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V nadaljevanju vam ponujamo pregled raznolikih aktivnosti, ki jih ponujamo za otroke, 
mladostnike in odrasle. Katalog ni organiziran na ponudbo za vzgojno-izobraževalne 
zavode in za kulturne organizacije, temveč glede na dve osnovni kategoriji: 
multimedijska predavanja in delavnice, oboje pa je razvrščeno glede na starostno 
primernost. Vsako leto ponujamo tudi nekaj brezplačnih aktivnosti, po naročilu pa 
lahko oblikujemo aktivnost po vaših željah (kulturni dan, filmski tabor idr.) 
 
Za vsa naročila v letu 2018 iz kataloga vam ob 5. obletnici našega zavoda Vizo 

ponujamo dodatni 5 % popust. Pri kontaktiranju nas opozorite na to. 
 
 
 
 
 
 
 

 

BREZPLAČNO 
 

 
Ker smo neprofitni zavod, se vsako leto prijavljamo tudi na razpise domačih in tujih 
javnih sofinancerjev (Slovenski filmski center, občina, ministrstva, EU), ki nas zaradi 
kakovostnega programa tudi redno podpirajo (umeščeni smo tudi v filmsko-vzgojni 
katalog evropske agencije CED, 2014). Zaradi tega lahko določene vsebine ponujamo 
tudi brezplačno – predvsem za vzgojno-izobraževalne zavode, Delujemo po vsej 
Sloveniji. 
 
Kontaktirajte nas in preverite aktualno ponudbo BREZPLAČNIH AKTIVNOSTI: 
info@vizo.si.  
 
 
 
 
 

PO NAROČILU 
 

Lahko izvedemo tudi aktivnosti, ki jih ni v ponudbi kataloga. Po naročilu se lahko 
domenimo za aktivnost povsem po vaši želji – to so lahko različne delavnice, 
predavanja na izbrane filmske ali presečne teme s kurikulumi v vaši šoli ali kulturni 
organizaciji. Organiziramo lahko tudi nekajdnevni filmski tabor, kulturne dneve ipd. 
 
Kontaktirajte nas: info@vizo.si.  
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PO CENIKU 
 
Kontaktirajte nas: info@vizo.si.  

 
 

PREDAVANJA 
 

 
Pedagoški pogovori ob filmskem programu 
 

Trajanje: od 30 do 60 minut. 
 

Primerna starost: 6-8, 9-11, 12-14 in 14+. 
 

Cena: 100 €. 
 

Ogled in pogovor sta lahko zasnovana za 
katerikoli film iz knjižnične DVD ponudbe ali 
na kateremkoli drugem filmu, ki bi si ga želeli 
ogledati. Seveda lahko predloge za filme 
pripravimo tudi mi glede na posebnosti, 
starostno skupino in želje občinstva. 
 

Najprej si film skupaj z udeleženci in 
udeleženkami ogledamo. Sledi pogovor, ki 

poskrbi, da vsebine, ki jih mladi gledajo, ne ostanejo nerazumljene ali nereflektirane. 
Uvodni pogovori omogočijo razbremenitev težavnih tem z usmeritvijo na ključne 
vidike filma. Pogovor po projekciji omogoči, da lahko na podlagi filma spregovorimo 
tudi o filmskih principih in zakonitostih, poglobljeno pa lahko spregovorimo tudi o 
temah, ki jih je režiserka ali režiser želela ali želel posredovati občinstvu. Tako film kot 
zahtevnost pogovora sta prilagojena starostni skupini otrok. 
 

 

 

Pomen zvoka in glasbe v filmu  
 

Trajanje: 60 min. 
 

Primerna starost: 9-12 let. 
 

Cena: 120 €. 
 

Predavanje predstavi ključna filmska dela in ustvarjalce nemega 
filma. Ob tem izvede praktičen preizkus: izbranemu avdio-
vizualnemu gradivu odvzame zvok, da bi tako ugotovili, kakšne 
posledice to dejanje ima in natančneje opredelili vlogo zvoka in 
glasbe v filmu. Predavanje razjasni ključne zvočne kode, ki 
tvorijo avdio kuliso vsakega filmskega izdelka. 
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Uvod v razumevanje filma: od izuma do umetnosti 
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerno za starost: 12-14 ali 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

Z multimedijskim predavanjem o zgodovini filma otroci in mladi spoznajo ključne 
premike v razvoju filma in filmske industrije, ki so botrovali današnjemu položaju filma. 
Predstavljeni so prvi vzniki filma, protofilm, razvoj sinhrono posnetega zvoka, iznajdba 
barvnega filma, na predavanju pa pregledamo tudi, kako se je razvijal film žanrsko. 
Predavanje, bogato podprto z različnimi filmskimi in drugimi referencami, predstavi tudi 
pregled ključnih filmskih ustvarjalcev, ki so botrovali razvoju sedme umetnosti. 
Predavanje je prilagojeno glede na izbrano starostno skupino slušateljev in slušateljic. 
 
 
 

Zgodovina slovenskega filma  
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 12-14 ali 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

 

Predavanje predstavlja vzporedno pot 
slovenskega in svetovnega filma od prvih 
Grossmannovih prispevkov nememu filmu do 
druge generacije poosamosvojitvenih 
režiserjev. Izpostavlja značilnosti in omejitve 
slovenskega filma tako v jugoslovanskem kot 
tudi v poosamosvojitvenem kontekstu ter 
njegove temeljne slogovne in tematske poteze. 
Cilj predavanja je doseči prepričanje, da je 
slovenski film potrebno gledati v kontekstu 
drugih manjših evropskih kinematografij, ki 
imajo svoje lastne zakonitosti, kljub temu pa 

jih pogosto neupravičeno postavljamo ob bok mnogo dražjim zahodnim produkcijam. 
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Kako nastane film?  
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 12-14 ali 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

Skozi predavanje otroci in mladi spoznajo 
vse ustvarjalne faze nastajanja vsakega 
filma, naj je to igrani, dokumentarni ali 
animirani. Predavanje je obogateno z 
zanimivimi videi in anekdotami iz bogate 
zakladnice zgodovine filma, preko katere 
se udeleženci srečajo s pojmom "ideje", ki 
ga preko  
filozofskih preskokov privedemo do 
"zgodbe", to pa še do "opisa", kasneje do 
"scenarija". Kdaj se prične produkcija filma, 

kaj je delo producenta/-ke, kaj delajo asistenti režije, scenografi, direktorji fotografije, 
čemu služi klapa, kaj se počne v postprodukciji in koliko minut filma se posname v 
povprečnem snemalnem dnevu? Odgovorili bomo na ta in še mnoga druga vprašanja. 
Predavanje je zahtevnostno prilagojeno glede na starost otrok/ mladostnikov. 
 

 

 

3D film  
 

Trajanje: 45 min. 
 

Primerna starost: 12-14 ali 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

 

3D film je star skoraj toliko, kot film 
sam. Predavanje se sprehodi skozi 
zgodovino te oblike filma. Do prve 
javne projekcije je prišlo leta 1915 v 
New Yorku, prvi val pa se je zgodil v 
petdesetih letih, ko ga je spodbudil 
ameriški film Bvana, hudič. V 
osemdesetih je ponovno zanimanje za 
stereoskopski film poskušal obuditi 
IMAX s svoji dokumentarnimi filmi in 
kasneje tudi Disney z animiranimi 
filmi. Na razširitev 3D filma je 

pomembno vplival tudi James Cameron in njegov film Avatar. Skozi multimedijsko 
gradivo si bomo ogledali razvoj tehnologije, od prvih težav, ki so nastopile pri 
snemanju in predvajanju v 3D tehniki, stereoskopske kamere, računalniške 3D tehnike 
v animiranih filmih in predelave nekaterih klasik v trodimenzionalne filme pa vse do 
3D očal in domačega kina. 
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»Iz knjige v projektor«  
 

Trajanje: 90 min 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

 

Vsi poznamo veliko filmov, ki so 
posneti po knjižnih predlogah. 
Predavanje bo predstavilo, kaj se 
dogaja pri ustvarjalnem procesu 
nastajanja filmskega scenarija in 
kako se knjižno delo ustrezno 
prenese v gibljive podobe? Vprašali 
se bomo še, zakaj je knjižno delo po 
večini vedno boljše od njegove 
filmske adaptacije, kaj moramo 
vedeti o bralcih knjige in kaj od filma 
pričakujemo kot gledalci? Skozi 

primere dvojic si bomo ogledali kar nekaj zanimivih pristopov filmskih preslikav 
literature. 
 
 
 

Filmska izrazna sredstva 
 

Trajanje: 90 ali 135 min. 
 

Primerno za starost: 14+. 
 
Cena: 120 € ali 160 €. 
 

 

Predavanje predstavi 
izrazna sredstva, ki 
omogočajo nastanek 
vsakega filmskega 
izdelka in primere iz 
prakse poišče v 
filmskih referencah. 
Poglobi se v zgradbo 
filmskega kadra, se 
posveti gibanju 
kamere, montaži in 
filmskemu ritmu, 
pogleda, kaj vse 
sestavlja zvok, katere 

posebne učinke poznamo in se vpraša, zakaj je za dobro filmsko projekcijo pomembna 
tema. Kot učno gradivo nam služi filmska zgodovina, zato se na predavanju učimo od 
mojstrov filmske režije kot so Alfred Hitchcock, Orson Welles, Robert Rodriguez, John 
Ford, Carol Reed, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Sergei M. Eisenstein, Leni 
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Riefenstahl, Elia Kazan, Georges Méliès, Ingmar Bergman, Andrej Tarkovski, Michael 
Curtiz, Charles Chaplin, Vittorio de Sica, Dziga Vertov, George Lucas, Luis Buñuel, 
Quentin Tarantino, Michelangelo Antonioni, Martin Scorsese in še kdo. Multimedijsko 
predavanje je tako predpriprava na snemanje filma ali podkasta, za snemanje samo, ter 
v pomoč pri argumentiranju in pisanju filmskih kritik. 
 
 

 

Animirani film skozi čas in prostor  
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

 

Animirani film skozi čas in prostor predstavlja 
zgodovino animiranega filma s ključnimi premiki v 
razvoju tehnik ustvarjanja, ob tem pa tudi razvoj 
slovenskega animiranega filma. Predavanje oriše 
ključne koncepte in termine, ki so pomembni za 
razumevanje animiranega filma, ter klasifikacijo, ki 
vodi v pregled referenčnih filmskih izdelkov. 
Predavanje ima dvopomenski naslov, saj je koncept 
prostora v ustvarjanju animiranega filma še posebej 
pomemben, prav tako pa se ozre na tradicijo 
animiranega filma v luči ključnih geografskih 

koordinat. Slušatelji in slušateljice izvedo nekaj o zgodovini slovenskega animiranega 
filma, ki se je začela s skoraj pol stoletja zaostanka za prvo animacijo na svetu. 
 

 

 

Zgodovina glasbenega videospota  
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 12-14 ali 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

Na glasbeni videospot zaradi pojavljanja na 
komercialnih televizijskih postajah pogosto gledamo 
zviška. Pa vendar je tesno povezan s samo zgodovino 
filma, zanimiv pa je tudi njegov lasten razvoj. 
Predstavimo pot od prvega prednika glasbenega videa 
iz leta 1894, do tehnologij Vitaphone in Scopitone, 
vzpona televizijske kulture, filmskega muzikala, do 
sodobnega videospota, ki se je v televizijskem okolju 
uveljavil predvsem z vzponom MTV-ja. V internetnem 

okolju se glasbeni videospot sooča z novimi izzivi, a obenem doživlja tudi renesanso, in 
na tej točki bomo navezali stik z mnenji in izkušnjami iz občinstva. Predavanje je 
prilagojeno glede na izbrano starostno skupino slušateljev in slušateljic. 
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Osnove filmske kritike 
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

Predstavitev delovnega področja filmske kritike poteka na 
interaktiven način. Skozi skrbno izbrane primere domače 
in mednarodne provenience predstavi pomen in nujnost 
razvijanja filmske kritike. Morda je prostora, namenjenega 
resni filmski kritiki (in filmskemu pisanju) spričo 
neusmiljenega divjanja doktrine trga v medijski krajini vse 
manj, vendar filmska kritika kljub temu še naprej ostaja 

ena bolj živih sporočanjskih oblik, ki ji je nujno namenjati prostor za razvoj. Namen 
predavanja je slušateljice in slušatelje spoznati z osnovami filmske kritike ter 
spodbuditi k refleksiji filmske produkcije: k razmišljanju in oblikovanju mnenj o filmih, 
pisanju o filmih kot specifični produkciji, ki ima svojo logiko ter zakonitosti. Predavanje 
je v grobem razdeljeno na tri etape: v prvi so predstavljeni različni tipi filmske kritike, 
kratek zgodovinski pregled in osvetlitev značilnosti posameznih obdobij pisanja, pri 
čemer se osredotočimo tudi na spremembe v tehnologiji; v drugi etapi spregovorimo o 
tem, katere lastnosti ima opazna filmska kritika; v tretji etapi, ki jo sklenemo s 
pregledom izjav o stanju filmske kritike nekaterih uglednejših domačih in tujih 
kritiških imen, pa spregovorimo še o stanju filmske kritike v Sloveniji. 
 

 
 

Feministično oko – osnove feministične filmske kritike 
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerno za starost: 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

 

Feministično oko v ospredje filmske 
analize postavi spregledan vidik filmske 
kritike –  feminizem. Mentorica bo 
dijakinje in dijake vodila čez dele filmske 
zgodovine, ki jo bomo v tem primeru brali 
skozi feministično prizmo. V ta namen 
bomo najprej predstavili ključne točke in 
poudarke feminističnih filmskih teorij – 
npr. funkcijo ženskih likov v filmu, spolne 

stereotipe, uporniška branja gledalk in gledalcev ipd. –, nato pa bomo svoje novo 
znanje poskušali uporabiti v gledanju in analizi filmskih primerov tako mainstream 
filmov kot tudi nekaterih bolj eksperimentalnih del iz feministične kinematografije. Pri 
tem nas ne zanima le funkcija žensk na filmu in kako so preko uporabe specifičnih 
filmskih prijemov prikazovani ženski liki, temveč tudi kako filmske junakinje uhajajo 
enoznačnim interpretacijam ter kako se spreminjajo skozi čas, kontekste in različne 
filmske tradicije. Predavanje bomo zaključili z debato o ženskah v filmu danes in zakaj 
pol stoletja od njenega nastanka (še vedno) potrebujemo feministično filmsko kritiko. 
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Videoesej – predavanje in delavnica 
 

Trajanje: 90 min ali z delavnico 180 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 120 € ali 200 € 

Kaj je videoesej? Videoesej je oblika filmske analize in kritike, ki za svojo argumentacijo 
uporablja kinematografski pristop. Za sporočilo oz. tezo, ki jo avtor-ica zagovarja, ta 
uporabi filmske oz. video podobe. Videoeseji so (navadno) kratka video dela, narejeni 
iz posameznih posnetkov (izbranih, analiziranih) filmov in drugih vizualnih izdelkov 
(video, TV, fotografija idr.) Kar skušamo v klasičnih esejih zapisati, želimo v videoesejih 
izraziti avdio-vizualno. Gre torej za montažni video, saj za reference jemljemo druga 
avdio-vizualna dela (filme, reklame, TV oddaje, radijske posnetke) ali fotografije. 
 
Na predavanju predstavimo različne pristope v ustvarjanju in pripravljanju 
videoesejev in primere dobrih praks. Predstavimo tudi programsko opremo za 
obdelavo in pripravo gradiv, ki jo pri nadaljnjem delu potrebujemo. Dijakom 
pripravimo tudi gradivo z natančnimi napotki, kako narediti videoesej. 
 
Uporaba pri pouku: slovenščine, zgodovine, sociologije, filozofije, likovne umetnosti… 
 
Nadaljevalno: Srečanje lahko nadaljujemo z delavnico, kjer gradivo lahko prinesemo 
mi ali pa jih predhodno zberejo že dijaki. Za ta del aktivnosti se potrebujejo računalniki 
in ustrezna računalniška programska oprema. 
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Osnove scenaristike 
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

Predavanje razjasni osnovne scenaristične pojme: 
struktura pripovedi v treh dejanjih, ekspozicija, 
zaplet, vrh, razplet in zaključek. Ustavi se pri 
protagonistu, antagonistu, ljubezenskemu interesu, 
prijatelju, mentorju in tako naprej, ter osvetli njihove 
vloge v različnih tipih pripovedi. Pojasni zakonitosti 
klasične scenaristike glede na različne filmske žanre 
in vse skupaj podkrepi s primeri iz priljubljenih 
holivudskih in evropskih filmov. Za konec slušatelje 
in slušateljice usmerimo tudi na koristne spletne 
povezave in priporočeno literaturo. 

 
 
 

Flip na strip: Vse, kar si želiš izvedeti o stripu 
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 12+. 
 

Cena: 120 €. 
 

Predavanje občinstvu strip predstavi na 
več ravneh: njegov razvoj, avtorske in 
žanrske, likovno-tehnične in nacionalne 
posebnosti. Predstavljeni so sodobni 
stripovski trendi in različne vrste stripa 
– pasični, časopisni in albumski strip ter 
grafični roman – pa tudi likovni pristopi 
 

ter tehnike, ki se pri risanju stripa 
uporabljajo. Slovite striparje in njihova 
dela predavanje umesti v zgodovinski 

kontekst, preleti pa tudi razvoj stripa od njegovih proto-oblik do priljubljenih super-
herojskih stripov in seveda stripa, ki je nastajal pri nas, v Jugoslaviji; pri tem 
predavanje ne zaobide slovenskih avtorjev. Predstavi tudi stripovske adaptacije na 
filmski medij, aktualno dogajanje na stripovskem področju v Sloveniji in po svetu in 
različne možnosti dostopa do stripov na spletu in v tiskani obliki. 
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Strip v Sloveniji in Jugoslaviji 
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

 

Skozi pregled stripovskega dogajanja po svetu, ključnih 
avtorjev in klasifikacije stripov po tehniki njihovega 
ustvarjanja in obliki se predavanje posveti zgodovini stripa 
na našem ozemlju. Primerja ga z različnimi obdobji ter 
svetovnimi stripi iz Japonske, Francije, Španije in ZDA. 
Občinstvu predstavi dostopnost striparskega gradiva ter 
aktualno dogajanje na stripovskem področju v Sloveniji in 
po svetu. Predavanje je bogato podprto s slikovnim in video 
gradivom. 
 

 

 

 

Kaj je podkast? 
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 120 €. 
 

 

Podkast po obliki lahko primerjamo z radijsko 
oddajo, saj gre za podobno idejo, za avdio 
posnetek poljubne vsebine. Od klasične radijske 
oddaje se razlikuje v načinu distribucije ter v 
načinu, kako ga lahko poslušamo – shranimo jih 
namreč lahko na prenosne predvajalnike in torej 
poslušamo kjerkoli in kadarkoli. Ni čudno, da so 
postali zelo priljubljen medij za ustvarjanje (in 
poslušanje) najrazličnejših vsebin, od poučnih do 

zabavnih – svoj podkast namreč lahko ustvari kdorkoli z dobro idejo ter veliko volje! V 
prvi vrsti se predavanje posveča podkastu kot mediju, ki omogoča objavljanje vsebin na 
neskončnih širjavah interneta in temu, zakaj sploh delati podkast. Izvedeli boste nekaj 
o zgodovini podkasta, o tem, kakšne oblike podkastov poznamo, nekaj o najboljših 
podkastih v tujini in pri nas, pa tudi, kako se pripraviti na oddajo, kako napisati 
scenarij, katerim napakam se izogniti pri snemanju in končno, katere strategije lahko 
uporabite, da bo vaš podkast poslušalo čim več ljudi. Teoretski del bomo zaokrožili tudi 
s poslušanjem odlomkov iz znanih podkastov. 
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Angleške filmske urice 
 

Trajanje: 120 min. 
 

Primerna starost: 9-12 let. 
 

Cena: 170 €. 
 

 

Na delavnicah angleških filmskih uric si z otroci ogledamo animirani film v angleščini s 
podnapisi. Kasneje se skozi pogovor o videnem ter različnimi igrami in aktivnostmi 
skupaj učimo izrazov, s katerimi lahko povzamemo vsebino filma, kot tudi nekaj 
osnovnega filmskega izrazja v angleščini. Na ta način nadgradimo obstoječe znanje 
angleščine, hkrati pa pri mladih spodbudimo razmišljanje o filmski umetnosti v 
izvirnem jeziku filma. 
 

 

 

Literarno-filmski klub 
 

Primerna starost: 13-15 in 15+ let. 
 

Cena: po dogovoru. 
 

 

Klub poteka v obliki rednih mesečnih srečanj. Zamišljen je kot ukvarjanje z izbranimi 
literarno-filmskimi deli, ki se med seboj na tak ali drugačen način povezujejo. Namen 
kluba je mlade spodbuditi k rednemu obiskovanju knjižnic, udejstvovanju na področju 
književnosti in filma, ter predvsem oblikovanje in izražanje lastnih stališč. Klub ni 
zamišljen kot predavanje, temveč kot (vodena) dvosmerna komunikacija, v kateri 
udeleženci in udeleženke k razpravi bistveno prispevajo ter se tako naučijo umetniška 
dela kritično vrednotiti. Tema kluba je prilagojena starostni skupini ter posameznim 
željam in potrebam. Nekaj predlogov: Pesem ledu in ognja v knjižni in televizijski obliki, 
Afrika v literaturi in filmu, družbeno-kritična literarna in filmska dela. 
 
 

 

Filmski kviz 
 

Primerna starost:  12-14 ali 14+ let. 
 

Cena: 110€. 
 

 

Zabavna kvizovska aktivnost poteka v obliki enkratnega dogodka ali v obliki turnirja, 
na kateri lahko sodeluje več razredov ali šol. Udeleženci in udeleženke sodelujejo v 
skupinah.  
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Film in literatura 
 

Trajanje predavanja: 90 min brez ogleda filma in branja literature. 
 
Primerna starost: 14+. 
 
Enotna cena: 120 €. 
 
 
 

 

 

Proces proti Kafki in Wellesu: Družba, birokratizem, 
brezbrižnost in samota v Kafkovem romanu in filmski 
adaptaciji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Kafka je zagotovo eden največjih mislecev našega časa. Anticipiral je 20. stoletje 
in v svojem pisanju razčiščeval intimno doživetje krutega in absurdnega sveta, a ob tem 
ostajal močno dojemljiv za družbo in okolje, ki jima je pripadal. Njegova tujost, 
samokritičnost, obremenjujoč odnos z očetom, zbirokratizirano življenje in ljubezenske 
težave so le nekatere izmed njegovih priljubljenih tem. Predavanje se osredotoča na 
primerjavo Kafkovega Procesa s filmsko interpretacijo Orsona Wellesa. Most med 
avtorjema naredi s pomočjo kratke zgodbe Bartleby, pisar, ki jo je Herman Melville 
napisal leta 1853, ko se je neoliberalna politika že močno vpijala v pore družbenega 
življenja. Zgodba ne deluje samo kot iztočnica Kafkovim besedilom, temveč se po 
ogledu Wellesovega filma vprašamo, če je morda ni prebral tudi on sam. Po premostitvi 
se bomo z izraznimi sredstvi obeh medijev posvetili Kafkovi viziji družbe, kritiki 
birokratizma, oceni brezbrižne človekove narave, samote in drugim temam njegovega 
romana. Predavanje bo podkrepljeno z izbranimi vizualnimi odlomki iz istoimenskega 
filma, ki ga poleg izvrstne fotografije odlikuje tudi igra Anthonyja Perkinsa, Romy 
Schneider, Jeanne Moreau in samega režiserja. 
 

 

Literatura: Proces, Bartleby, pisar. 
 

Filmografija: Proces (The Trial, 1962, rež. Orson Welles). 
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Androidi, električne ovce in iztrebljevalci: Iskanje 
človeškega v Dickovi znanstveno-fantastični noveli in 
njeni neo-noirovski filmski priredbi 
 

 

Odkar je Philip K. Dick 
napisal znanstveno-
fantastično novelo Ali 
androidi sanjajo o 
električnih ovcah, je 
minilo že skoraj pol 
stoletja. Vendar ni 
nikakršnega dvoma, da 
etične dileme, ki jih 
pisatelj predoči v 

literarnem delu, predstavljajo priložnost za razmislek tudi v 21. stoletju. Multimedijsko 
predavanje Dickovo novelo vzporeja z njeno filmsko priredbo, kultnim križancem med 
znanstveno fantastiko in neo-noirjem, filmom Iztrebljevalec Ridleya Scotta. Čeprav si 
priredba marsikje jemlje veliko svobode, se bo izkazalo, da najboljše priredbe včasih 
niso natančne kopije izvirnika. Predavanje se loteva raziskovanja načinov, na katere 
Iztrebljevalec prevprašuje človeško identiteto, religiozno verovanje, zanesljivost 
spomina, naravo ljubezni, empatije in izkoriščanja in tako Dickovo filozofsko misel 
nadgrajuje v nepozabno filmsko izkušnjo. To poleg privlačnosti filma za širok spekter 
občinstva zaznamuje zmes revolucionarnega pojmovanja androidov kot čutečih bitij, 
ikonične igralske zasedbe na čelu z Harrisonom Fordom in Rutgerjem Hauerjem, ter 
osupljive arhitekture futurističnega Los Angelesa, kostumografije in glasbe kultnega 
grškega skladatelja Vangelisa. 
 

 

Literatura: Ali androidi sanjajo o električnih ovcah? 
 

Filmografija: Iztrebljevalec (Blade Runner, 1982, rež. Ridley Scott). 
 
 
 

Do zvezd in naprej: Potovanje na daljno stran vesolja, časa  

in zavesti z 2001: Odiseja v vesolju 
 

 

»Najprej si oglejte film, potem šele 
preberite knjigo,« so v poznih 
šestdesetih letih svetovali kritiki. Ne gre 
za običajno zaporedje stvari, a pri filmu 
in romanu 2001: Odiseja v vesolju je 
običajnega le malo. Epska filmska 
mojstrovina Arthurja C. Clarka in 
Stanleya Kubricka o medplanetarnem 
popotovanju skozi sončni sistem še 
danes velja za enega temeljnih filmov 
znanstvene 
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fantastike, obenem pa predstavlja primer idealnega sodelovanja med literarnim 
avtorjem in filmskim režiserjem pri filmski priredbi književnega dela. Roman in film 
sta namreč nastajala istočasno: razmerje med filmom in literaturo še nikoli ni bilo tako 
tesno. Kubrick in Clarke sta skupaj 
 

ustvarila dve umetniški deli, ki se med seboj dopolnjujeta. Predavanje je v slogu filma 
in njegovega monumentalnega vizualnega učinka podkrepljeno z bogatim vizualnim 
gradivom. Ob vpogledu v okoliščine nastanka projekta se poglablja tudi v njegove 
raznovrstne interpretacije, ki s prevpraševanjem tehnologije, jedrske vojne, evolucije, 
raziskovanja vesolja in umetne inteligence še dandanes buri duhove filmskih 
strokovnjakov in navdušencev po vsem svetu. 
 

 

Literatura: 2001: Odiseja v vesolju. 
 

Filmografija: 2001: Odiseja v vesolju (2001: A Space Odyssey, 1968, rež. Stanley Kubrick). 
 

 

 

Dve uri do katastrofe: Hladnovojna paranoja na 
dramatičen in komičen način v Rdečem alarmu in Dr. 
Strangelovu 
 

 

Večina ljudi ne ve, da klasika politične satire, Dr. 
Strangelove ali kako sem vzljubil bombo, temelji na 
povsem resnem delu, hladnovojnem romanu 
angleškega pisatelja Petra Georga Rdeči alarm. Ta se, 
skladno z duhom svojega časa, ukvarja z apokaliptično 
grožnjo jedrske vojne in neverjetno lahkoto, s katero 
se ta lahko sproži. Stanley Kubrick, je v sodelovanju z 
legendarnim britanskim komikom Petrom Sellersom z 
Dr. Strangeloveom resnobno delo pretvoril v črno, a 
kljub  temu  komedijo.  Film  po  številu  legendarnih 
anekdot, ki so se stkale okrog njenega nastanka, med 
Kubrickovimi filmi zagotovo prednjači. Znan je na 
primer prizor, v katerem se nastopajoči obmetavajo s 
tortami, a ga je režiser iz končne različice filma izrezal, 
pa tudi prigoda igralca Slima Pickensa, ki Britanci čez 

svojo mejo niso hoteli spustiti, saj se je tam pojavil oblečen v pravega kavboja. 
Multimedijsko predavanje film umesti v napet čas hladne vojne, hkrati pa s 
kontekstualizacijo filma v širši opus Stanleya Kubricka v popolnosti razkrije plat Dr. 
Strangelova, ki je občinstvom ob gledanju filma skozi čas večinoma ostala skrita. 
 

 

Literatura: Rdeči alarm. 
 

Filmografija: Dr. Strangelove ali kako sem vzljubil bombo (Dr. Strangelove or: How I 
Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964, rež. Stanley Kubrick).  
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(Ne)moralnost ozdravljen(j)a: Distopični viziji sveta v 
književni in filmski Peklenski pomaranči 
 

 

Pisateljske zamere režiserjem filmskih priredb so 
približno tako pogoste kot priredbe same, in odklonilen 
odnos Anthonyja Burgessa do Peklenske pomaranče 
Stanleya Kubricka (ki si je srd pisateljev sicer prislužil 
večkrat) je eden izmed najbolj notoričnih. Morda njun 
spor lažje razumemo, če vemo, da Peklenska 
pomaranča v sebi skriva temačno in tragično zgodbo iz 
resničnega življenja 
 

pisatelja, film pa naj bi bil po Burgessovem mnenju 
»videti, kot da poveličuje seks in nasilje ter s tem bralce 
knjige zlahka pripravil do tega, da le-to razumejo 
napačno.« Burgess je zatrdil celo, da ga bo to napačno 
razumevanje preganjalo do smrti. Kljub vsemu 
Peklenska pomaranča danes velja za nesporno klasiko 
britanske filmske umetnosti, ki predstavlja poglobljen 

razmislek o družbeni (ne)morali in behavioristični psihologiji dvajsetega stoletja. 
Multimedijsko predavanje o briljantnem pisatelju in vizionarskem režiserju ter 
 

njunih umetninah, od katerih ima vsaka svojo, drugačno vizijo, se poleg vpogleda v 
okoliščine nastanka obeh del osredotoči na njeno kontekstualizacijo s preučevanjem 
širših družbenih razsežnosti pripovedi, ki je preroško napovedala dogajanje, ki je 
zaznamovalo britansko družbo ob koncu sedemdesetih in v osemdesetih letih. 
 

 

Literatura: Peklenska pomaranča. 
 

Filmografija: Peklenska pomaranča (A Clockwork Orange, 1971, rež. Stanley Kubrick). 
 
 
 

Tukaj je Johnny!: Izžarevanje in utesnjujoča groza 
človeškega zla 
 

 

Žanr grozljivke se je v 
določeni meri izoblikoval 
prav s pomočjo dveh 
mojstrovin: romana 
mojstra srhljivega žanra, 
Stephena Kinga 
 

Izžarevanje in njegove 
filmske priredbe pod režijsko taktirko Stanleya Kubricka. Čeprav je bil film ob premieri 
slabo sprejet, mnogi pa so mu celo očitali, da ni dovolj grozen, danes slovi kot ena 
izmed najučinkovitejših grozljivk, mnogi pa ga imajo pravzaprav za enega največjih 
filmov vseh časov. Številne razlike med literarno in filmsko različico (gre namreč za še 
eno Kubrickovo priredbo, ki se ji je pisatelj izvirnika jezno odpovedal) napeljujejo na 
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misel, da Izžarevanje skriva nastavke za mnogovrstne interpretacije o ameriški 
zgodovini. Te obsegajo vse od genocida, izvršenega nad Indijanci do prvega poleta na 
luno, ter celo ojdipovski boj, ki naj bi potekal tako med dvema generacijama kot med 
pisano besedo in kulturo vizualnih podob, med pisateljem humanistom in režiserjem 
estetom; raznovrstnost je navdihnila celo dokumentarni film, ki raziskuje različne 
razlage in mite o samem filmu. Predavanje, ki je podprto z bogatim gradivom iz 
zakulisja snemanja, se poglablja v prav ta skrivna branja, ki cinefilom, oboževalcem 
knjige in teoretikom zarote še danes ne omogočajo mirnega spanca. 
 

 

Literatura: Izžarevanje. 
 

Filmografija: Izžarevanje (The Shining, 1980, rež. Stanley Kubrick). 
 
 

 

Iz Dunaja v New York: Kubrickova avtorska vizija Široko 
zaprtih oči 
 

 

Avstrijski pisatelj 
Arthur Schnitzler 
je svojo Sanjsko 
novelo napisal 
kot odsev 
dunajske visoke 
družbe v času, ko 
je intelektualce 
begala 
psihoanaliza 
Sigmunda 
Freuda. Več 
desetletij kasneje 
je Stanley 

Kubrick na podlagi dela posnel svoj zadnji film, Široko zaprte oči, ki ga zaradi 
prezgodnje smrti nikoli ni videl na velikem platnu. Film, ki je negotovosti v zvezi z 
zakonsko zvestobo, spolnostjo in samim zakonom zadel v živo, je že med snemanjem 
zaslovel po svoji epskosti in skrivnostnosti, oba glavna igralca, Toma Cruisea in Nicole 
Kidman, pa je izmučil do zadnje kaplje potu. Na snemanju, ki je trajalo kar 400 dni, je 
Kubrick od Cruisa denimo zahteval, da celo nekaj tako banalnega, kot je vstopanje skozi 
vrata, ponovi kar devetdesetkrat. Po nekaterih pričevanjih naj bi režiser v času svoje 
smrti na filmu še vedno delal, kar pod vprašaj postavlja tudi samo različico filma v 
primerjavi z izvorno avtorsko vizijo. Multimedijsko predavanje razgrinja tančico z 
morda najbolj skrivnostnega poglavja Kubrickove kariere in opiše, kako je legendarni 
režiser še enkrat preroško napovedal duh časa, ki je nastopil šele leta kasneje po 
prvotnem izidu filma. 
 

 

Literatura: Sanjska novela. 
 

Filmografija: Široko zaprte oči (Eyes Wide Shut, 1999, rež. Stanley Kubrick)  
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Julija + Hamlet + cel kup Henryjev: William Shakespeare 
skozi filmski objektiv 
 

 

Če še kdo dvomi, da je jezik v filmih lahko ravno tako 
kompleksen kot književni jezik, je zadnji čas, da si ogleda 
vsaj nekatere izmed številnih filmskih uprizoritev enega 
največjih umetnikov besede vseh časov, Williama 
Shakespeara. Angleški pesnik in dramatik se je rodil leta 
1564 v Stratfordu, leta 1585 pa odšel v London, kjer se je 
zaposlil kot gledališki igralec in dramatik. Dela, ki mu jih 
pripisujejo, obsegajo sonete, kraljevske drame, 
romantične drame, tragedije in komedije. Zelo priznan je 
bil že za časa svojega življenja, njegova dela pa so 
pomembno vplivala na razvoj zahodne kulture in samega 
angleškega jezika. V različnih filmskih adaptacijah 
njegovih del nam poskušajo različni avtorji pripeljati 
Shakespearov svet bližje. Predavanje pregleda izbrane 

filme in jih primerja z literaturo. Tako obogati srednješolsko znanje in omogoči širok 
pregled nad tematiko. Predstavi izseke filmov in si ogleda like, ki v njih nastopajo. 
Poskuša ugotoviti, kakšni so njihovi motivi in išče simbole, ki v filmih nastopajo. S 
pregledom tem, ki se ponavljajo v Shakespearovih delih, odpiramo vprašanja, ki so 
aktualna še danes in skozi pogovor skušamo nanje poiskati odgovore, ki so jih dali 
avtorji. 
 

 

Literatura: opus Williama Shakespeara. 
 

Filmografija: Romeo + Julija (Romeo + Juliet, 1996, Baz Luhrmann) in drugi filmi.  
 
 
 

Distopične vizije sedanjosti: Svetovi Georgea Orwella in 
Aldousa Huxleya dobrega pol stoletja kasneje 
 

 

Predavanje skozi znameniti distopični roman angleškega pisatelja Georgea Orwella 



 

    22 
 

1984 oriše avtorjevo pesimistično vizijo družbe. Pri tem si pomaga in vzporednice išče 
pri podobno vizionarskem literatu, Orwellovem sonarodnjaku Aldousu Huxleyu in 
njegovemu romanu Krasni novi svet. Sistem dehumanizacije oz. razčlovečenja in 
skrajnega nadzora družbenega dogajanja, njunih javnih in zasebnih komponent, sta 
pravzaprav stični točki obeh romanov. Predavanje ju ponazori s filmskimi premisleki 
na isto temo, najbolj znanima filmskima adaptacijama 1984 pod režisersko taktirko 
Michaela Radforda in Kurta Wimmerja, pomaga pa si tudi s temeljnim teoretskimi 
koncepti iz družboslovnih znanosti. Deli predavanje umesti v zgodovinski in politični 
kontekst nastanka romana 1984 (1948), okoliščine njegovega nastajanja ter skozi 
Orwellovo razumevanje družbe temeljito razmisli o podobnih problematikah in stanju 
duha, s katerimi se srečujemo danes. 
 

 

Literatura: 1984, Krasni novi svet. 
 

Filmografija: 1984 (1984, Michael Radford), Ekvilibrij (Equilibrium, 2002, Kurt 
Wimmer).  
 

 

 

Podoba pisave in pisave podob: Marguerite Duras, 
literarni in filmski stavek v modernističnem filmu 
 

 

Marguerite Duras se je v francoski 
umetniški kanon 20. stoletja vpisala z 
ustvarjanjem novih jezikov v literaturi, 
gledališču in filmu. Botrovala je rojstvu 
novega romana ter delovala med ključnimi 
ustvarjalci francoskega novega vala. S 
filmom se je začela ukvarjati, ker so bile 
filmske adaptacije njenih romanov, kot je 
Boj z morjem, po njenem mnenju 
»nepravilne« – kot da bi se poetičnost njene 

pisave izmuznila skozi oko kamere drugih. Pri pisanju in snemanju filmov se od besed 
nikoli ni zares odtrgala. Njen filmski jezik v filmih, kot so Uničiti, je rekla, Pesmi iz 
Indije, Vera Baxter ter Agata ali neskončna branja, za modernistični film 
predstavljajo pomembne mejnike. Predavanje išče vzporednice in razlike med 
literarnim in filmskim »stavkom« Marguerite Duras. Filmsko je na koncu zanjo vodilo 
nazaj k besedi, čemur je botrovala njena javna odpoved filmski adaptaciji romana 
Ljubimec v režiji Jeana-Jacquesa Annauda. Tik pred smrtjo je zato izdala nov roman, 
Ljubimec s severa Kitajske, v katerem izvirno zgodbo pove drugače, brez zamegljenih 
filmskih interpretacij. Predavanje njeno delo predstavi kot prepletanje in 
dopolnjevanje vlog pisateljice, scenaristke in režiserke. 
 

 

Literatura: Boj z morjem, Ljubimec. 
 

Filmografija: Hirošima, moja ljubezen (Hiroshima, mon amour, 1959, Alain Resnais), 
Uničiti, je rekla (Détruire, dit-elle, 1969, rež. Marguerite Duras) in drugi filmi. 
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Jane Austen in ženski užitek: Ženski pogled kot filmsko 
sredstvo upora 
 

Pravijo, da Jane Austen ni nikoli napisala dialoga, ki ne bi 
vključeval vsaj ene ženske. Ženska subjektivnost je bila 
bistveno orodje njene kritike neenakosti spolov. Pri 
filmskih in TV priredbah njenih del te skušajo doseči iste 
cilje s filmskimi izraznimi sredstvi, kakršen je predvsem 
pogled. Ženska v teh filmih tako ni »spektakel, namenjen 

moškemu pogledu«, kot je zapisala Laura Mulvey. Subverzivnost romanov, na katerih 
temeljijo, filmi in miniserije gledalki posredujejo z ženskim pogledom, ki je v filmski 
tradiciji redkost. Če ob tem takoj pomislite na gospoda Darcyja, ki se v premočeni srajci 
dviga iz jezera, ste na pravi poti. Vendar gre pri kostumskih dramah za veliko več: tako 
kot so romani Jane Austen kritični do odvisnosti žensk od poroke, gre pri teh filmih za 
vizualno kritiko priklenjenosti ženskih likov na hišo, njena okna in vrata, v nasprotju s 
svobodo zunanjih prostorov, v katerih se gibljejo moški. Notranjost deluje kot avdio-
vizualna zgostitev zatrtega poželenja, okna, metaforično in resnično sredstvo gledanja, 
pa kot priložnost za aktiven ženski pogled in aktivno seksualnost: tudi moško telo 
lahko nastopi v vlogi erotičnega objekta poželenja. 
 
 

Literatura: Razsodnost in rahločutnost, Prevzetnost in pristranost. 
 

Filmografija: Prevzetnost in pristranost (Pride and Prejudice, 1995, BBC), Razsodnost 
in rahločutnost (Sense and Sensibility, 1995, rež. Ang Lee), Dnevnik Bridget Jones 
(Bridget Jones's Diary, 2001, rež. Sharon Maguire) in drugi filmi in miniserije. 
 

 

 

Gotika, romantika in socialni realizem Emily Brontë:  
Filmske interpretacije Viharnega vrha skozi čas 
 

 

Način branja književnega dela je vedno odvisen tudi od časa, v 
katerem ga beremo. Ta namreč spreminja poglede na delo, četudi 
gre za klasike svetovne književnosti. Podobno je s filmi, ki nastanejo 
po književnih predlogah: tudi filmska »branja« klasičnih zgodb se od 
obdobja do obdobja bistveno razlikujejo. Viharni vrh Emily Brontë 
je s svojo temačno zgodbo o destruktivni sili ljubezni vedno privlačil 
številne umetnike. Njegove priredbe za filmski medij so se lotili 
mnogi režiserji, med njimi tudi Louis Buñuel, Jacques Rivette in 

William Wyler. Šele najnovejšo filmsko priredbo Viharnega vrha je posnela ženska: 
britanska režiserka Andrea Arnold. Ta se je Viharnega vrha lotila na radikalno 
drugačen način: romantičnost in gotske elemente, ki prevevajo izvirnik, je nadomestila 
z brutalnim socialnim realizmom. Svet, ki ga portretira, je elementaren, prvinski in 
instinktiven. Meja med človekom in naravo je v njem skorajda zabrisana. Predavanje 
tako raziskuje načine, na katere je s svojo adaptacijo Viharnega vrha britanska 
režiserka postavila nov mejnik v ekraniziranju klasičnih literarnih del. 
 
 

Literatura: Viharni vrh. 
 

Filmografija: Viharni vrh (Wuthering Heights, 2011, Andrea Arnold). 
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Filmski klasiki 
 

Trajanje predavanja: 90 min brez ogleda filma. 
 

Primerna starost: 14+. 
 
Enotna cena: 120 €. 
 

 

 

 

Oklepnica Potemkin 
 

Bronenosets Potemkin 
 

Režija: Sergej Ejzenštejn 
 

Scenarij: Nina Agadžanova 
 

Sovjetska zveza, 1925 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje se osredotoča na zgodovinsko ozadje njenega nastanka ter pripovedne in 
vizualne rešitve, na katerih je Ejzenštejn utemeljil svojo revolucionarno teorijo filmske 
montaže, zaradi katere Oklepnica Potemkin še danes kipi od ustvarjalne svežine. 
 

 

 

Državljan Kane 
 

Citizen Kane 
 

Režija: Orson Welles 
 

Scenarij: Herman J. Mankiewicz, Orson Welles 
 

ZDA, 1941 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državljan Kane na filmskih akademijah s svojo drznostjo mlade režiserje navdušuje še 
danes; Orson Welles se je z njim za vedno zapisal med zvezde ameriškega filma. 
Predavanje predstavlja prelomne režijske postopke, ki jih je uporabil, zgodbo za 
nastankom filma ter opiše prekletstvo, ki mu ga je film prinesel: Welles nikoli več ni 
mogel posneti filma s tolikšno mero ustvarjalne svobode. 
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Metropolis 
 

Metropolis 
 

Režija: Fritz Lang 
 

Scenarij: Thea von Harbou 
 

Nemčija (Weimarska republika), 1927 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Črno-beli spektakel nemega filma Metropolis v spominu pogosto ostaja zaradi 
videospota Radio Ga Ga skupine Queen. Ta nudi zgolj kanček bogastva filma, ki 
predstavlja nenadomestljiv vpogled v nemško kulturo dvajsetih let. Z najdbami vedno 
novih različic iz zaprašenih filmskih arhivih, film preseneča še danes. Predavanje 
predstavlja vznemirljivo, nikoli zares končano, zgodbo tega filma. 
 
 
 

Sedem samurajev 
 

Šičinin no samuraj 
 

Režija: Akira Kurosava 
 

Scenarij: Akira Kurosava, Šinobu Hašimoto 
 

Japonska, 1954 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kurosava je sredi minulega stoletja poskrbel, da so zahodni filmski gledalci začeli 
filmsko umetnost Daljnega vzhoda pozorneje spremljati. Sedem samurajev je film, ki 
najbolje predstavlja tako režiserjevo mojstrstvo kot način podajanja pripovedi v 
japonski kulturi. Predavanje predstavlja vse vidike Sedmih samurajev, zaradi katerih je 
film večna klasika. 
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Mulholland Drive 
 

Mulholland Dr. 
 

Režija: David Lynch 
 

Scenarij: David Lynch 
 

ZDA, 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V filmu Mulholland Drive je vizija ameriškega režiserja Davida Lyncha dosegla svoj 
vrhunec. Nelogični izteki pripovedi, skrivnostni portali, ki upogibajo resničnost ter kup 
nenavadnih pripetljajev so iz tega filma naredili veliko uganko ter pravo poslastico za 
filmske mislece vseh vrst. Predavanje predstavlja ključna vprašanja filma in nanje 
skuša odgovoriti skozi njegovo umestitev v širši opus Davida Lyncha. 
 
 
 

Annie Hall 
 

Annie Hall 
 

Režija: Woody Allen 
 

Scenarij: Woody Allen, Marshall Brickman 
 

ZDA, 1977 
 

 

 

 

 

 

 

 

Film, ki ga nekateri označujejo za začetnika žanra romantične komedije, je med 
najimenitnejšimi v bogati karieri Woodyja Allena. Poleg ganljivega prikaza začetka in 
propada ljubezenskega razmerja vsebuje elemente psihoanalize, ki v filmu deluje 
predvsem komično, hkrati pa tu najdemo ustvarjalne poteze, ki jih vedno znova 
srečujemo v Allenovem delu. 
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Angel uničenja 
 

El ángel exterminador 
 

Režija: Luis Buñuel 
 

Scenarij: Louis Buñuel 
 

Mehika, 1962 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angel uničenja je nadrealistična črna komedija, ki na edinstven način secira vladajoči 
razred, njegovo socialno hipokrizijo, lažno moralo in predvsem veliko podpornico 
buržoazije, katoliško Cerkev. Predavanje bo orisalo Buñuelovo politično umetnost, ki 
simptomatsko kaže odpor do duhovščine in analizira človeško prostaško ter 
hipokritsko naravo. 
 
 
 

Pariz, Teksas 
 

Paris, Texas 
 

Režija: Wim Wenders 
 

Scenarij: L. M. Kit Carson, Sam Shepard 
 

Zahodna Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, ZDA, 1984 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če bi za kateri film lahko rekli, da je šola pogledov, je vsekakor mojstrovina nemškega 
novovalovca, Pariz, Teksas. Wim Wenders je skupaj z Wernerjem Herzogom in R. W. 
Fassbinderjem usmerjal nove filmske poti. Skozi filme Lizbonska zgodba, Alica v 
mestih in Nebo nad Berlinom bomo spoznali Wendersov pretanjen občutek za 
filozofsko raziskovanje filmske realnosti. 
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TV serije 
 

Trajanje predavanja: 90 min brez ogledov serij. 
 

Primerna starost: 14+. 
 
Enotna cena: 120 €. 
 
 

 

Twin Peaks 
 

Twin Peaks 
 

ABC, 1990-1991 
 

 

Kultna nadaljevanka Twin Peaks se vrača na male zaslone! Predavanje osvežuje spomin 
na izvirno nadaljevanko Davida Lyncha, ki je publiko po celem svetu začarala pred 
petindvajsetimi leti. Kdo je umoril Lauro Palmer? Kaj pomenijo 
 

skrivnostni simboli in prostori, ki nam jih film prikazuje? Kaj serija pravzaprav 
sporoča? Predavanje skrivnost Twin Peaksa razlaga s pomočjo umestitve serije v širšo 
sliko ustvarjanja Davida Lyncha in ugotavlja, s čimer se je ravno ta serija za vedno 
zapisala v spomin televizijskih občinstev po vsem svetu 
 

 

 

Oglaševalci: (Re)konstrukcija sodobne ameriške 
zgodovine, od šminke do Lune 
 

Mad Men 
 

AMC, 2007-2015 

Oglaševalci so močno zaznamovali novi val ti. kvalitetne televizije zadnjega desetletja. Z 
avtorskim pristopom k (re)konstrukciji polpretekle ameriške zgodovine in rahljanjem 
humanističnega ideala človeške nravi, je postavila model za zgodovinske serije. 
Afiniteta ameriške (kritične) kulture do rabe simbolnega jezika Oglaševalce vzpostavlja 
za ikono popularne kulture 21. stoletja. Predavanje se tako ukvarja z analizo množice 
učinkov, ki jih sproža pričujoča serija. V ospredje postavlja temeljne pojme t.i. 
televizijskih študij, ter se osredotoča na probleme mita, reprezentacije, politike estetike 
in vlogo popularne kulture v sodobnem kapitalizmu. 
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DELAVNICE 
 

 

 

Delavnica izdelovanja in zvočnega opremljanja optičnih 
igrač 
 

Trajanje: 60 min. 
 

Primerna starost: 5-8 let. 
 
Cena: 130 €. 
 

 

Animirani film, kot ga poznamo danes, se je 
razvijal s pomočjo različnih poizkusov, 
danes imenovanih optičnih igrač. Na 
delavnici se udeleženci ob pogovoru z 
mentorji spoznajo z nastankom 
animiranega filma. Ogledajo si nekaj 
primerov optičnih igrač, v praktičnem delu 
pa dve tudi sami izdelajo. Nato se otroci 
posvetijo zvočnemu opremljanju optičnih 
igrač tako, da jim s skupnimi močmi 
poskušamo dati zvok, ton in glas. Otroci se 

kalijo v izražanju, širijo besedni zaklad, razvijajo domišljijo in so aktivni soustvarjalci 
procesa. V delavnici se tako preizkusijo v vseh ključnih aspektih komuniciranja, ki jih 
povezujemo z vizualno vsebino kot nujno potrebno vzpodbudo na tej pomembni 
pedagoški poti. Udeleženci na tej delavnici so zelo kreativni, tako likovno kot tudi 
glasbeno. 
 

 

 

Delavnica zvočnega opremljanja optičnih igrač in 
animiranega filma 
 

Trajanje: 60 min. 
 

Primerna starost: 6-8 let. 
 
Cena: 100 €. 
 

 

Otroci animirani film spoznavajo skozi optične igrače. 
Zanje soustvarjajo zvok in glasbo, se kalijo v izražanju 
in si širijo besedni zaklad, se poučijo o načinih 
vrednotenja filma, ob izkušnji z lastno sinhronizacijo 
razvijajo svojo ustvarjalnost, spoznavajo zvok in 
šume v svoji okolici, spoznavajo svoj glas in različne 
rabe vokala, srečajo pa se tudi z odlomki priznanih 
animiranih filmov. Ugotovijo, da je slušni del filmov 
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prav tako pomemben kot vizualni, hkrati pa ključen, da film sploh lahko razumemo. Za 
konec otroci zvočno opremijo celo animirani film. Zabava je zagotovljena! 
 

 
Nadaljevalna: 
 

Trajanje: 60 min ali 90 min. 
 

Primerna starost: 9-12 let. 
 

Cena: 150 € ali 170 € (z uporabo tehnike). 
 

Na tej delavnici se ukvarjamo s 
pomenom zvoka, šuma, glasu in 
glasbe v filmih. Z zanimivimi  in  
interaktivnimi  pristopi  
omogočimo  tudi  vpogled  v  
delovanje sinhroniziranja 
animiranih filmov.  
V ta namen udeleženci zvočno 
opremljajo animirane filme, pri 

čemer avdio področje ustvarjajo na najrazličnejše načine (verbalno, s telesom, s 
predmeti). Pod mentorstvom se preizkusijo tudi v sinhroniziranju animiranega filma. V 
daljši izvedbi delavnice otroci tudi posnamejo primerne zvoke za video in obratno, ob 
določenih zvočnih posnetkih bodo razmišljali kakšna bi morala biti slika. Končen izdelek 
je zvočna adaptacija krajšega odlomka animiranega filma. 
 
 
 

Delavnica izdelovanja fotogramov 
 

Trajanje: 135 min. 
 

Primerna starost: 9-12 let. 
 

Cena: 210 €. 
 

Želja po ovekovečenju osvetljenih podob in njihovi projekciji je že zelo stara. Na 
delavnici udeleženke in udeleženci spoznajo principe nastajanja in razvijanja analogne 
fotografije, pri čemer naredijo fotografije (fotograme) brez uporabe fotoaparatov. S 
tem spoznajo tako tehnično plat nastajanja fotografije kot tudi njen umetniški namen. 
Delavnica se začne s krajšo predstavitvijo zgodovinskega izuma fotografije in njenega 
razvoja. Učenci pred delavnico dobijo navodila, da naj od doma prinesejo manjše 
predmete zanimivih oblik. V prostoru nato ustvarimo temnične pogoje (temo) in 
prostor osvetlimo zgolj z rdečimi lučmi. Udeleženci in udeleženke delajo v dveh 
skupinah. V prvi najprej izdelajo fotogram (osnovni svetlobni odtis) s postavljanjem 
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predmetov na fotopapir, ki se ga osvetli s pomočjo namizne svetilke. Nato udeleženke 
in udeleženci opazujejo mentorja, ko ta v pripravljenih raztopinah razvije fotopapir. 
Med tem druga skupina s flomastri riše na papir, ki jim za izdelavo drugega fotograma 
služi kot negativ. Nato se skupini zamenjata in postopek se ponovi. Vsi udeleženci tako 
ustvarijo dva fotograma (s predmeti in z risanjem). 
 
 
 

Delavnica medijske kritike 
 

Trajanje: 90 min. 
 

Primerna starost: 9-12 ali 14+. 
 

Cena: 170 €. 
 

 

Živimo v času, ko je medijska pismenost ključnega pomena. V mladih želimo prebuditi 
aktivne, kritične in selektivne potrošnike medijskih vsebin, med katerimi so tudi oglasi. 
Z delavnico se medijskega opismenjevanja lotevamo na najučinkovitejši način, skozi 
lastno ustvarjanje vsebin. Za uvod prelistamo revije, namenjene starostni skupini 
udeležencev in udeleženk delavnice in si ogledamo oglasna sporočila, ki se pojavljajo 
med uredniškimi medijskimi vsebinami. Ugotavljamo, kako se oglasi razlikujejo od 
ostalih vsebin, kateri so elementi po katerih jih prepoznamo, kako nagovarjajo ciljno 
skupino in kaj prikazujejo. Udeleženci in udeleženke skušajo oceniti nekaj sporočil. 
Ugotavljajo, kaj jim je všeč, in kaj jih odbija. Skupaj razčlenjujemo večplastnost 
pomenov in reprezentacij. Izberejo družbeno temo, ki se jim zdi pomembna in za 
katero bi želeli z oglasom nagovoriti sovrstnike. Nato se udeleženci in udeleženke 
razdelijo v manjše skupine. Naloga vsake skupine je izdelati oglas. Uporabijo lahko 
različne tehnike in medije; risbo, strip, kolaž, poster. Na koncu skupaj kritično 
ovrednotimo vse nastale izdelke in jih primerjamo z oglasi, ki smo si jih ogledali na 
začetku delavnice. 
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Delavnica video montaže 
 

Trajanje: 4-8 ur. 
 

Primerna starost: 10+. 
 

Predpriprava: računalniki in naložena programska oprema. 
 

Cena: po dogovoru 
 

 

Montaža je "srce filma", saj bi brez nje imeli le 
neurejeno zbrane posnetke filma/ videa. Z 
njo se oblikuje celotna forma in tudi vnese 
esenca filma. Z delavnico, ki se priporočljivo 
izvaja vsaj v štirih polnih urah, se mladi 
spoznajo z računalniškim programom za 
montiranje video posnetkov. Delavnica se 
pripravlja z v naprej pripravljenim video 
gradivom, na katerem delajo vsi udeleženci 
hkrati - namen je, zmontirati posnetke v 
zaključeno celoto. Posnetke za montažo imajo 

lahko pripravljene udeleženci sami (lastni posnetki), za kar pa je potrebno delavnico 
nekoliko spremeniti. 
 
 
 

Delavnica s camero obscuro 
 

Trajanje: 180 min. 
 

Primerna starost: 12-14 let. 
 

Cena: 270 € (z vsem materialom). 
 

 

Iznajdba camere obscure (lat. »temna soba«) sega že v 
sedemnajsto stoletje. Izum je na področju optike eden 
ključnih; omogočil je tudi nastanek fotoaparatov. V osnovi 
gre za škatlo, ki je v notranjosti počrnjena, skozi zelo majhno 
odprtino pa vanjo vdirajo svetlobni žarki. Na njeni zadnji 
steni tako nastane obrnjena slika predmetov, ki so pred 
odprtino. Udeležencem in udeleženkam delavnice mentor 
uvodoma na kratko predstavi okoliščine izuma camere 
obscure, nato pa poda navodila za njeno izdelavo. Udeleženci 
in udeleženke se lotijo priprave manjše škatle, ki so jo 
prinesli s seboj. Predelajo jo v camero obscuro. Nato s svojo 
izdelano kamero posnamejo fotografijo, ki jo na koncu tudi 
razvijemo. Za razvijanje fotografij prostor zatemnimo, 
prižgane so zgolj rdeče luči. 
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Produkcijska delavnica sinhronizacije 
 

Trajanje: 90 min ali 135 min. 
 

Primerna starost: 12+. 
 

Cena: 180 € ali 240 €. 
 

Delavnica je namenjena ukvarjanju s pomenom zvoka, šuma, glasu in glasbe v filmih. 
Skozi multimedijsko predavanje se na kratko posvetimo tudi pomenu zvočne kulise v 
razumevanju filmov ter udeležencem in udeleženkam predstavimo zgodovinski razvoj 
nastanka zvoka v filmu skozi ključna obdobja. Mladi osvojijo ključne avdio pojme in si 
ogledajo reference, pomembne za razumevanje tega filmskega področja. Z zanimivimi in 
interaktivnimi pristopi delavnica omogoči vpogled v delovanje sinhroniziranja 
animiranih filmov, mladi pa se v sinhroniziranju določenih odlomkov izbranega 
animiranega filma preizkusijo tudi sami. Ob izbranih zvočnih posnetkih razmišljajo, 
kakšna slika jo spremlja. V daljši izvedbi delavnice mladi kreativno ustvarijo celotno 
zvočno sliko animiranega filma. Končen izdelek je tako zvočna adaptacija krajšega 
odlomka animiranega filma. 
 
 
 

Delavnica filmske kritike 
 

Trajanje: 4 srečanja po 90 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 420€. 
 

Delavnica pisanja filmske 
kritike predstavi pomen in 
nujnost razvijanja filmske 
kritike. Prostora, 
namenjenega filmski kritiki 
(in filmskemu pisanju) je v 
medijski krajini vse manj, 
zato je naloga novih generacij 
filmskih kritikov nenehna 
redefinicija vseh aspektov 
filmskega pisanja: kje in za 
koga pisati, kaj sploh je 
predmet kritike, ter kakšni so 
pristopi k njej. Delavnica 

predstavi različne žanre: recenzije, reportaže, komentarje, kritike, intervjuje, eseje in 
druge izrazne oblike in spregovori o tem, katere lastnosti ima dobra filmska kritika. Z 
udeleženci in udeleženkami se pogovarjamo o tem, kako razmišljamo in oblikujemo 
mnenje o filmih in kako o njih pišemo. Ima pisanje o filmih svojo logiko in zakonitosti? 
Kako izpiliti svoj slog pisanja in kako sploh priti do tega, da postaneš (poklicni) filmski 
kritik? 
 
 



 

    34 
 

Delavnica scenaristike 
 

Trajanje: 4 srečanja po 90 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 420 €. 
 

Pred začetkom delavnice udeleženke in udeleženci dobijo 
navodila za pisanje izdelkov, ki jih na delavnici nato 
razvijamo skupaj. Na delavnici skupaj premislimo, kje 
najlaže in najučinkoviteje iskati navdih, kako tempirati in 
stopnjevati dogajanje, kako (če sploh) napisati naravno 
zveneč dialog in kako narediti like zanimive in življenjske. 
Udeleženci in udeleženke se naučijo izogibati klišejem in 
prežvečenim stereotipom. Ogledajo si najpogostejše napake, 
ki jih delamo pri pisanju scenarija, ne izostane pa niti 
pogovor o tem, kako se k pisanju sploh spraviti oz. kako se 
ga lotiti in kaj so najpogostejše ovire, na katere pri tem 
naletimo. Cilj delavnice je pomagati tistim, ki se s pisanjem 

scenarijev že ukvarjajo in spodbuditi tiste, ki o pisanju šele razmišljajo. 
 
 
 

Delavnica snemanja podkasta 
 

Trajanje: 180 min. 
 

Primerna starost: 14+. 
 

Cena: 170€. 
 

Delavnica je namenjena 
vsem, ki se želijo bolje 
seznaniti s podkastom, 
razburljivim in relativno 
novim medijem ter se 
naučiti nekaj o 
možnostih, ki jih 
ukvarjanje z njim ponuja 
vsem, ki imajo dober 
koncept in veliko volje za 
njegovo izpeljavo. V prvi 
vrsti se delavnica torej 
posveča podkastu kot 
mediju, ki omogoča 

objavljanje želenih vsebin po neskončnih širjavah interneta – v tem primeru bodo to 
vsebine, povezane s filmom. Udeleženke in udeleženci izvedo, kako se pripraviti na 
oddajo, kako napisati scenarij, katerim napakam se izogniti pri snemanju in končno, 
katere strategije lahko uporabijo, da bo podkast poslušalo čim več ljudi. Drugi del 
delavnice je praktične narave; po izbrani tematiki ter pisanju scenarija imajo 
udeleženke in udeleženci možnost, da v »studijski« del podkasta vključijo tudi 
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posnetke s terena, ki zahtevajo novinarski pristop – anketo, intervju, itd., če se za to 
seveda odločijo. Sledi snemanje oddaje in pregled materiala, ki ga v zaključnem delu 
delavnice s pomočjo mentorice za montažo in zvočno oblikovanje sodelujoči in 
sodelujoče sestavijo v zaključen izdelek. Predznanje ni potrebno, zaželeno je le, da pred 
delavnico prijavljeni in prijavljene premislijo, kaj jih še posebej zanima in česa bi se 
želeli lotiti podrobneje, ter da pred začetkom delavnice poslušajo katerega izmed 
mnogih filmskih podkastov, ki so na voljo na spletu 
 

 

 

Filmski activity 
 

Primerna starost: 12-14 in 14+. 
 

Cena: 100 €. 
 

 

Priljubljeno igro activity je Vizo zasnoval v filmski različici, pri tem pa ohranil vse tri 
priljubljene načine ugibanja: risanje, opisovanje in pantomimo. Zabava je zagotovljena! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas: info@vizo.si.  
 


