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OPIS FILMU:
Kiedy Martha Jane z rodziną i innymi
osadnikami wyrusza w podróż przez
Amerykę, nawet nie przypuszcza, ile
nowych przeżyć ma przed sobą. Na
razie jednak dni upływają jej na opiece
nad
rodzeństwem.
Dopiero
niespodziewany wypadek na drodze,
zmienia bieg zdarzeń: ktoś musi
zastąpić
tatę
Marthy
Jane
w prowadzeniu powozu. W sekrecie
przed innymi, dziewczynka uczy się
posługiwać lassem i trenuje jazdę
konną, co nie wszystkim się podoba.
Kiedy
w
obozie
dochodzi
do
nieporozumienia, Marta Jane rzuca się
do ucieczki, by udowodnić swoje racje.
Przed nią pełna niebezpieczeństw trasa, nieprzewidziane tarapaty i… masa przygód!
Czy uda jej się pokonać wszystkie przeszkody?
Dziki Zachód Calamity Jane to ekscytująca opowieść o harcie ducha, przezwyciężaniu
uprzedzeń i walce o marzenia, które należy chwytać na lasso, by nie pozwolić im umknąć.
NAGRODY:
2021 – Kino Dzieci
•
Złoty Kwiat Paproci - Nagroda Jury - Wyróżnienie Rémi Chayé
2021 – Ale Kino
•
Nagroda Specjalna - Nagroda Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci
(EFCA) Rémi Chayé
• Złote Koziołki - Najlepszy pełnometrażowy film dla dzieci Rémi Chayé
Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli

REKOMENDACJA ZESPOŁU EDUKATORÓW FILMOWYCH:
Przepiękna wizualnie animacja, inspirowana życiem Marthy Jane Cannary - jednej
z najsłynniejszych kobiet w historii amerykańskiego osadnictwa. Tytułowa bohaterka to
nieustraszona dwunastolatka, która przez życie najchętniej puściłaby się galopem. Jest
silna, odważna i… jest dziewczyną, co w czasach Dzikiego Zachodu oznacza jedno: przygody
nie są dla niej. Ale właściwie, kto tak powiedział?
Film o nieoczywistej urodzie, który uruchamia wyobraźnię dziecka i czyni z niego
aktywnego widza. Jest to świetnie opowiedziana, inspirująca historia o przekraczaniu
granic, narzuconych norm i siebie samej. (Jury Konkursu Głównego 8. MFF Kino Dzieci)
Za inspirującą (nie tylko dla dziewczyn), ciekawie opowiedzianą historię i czarującą
wizualnie animację. Wild Wild West dla wszystkich!. (Jury ZEF 8. MFF Kino Dzieci).
Eksperci oceniający film: Agnieszka Piotrowska-Prażuch, Bolesław Drochomirecki, Artur
Lecibil
[https://zef.org.pl/dzikizachod/]
Na podstawie materiałów:
https://www.filmweb.pl/film/Dziki+Zach%C3%B3d+Calamity+Jane-2020-854607
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