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DĚTSTVÍ KALAMITY JANE
Francie, Dánsko | 2020 | 82 minut | režie: Rémy Chayé

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu a podívej se na trailer. Jaká asi bude hlavní 
hrdinka filmu? Kdy a kde se podle tebe film odehrává? Myslíš si, že 
animovaný film je pouze pro děti?

/ Po projekci /

Animace
  Viděl/a jsi již podobný film?

[1]

Příběh filmu
  Dokážeš popsat hlavní body příběhu? Které okamžiky byly pro Marthu Jane zlomové?

  Martha Jane získá přezdívku Kalamity. Přijímá ji po celou dobu stejně?

  Na konci filmu se Martha Jane vrací zpět k rodině. Je stále stejná, nebo se změnila? Pokud ano, jak?

Hlavní hrdinka
Hlavní hrdinkou filmu je dívka Martha Jane.

  Jak stará je podle tebe Martha? Lze to z filmu poznat? 

  Jaká je Martha Jane? Najdi tři slova, která ji budou charakterizovat. 
Čím ti byla sympatická a čím naopak ne?

  Jak se měla chovat dívka v době, kdy se film odehrává?

  Která pravidla Martha Jane porušovala?
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Možnosti animace
Animovaný film poskytuje autorům řadu možností nejen z hlediska uplatnění fantazie. Film Dětství Kalamity 
Jane je také označován jako western a road movie. 

  Znáš tyto pojmy? Jak bys je vysvětlil/a na našem filmu?

  Prohlédni si obrázek. Jak pracují autoři s barvami?

Calamity Jane – žena ve světě mužů
„Co to znamená být kluk? A co to znamená být holka?“ ptal se režisér známého snímku Až na severní pól 
(2015) Rémi Chayé po zhlédnutí dokumentu o slavné postavě dějin Spojených států Marthě Jane Cannary, 
známé spíše jako Calamity Jane.

  Zjisti, kdo byla tato žena a jaký byl její osud.

  Jak bys odpověděl/a na otázky režiséra ty?

Ostatní postavy
Ve filmu je celá řada dalších postav. Které ti byly sympatické a které ne?


