POZVánka / INVITATION

Kino za školou 2019:
Konference o filmové
a audiovizuální výchově
26. KVĚTNA 2019 / Zlín

Cinema in School and Beyond
2019: Inspiration for Film
and Audiovisual Education
26 may 2019 / zlíN

Zlín Film Fest, Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, Kancelář Kreativní Evropa –
MEDIA ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu NIPOS
si vás dovolují pozvat na konferenci

Zlín Film Fest, the Association for Film and Audiovisual Education and Creative Europe Desk CZ –
MEDIA in cooperation with the National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS)
cordially invite you to a conference entitled

Kino za školou 2019:
Konference o filmové a audiovizuální výchově

Cinema in School and Beyond 2019:
Inspiration for Film and Audiovisual Education

která se koná v neděli 26. 5. 2019 (9–15 h)
v sále Alternativa – kulturní institut Zlín (Osvoboditelů 3778, Zlín)

which will take place on Sunday, 26 May 2019 (9 a.m. – 3 p.m.)
in the conference hall of the Alternativa – kulturní institut Zlín (Osvoboditelů 3778, Zlín)

PROGRAM

PROGRAMME

9:00–9:30

Registrace

9:00 – 9:30 a.m.

Registration

9:30–11:00

9:30 – 11:00 a.m.

11:15–13:00

11:15 a.m. – 1:00 p.m.

14:00–15:00

2:00 – 3:00 p.m.

Vstup zdarma, bez předchozí registrace. Konference bude probíhat v češtině a v angličtině,
simultánní tlumočení je zajištěno.
Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby,
https://www.amaterskatvorba.cz.

Free entry, no registration required. The conference will be held in Czech and in English.
Simultaneous interpreting will be provided.
The event is part of the Week of Art Education and Amateur Work,
https://www.amaterskatvorba.cz.

Filmová/audiovizuální výchova v napojení na další obory Umění a kultury
 oderátor: Linda Arbanová
M
• Petra Peštová (ZUŠ Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem) – Naši Italové
• Andrea Baumannová (Gymnázium, OA a JŠ s PSJZ Hodonín) – Moderní dějiny očima
studentů
• Terezie Čermáková – Lenka Trantírková (MUO Olomouc) – POZNÁVAT – TVOŘIT –
VZDĚLÁVAT FILMEM: Příklady dobré praxe z muzejního prostředí
• Jitka Andrysová (Post Bellum) – Práce Paměti národa
Knihovny filmů a jejich využití v aktivitách filmové výchovy
 oderátor: Pavel Bednařík
M
• Vlaďka Chytilová (Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA, ČR) – Kreativní Evropa a podpora
pro tvorbu filmových katalogů
• Ginte Zulyte (Meno Avilys, Litva) – Propojování filmů, generací a míst: národní filmové
dědictví a evropský filmový katalog CinEd
• Agata Sotomska (Národní filmový archiv /FINA/, Polsko) – Jak dostat filmy do škol:
příklad projektu Filmoteka Szkolna
• Sita Jacobsen (Norský filmový institut, Norsko) – Strategie Cinematéky Oslo ve výuce dětí
a mládeže
• Jennifer Johnston (Into Film Belfast, Velká Británie) – Kurátorství pro výchovu v 21. století
Prezentace inspirativních přístupů a projektů filmové výchovy
 oderátor: Tereza Cz Dvořáková
M
• Karolína Čížková (Animuj.cz) – Projekt Animuj.cz
• Viktória Rampal Dzurenko (ZUŠ Jana Hanuše, Aeroškola, FAMU) – (Ne)podceňovanie
vedomej výstavy, či schopnosti čítania podtextu vo filmovom diele v rámci filmovej
výchovy a kreatívne premostenie a presahy tvorby filmu a iných druhov umenia, hra
s podtextom v praxi skrze obsah a formu
• František Topinka (Gymnázium Elišky Krásnohorské, Aeroškola) – Školní filmový festival
jako prostředek mediální a filmové výchovy
• Barbora Holubová (PedF UK) – Filmová a audiovizuální výchova – specifika a přesahy
vzdělávacího předmětu

Connecting film and audiovisual education to other fields of art and culture
 oderator: Linda Arbanová
M
• Petra Peštová (Jan Ryba Art and Music School, Rožmitál pod Třemšínem) – Our Italians
• Andrea Baumannová (Hodonín Grammar School, Business Academy and Language
School) – Modern history through the eyes of students
• Terezie Čermáková – Lenka Trantírková (Olomouc Museum of Art) – SEEING – CREATING
– LEARNING THROUGH FILM: Good practices from the museum environment
• Jitka Andrysová (Post Bellum) – The work of Memory of the Nation
Building and using film libraries in film and audiovisual education projects
 oderator: Pavel Bednařík
M
• Vlaďka Chytilová (Creative Europe Desk CZ – MEDIA, Czech Republic) – Creative
Europe’s support for curated film catalogues
• Ginte Zulyte (Meno Avilys, Lithuania) – Linking Films, Generations and Places:
national film heritage and European cinema catalogue CinEd
• Agata Sotomska (National Film Archive /FINA/, Poland) – Bringing cinema into the school:
a case study of Filmoteka Szkolna
• Sita Jacobsen (Norwegian Film Institute, Norway) – Strategies of Cinematheque of Oslo
for teaching children and young audiences
• Jennifer Johnston (Into Film Belfast, UK) – Curation for 21st Century Education

Presentation of inspirational film education approaches and projects
 oderator: Tereza Cz Dvořáková
M
• Karolína Čížková (Animuj.cz) – Animuj.cz project
• Viktória Rampal Dzurenko (Jan Hanuš Art and Music School, Aeroškola, FAMU) – (Not)
underestimating the power of an exhibition, or the ability to read the subtext in a film work
within film education, and the creative bridging and overlap between filmmaking and other
types of art, play with subtext in practice through content and form
• František Topinka (Eliška Krásnohorská Grammar School, Aeroškola) – School film festival
as a media and film education tool
• Barbora Holubová (Faculty of Education, Charles University) – Film and audiovisual
education: specific characteristics and overlapping areas in the school subject

