Pamietnik Florki

A partir de 3 anys

País: Polònia Any: 2014
Producció: Jadwiga Wendorff, Piotr Krolak
Argument i guió: Roksana JedrzejewskaWrobel
Animació: Kacper Porczyk, Agata Mikina,
Marta Strozycka, Jolanta Kedziora, Barbara
Koniecka, Janusz Martyn, Anna WroblewskaDzwoniarek, Dorota Ciesla, Piotr Rogowski,
Jolanta Dudzinska
Muntatge: Janusz Martyn
Durada: 65 minuts

Sinopsi
La Florentina és una musaranya (no se l’ha de confondre amb un ratolí!).
Amb la seva família ha anat a viure a un poblet del bosc on al principi
s’hi sentirà una mica sola, però aviat es farà amiga d’unes nenes degús:
Celestina, Albertina i Miquelina. Ella, que encara és molt petita, observa
el món que la volta amb el candor i la sorpresa d’un infant. Les seves
aventures, tendres i divertides, es reflecteixen al diari, on va aprenent el
que és realment important, encara que d’entrada no ho sembli, i el que no
és gens important, per més que d’entrada sembli vital.

Comentari
El diari de la Florentina és una pel·lícula dirigida a nens i nenes de 3 a 6
anys i basada en unes històries infantils publicades a la revista polonesa
Miś el 2008. Els premis que van rebre els llibres posteriors que se’n van
fer destacaven la seva intel·ligència, calidesa i sentit de l’humor tractant
temes infantils. El personatge principal, la Florentina, és ingenu, divertit i
didàctic, ja que connecta amb la manera de veure el món dels infants més
petits i entoma amb humor les experiències de la vida quotidiana dels nens
i nenes. Les il·lustracions de Jona Jung per al film s’adiuen a la perfecció
amb el text i tant els diàlegs com els personatges s’adapten i captiven les
capacitats de percepció de les nenes i els nens d’aquestes edats.

www.packmagic.cat Entra i descobreix totes les pel·lícules.

Qui és qui? Recordes qui són cadascun d’aquests personatges?

El diari de la
Florentina

Direcció: Janusz Martyn, Anna WroblewskaDzwoniarek, Jolanta Dudzinska, Joanna
Bartczak, Agata Mikina

Entra al web, descobreix
les pel·lícules i subscriu-te.
T’informarem de totes les
novetats.
www.pac

kmagic.c
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