en un musical.
Basada en la famosíssima novel·la de Dumas.

Divendres 17 de gener del 2014

La sinopsi argumental com a creació original per a la realització
d’una pel·lícula i el seu tractament fílmic

River of no return (1954, Rio sin retorno), d’Otto Preminger
Un western diferent, centrat en el relat d’una fugida per un riu. Amb gairebé
només quatre personatges.

Divendres 14 de febrer del 2014

L’elaboració del guió

The fortune cookie (1966, En bandeja de plata),
de Billy Wilder
Una de les millors i més àcides comèdies de Billy Wilder.

Divendres 14 de març del 2014

El pla de rodatge i els equips que hi intervenen (1a part)

Secretos del corazón (1967), de Montxo Armendáriz
Com comença a fer-se adult un nen al món rural d’una Espanya trista i obscura?

Divendres 4 d’abril del 2014

El pla de rodatge i els equips que hi intervenen (2a part)

On the town (1949, Un día en Nueva York),
d’Stanley Donen i Gene Kelly
El naixement del musical modern. Una absoluta obra mestra.

A king in New York (1957, Un rey en Nueva York),
de Charles Chaplin
Una de les pel·lícules menys conegudes de la filmografia de Chaplin. Divertida
crítica a la societat dels Estats Units dels anys 50.

Dijous 12 de desembre del 2013

La pel·lícula. Pel·lícules en blanc i negre. La il·luminació natural

My darling Clementine (1946, Pasión de los fuertes),
de John Ford
Potser la millor versió de l’enfrontament dels Earp i els Clanton a OK Corral.
Excepcional banda sonora.

Dijous 16 de gener del 2014

La pel·lícula. Pel·lícules en color.

Rebel without a cause (1955, Rebelde sin causa),
de Nicholas Ray
Un grup de joves definitivament marcats per un ambient hostil i per una terrible
violència. Drama sense concessions de Nick Ray.

Dijous 13 de febrer del 2014

La pel·lícula. Pel·lícules en blanc i negre. La il·luminació expressionista.

To have and have not (1945, Tener y no tener),
de Howard Hawks
Dos escriptors extraordinaris –la novel·la d’Ernest Hemingway i el guió de
William Faulkner–, dos actors inoblidables –Humphrey Bogart i Lauren Bacall– i
Howard Hawks, un gran director. Entre el cinema negre i el d’aventures.

Dijous 13 de març del 2014

La pel·lícula. Pel·lícules en color. La il·luminació com a part del
document.

Imatge del film On the town (1949, Un día en Nueva York), d’Stanley Donen i Gene Kelly

HORARIS
• Les sessions comencen a dos quarts de deu del matí, als Cines
Imperial (plaça de l’Imperial, 4).
• Totes les pel·lícules es projectaran en versió original subtitulada.
• Preu del curset: 12 €
INSCRIPCIONS
• Programació 1
El procés de creació d’un film (I)
Per a alumnes de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO
Lloc web: http://www.sabadell.cat/ciutatiescola/

Dijous 3 d’abril del 2014

• Programació 2
La tècnica i el llenguatge cinematogràfics (III)
Per a alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat
Lloc web: http://www.sabadell.cat/ciutatiescola/

La pel·lícula. Pel·lícules en color. La iluminació com a element de
fantasia.

INFORMACIÓ

Secretos del corazón (1997), de Montxo Armendáriz
Com comença a fer-se adult un nen al món rural d’una Espanya trista i obscura?

On the town (1949, Un día en Nueva York),
d’Stanley Donen i Gene Kelly
El naixement del musical modern. Una absoluta obra mestra.

• Cineclub Sabadell
Carrer Doctor Crehueras, 24 Baixos
www.cineclubsabadell.org

PRESENTACIÓ
Endinsats definitivament al segle XXI, no sembla ja discutible que
la nostra és, bàsicament, una societat marcada per la cultura de
la imatge. Cal, doncs, que els nostres nois aprenguin a llegirla i a interpretar-la d’una manera tan natural com ho fan amb els
textos escrits. Lamentablement, però, això és així en pocs centres
educatius, i és que, de fet, el cinema -i la imatge, en generalencara no forma part dels actuals programes pedagògics. Només
a la Universitat -i fa ben pocs anys-, l’estudi de la cinematografia
ocupa un lloc d’un cert relleu. A l’ESO, apareix tan sols en algunes
matèries optatives i, quasi sempre, com a suport d’altres matèries
i no pas amb un pes específic propi. A Primària, és inexistent. Així
les coses, les noves generacions tenen força possibilitats d’acabar
els seus estudis substancialment mancats.
És per això que organitzem aquest curset de cinema, dins el
programa municipal d’activitats per a escolars Ciutat i Escola,
que pretén fer arribar als alumnes els coneixements bàsics que
els permetin d’accedir a la comprensió d’un film -estètica i de
contingut- amb tota la seva complexitat. Per fer-ho, hem programat,
com podeu veure, sis sessions compostes, cada una d’elles, d’una
introducció teòrica i la projecció d’una pel·lícula. Es lliurarà als
assistents un petit dossier, que inclourà un apartat teòric, informació
sobre els diferents gèneres cinematogràfics i els directors dels films
programats i un qüestionari de treball sobre cada un d’ells.
Aquest curset és obert als alumnes de tots els nivells a partir del
Cicle Superior de Primària. Esperem poder comptar amb la vostra
assistència i restem a la vostra disposició per qualsevol dubte que
pugueu tenir.
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