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Brazílie | 2022 | 75 minut | režie: Alê Abreu

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu. Vidíš dvě animované postavičky a spoustu 
nádherných barev.

  Co všechno tě napadne při pohledu na obrázek? Místo děje, 
technika animace, komu je film určen, jaký člověk ho vytvořil…

  Láká tě tento plakát ke zhlédnutí filmu, nebo bys ho přehlédl/a? 

/ Po projekci /

Příběh filmu
I animované filmy s roztomilými postavičkami mohou mít složitý a nejednoznačný děj, až by se mohlo zdát, 
že nejsou určeny jen dětem. Ostatně sám režisér Alê Abreu řekl, že nikdy nepřemýšlel nad tím, že dělá film 
pro děti. Své filmy nabízí všem generacím diváků – dětem, teenagerům i dospělým. Zkus se zamyslet nad 
tím, o čem film pojednával:

  Kdo jsou Claé a Bruo? 

  Jaký je rozdíl mezi Královstvím Měsíce a Královstvím Slunce?

  Kdo jsou podle tebe Perlimpové?

  Jaké místo představuje Kouzelný les?

  Popiš, jak je ve filmu vyobrazená válka

  Jaké jsou tvé pocity na konci filmu?

Mezinárodní filmový festival pro děti a mladé publikum
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Animace, barvy a zvuky
Nejvýraznější na celém filmu je zvolená barevnost . Tvůrci pracovali s celou škálou krásných výrazných barev.

 Co podle tebe tato barevnost značí? Je zde jen pro efekt, nebo chce něco sdělovat?

  Barevnost objektů, prostředí a postav bychom mohli přirovnat k barevnosti v psychedelickém umění. 
Jde o umění, které nám má navodit stav změněné mysli jako při halucinacích. Tyto prožitky jsou spojeny 
s fantazií a říká se, že se při nich mysl otevírá. Jak se liší barevnost světa v Kouzelném lese a ve světě 
Obrů? 

  Dětský svět – Kouzelný les: území, kde je vše možné a kde neexistují překážky. Zkus popsat, jaké 
překážky NEexistují v Kouzelném světě a proč tam dochází ke spojení s přírodou, a jaké překážky 
si naopak tvoří Obři ve svém světě. Připomínají ti tyto dva světy nějaké skutečné místo na světě 
s podobnými aktuálními problémy? 

  Zajímavou část filmu tvoří zvuky. Ve filmu je nazýváme ruchy. V Kouzelném lese doprovázejí pohádkovou 
barevnost a jako celek působí tajuplně a hravě zároveň. Hudba je téměř meditační, ruchy odkazují na 
zvuky lesa – ozvěna, bublinky, zvonkohra, ptáci, žáby. Pusť si ještě jednou ukázku zvuku (zavři oči a jen 
poslouchej): 00:26:10 – 00:26:55. Jak na tebe tyto ruchy působí?

Symboly?
Všimni si, že film odkazuje na spoustu aktuálních palčivých témat. Zvířata v lese a Perlimpové, kteří se ukryli 
před světem, jsou například odkazem ke znečišťování planety.

Co (nebo koho) podle tebe mohou představovat:

 Vlna slizu

 Fabrika

 Obři

 Kapitán Zlaťák


