
Spletne šolske projekcije 
vsak dan od 28. novembra do 2. decembra, 8.00–13.00 
ali 14.00–18.00

Posamezni filmi so pospremljeni z video izjavami 
filmskih ustvarjalcev. Dan pred dogovorjenim termi-
nom prejmete spletno povezavo z geslom, ki je veljavno 
na dan ogleda. Navodila za izvedbo ogleda in tehnična 
navodila vam posredujemo ob prijavi.

Šolske projekcije v kinodvorani
Kinodvor, petek, 2. 12., ob 11.00 in 13.30 
možnost dodatnih projekcij v Slovenski kinoteki

Ogledi filmov so pospremljeni s pogovori s 
filmskimi pedagogi in ustvarjalci, ki omogočajo 
širše razumevanje tehničnih in vsebinskih vidikov 
filma. 

Filmske projekcije so opremljene s pedagoškim gradivom, ki je v pripravi.

*Cena posamezne vstopnice za šolsko projekcijo je:
od 40 do 59 otrok = 4 €
od 60 do 100 otrok = 3,50 €
nad 100 otrok = 2,70 €
Za spremljevalce je ogled brezplačen.

Rezervacije projekcij v Kinodvoru, Slovenski kinoteki in prek spleta:
Anja Cepuš Dečman
M: 030 315 701
E: solski@kinodvor.org

*Za spremljevalce je ogled brezplačen.

Za SREDNJE ŠOLE

19. Animateka
28. 11.–4. 12. 2022

KRATKI ANIMIRANI FILMI ZA MLADE

Animateka je mednarodni festival 
animiranega filma, ki vam vsako leto ponudi 
edinstveno priložnost, da si s srednješolci ogle-
date najboljše sodobne avtorske animirane filme 
z vsega sveta. Vsebinsko in likovno raznoliki filmi 
prinašajo pogled z drugačnega zornega kota ter 
spodbujajo kritično razmišljanje o svetu 
okrog nas.

ŠOLSKE PROJEKCIJE V KINODVORU

Šolske projekcije v kinodvorani so letos na voljo tudi v Kosovelovem domu Sežana, Linhartovi dvorani 
Radovljica, Kinu Union Celje ter Mestni kino Ptuj. Za več informacij se obrnite na posamezni kino.

Kosovelov dom Sežana: Nives Zadel, nives@kosovelovdom.si, 040 689 971
Linhartova dvorana Radovljica: Katja Stušek, katja.stusek@radolca.si, 040 612 551
Kino Union Celje: Samo Seničar, union.celje@gmail.com, 040 296 701
Mestni kino Ptuj: Nina Milošič, nina.milosic@cid.si, 031 678 585

za splošne informacije o projekcijah v sklopu Art kino mreže:
Jaka Strnad, jaka.strnad@animateka.si, 031 472 326

ŠOLSKE PROJEKCIJE V ART KINO MREŽI SLOVENIJE



Skupaj z mladimi člani Kinotripovega filmskega kluba, ki sodelujejo pri ustvarjanju 7. sezone 
Kinotripovega filmskega programa – mladi za mlade, smo izbrali najboljše kratke animirane filme 
z vsega sveta, ki so blizu mladim. Letošnji Kinotripov jagodni izbor prinaša mladostno odštekan, 
družbeno-kritično nabrit in slogovno raznolik nabor osmih filmov.

KINOTRIPOV SVETOVNI JAGODNI IZBOR

Za več informacij o filmskem programu nam pišite ali nas pokličite:
Jelena Dragutinović 
M: 040 573 466
E: jelena.dragutinović@animateka.si

  
Poravnava / Regular
Nata Metlukh (neodvisna/independent)
ZDA, Ukrajina/USA, Ukraine, 5’

Zgodba je postavljena v svet grafičnega obliko-
vanja, v katerem so glavni junaki črkovne vrste. Skupaj 
se namenijo postaviti vrt, njihovo delo pa okvirno na-
dzoruje pet boksarskih prvakov. Negativno prostorsko 
neurje vse odplakne, a nato pride mojster Poravnava in 
vrt obnovi.

Prodajalca ledu / Ice Merchants
João Gonzalez (Cola Animation/Wildstream/Royal College 
of Art)
Portugalska, Francija, VB/Portugal, France, UK, 2022, 14’30”

Oče in sin vsak dan s padalom skočita z vrtoglavih višav 
pečine, na katero je pritrjena njuna hladna hiša, v vas 
daleč spodaj, kjer prodajata doma pridelani led.

Persona/ 각질 / Persona
Sujin Moon (Korea National University of Arts)

Južna Koreja/South Korea, 2022, 6’45”

Ko se te polasti persona.

Hierarhičnipredsodki / The Prejudiced Hierarchist
Conform Cox (Master Institute of Visual Cultures AKV ST 
Joost)
Nizozemska/Netherlands, 2021, 2’24”

Človeštvo se je dolgo distanciralo od živalskosti. A bolj 
ko znanstveni spoznavajo nečloveške živali, več podob-
nosti opažajo med njimi in ljudmi. Film s primeri iz res-
ničnega življenja razbija človeške ideje o hierarhiji živih 
bitij.

Ptica polotoka / Bird in the Peninsula
Atshushi Wada (Miyu Productions/New Deer)
Francija, Japonska/France, Japan, 2022, 16’08”

Otroci pod vodstvom učitelja plešejo ob spremljavi 
glasbe. Prizoru je priča mlada ženska, ki zmoti njihov 
obred. 

Skeli in ščemi / Sensory Itch
Roel van Beek (Spotted Bird)
Nizozemska/Nehterlands, 2022, 4’42”

Sarah opeče kopriva. Da ne bi kože še bolj razdražila, se 
trudi, da se ne bi praskala. A koliko časa se ji bo uspelo 
upirati, ko jo razdražijo še druge vsakdanje neprijetno-
sti?

Messy Flow, Volume 3
Tina Šulc Resnik (neodvisna/independent)
Slovenija/Slovenia, 2022, 3’45”

Še vedno ne poznamo začetka, še vedno ne vidimo kon-
ca. Ostane nam samo flow.

Matapacos
Karla Riebartsch, Lion Durst (Filmakademie Baden-
Württemberg)
Nemčija/Germany, 2022, 6’55”

Film je navdihnil čilski »protestni pes« Negro Matapa-
cos. Potepuški pes spozna mlado protestnico in skupaj 
se radikalizirata. Nekoč drug drugega izgubita izpred 
oči in ona pristane v zaporu. Ko jo več let pozneje izpus-
tijo in ugotovi, da je pes ves ta čas hodil na proteste in 
zaslovel, jo to spet opogumi.


