GoNGlab
čezmejna izobraževalna platforma na področju filmske vzgoje
Palazzo del Cinema - Hiša filma je prostor, kjer sobivajo različne filmske duše. Na Dvoru Darka
Bratine delujejo ustanove, društva in posamezniki, ki jih druži ljubezen do filma in strokovno delo
na področju raziskovanja, izobraževanja, produkcije in promocije filma, vizualne umetnosti in novih
medijev.
Društvo Sergio Amidei, Transmedia SpA, Kinoatelje, Videmska univerza in Pokrajina Gorica so
ustanovili leta 2007 društvo Palazzo del Cinema - Hiša filma s namenom oblikovati večnamensko
avdiovizualno središče za širši goriški prostor na obeh straneh meje.
Eden osrednjih projektov je posvečen medijskemu opismenjevanju mladih, kjer se bodo urili v
kritičnem ocenjevanju podob in njihovih sporočil z željo, da se razvijejo v občutljive in zahtevne
gledalce, ki jim ne bo vseeno, kaj gledajo, berejo in poslušajo.
GoNGlab – projekt
Leta 2012 smo zasnovali projekt GoNGlab, ki nadgrajuje projekte izobraževanja na področju
filmske kulture, ki so jih v preteklih letih razvijali Kinoatelje, Mediateca.GO, Nagrada Sergio Amidei
in Kinemax. Namen projekta je oblikovanje čezmejne izobraževalne platforme, ki bo omogočala
posredovanje izkušenj in znanja vseh vpletenih partnerjev mladim iz Gorice in Nove Gorice. Mlade
želimo spodbujati k dejavnemu sprejemanju in vrednotenju filmskih vsebin, omogočiti njihovo
raziskovanje filmskih pristopov in estetik ter ponuditi priložnost, da izrazijo svoja čustva in
razmišljanja.

Cilji




oblikovati skupino 20 mentorjev iz Slovenije in Italije med 22. in 35. letom, ki želijo delati z
mladimi. Mentorji bodo pridobili znanja in veščine, ki jih zahteva delo z mladimi pri
razširjanju filmske kulture, kjer bo pudarek tudi na spodbujanju raziskovanja in poglabljanja
znanja na področju zgodovine, sociologije, umetnosti in splošne kulture.
približati mladim sedmo umetnost in razvijati v njih kritičen pogled na družbo in svet, v
katerem živijo. Preko gibljivih slik spodbujati ustvarjalnost in oblikovati priložnost, da izrazijo
svoja čustva, strahove, izzive in zanimanja.

Partnerji
Organizacijam delujočim znotraj Hiše filma so se pridružili slovenski partnerji: Zavod Kinoatelje,
Ustanova Silvana Furlana in Zavod Otok.

Dejavnosti
11. april 2013, Gorica
popoldne - predstavitev publikacije God save the Green ob prisotnosti avtorjev
zvečer - večerna projekcija filma God save the Green režiserjev Alessandro Rossi in Michele
Mellara
12. april 2013, Divača
strokovna ekskurzija in vodeni ogled Muzeja slovenskih filmskih igralcev
16. april 2013, Kulturni dom Nova Gorica
Mala filmska šola (živi naprej!): strokovno srečanje, kjer bomo spregovorili o filmski vzgoji za
mlade. Program izbranih filmov bo prikazal vpogled v mladinsko filmsko ustvarjanje skozi čas. Prim
eri dobrih praks v Sloveniji in Italiji bodo izhodišče za pogovor, kako lahko filmsko kulturo vključimo
v izobraževalni proces v osnovni in srednji šoli. Gostje: mag. Petra Slatinšek (vodja filmske vzgoje
za otroke in mlade Kinobalon v Kinodvoru v Ljubljani), Jože Dolmark (profesor umetnostne
zgodovine in primerjalne književnosti, filmski publicist, scenarist in dramaturg) in Riccardo
Costantini (programski direktor Cinemazero).
26.april 2013, Gorica
šolska dopoldanska projekcija filma Otroci z gore Naph / Die Kinder vom Napf v režiji Alice Schmid
3.-6. junij 2013, Izola
filmski seminar in delavnica za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah na mednarodnem
filmskem festivalu Kino Otok – Isola Cinema.
Julij 2013, Gorica
filmski seminar in delavnica za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah na mednarodnem
festivalu Sergio Amidei
šolsko leto 2013/2014
filmske delavnice in projekcije za šolsko mladino v sodelovanju z mentori, ki so vključili v strokovno
izobraževanje
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Via /Ul. Bombi 7, 34170 Gorizia Gorica
Associazione Palazzo del Cinema - Hiša filma
www.mediateca.go.it
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