filmová projekce s diskuzí
co a k čemu to je:
Připravit filmový večer je jednou z nejsnazších cest, jak dostat k lidem
důležitou informaci, aniž byste vy sami museli být odborníky na dané
téma. Hlavní roli u této jednorázové akce hraje film. S jeho výběrem si
proto dejte záležet. Dobrý film pro tuto příležitost poznáte podle toho,
že ve vás vzbuzuje emoce a také otázky. Nabízí nový pohled na
kontroverzní téma, předkládá relevantní fakta, nabádá k zamyšlení.
Inspirací při pořádání filmové projekce s diskuzí vám může být
mezinárodní filmový festival Jeden svět.

jak na filmovou projekci:
1) Jak vybrat správný FILM?
Zaměřte se na zajímavé dokumenty či filmy založené na skutečných
událostech. Hledejte spojitost s tématem vašeho projektu. Zkuste vybrat
méně známý film, abyste se vyhnuli možnosti, že už ho většina lidí z vaší
cílové skupiny vidělo. Posuďte také, zda film není příliš dlouhý a zda vás nad
ním napadají otázky k diskuzi. Je skvělé, když film odpovídá na nějakou
otázku, která je ve společnosti aktuální. Na film, který chcete promítat, se
nejdřív sami podívejte, a to klidně víckrát. Zapište si vaše postřehy a
připravte si otázky, o kterých se můžete s lidmi po projekci bavit. Snažte se
otázky propojovat s tématem vašeho projektu.
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2) Jak být LEGÁLNÍ?
Ne každý film můžete promítat zdarma - na většinu snímků se vztahují
autorská práva a i když je stáhnete legálně za malý poplatek, neznamená to,
že je můžete promítat veřejně. Je proto nejlepší vybrat si film, který je určený
k veřejnými promítání. Jedná se například o databázi filmů Jeden svět,
Ji.hlava, nebo databázi Bioscop, zajímavé filmy s environmentální tematikou
můžete za malý poplatek získat z databáze festivalu Ekofilm či na stránkách
Da Film. Podobných databází existuje mnoho.

3) Jak vybrat MÍSTO?
Především podle předpokládaného zájmu. Pokud věříte, že vámi vybraný film
má potenciál zaujmout i lidi mimo vaši komunitu, můžete zvážit i pronájem
městského kina. Menší filmovou projekci lze ale uspořádat i ve vaší třídě.
Mějte na mysli, že pro projekci filmu je potřeba dostatečné temno a dobrý
projektor i reproduktory zvuku. Vyzkoušejte si předem, zda se zvuk příliš
nerozléhá a zda je ve vybrané třídě vhodná zeď, na kterou film promítnete.
Pokud se rozhodnete pro větší prostor, zvažte využití mikrofonů pro
následnou diskuzi.

4) Jak pozvat LIDI?
Sociální sítě jsou v tomto případě vaším nejlepším přítelem. Nalákejte lidi na
filmový večer a ve stručnosti shrňte téma vybraného filmu. Můžete také
vytvořit letáček, který vyvěsíte na nástěnku ve škole či na městskou
vývěsku.
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5) Jak film UVÉST?
Připravte si krátký proslov, kterým film uvedete. Můžete zmínit zajímavé
informace o producentovi a režisérovi, hercích či o kontextu promítaného
filmu. Zasvěťte návštěvníky do tématu a nebojte se jim položit otázky, nad
kterými se mají při sledování zamýšlet. Umožníte jim tak lépe se připravit na
diskuzi, která bude následovat po projekci. Můžete jim také rozdat
doprovodné materiály k filmu, pokud nějaké máte.

6) Jak vést DISKUZI nad filmem?
Diskuzi nad filmem můžete mít buď čistě ve vlastní režii, případně na ní
můžete přizvat hosta/ku. Pokud se vám podaří sehnat odborníka, který má k
tématu co říct, pozvednete celou promítací akci ještě o stupínek výše. Ať už
budete vést debatu sami, či s hostem, připravte si předem několik otázek,
které rozproudí řeč. Člověk, který bude akci moderovat, by měl mít k ruce
pomocníky, kteří zajistí koloběh mikrofonu v hledišti i občerstvení pro hosta.

7) Jak promítací akci UKONČIT?
Úkolem moderátora je mimo jiné vědět, kdy je na čase debatu ukončit.
Správná chvíle je buď ve chvíli, kdy divákům dojdou otázky, případně
tehdy, že by se doba diskuze blížila jedné hodině. Myslete i na lidi, kteří už
pospíchají domů. Debatu je dobré na závěr několika větami shrnout.
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drobnosti, které pomůžou:
Hosta/ku hledejte ideálně v místě, kde budete film
promítat. Ptejte se mezi známými i přáteli, oslovte
kulturní a vzdělávací centra, univerzity, muzea,
galerie či redakce novin podle toho, jakého
odborníka hledáte.
Pokud se vám hosta/ku podaří získat, nezapomeňte
jeho/její jméno zmiňovat při propagaci akce v události
na sociálních sítích či na plakátech. Host může přilákat
i lidi, kteří by na samotnou projekci nepřišli.

V případě, že už potřebujete skončit a z hlediště stále
přichází otázky, můžete diváky vyzvat, aby v diskuzi
pokračovali později, třeba v nedaleké restauraci či v
bufetu.
Dejte nám vědět na ekoskola@terezanet.cz nebo
FB EkoškolaCZ, jaké to bylo! Jsme napnutí :)
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