Fantastyka i realizm w filmie - na podstawie Tajemnic
Rajskiego Wzgórza
1. Film fabularny fantasy Tajemnice Rajskiego Wzgórza jest
adaptacją powieści opublikowanej w 1946 roku przez Elizabeth
Goudge "A Little White Horse" (Mały, biały konik). Podaje się, że
zainspirowała ona J. K. Rowling do napisania przygód Harry'ego
Pottera.

Zadanie:
Czy wiesz, co to jest adaptacja? Jeśli tak, podaj przykłady
znanych Tobie adaptacji. Jeśli nie słyszałeś/aś takiego terminu
samodzielnie lub przy pomocy Pani przeczytaj jego wyjaśnienie.

a

daptacja filmowa - zwana również ekranizacją, polega na przemianie i

przystosowaniu dzieła literackiego do wymogów kina. Najczęściej przenoszone są na
ekran opowiadania i powieści. Można je także wystawiać w postaci sztuk teatralnych
czy musicali (mówimy wtedy o adaptacji teatralnej czy muzycznej).

2. W filmach gatunku fantasy obok wydarzeń i postaci realistycznych
(prawdopodobnych, mogących się wydarzyć w rzeczywistości)
pojawiają się wydarzenia i postacie fantastyczne ( niemożliwe do
zaistnienia w realnym świecie).

Fantastyka – dziedzina literatury (a także filmu i innych dziedzin sztuki i kultury).
Polega ona na tworzeniu istot, które są wytworem wyobraźni. Przedstawiony świat jest
zupełnie odmienny od tego, który znamy z życia.

Realizm, realistyczny – przedstawiający, odwzorowujący rzeczywistość
Zadanie:
Wpisz w schemat przykłady z filmu wydarzeń i postaci
fantastycznych i realistycznych.

Wydarzenia
Realistyczne
prawdopodobne

-

Fantastyczne
nieprawdopodobne

Postacie , bohaterowie
Realistyczne –
prawdopodobne

Fantastyczne –
nieprawdopodobne

-

3. Ogromny wpływ na świat przedstawiony w literaturze i filmie
gatunku fantasy mają przedmioty o magicznych właściwościach.

Zadanie:
Wymień magiczne przedmioty obecne w filmie
„Tajemnice Rajskiego Wzgórza”, w znanych Tobie innych
filmach oraz powieściach czy bajkach.

Zaprojektuj przedmiot o magicznych właściwościach.
Wypisz, jakie mógłby mieć zastosowanie w Twoim życiu.

Wymyśl fantastyczną, niemożliwą, aby ją spotkać w
rzeczywistości postać. Nadaj jej imię. Może opiszesz krótko
przygodę, w której weźmie ona udział?

Do zobaczenia we wrześniu. Pamiętajcie o
przysyłaniu Waszych prac na naszą stronę
internetową lub przynoszeniu ich do kina.
Miłych wakacji!!!
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