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UVOD
Kinotripov Svetovni jagodni izbor je kakovosten in pester program najboljših kra-
tkih animiranih filmov iz celega sveta, ki je del mednarodnega festivala animiranega 
filma Animateka. Filmi obravnavajo najrazličnejše tematike, ki so blizu mladim od 15. 
leta. Vsebinsko in likovno raznolike filme, ki prinašajo pogled z drugačnega zornega 
kota in spodbujajo kritično razmišljanje o svetu, smo izbrali v sodelovanju z med-
narodnim filmskim festivalom Kinotrip, ki ga ustvarjajo mladi za mlade. 
Pedagoško gradivo, ki je pred vami, ponuja bogata izhodišča za samostojno izvedbo 
pogovora in ustvarjalnih dejavnosti v šoli ali na daljavo. Letos smo gradivo dopolnili z 
novo rubriko, v kateri izveste več o tehniki animiranja posameznega filma.
Pedagoško gradivo je namenjeno strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
Veseli bomo vaših odzivov in poročil o uporabi gradiva ter fotografij in posnetkov dijaške 
ustvarjalnosti, pošljete jih lahko na petra.gajzler@animateka.si.

Več o festivalu Animateka: www.animateka.si
Več o Društvu Slon: http://www.drustvoslon.si/sl/ 
Več o Festivalu Kinotrip: https://www.kinodvor.org/kinotrip/

Pedagoško gradivo Slonov tekmovalni program III
Besedila: Andreja Goetz, Petra Gajžler
Oblikovanje: Andreja Goetz
Uredila: Petra Gajžler
Slikovno gradivo: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta 
V digitalni obliki izdalo: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta v sodelovanju z Društvom Slon, 2020

https://www.kinodvor.org/kinotrip/
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Vezi
Uzi
Dina Velikovskaja, Rusija, Nemčija, 2019, 7’35”, brez dialogov

Dekle zapusti svoj primarni dom in odide v svet. Toda svet njenih staršev je tako tesno 
povezan z njenim, da ga z odhodom ogrozi. Vez med starši in otrokom je močna, a kot se 
izkaže, je lahko tudi destruktivna.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kam se odpravlja dekle? Menite, da gre za daljšo ali krajšo odsotnost? Kaj menite, koliko 
je staro dekle? Kako poteka slovo od staršev? Na kakšen način se poslavlja mama in kako 
oče? Si lahko predstavljate, kaj ji je ob slovesu povedala mama, čeprav v filmu ni razu-
mljivih dialogov? Kako se ob odhodu počuti dekle, kako pa njena starša? Kaj se dogaja v 
svetu staršev po dekletovem odhodu? Ali odhod enako vpliva na dogajanje v dekletovem 
življenju? Zakaj da/ne? Ali odhod na mamo in očeta vpliva enako? Kdaj se začne rušiti 
svet staršev? Zakaj takrat? Kdo pretrga vez in zakaj? Kako to vpliva na dekle in kako 
na starše? Kateri element na koncu filma ponazori pozitivne občutke na obeh straneh? 
Naštejte simbole, ki se pojavijo v filmu, in razmislite, kaj pomenijo.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Nadaljujte pogovor ali napišite esej o svojih družinskih vezeh. Kaj vam pomenijo in kako 
jih občutite? Na list papirja v poljubni likovni tehniki upodobite svoje družinske vezi. Liko-
vni elementi imajo lahko tudi simbolni pomen. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v prav posebni tehniki. V osnovi gre za risano tehniko, pri kateri je treba za vsak 
premik narisati novo risbo. V tem primeru pa so namesto običajnih risarskih pripomočkov uporabili 
3D pisalo, s katerim risbo ustvarjaš v prostoru. Več o tehnikah animiranega filma lahko preberete v 
priročniku Animirajmo!  (strani 63–71).

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/files/assets/basic-html/index.html#63
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Sura
Hae-ji Jeong, Južna Koreja, 2020, 5’37”, korejščina, podnapisi

Subtilen prikaz čustev srednješolke in njene najboljše prijateljice ob neželeni nosečnosti 
in odločitvi, ki sledi.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Komu Lim razkrije, da je noseča, in kdo jo spremlja v bolnišnico? Zakaj menite, da skrivnost 
zaupa samo prijateljici? Je njena stiska zato kaj manjša? Kaj občutita Lim in njena najboljša 
prijateljica od trenutka, ko izvemo za nosečnost, do opravljenega splava? Kako so v filmu 
izražena čustva? Z dijaki se pogovorite o brezizraznosti obraza noseče Lim in o tem, kako 
jo razumejo v primerjavi s prijateljičinim izražanjem čustev. Spregovorite o filmskih 
izraznih sredstvih, ki v filmu poudarijo Limino stisko (zvok, barve, vreme, simboli ...).
Limina prijateljica med poukom bere pesem korejskega pesnika Baek Seoka, ki govori o 
pajku kot metafori za družino. Kako razumete pomen pajka in pajkove mreže v filmu? Kaj 
pa oči, ki so se zgrnile nad Lim? Z dijaki se pogovorite o neželeni nosečnosti in splavu ter 
o tem, zakaj lahko splav spremljajo močni občutki sramu in stigme. Ker gre za občutljivo 
temo, bodite pri izražanju mnenj spoštljivi in strpni do različnih stališč.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Leta 2016 se je odbor za človekove pravice Združenih narodov prvič uradno opredelil do 
splava kot temeljne človekove pravice. Z dijaki spregovorite o tej temi in raziščite, v katerih 
svetovnih državah je splav nezakonit. Dijaki naj svoje stališče, ki naj bo podprto z argu-
menti, opredelijo v debati ali v eseju.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je narejen v risani tehniki. To pomeni, da so avtorji za vsak premik ustvarili novo risbo. Like so 
narisali in animirali v digitalni obliki z uporabo grafične tablice, ozadja pa so narisali ročno.
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Nerodno
Awkward
Nata Metlukh, ZDA, 2020, 3’45”, brez dialogov

Zabaven prikaz socialno nerodnih trenutkov, ki se nam dogajajo v vsakdanjem življenju.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kaj se dogaja ljudem v filmu in katere od prikazanih situacij so se tudi vam že zgodile? 
Kako se odzovete v takšnih primerih? Kakšne situacije vas spravijo v zadrego? Je v času, 
ko je zapovedano omejevanje socialnih stikov, priložnosti za takšne neprijetnosti kaj manj? 
Ali so se pojavile nove? Katere?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Pozabavajte se ob anekdotah o neprijetnih situacijah, ki ste jih doživeli. Začinite jih s pre-
prostimi in zabavnimi risbami ali stripi.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v digitalni risani tehniki. Avtorji so ozadja, like in animacijo ustvarili s pomočjo 
računalnika, pri čemer so za vsak gib izdelali novo risbo.
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Pilar
Yngwie Boley, J. J. Epping, Diana van Houten, Nizozemska, Belgija, 2020, 9’30”, brez dialogov

Pilar po zaslugi nevarnega nepovabljenega obiskovalca dobi priložnost, da v sebi odkrije 
divjo žival, in najde pot iz postapokaliptične vasi, v kateri živi.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kakšno je mesto v filmu? Kaj je po vašem mnenju povzročilo opustošenje? Kaj je za ob-
zidjem? Po čem se svetova na eni in drugi strani razlikujeta? Kakšne so barve na eni in 
drugi strani? Kakšen vtis vzbujajo? Kaj počneta Pilar in fant v svojem skrivališču? Kako se 
Pilar počuti znotraj obzidja in po čem hrepeni? Imata s fantom enake načrte? Koga ali kaj 
lovita in zakaj? Prepoznate žival? Kako razumete preobrazbo, ki jo Pilar doživi ob koncu 
filma? Zakaj je do nje prišlo? Zakaj je fant ne ustreli? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Naslikajte svoje postapokaliptično mesto. Kaj je povzročilo apokalipso v vaši zgodbi?

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v risani tehniki, njegova posebnost pa je slikarski pristop. Ustvarjalci so barve nanašali 
s čopičem in narisali vsak premik posebej. V filmu je videti tudi predhodne poteze, kar daje likom do-
datno dimenzijo gibanja.
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Mozaik
Mosaic
Imge Özbilge, Sine Özbilge, Belgija, 2020, 14’45”, brez dialogov

V najstarejšem mestu na Bližnjem vzhodu so del kulturnega mozaika med drugim kurd-
ska študentka, muslimanski glasbenik in krščanska deklica. Ko zlonamerni glasovi nad 
mesto prikličejo vojno, rešitev pride v obliki skrivnostne sončne ribe.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Katero mesto prikazuje film? Opišite ga: njegov videz, arhitekturo, vplive modernosti in 
različnih religij, vzdušje v mestu … Kot mesto v malem je v filmu prikazano življenje v 
večstanovanjski stavbi. Kdo vse prebiva v njej? V čem se prebivalci razlikujejo in v čem 
so si podobni? Kako sobivajo? Kakšno vlogo ima glasba v filmu? Kako se nakaže preobrat 
v filmu? Kaj počne črna lepljiva zmes in kaj pomeni? Kakšno je mesto med obleganjem 
(dogajanje, zvok, barve)? Kaj se zgodi z večstanovanjsko stavbo in njenimi prebivalci med 
vojno? Film je bogat s simboli in ti prevladujejo v naraciji proti koncu filma. Katere simbole 
bi izpostavili in kako ste jih razumeli? Kako ste razumeli sončno ribo? Kam odpelje violini-
sta, deklico in študentko? Katere nevarnosti pretijo nanje na poti? Kako razumete naslov 
filma v povezavi z mestom in njegovimi prebivalci? Z dijaki postavite film v širši kontekst 
migrantske problematike.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Uporabite domišljijo in ustvarite svoje mozaično mesto. Mozaik naj bo sestavljen iz 
majhnih koščkov iz poljubnega materiala ali kombinacije materialov.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v tehniki digitalne risane animacije. Avtorji so s pomočjo računalnika za vsak premik 
narisali novo risbo. Ozadja in barvne ploskve so ustvarili ročno v akvarelni tehniki in jih prenesli na 
računalnik.



Pedagoško gradivo

Po zadnji modi
À la mode
Jean Lecointre, Francija, 2020, 8’40”, francoščina, podnapisi

V kraljestvu, ki ga pretresajo modne muhe, mora kraljica s svojim dvorom nenehno slediti 
najnovejšim trendom. V nasprotnem primeru jih bo uničila grozljiva pošast: Posmeh.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kdo v kraljestvu mode zapoveduje modne smernice in kdo jim sledi? Kako se počutijo 
prebivalci kraljestva? Zakaj se ne uprejo? Na čem temelji vladavina kraljice? Česa se 
kraljica najbolj boji? Kaj se zgodi s tistimi, ki jim ne uspe slediti hitrim spremembam mo-
dnih smernic? Imate občutek, da so tudi nam v resničnem življenju »zapovedane« modne 
in druge smernice? Kdo nam jih »zapoveduje« in kako? Sledite modnim smernicam ali 
imate samosvoj način oblačenja? Kaj vse lahko sporočajo naša oblačila? Kdo v modnih 
zapovedih prekaša kraljico in kaj je skrivnost njegovega uspeha? Zakaj kraljica z njim ne 
tekmuje in ga raje odstrani? Kako živijo prebivalci na gori? Primerjajte kvaliteto njihovega 
življenja s kvaliteto življenja prebivalcev kraljestva. Kje bi vi raje živeli in zakaj? Film je 
strukturiran kot pravljica s srečnim koncem in naukom. Kakšen je njegov nauk? Na katero 
pravljico vas spominja? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Raziščite modne linije oblačil iz nenavadnih materialov in neobičajnih krojev, ki jih danes 
ustvarjajo nekateri modni oblikovalci z namenom, da izrazijo svoj odnos do sveta ali neke 
teme (npr. veganska oblačila). Prelevite se tudi vi v modne oblikovalce in oblikujte svojo 
modno linijo. Katere materiale bi uporabili? Kaj bi vaša modna linija sporočala?

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je narejen v kolažni tehniki. Ustvarjalci so izrezali posamezne elemente iz fotografij, jih sestavili v 
kolaž ter računalniško animirali.
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Gospodična Usoda
Little Miss Fate
Joder von Rotz, Švica, 2020, 8’15”, brez dialogov

Gospodična Usoda živi v svetu, ki ga vodi usoda. Ko se pojavi priložnost, prevzame 
vlogo svetovne voditeljice. V vrtincu dogodkov pa kmalu začne izgubljati nadzor. Nehote 
namreč ustvari pošast, ta pa se hoče pogoltno polastiti vse ljubezni na svetu. 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kdo prebiva v stolpnici? Kaj ponazarja roka in kaj počne? Katere tri glavne gumbe 
upravlja? S kakšnimi simboli so prikazani in kaj pomenijo? Katere druge gumbe 
še vidimo? Kaj roka upravlja z igranjem na klaviature? Kaj se dogaja z likoma, ki 
ju upravlja? Kdo se vmeša v njeno delo in kakšen je njen namen? Kako vpletenost 
Gospodične usode spremeni potek dogodkov? Kako bi poimenovali pošast, ki na-
stane iz napake v sistemu, ki ga upravlja roka? Kaj menite, kaj se dogaja v drugih 
stolpnicah? Kam vodijo njihovi vrhovi? Je morda še kdo nad veliko roko? Kako ste 
razumeli konec filma? Verjamete v usodo?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI 
Pripovedujte o kakšni svoji nenavadni ali zabavni anekdoti, pri kateri je imela po vašem 
mnenju prste vmes usoda. Kakšno glasbo je igrala in na katere gumbe je pritiskala?

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v tehniki digitalne risane animacije. Avtorji so za vsak premik ustvarili novo risbo, 
delo pa so v celoti opravili z računalnikom.


