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FILM
Pedagoški pogovori ob filmskem programu


Program kratkih animiranih filmov za otroke Rumeni Slon – brez dialogov

Teme: vsak animirani film ima veliko različnih tem
Primerna starost: 4+
Pristop: Pedagoško delo ob programu kratkih filmov pri nizki starosti je specifično, saj je potrebno
vsak film posebej analizirati, preveriti pri otrocih, če so ga razumeli, si vzeti čas za jasna in enostavna
pojasnila ter proces zastaviti tematsko.
Program Rumeni Slon odpira celo paleto različnosti animiranega filma in je preudarno pripravljen
ravno za to starost otrok. Z otroki se pogovarjamo o vsebinah in jih vzpodbujamo k izražanju lastnega
mnenja.
Trajanje: 45 min (filmski program) + 30 min (pogovor)
V sodelovanju z Društvom 2 koluta.



Kdo ima danes rojstni dan? – sinhronizirano v slovenščino
(Kdo má dneska narozeniny?, Jirí Barta, Češka, Slovaška, Japonska, 2010, 74min)

Pedagoško gradivo (Kinobalon – Kinodvor): http://www.kinodvor.org/spored/na-pude-aneb-kdo-madneska-narozeniny-21681/
Teme: animirani film, premikanje predmetov, čarobnost, praktičnost, lutke, pravljica
Primerna starost: 6+
Pristop: Jiří Barta je animirani film ustvaril v tehniki stop-motion in za material vzel običajne
predmete in reči, s katerimi ustvarja čudoviti pravljični svet. Tako se resda neobičajno kar sami
premikajo stoli, rjuhe, igrače, škatle, kipi in podobni predmeti. Pa vendar, kaj si nismo od nekdaj
želeli/trudili, otrokom pomagati razvijati bogastvo domišljije s kar najbolj preprostimi predmeti? Ta
film to omogoči. Dodatno vrednost pa ima v dejstvu, da je sinhroniziran, kar otrokom omogoči, da se
v celoti lahko prepustijo domišljijski plati vizualnega. Ker je vendarle preskok v fikcijo iz realnega
sveta za najmlajše še težak korak, jim je pri tem treba pomagati. Pri tem je pomembno otrokom pred
ogledom pojasniti, kako nastaja animirani film. To lahko izpeljemo s pogovorom ali pa uporabimo
igrani skeč. Vse ostalo je v animiranem filmu izredno čarobno in otroci se uspešno prepustijo toku
pravljične zgodbe.
Trajanje: 74 min (film) + 30 min (pogovor)



Hiša pravljic – sinhronizirano v slovenščino
(Kérity la maison des contes, Dominique Monféry, Francija/Italija, 2009, 76 min)
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Več o filmu: http://hisapravljic.animateka.si/
Teme: klasične pravljice, pravljični junaki, moč in pomen pravljic, domišljija, pripovedovanje, branje,
pisanje, knjige, resnično v pravljicah, skrivnosti, pogum, animirani film.
Primerna starost: 6+
Pristop: Filmska vzgoja: Pogovor + delavnica urjenja v govorjenju + pripovedovanje pravljic
Pred projekcijo bomo otroke pripravili na film ter na kratko predstavili vsebino filma in glavne junake.
Učencem bomo v naprej povedali, da naj s seboj prinesejo svojo najljubšo knjigo/pravljico.
Po filmu se bomo najprej z otroki pogovorili o filmu, in jih povprašali, katere pravljične junake so
prepoznali in iz katerih pravljic. Pa o tem, o kateri pravljici bi oni radi posneli »risanko« (animirani
film) in kako bi izgledala. Na koncu bomo skupaj z otroki ustvarili čisto novo pravljico.
Trajanje: 76 min (film) + 45 min (delavnica)

Hiša pravljic

 Program kratkih animiranih filmov Rdeči Slon
Teme: vsak animirani film ima veliko različnih tem
Primerna starost: 9+
Pristop: Pedagoško delo ob programu kratkih filmov je tudi pri tej starosti specifično, saj se je
potrebno dostikrat pri določenih filmih z otroki še posebej natančno pogovoriti, ali so ga razumeli,
jim ponuditi dodatna pojasnila in celoten proces zastaviti tematsko
Program Rdeči Slon odpira celo paleto raznovrstnosti animiranega filma, pripravljen pa je
premišljeno ravno za to starost otrok. Otrokom bomo predstavili ustvarjalni proces nastajanja
animiranih filmov ter jim razjasnili, kakšne animirane filme poleg risanih še poznamo.
Trajanje: 60 min (filmski program) + 45 min (pogovor)
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Skrivnost iz Kellsa
(Secret of Kells, Tomm Moore, Nora Twomey, Francija/Belgija/Irska, 75min)

Teme: animirani film, risani film, Knjiga iz Kellsa, iluminiranje, Kelti, srednji vek, miti in legende
Primerna starost: 9+
Pristop: Risani animirani film Skrivnost iz Kellsa pripoveduje o dvanajstletnem dečku Brendanu, ki živi
v opatiji Kells. Njegov stric, ki opatijo vodi, je pred nenehnimi napadi Vikingov dal zgraditi obzidje.
Nekega dne iz daljnih dežel v Kells pribeži slavni iluminator Aiden, s seboj pa nosi nedokončano knjigo
skrivne modrosti. Mladi Brendan kmalu pokaže zanimanje za iluminiranje in Aiden ga kljub
nasprotovanju Brendanovega strica vzame za pomočnika. Brendan se mora za dokončanje knjige
podati za zidove Kellsa v začaran gozd, poln mitoloških bitij in skrivnostnih poti.
Otrokom se pred projekcijo predstavi okolje in čas, v katerem se film odvija ter opozori na nekaj
ključnih pojmov za lažje razumevanje in gledanje. Po filmu pa bomo otrokom predstavili ustvarjalni
proces nastajanja tega animiranega filma ter jim razjasnili, kakšne animirane filme poleg risanih še
poznamo.
Trajanje: 75 min (film) + 30 min (pogovor)

 Legenda o jezdecu kitov
(Whale Rider, Niki Caro, Nova Zelandija/Nemčija, 2002, 105 min)
Teme: tradicija, tradicionalna družba, odraščanje, emancipacija, narava, kiti, miti in legende, Nova
Zelandija
Primerna starost: 9+
Pristop: Film izredno lepo odseva odnos nove generacije do rigidnih praks tradicionalnih družb kot so
v tem primeru predstavljeni staroselci Maori na Novi Zelandiji. V tej uporniški drži spremljamo
deklico, ki bi ji po rodovnem nasledstvu morala pripadati vloga voditelja njihove skupnosti. S
poudarkom na tem, da bi to moral biti moški, a ker je Paikea deklica, se njene pravice ne more
upoštevati.
Legenda o jezdecu kitov je eden najlepših učnih filmov, s katerim lahko otrokom in mladim na
primeren način posredujemo izredno pomembna sporočila o emancipaciji, uporništvu z razlogom,
medgeneracijskem povezovanju in o odnosih tradicija-moderno, človek-narava.
Trajanje: 105 min (film) + 45 min (pogovor)

 Zveri južne divjine
(Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin, ZDA, 2012, 93 min)
Več o filmu: http://www.kinodvor.org/spored/beasts-of-the-southern-wild/

info@vizo.si

5

Teme: odraščanje, revščina, svobodna volja, ameriški film, žanr, nove tehnologije in njihova raba v
filmu, ekologija in človekov odnos do okolja
Primerna starost: 12 in +
Pristop: Po ogledu filma bo sledil pogovor, v katerem bomo skupaj z učenci film umestili v kontekst
ameriškega filma, pri čemer si bomo med drugim ogledali njegove specifike kot so zgodovinski razvoj,
tematske značilnosti, prepletenost z ekonomsko produkcijo. V nadaljevanju bomo razpravljali o
funkciji žanra – o prepletanju drame s fantastiko, kar bomo demonstrirali s primeri iz filma.
Tekom pogovora bomo izluščili ključne filmske teme in razpravljali o prepletenosti med ekologijo,
socialno razslojenostjo in rasizmom, odnosu človeka do okolja, dotaknili pa se bomo tudi svobodne
volje, pravice do svobodnega odločanja o lastnem življenju.
Trajanje: 93 min (film) + 45 min (pogovor)

Zveri južne divjine

 Kraljestvo vzhajajoče lune
(Moonrise Kingdom, Wes Andreson, ZDA, 2012, 94 min)
Več o filmu: http://www.kinodvor.org/spored/moonrise-kingdom
Teme: filmski žanr, značilnosti komercialnega oz. avtorskega filma, drugačnost med najstniki,
primerjava s slovenskim filmom
Primerna starost: 12+
Pristop: Film Kraljestvo vzhajajoče lune predstavlja filmsko gradivo, ki je najstnikom zelo dostopno in
zabavno, a obenem odpira vrsto pomembnih tem.
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Prvi del pogovora se vrti okrog koncepta avtorskega filma in kako se ta razlikuje od komercialnega
filma v luči kolektivnega ustvarjanja. Film nato umestimo v primeren žanr, nato pa odpremo temo
drugačnosti in izstopanja med vrstniki. Ker je večina mlajših dijakov seznanjena s slovenskim filmom
Gremo mi po svoje, so učenci v zadnjem delu pogovora povabljeni, da razmišljajo o tem, na kakšne
načine sta si ta filma podobna. Ogled filma Kraljestvo vzhajajoče lune in pogovor o njem služita kot
sredstvo vzpodbujanja razmišljanja o manj komercialnih filmih.
Otroci so namreč doma in v kinu večinoma obkroženi s komercialno filmsko produkcijo, ki jih ne
spodbuja k razmišljanju, Kraljestvo vzhajajoče lune pa se kaže kot izvrsten primerek vstopne točke v
svet art oz. avtorskega filma. Najstniki lahko ob njem razmišljajo tudi o temah (ne)konformizma,
drugačnosti in izstopanja iz večine.
Trajanje: 45 min.

Kraljestvo vzhajajoče lune

 Ime mi je Li
(Io sono Li, Andrea Segre, Italija/Francija, 2011, 100min)
Teme: imgracije, priseljenci iz Azije, etno-ekonomija, poetika, umetnost, Italija, migrantska delovna
sila
Primerna starost: 15+
Pristop: Pred projekcijo bomo izvedli kritičen uvod v branje filma, kjer bomo poudarili ključna
razmerja v filmu, na katera naj bodo gledalci pozorni in opravili kratko predstavitev sodobnih
migracijskih politik na ravni EU in Slovenije. Po filmu bo sledila razprava/refleksija filma na temo
izkoriščanja migrantske delovne sile, etno-ekonomijah in t.i. »sweatshopih« v kateri bomo spodbudili
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gledalce, da sami podajo svoja mnenja o videnem in s tem prispevajo k analizi filma. Naredili bomo
vzporednico s stanjem v Sloveniji.
Trajanje: 100 min (film) + 45 min (pogovor)

 Panov labirint
(El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, Španija/Mehika/ZDA, 2006, 118min)
Teme: fašizem, vojna, Španija, uporništvo, nadrealizem, miti in legende, znanstvena-fantastika,
filmska balada, groteska
Primerna starost: 15+
Pristop: Če lahko s katerim filmom pokažemo občutek grozot vojne preko izredne fantazijske
naracije, je to zagotovo film Panov labirint. V času krutega fašističnega režima v Španiji se mama
deklice Ofelije poroči s sadističnim generalom Vidalom. Ta ju odpelje na oddaljeno vojaško
postojanko, kjer prične neizprosno zatirati okoliške upornike. Med tem Ofelija v gozdovih odkrije
neverjeten čarobni svet, poln nadnaravnih fantazijskih bitij in velikih pustolovščin, ki pa so na nek
način tudi ogledalo krutega vsakdana, s katerim je soočena v realnem življenju. A prav njen fantazijski
svet pravljic je tisti, ki lahko prinese odrešitev tudi najbolj temačnim kotičkom človeške duše.
Fantazijski svet je v tem filmu prispodoba odtujitve deklice Ofelije od realnosti vojne.
Film je prav gotovo navdušujoč in izjemno gledljivo ter primerno učno gradivo za mlade.
Trajanje: 118 min (film) + 45 min (pogovor)

Panov labirint
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 Učitelj
(Monsieur Lazhar, Philippe Falardeau, Kanada, 2011, 94 min)
Teme: odnos učitelji-učenci, medkulturne razlike, smrt, učne metode
Primerna starost: 15+
Pristop: Montrealsko osnovno šolo dodobra pretrese nepričakovana smrt ene izmed učiteljic. Nekaj
dni po tragičnem dogodku se v ravnateljičini pisarni z življenjepisom v roki pojavi Bachir Lazhar,
uglajen in izobražen alžirski priseljenec. Ravnateljica ga v naglici najame in Bachir prevzame razred
pokojne učiteljice. Kljub domnevnim dolgoletnim izkušnjam s poučevanjem v rodni Alžiriji se bo
moral novi učitelj še marsičesa naučiti. Otroci še niso preboleli izgube, učni načrt in običaji
frankofonske Kanade pa se kar precej razlikujejo od tistih v rodnem Magrebu. Kljub temu se Bachir s
svojo iskrenostjo in dobrosrčnostjo kmalu zbliža z otroki; predvsem z Alice in Simonom, ki ju je smrt
priljubljene učiteljice še posebej prizadela. Rane se počasi celijo, nihče pa ne sluti Bachirjeve lastne
boleče preteklosti in negotove prihodnosti.
Film je oskarjev nominiranec za tujejezični film. Pri pogovoru bo sodeloval tudi učitelj slovenščine na
gimnaziji Litija, Janoš Železnik.
Trajanje: 94 min (film) + 45 min (pogovor z gostom)

Učitelj
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Filmske delavnice
(Glej tudi posamezno predstavljeno ponudbo delavnic na www.vizo.si)

 Delavnica zvočnega opremljanja in sinhroniziranja animiranega filma I
Primerna starost: 4-7
Pristop: Otroci spoznavajo animirani film, optične igrače in zanje kreativno soustvarjajo zvok in
glasbo, kalijo se v izražanju in si širijo besedni zaklad, poučijo se 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, spoznajo odlomke kakovostnih animiranih filmov. Otroci
osvojijo, da je avditivni del filmov prav tako zelo pomemben in ključen, da film lahko razumemo. Ob
zaključku pa zvočno opremijo celo animirani film. Zabava je zagotovljena!
Trajanje: 45min

Delavnica optičnih igrač z zvočnim opremljanjem

 Delavnica optičnih igrač z zvočnim opremljanjem – NOVO!
Primerna starost: 4-7
Pristop: 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
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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.
V sodelovanju: Vzgojno-izobraževalni programa animiranega filma Slon (Društvo 2 koluta)
Trajanje: 90 min

 Delavnica zvočnega opremljanja in sinhroniziranja animiranega filma II
Primerna starost: 8-12
Pristop: V 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.
Trajanje: 60 min ali 90 min

Delavnica animiranega filma z zvočnim opremljanjem
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 Delavnica animiranega filma z zvočnim opremljanjem – NOVO!
Primerna starost: 8+
Pristop: Daljša delavnica omogoča, da se izdelavi animiranega filma bolj posvetimo in imamo zato
lahko kakovostnejši končni izdelek. Kratkemu uvodnemu predavanju sledi praktično delo v skupinah,
kjer udeleženci spoznajo celoten proces nastajanja animiranega filma skozi izkušnjo: razvoj ideje,
kratek scenarij, snemalna knjiga, oblikovanje likov, predmetov ter ozadij, animiranje in snemanje,
snemanje zvoka in montaža. Nato se udeležencem predstavi nadaljnje delo snemanja zvoka za
ustvarjeni film.
Zvok se posname kreativno na več načinov (z usti, s telesom, predmeti), pozorni pa smo tako na
zvočno krajino (glasba, ozadje, šumi) kot tudi na samo sinhronizacijo z govorno interpretacijo. Končni
izdelek je kratka animacija, ki je tudi zvočno podprta.
V sodelovanju: Vzgojno-izobraževalni programa animiranega filma Slon (Društvo 2 koluta)
Trajanje: 225 min (5 šolskih ur)

 Delavnica sinhroniziranja animiranega filma
Primerna starost: 12+
Pristop: Pri tej delavnici se ukvarjamo s pomenom zvoka, šuma, glasu in glasbe v filmih. V sklopu
delavnice se skozi multimedijsko predavanje na kratko posvetimo tudi pomenu zvočne kulise v
razumevanju filmov in jim predstavimo zgodovinski razvoj nastanka zvoka v filmu skozi ključna
obdobja. Mladi osvojijo ključne avdio pojme in si pogledajo reference, ki so pomembne za
razumevanje tega filmskega področja.
Z zanimivimi in interaktivnimi pristopi omogočimo tudi vpogled v delovanje sinhroniziranja
animiranih filmov. Mladi se bodo preizkusili tudi v sinhroniziranju določenih odlomkov izbranega
animiranega filma. Ob določenih zvočnih posnetkih bodo razmišljali kakšna bi morala biti slika.
V daljši izvedbi delavnice mladi tudi posnamejo sinhronizacijo in kreativno ustvarjeno celotno zvočno
sliko animiranega filma. Končen izdelek je tako zvočna adaptacija krajšega odlomka animiranega
filma.
Trajanje: 90 min ali 135 min
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MULTIMEDIJSKA PREDAVANJA
Film in literatura
 William Shakespeare skozi filmsko lečo
Literarna referenca: opus Williama Shakespeareja
Filmska referenca: Romeo + Julija (Romeo + Juliet, Baz Luhrmann, ZDA, 1996, 120min) in drugi
Primerna starost: 15+
William Shakespeare, angleški pesnik in dramatik, se je rodil leta 1564 v Stratfordu. Leta 1585 je
odšel v London in se zaposlil kot gledališki igralec in dramatik. Dela, ki mu jih pripisujejo obsegajo
sonete, kraljevske drame, romantične drame, tragedije in komedije. Še za časa svojega življenja je bil
zelo priznan in njegova dela so pomembno vplivala na razvoj zahodne kulture. In temu je tako še
danes.
V različnih filmskih adaptacijah njegovih del nam poskušajo različni avtorji pripeljati Shakespearov
svet bližje. Pregledali bomo izbrane filme in jih primerjali z literaturo. Tako bomo obogatili znanje
srednješolcev in jim omogočili širok pregled nad tematiko. Predstavili bomo izseke filmov in si
pogledali like, ki v njih nastopajo. Poskušali bomo ugotoviti kakšni so njihovi motivi in poiskali
simbole, ki nastopajo v filmih. S pregledom tem, ki nastopajo v Shakespearovih delih, bomo odprli
vprašanja, ki so aktualna še danes in poskušali skozi pogovor poiskati odgovore, ki so jih dali avtorji
nanje.
Trajanje: 60 – 90 min.

 Krive so knjige, filmi in internet
Literarna referenca: Krive so zvezde, John Green, 2014
Filmska referenca: Krive so zvezde (The Fault in our Stars, Josh Boone, ZDA, 28.8.2014)
Primerna starost: 10+
V multimedijskem predavanju se bomo dotaknili zanimivega fenomena nerdfighterjev in njihovega
poslanstva; širjenja znanja prek interneta in pozitivnega odnosa do le-tega. Ogledali si bomo, kako se
s pomočjo sodobne tehnologije in sodobnih komunikacijskih sredstev prepletajo in oplajajo različne
umetnosti.
Za študijo primera bomo vzeli brata Hanka in Johna Greena, ki vodita VlogBrothers, enega izmed
najbolj priljubljenih spletnih video dnevnikov na svetu. John Green je med drugim tudi zelo uspešen
pisatelj na področju mladinske književnosti. Po njegovi mednarodni uspešnici, Romeu in Juliji za 21.
stoletje, Krive so zvezde, so ravnokar posneli film, ki bo platna naših kinematografov razsvetlil
letošnje poletje.
Trajanje: 60 – 90 min (Predavanje se lahko prilagodi glede na starost otrok in čas trajanja)
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 Alica v filmski deželi
Literarna referenca: Alica v čudežni deželi, Louis Carroll, 1865)
Primerna starost: 10+
V multimedijskem predavanju se bomo najprej na kratko posvetili literarnemu fenomenu Carrollove
Alice. Kdaj in v kakšnih okoliščinah je nastala in kaj je tisto, kar jo še dandanes dela tako aktualno in
zanimivo za vedno nove in nove generacije bralcev, pa tudi ustvarjalcev. Slikarstvo, fotografija,
glasba, gledališče, film; vsi iščejo svoj navdih v Aličini čudežni deželi.
V nadaljevanju predavanja si bomo podrobno ogledali in analizirali najpomembnejše filmske
adaptacije omenjenega literarnega dela. Ogledali si bomo različne načine, na katere je bilo literarno
delo prestavljeno na filmsko platno in poizkušali analizirati različna branja in razumevanja tega
klasičnega dela.
Predavanje je pripravljeno ob 150-letnici pisanja romana Alica v čudežni deželi.
Trajanje: 60 – 90 min (Predavanje se lahko prilagodi glede na starost otrok in čas trajanja)

Alica v čudežni deželi

 2014. 1984, 1948 – Orwellova distopija
Literarni referenci: 1984, George Orwell (1949), Krasni novi svet, Aldous Huxley (1932)
Filmske reference: 1984, Michael Radford (1984), Equilibrium, Kurt Wimmer (2002)
Primerna starost: 15+
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Skozi distopični roman Georga Orwella bomo orisali avtorjevo vizijo družbe, pri čemer se bomo
dodatno krepili s prav tako vizionarskim literatom Aldousem Huxleyem in njegovim romanom Krasni
novi svet. Sistem dehumanizacije in nadzora vsega družbenega dogajanja sta lahko stični točki obeh
romanov, ki ju bomo ponazorili s filmskimi razmišljanji o tej topiki režiserjev Radforda in Wimmerja,
ter s teoretičnimi koncepti iz družboslovja. Pregledali bom stanje družbe v času, ko je avtor roman
pisal (1948) in kontekst njegovega nastajanja, literarni čas (1984) in skozi Orwellovo razumevanje
pregledali stanje danes.
Predavanje je pripravljeno ob 30-letnici izida filma 1984. Lani je bila tudi 110. obletnica Orwellovega
rojstva.
Trajanje: 90 min.

 Proces proti Kafki in Wellesu
Literarna referenca: Der Prozeß, Franz Kafka (1925)
Filmska referenca: Le procès, Orson Welles (1962)
V predavanju se bomo posvetili primerjavi literarnega teksta Proces s filmsko interpretacijo in se tako
preko izraznih sredstev v obeh umetnostnih stilih posvetili Kafkovi viziji družbe, kritiki birokratizma,
oceni brezbrižne človekove narave, samote in drugim temam tega romana. Predavanje bo
podkrepljeno z vizualnimi odlomki iz filma, ki ga poleg izvrstne fotografije krasi tudi igra Psiho
Antonyja Perkinsa, princese Sissi Romy Schnider, Jeanne Moreau in tudi režiserja Orsona Wellesa
samega.
Projekt je bil pripravljen leta 2013 ob 130-letnici rojstva Franza Kafke.
Trajanje: 90 min

Proces
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TV serije, videospoti
 Fenomen sodobnega antijunaka v pop kulturi
Primerna starost: 15+
Pristop: Antijunakov je dandanes toliko, da bi jih bilo zanimivo sistematizirati in si jih pogledati iz
različnih zornih kotov. Na začetku se bomo dotaknili zgodovinskih smernic – Hollywood je vedno
oboževal temačnejše like, kot so kavboji, mafijci in superjunaki z razcepljenimi osebnostmi, medtem
ko jih televizija v obliki serij v domove ni spustila.
Do preloma je prišlo konec devetdesetih s serijo Sopranovi, antijunak kot moralno neopravičljivi
zločinec pa je vrhunec doživel z Walterjem Whitom in serijo Kriva pota.
Poiskali bomo odgovore na vprašanja, zakaj so tovrstni protagonisti na TV-ju dandanes tako
popularni, kako simbolizirajo sodobni čas in kakšno moč imajo ravno zaradi tega, ker se pojavljajo v
serijah.
Trajanje: 90 min

Kriva pota

 Podoba-glasba – o glasbenih videospotih
Primerna starost: 12+, 15+, odrasli (se prilagodimo na občinstvo)
Pristop: Glasbeni videospot je filmska forma, na katero zaradi pojavljanja na komercialnih
televizijskih postajah pogosto gledamo zviška. Kljub temu pa je glasbeni video tesno povezan s samo
zgodovino filma in ima zanimiv tudi lasten razvoj. V predavanju bomo na izbranih primerih prehodili
pot od prvega prednika glasbenega videa iz leta 1894, preko tehnologij Vitaphone in Scopitone,
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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 novo renesanso, in na tej točki bomo navezali stik z mnenji in
izkušnjami iz občinstva.

Zgodovina filma
 Zgodovina filma
Primerna starost: 12+, 15+, odrasli (se prilagodimo na občinstvo)
Pristop: Z multimedijskim predavanjem o zgodovini filma bodo otroci in mladi spoznali vse ključne
premike v razvoju filma in filmske industrije, ki so botrovali k njegovemu današnjemu položaju.
Pogledali bomo vznike filma, protofilm, razvoj sinhrono posnetega zvoka, iznajdbo barvnega filma,
pregledali pa bomo tudi kako se je razvijal film žanrsko. Predavanje, bogato podprto z različnimi
filmskimi in drugimi referencami, bo ponudilo vsekakor tudi pregled ključnih filmskih ustvarjalcev, ki
so botrovali k razvoju sedme umetnosti.
Trajanje: 90 min

 Zgodovina slovenskega filma
Primerna starost: 12+, 15+, odrasli (se prilagodimo na občinstvo)
Pristop: Predstavili bomo vzporedno pot slovenskega in svetovnega filma od prvih Grossmannovih
prispevkov nememu filmu do druge generacije poosamosvojitvenih režiserjev. Izpostavili bomo
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 ostalih majhnih evropskih kinematografij, ki imajo
svojo lastno specifiko in jih pogosto nepravično postavljamo ob bok mnogo dražjim produkcijam z
Zahoda.
Trajanje: 90 min

Ne joči Peter
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 Animirani film skozi čas in prostor
Primerna starost: 15+
Pristop: Animirani film skozi čas in prostor bo predstavil zgodovino animiranega filma s ključnimi
premiki v razvoju tehnik ustvarjanja, ob tem pa tudi razvoj slovenskega animiranega filma.
Predstavljeni bodo ključni koncepti in termini, ki so pomembni za razumevanje animiranega filma ter
klasifikacija, ki bo nato vodila v pregled referenčnih filmskih izdelkov. Predavanje ima dvopomenski
naslov, saj je koncept prostora v ustvarjanju animiranega filma še posebej pomemben, prav tako pa
bomo pogledali na tradicijo animiranega filma v luči ključnih geografskih koordinat. Pregledali bomo
tudi zgodovino slovenskega animiranega filma, ki se je začela s skoraj pol stoletja zaostanka za prvo
animacijo na sploh, najostrejši kritiki bi rekli, da celo s 60 let zamude.
V sodelovanju: Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon (Društvo 2 koluta)
Trajanje: 90 min

 Pomen zvoka in glasbe v filmu
Primerna starost: 10+
Pristop: Pregledali bomo pomembne filmske reference ustvarjalcev neme dobe in primere, ko
zvočnemu vizualnemu gradivu odvzameš zvok ter ob tem spremljali učinke tega dejanja.
Osvojili bomo vse ključne zvočne kode, ki tvorijo avdio kuliso vsakega filmskega izdelka. Pogovor bo
ponekod prilagojen tudi brez video gradiva.
Trajanje: 60 min

MEDIJSKA VZGOJA
 Razmišljaj na glas, naredi oglas!
Primerna starost: 8+
Pristop: Živimo v času, ko je medijska pismenost enako pomembna kot klasična pismenost. 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 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, kaj prikazujejo. Udeleženci skušajo oceniti nekaj sporočil. Ugotavljajo, kaj jim je všeč, kaj jih
odbija, skupaj razčlenjujemo večplasnost pomenov in reprezentacij. Izberejo družbeno temo, ki se jim
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zdi pomembna in za katero bi želeli z oglasom nagovoriti sovrstnike. Nato se udeleženci 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.
Trajanje: 90 min

STRIP
 Flip na strip! – vse kar želiš izvedeti o stripu
Primerna starost: 12+
Pristop: Multimedijsko predavanje o spoznavanju stripovskega medija ima namen predstaviti in
spoznati občinstvo s stripom na čim več plasteh in njegovim razvojem, tako po avtorskih oz. žanrskih,
likovno-tehničnih kot tudi nacionalnih specifikah.
Preko osnov, kako je strip zgrajen, in same definicije stripa bomo razčlenili njegove lastnosti, kako jih
klasificirati in pogledali, kakšni so trendi stripa danes. Predstavili bomo tudi različne vrste stripa, ki jih
poznamo po obliki - pasični strip, časopisni strip, albumski strip in grafični roman – a tudi likovne
pristope ter tehnike, ki se pri risanju stripa uporabljajo.
zgodovinski kontekst bomo umestili različne bolj poznane striparje in njihova dela, pregledali pa
bomo tudi razvoj stripa vse od proto oblik, do popularnih superherojskih stripov in seveda stripa, ki je
bil prisoten ter je nastajal pri nas v Jugoslaviji. Pri tem ne bomo obšli slovenskih avtorjev, pogledali
pa bomo tudi, kako se je strip adaptiral v filmskem mediju.
Namen predavanja je občinstvo seznaniti z dostopnostjo striparskega gradiva na slovenskem in z
aktualnim dogajanjem ter dogodki na stripovskem področju v Sloveniji in svetu. Sem ne štejemo le
striparske dogodke iz Slovenije in Evrope, ampak tudi nove striparske izdaje v albumih in različnih
drugih tiskanih in digitalnih medijih . Pozornost bomo posvetili tudi možnostim dostopa do gradiva na
področju stripa preko interneta in v tiskani obliki.
Trajanje: 90 min

Marjane Satrapi: Perzepolis
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 Strip v Jugoslaviji in Sloveniji
Primerna starost: 15+
Pristop: Preko pregleda stripovskega dogajanja po svetu, ključnih avtorjev in klasifikacije stripov po
tehniki njihovega ustvarjanja in obliki, se bomo posvetili zgodovini stripa na našem ozemlju. Kakšni so
bili trendi, kako se je strip razvijal pri nas, od kod se je najbolj napajal. Strip na našem ozemlju in širše
v Jugoslaviji bomo umestili tudi v svetovni okvir in ga primerjali z nekaterimi preteklimi obdobji ter ga
primirjali z nekaterimi največjimi svetovnimi stripovskimi centri kot so Japonska, Francija, Španija in
Združene države Amerike. Namen predavanja je občinstvo spoznati tudi z dostopnostjo striparskega
gradiva na slovenskem in z aktualnim dogajanjem in dogodki na stripovskem področju v Sloveniji in
svetu. Predavanje bo bogato podprto s slikovnim in video gradivom.
Trajanje: 90 min

Miki Muster: Zvitorepec, Lakotnik in Trdonja

Zoran Smiljanič: Meksikanerji
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DELAVNICE ANALOGNE FOTOGRAFIJE
 Delavnica izdelovanja fotogramov
Primerna starost: 6+
Pristop: Želja po ovekovečenju osvetljenih podob in njihovi projekciji je že zelo stara. Z delavnico
udeleženci osvojijo principe nastajanja in razvijanja analogne fotografije, pri čemer bodo naredili
fotografije (fotograme) brez uporabe fotoaparatov. S tem bodo spoznali tako tehnično plat
nastajanja fotografije kot tudi njen umetniški namen.
Delavnica se začne s krajšo predstavitvijo o nastanku fotografije in njenem razvoju. Po predhodnih
navodilih učenci prinesejo od doma manjše predmete zanimivih oblik. V razredu ustvarimo temnične
pogoje (temo) in prostor osvetlimo zgolj z rdečimi lučmi.
Udeležence razdelimo v dve skupini. S prvo skupino najprej izdelamo fotogram (osnovni svetlobni
odtis) s postavljanjem predmetov na fotopapir, ki se ga osvetli s pomočjo namizne svetilke. Nato
udeleženci spremljajo, kako mentor razvije fotopapir v pripravljenih raztopinah. Med tem druga
skupina s flomastri riše na papir, ki jim služi kot negativ za izdelavo drugega fotograma. Nato se
skupini zamenjata in postopek ponovimo. Vsi udeleženci tako ustvarijo dva fotograma (s predmeti in
z risanjem).
Trajanje: 135 min (3 šolske ure)

Delavnica fotograma

 Delavnica izdelave camere obcure in fotografiranje z njo
Primerna starost: 12+
Pristop: Iznajdba camere obscure (lat. temna soba) sega že v 17. stol. in velja za ključni optični izum,
ki je omogočil nastanek fotoaparatov. V osnovi je to škatla, ki je v notranjosti počrnjena, skozi zelo
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majhno odprtino pa vanjo vdirajo svetlobni žarki. Na njeni zadnji steni tako nastane obrnjena slika
predmetov, ki so pred odprtino.
Udeležencem se uvodoma preko krajše predstavitve pojasni izum camere obscure in poda napotke k
njeni izdelavi. Nato se lotijo priprave manjše škatle, ki so jo prinesli s seboj in ki jo bodo predelali v
camero obscuro. Nato s svojo izdelano kamero posnamejo fotografijo, ki jo na koncu tudi razvijemo.
Vsak udeleženec tako izdela svojo kamero, z njo fotografira in fotografijo tudi razvije. Za razvijanje
fotografij prostor zatemnimo, prižgane so zgolj rdeče luči.
Trajanje: 135 min (3 šolske ure)

Delavnica izdelave camere obscure in fotografiranje z njo.
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