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O SLOVENSKI KINOTEKI

Slovenska kinoteka je filmski muzej, ki
s prikazovanjem, hranjenjem, restavriranjem,
objavljanjem in razstavljanjem filmskega ter
obfilmskega gradiva skrbi za ohranjanje in
širitev filmske kulture in dediščine v Sloveniji.
S pomočjo svojih zbirk izobražuje in razvija
zavest o pomembnosti filma in filmske kulture
ter skrbi za poglobljeno razumevanje zgodovine filma. Sestavljajo jo štirje med seboj povezani oddelki – programsko-filmski, arhivski,
muzejski in raziskovalno-založniški oddelek s
knjižnico in mediateko. Poleg tega v okviru
Slovenske kinoteke delujeta tudi Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači in revija Ekran.
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S svojimi dejavnostmi je Kinoteka intenzivno prisotna tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru. Sodelavci Kinoteke predavajo na univerzah in v okviru raznih izobraževalnih
dejavnosti doma in v tujini sodelujejo pri medresorskem usklajevanju vpeljave filmske vzgoje
v šolski sistem ter pri vrsti drugih dejavnosti.

Foto Katja Goljat
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Pri sestavljanju programa nas vodita
ideja ter želja misliti film onstran in zunaj
vsakršnih zahtev trga, okusa, predvidevanj
in pričakovanj. Gre seveda za velik privilegij,
ki temelji na spoštovanju filma kot medija,
filma kot beležke, filma kot umetnosti, filma
kot ene najbolj razprostrtih oblik popularne
kulture, filma kot enega najmlajših in najbolj
kompleksnih načinov človekovega ustvarjalnega izraza. Privilegij, ki omogoča in spodbuja
svobodno razmišljanje znotraj zgodovinskih,
estetskih in neštetih drugih kontekstov, njihovo poznavanje pa posledično prispeva k bolj
tvornemu, plodnejšemu, tudi bolj užitka polnemu branju filmskih podob.
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Poslanstvo Kinoteke ni le predvajanje
filmov, ampak tudi skrb za možnosti in pogoje
njihovega predvajanja. V času vsesplošne
digitalizacije tako na področju produktivne kot
reproduktivne kinematografije bodo kinoteke
oziroma filmski muzeji kmalu edini prostori,
ki bodo nudili izkušnjo projekcije filmskega
traku in s tem izkušnjo projekcije stotridesetih
let zgodovine filma na izvoren, neposreden
in nepopačen način. Pri tem ni nepomembno,
da filmski trak na področju hranjenja še vedno
daleč prekaša vse digitalne standarde.
Slovenska kinoteka kot osrednja institucija za ohranjanje in prikazovanje filmske
dediščine ter razvoj filmske kulture ponuja
raznolike vzgojno-izobraževalne programe.
Te smo razdelili na tri glavne sklope: vzgojnoizobraževalne dejavnosti ob razstavah, delavniške aktivnosti in filmske projekcije, pospremljene z dodatnimi izobraževalnimi dogodki.
V okviru kinotečnega programa ima izobraževanje nadvse pomembno vlogo, saj se
v Kinoteki zavedamo pomena nadgradnje filmske vednosti odraslega občinstva in še posebej
nujnosti vzbujanja zanimanja za kakovostni
film med mladimi. V Slovenski kinoteki smo že
doslej izvajali različne vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, med katerimi sta najbolj znana projekta Kino-katedra in Jesenska filmska šola.
Oba kinotečna projekta pedagoško-andragoškega filmskega izobraževanja se
osredotočata na izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, ki temeljijo na ogledu filmov v
kinodvorani. Projekcije so pospremljene
s predavanji in razgovori, ki temeljijo na filmski
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analizi in razumevanju ter spoznavanju filmskih
izraznih sredstev. Projekt Kino-katedra je
namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in
pedagogom ter stremi h krepitvi filmske zavesti, višanju stopnje avdiovizualne pismenosti in
bogatenju filmske kulture na splošno. V letošnjem letu smo mu dodali projekt Distribucijska
Kino-katedra, ki želi decentralizirati kinotečne
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in jih ponuditi
tudi zainteresiranemu občinstvu zunaj Ljubljane. Drugi projekt, Jesenska filmska šola, pa
je osredotočen predvsem na strokovno usposabljanje in je temu primerno tudi teoretsko
poglobljen. Letos bo simpozij nosil naslov Filmska kultura v šolski praksi: izhodišča in pristopi
k poučevanju filma.
Z vsemi dosedanjimi in novimi vzgojno-izobraževalnimi programi podpiramo širjenje
filmske vzgoje tudi v okviru uradnega nacionalnega šolskega programa, ki je bil začrtan
že leta 2016 z dokumentom Strategija nacionalnega programa filmske vzgoje. V šolskih
programih v zadnjih letih tako v ospredje na
osnovnih šolah vse bolj prihaja izbirni predmet
Filmska vzgoja, malo počasneje pa tudi izbirni
predmet Film za splošne in strokovne gimnazije. V luči takšnega filmskega ozaveščanja smo
v Slovenski kinoteki oblikovali delavnice, ki
bodo ponujale in omogočale širjenje ter razvijanje tako praktičnega kot teoretskega znanja
in spretnosti s filmskega področja.
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PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI OB RAZSTAVAH
02

V muzejskih prostorih Slovenske kinoteke ob vseh aktualnih
razstavah organiziramo in izvajamo tematsko in vsebinsko
zastavljene izobraževalne dejavnosti. Te so namenjene
vsem šolskim skupinam – osnovnim šolam in srednjim
šolam/gimnazijam –, seveda v okviru vsebinske primernosti
same razstave za določeno starostno skupino.

France Štiglic
Filmska zapuščina

Razstava je posvečena enemu najpomembnejših ustvarjalcev v zgodovini slovenskega filma, režiserju Francetu
Štiglicu (1919–1993). Na štiridesetletni umetniški poti je
ustvaril več kratkih filmov, pet prelomnih televizijskih serij
in petnajst celovečercev – med njimi tudi prvi slovenski
celovečerni zvočni igrani film Na svoji zemlji –, ki so žanrsko
in slogovno raznoliki, preveva pa jih značilna Štigličeva
poetika, polna lirizma in humanizma. Spremljevalni vzgojno-izobraževalni programi ob razstavi vključujejo štiri pakete,
ki se razlikujejo po vsebinskem in izvajalskem obsegu.

PONUDBA IZOBRAŽEVALNIH PAKETOV OB RAZSTAVI

Ogled razstave

Ogled in vodenje po razstavi s pedagoškim gradivom.
Cena 2,00 € na učenca
Čas trajanja 60 minut

Ogled razstave
+ delavnica
Dolina miru | 1956 | France Štiglic

Ogled in vodenje po razstavi s pedagoškim gradivom +
delavnica – spoznavanje režijskih prvin in filmska analiza
zapuščine Franceta Štiglica.
Delavnica je osredotočena na spoznavanje režijskih prvin,
različnih kreativnih aspektov pri nastajanju ter ustvarjanju
filma in podrobnejšo filmsko analizo zapuščine Franceta
Štiglica. Učenci se bodo seznanili s pisanjem filmskega
dialoga, z nastajanjem snemalne knjige in zgodborisa ter
analizo filmskega kadra. Vse to bo potekalo ob ogledu izbranih odlomkov iz Štigličevih celovečernih filmov.
Cena 4,00 € na učenca
Čas trajanja 120 minut
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Ogled razstave
+ ogled filma

Ogled in vodenje po razstavi s pedagoškim gradivom +
ogled celovečernega filma Franceta Štiglica (z uvodom).
Cena 10–19 učencev: 6,00 € na učenca
20 ali več učencev: 5,00 € na učenca
Čas trajanja 60 minut + dolžina filma z uvodom

Ogled razstave
+ delavnica
+ ogled filma
Kulturni dan
v Slovenski kinoteki

Ogled in vodenje po razstavi s pedagoškim gradivom +
delavnica + ogled celovečernega filma Franceta Štiglica
(z uvodom).
Cena 8,00 € na učenca
Čas trajanja 120 minut + dolžina filma z uvodom
Na svoji zemlji | 1948 | France Štiglic

MOGOČ JE OGLED SLEDEČIH FILMOV

Na svoji zemlji
France Štiglic
Slovenija (Jugoslavija) | 1948
109 minut | 13+

V zadnjih letih druge svetovne vojne na Primorskem bijejo
trd osvobodilni boj. Spremljamo življenje prebivalcev vasi in
partizanov v prvih bojnih vrstah. Epopeja o narodnoosvobodilnem boju je prvi slovenski celovečerni in zvočni film.

Tistega lepega dne
France Štiglic
Slovenija (Jugoslavija) | 1962
83 minut | 13+

V primorski vasi, ki je bila med obema svetovnima vojnama
pod Italijo, so vsi prebivalci Slovenci, razen italijanskih predstavnikov fašistične oblasti. Vdovec Štefuc si prizadeva, da bi
svojim hčerkam po smrti njihove matere poiskal novo mamo,
kar pripelje do številnih komičnih dogodkov in razprtij v vasi.

Dolina miru
France Štiglic
Slovenija (Jugoslavija) | 1956
88 minut | 9+

Po bombardiranju slovenskega mesta med drugo svetovno
vojno deček Marko in deklica Lotti ostaneta brez staršev.
Lotti pripoveduje Marku o dolini, v kateri vedno vlada mir,
zato otroka, odločena, da poiščeta »dolino miru«, zbežita
iz sirotišnice. Liričen in silovito pacifističen film je zgodnja
klasika jugoslovanskega vojnega filma.

Ne joči, Peter
France Štiglic
Slovenija (Jugoslavija) | 1964
92 minut | 7+

Partizanska minerja Lovro in Dane, ki sta sama svoja
»četa«, morata po ukazu nadrejenih na osvobojeno ozemlje
prepeljati tri otroke, med njimi Petra, ki je komaj prerasel
plenice. Družinska komedija z iskrivimi dialogi ter razburljivimi junakinjami in junaki.

Balada o trobenti in oblaku
France Štiglic
Slovenija (Jugoslavija) | 1961
78 minut | 15+

Iz votline v gorah prihajajo glasovi ranjenih partizanov.
Trije belogardisti Temnikarju povedo, da gredo ranjence
pokončat, in Temnikar ve, da jim mora to namero kljub
usodnim posledicam preprečiti. Mračna, a nedvoumno
jasna ekspresionistična balada o težki eksistenci navadnih
ljudi med narodnoosvobodilnim bojem.

Povest o dobrih ljudeh
France Štiglic
Slovenija (Jugoslavija) | 1975
98 minut | 15+

Na osamljenem otočku ob reki Muri živi star zakonski par,
h kateremu se priselijo sezonski delavec Ivan, njegova lepa
žena Marta in hči iz prvega zakona, slepa Katica. V to samoto zanese tudi vnuka starih zakoncev, ki v Katici vzbudi prvo
ljubezensko hrepenenje, v Marti pa silno strast in vero, da jo
bo popeljal v širni svet. Lirična pripoved o moči hrepenenja,
posneta po literarni predlogi Miška Kranjca.
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Arhivski oddelek

Učenci se seznanijo z osnovnimi dejavnostmi arhivskega
oddelka; zbirko filmov in najdragocenejšimi filmskimi trakovi v zbirki; analognim filmskim trakom različnih formatov
(8 mm, 16 mm, 35 mm) na različnih nosilcih (nitrat, acetat,
poliester); osnovnimi postopki in pripomočki za ohranjanje
analognega filmskega gradiva; osnovnimi postopki in pripomočki za ohranjanje filmskega gradiva na digitalnih nosilcih;
s pogoji za hranjenje filmske dediščine.

Muzejski oddelek

Učenci spoznajo zbirko filmske tehnike in predfilmskih
izumov od leta 1890 (kamere, projektorji, laterna magica,
zoetrop …); zbirko filmskih plakatov; zbirka filmskih razglednic od leta 1900; zbirko programskih letakov in propagandnega gradiva od leta 1906; zbirko scenografskih in kostumografskih skic slovenskih filmskih ustvarjalcev; zbirko
rokopisnega gradiva: scenariji, snemalne knjige, glasbene
partiture za slovenske filme, dokumenti, pisma in pogodbe;
zbirko originalnih risb za slovenske risane filme.

Fotografija s snemanja filma Ne joči, Peter | 1964

Obe razstavi (France Štiglic: Filmska zapuščina in Ogled
depojev: Zakulisje arhivske in muzejske zbirke Slovenske kinoteke) sta primerni za vse razrede osnovne šole
in srednje šole/gimnazije. Zaradi manjše velikosti
razstavnih prostorov je največje število udeležencev
omejeno na 30 učencev.

Ogled depojev
Zakulisje arhivske
in muzejske zbirke
Slovenske kinoteke

Na vodenem ogledu delovnih prostorov in depojev Slovenske kinoteke na Metelkovi 2a v Ljubljani učencem predstavimo zgodovino Kinoteke in kinotečne dejavnosti. Učenci
se seznanijo s filmsko dediščino in njenim hranjenjem.
Spoznajo osnove filmske tehnologije ter zgodovinski razvoj
filma in z njim povezane tehnologije. S pomočjo predstavitve muzejskih predmetov se seznanijo z osnovnimi zakonitostmi filmskega jezika in nastajanjem filma.

V prvi polovici leta 2022 načrtujemo odprtje razstave,
posvečene italijanskemu filmskemu mojstru Pieru Paolu
Pasoliniju. Razstavo pripravljamo v sodelovanju s kulturnim
centrom Cinemazero iz Pordenona. Napovedujemo pa tudi
razstavo Zgodovina slovenskega animiranega filma, ki jo
bomo predvidoma odprli jeseni leta 2022.

Cena 2,00 € na učenca
Čas trajanja 60 minut
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DELAVNICE IN IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
03

V šolskem letu 2021/2022 bomo v Slovenski kinoteki začeli
z izvajanjem različnih filmskih delavnic in aktivnosti, namenjenih širjenju in negovanju filmske umetnosti. Delavnice
bodo temeljile tako na ustvarjanju kot na bolj teoretskem
spoznavanju različnih aspektov filmskega področja. Nekatere delavnice bomo izvajali za različne starostne skupine v
njim prilagojeni obliki. Tako bodo različne elemente filmske
umetnosti lahko spoznali najmlajši, pa tudi starejši učenci.

Delavnica risanja
in praskanja
na filmski trak

Ob predhodnem dogovoru
je delavnico (v prirejeni obliki)
mogoče izvesti tudi
na daljavo, preko spleta.

Razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti, ki ju zavira le
meja naše lastne domišljije, je med osnovami umetniškega
ustvarjanja. Na tem temelji tudi filmska umetnost. Na delavnicah bi tako učencem osnovnih šol in vrtčevskim skupinam
radi ponudili možnost, da v svet filmske umetnosti vstopijo
s svojo lastno ustvarjalno domišljijo. Prazni filmski trak
bodo lahko napolnili s podobami, ki si jih bodo nato tudi
ogledali na filmskem platnu. S tehniko praskanja in risanja
na filmski trak se bodo učenci približali lepoti filmskega
ustvarjanja, hkrati pa se seznanili z delovanjem filmskega
traku. Delavnico bo vodil animator Timon Leder.
Primerno za vrtce in vse razrede OŠ
Cena 180,00 € na delavnico
Čas trajanja 120 minut

Film in zvok
Ustvarjanje filmskega
vzdušja in zvočni učinki

Plakat za filmski projektor Iskra

Čeprav film dojemamo in razumemo predvsem kot vizualno
umetnost in medij, pa sta glasba in zvok že od samega
začetka stalna spremljevalca filmskih podob. Že v času nemega filma je bil zvok prisoten kot dodatna komponenta
v obliki žive ali posnete glasbe. Pomemben del filmske
zvočne podlage imajo tudi zvočni učinki, ki pri gledalcih še
izostrijo občutek dramatičnosti, napetosti, komičnosti ali
groze. Na delavnicah bodo učenci spoznali, kako različne
glasbene podlage in zvočni učinki vplivajo na filmsko
vzdušje. Prav tako se bodo lahko sami preizkusili v ustvarjanju zvočne podlage gibajočim podobam na platnu. Pri tem
bodo uporabili preprosta glasbila, vsakodnevne predmete
in digitalne učinke.
Primerno za vrtce in vse razrede OŠ ter SŠ
Cena 3,00 € na učenca
Čas trajanja 90 minut
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Spoznavanje prvin
filmskega jezika

Ob predhodnem dogovoru
je delavnico (v prirejeni obliki)
mogoče izvesti tudi na daljavo,
preko spleta ali v obliki
gostujočega predavanja na šoli.

Za razvoj kritičnega in ozaveščenega gledalca je nujno
razumevanje filmskih izraznih sredstev. Na delavnicah
si bomo ogledali več filmskih odlomkov ter skozi filmsko
analizo videnega razpravljali o pomenskih in umetniških
vidikih filmske podobe. Film bo predstavljen kot celostno
umetniško delo s svojimi lastnimi izraznimi prvinami. Delavnica bo potekala v obliki razprave med učenci in kinotečnim
vzgojiteljem. Ob pedagoškem gradivu, ki ga bodo dobili na
delavnici, ter skozi skupinski pogovor in razmislek bodo
učenci podrobneje spoznali nekatere bistvene prvine filmskega izražanja.

Ekranova delavnica
pisanja filmske kritike

Ob predhodnem dogovoru
je delavnico (v prirejeni obliki)
mogoče izvesti tudi na daljavo,
preko spleta ali v obliki
gostujočega predavanja na šoli.

Primerno za vse razrede OŠ in SŠ
Cena 3,00 € na učenca
Čas trajanja 60 minut

Projektor in filmski
trak – kako delujeta?

Ob predhodnem dogovoru
je delavnico (v prirejeni obliki)
mogoče izvesti tudi na daljavo,
preko spleta ali v obliki
gostujočega predavanja na šoli.

Projektor in filmski trak sta nekoč veljala za čarobni tehnologiji, ki sta na platno kinodvorane pričarali gibajoče filmske
podobe. V času digitalne dobe sta to postala pomembna
elementa filmske dediščine in umetnosti. Pogledali bomo v
notranjost filmskih projektorjev za 8-mm, 16-mm in 35-mm
filmski trak ter se seznanili z mehanizmom in tehnologijo, ki prelisiči naš um in mirujoče slike na filmskem traku
spremeni v gibajoče podobe. Pod drobnogled bomo vzeli
tudi različne primere in formate filmskih trakov. Na koncu si
bomo zavrteli in ogledali filme na različnih formatih, izbranih
iz kinotečnega filmskega trezorja.

Filmska kritika je bistvena za širjenje in ohranjanje analitičnega in kritičnega mišljenja ter razumevanja filmske
umetnosti. Skozi sklop treh srečanj, ki jih v sodelovanju
organizirata Slovenska kinoteka in revija za film in televizijo
Ekran, bodo učencem predstavljeni bistveni aspekti kritiškega pisanja, s tem pa tudi filmske analize. Delavnica se bo
začela z uvodnim srečanjem, temu bo sledil skupinski ogled
filma s pogovorom, nato pa samostojno pisanje kritik. Na
zadnjem srečanju bodo udeleženci v skupini pregledali
napisane izdelke in razpravljali o njih. Delavnice bodo
izvajali sodelavci Kinoteke in pisci revije Ekran.
Primerno za 3. triado OŠ in SŠ
Cena 5,00 € na učenca
Čas trajanja 3 srečanja po 90 minut

Posebna delavnica
animiranega filma
Slonov muzej optičnih igrač
V okviru Slovenskega
tedna filma

Primerno za 2. in 3. triado OŠ in SŠ
Cena 3,00 € na učenca
Čas trajanja 90 minut

V sklopu Slovenskega tedna filma, ki bo potekal med 8. in
11. novembrom, bosta Društvo Slon in Slovenska kinoteka
organizirala in izvedla program delavnic animiranega filma
Slonov muzej optičnih igrač. Na delavnicah se bodo učenci
preizkusili v izdelovanju optičnih igrač, ki veljajo za predhodnice tako animiranega kot igranega filma. Izdelki in optične
stvaritve bodo pozneje razstavljeni, z njimi pa se bo mogoče
tudi poigrati. Izdelava optičnih igrač bo temeljila na dejanskih
predmetih, ki jih v svoji zbirki hrani Slovenska kinoteka.
Učenci se bodo tako seznanili z delom filmske zgodovine in
se preizkusili v njeni rekonstrukciji skozi lastno ustvarjalnost.
Primerno za vse razred OŠ
Cena 3,00 € na učenca
Čas trajanja 120 minut; delavnica bo izvedena dvakrat
v tednu (vsakič za drugo skupino).

← Filmski projektor Iskra NP-21-X
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Kino-katedra
za osnovnošolce
in srednješolce

Za vsako predavanje je na voljo
tudi izobraževalno gradivo.
Izbrani filmi in izobraževalna
gradiva so prilagojena različnim
starostnim stopnjam.

Kinotečni projekt filmskega izobraževanja Kino-katedra se
osredotoča na izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov,
ki temeljijo na avtentični filmski izkušnji. Teoretsko-analitični program temelji na nizu filmskih projekcij, pospremljenih
z dodatnimi kulturno-vzgojnimi aktivnostmi. Ob projekciji
tako ponujamo nabor predavanj, vezanih na analizo
osnovnih filmskih izraznih sredstev, ki so temeljni pogoj
za razumevanje filmske umetnosti.

Kino-katedra
za maturante

Uvodnemu predavanju, ki si s posameznimi poudarki prizadeva dodatno spodbuditi zanimanje otrok za film in filmsko
umetnost, sledita filmska projekcija izbranega filma oziroma
študijskega primera ter pogovor o vnaprej pripravljenih
tematskih sklopih, vezanih tudi na analizo osnovnih filmskih
izraznih sredstev.

Leta 2017 smo s prenovo programa umetniških gimnazij pri
nas dobili smer gledališče in film, ki zajema tudi maturitetni
predmet Zgodovina in teorija gledališča in filma. V Kinoteki
smo intenzivno sodelovali pri zasnovi učnih načrtov
za filmski segment nove smeri, prav tako pri pripravi Predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo – Zgodovina
in teorija gledališča in filma. Takšno sodelovanje želimo
nadaljevati s programom Kino-katedra za maturante,
ki ponuja možnost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja
za razpisane tematske sklope izpita splošne mature.
Izvedba katedre zajema kinotečno projekcijo filmov,
izbranih za vsakoletni maturitetni preizkus, pospremljeno
s predavanjem filmske analize in interpretacije ter pripravo
pedagoškega gradiva, posvečenega maturitetnim filmom.

Primerno za vse razrede OŠ in SŠ
Cena 5,00 € na učenca
Čas trajanja 60 minut + dolžina izbranega filma

Program je prvenstveno namenjen dijakom in profesorjem
umetniških gimnazij, vendar pa lahko predstavlja dobrodošlo obogatitev tudi tistim srednjim šolam, ki v svoj kurikulum
uvrščajo izbirni predmet Film, ter vsem ostalim VIZ,
ki bi jim tovrstno filmsko izobraževanje popestrilo izvajanje
dejavnosti kulturne vzgoje.
Primerno za umetniške gimnazije, ostale gimnazije in SŠ
Cena 5,00 € na učenca
Čas trajanja 75 minut + dolžina izbranega filma

Distribucijska
kino-katedra

Distribucijska kino-katedra je pedagoško-andragoški
projekt, namenjen decentralizaciji kinotečnih filmsko-izobraževalnih dejavnosti. V sklopu ponudbe filmov v distribuciji Slovenske kinoteke bomo za izbrana dela pripravili
izobraževalni program, ki ga bodo naše sodelavke in naši
sodelavci na željo prikazovalca filma izvedli v dvorani ali
ustanovi, kjer bo film prikazan. Tako bodo aktivnosti, ki jih
pretežno izvajamo v prostorih matične ustanove, na voljo
zainteresiranemu občinstvu po vsej Sloveniji.

Foto Matjaž Tozon
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* Seznam filmov najdete
na straneh 10 in 11.
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V kinotečnem arhivu najdete bogat nabor filmskih klasik,
ki jih nudimo na ogled. Med njimi so tudi dela slovenskih
filmskih ustvarjalcev. V šolskem letu 2021/2022 v okviru
razstave France Štiglic: filmska zapuščina priporočamo
predvsem dela tega velikana slovenskega filma.* Predstavljamo nekaj možnih filmskih naslovov, ki jih priporočamo
za ogled šolskih skupin.

DISTRIBUCIJA KINOTEKE

General (The General)
Buster Keaton
ZDA | 1927 | 79 minut
slovenski podnapisi | 7+

Buster Keaton igra Johnnyja Graya, strojevodjo lokomotive
»General«, ki ga v času ameriške državljanske vojne konfederacijska armada noče vpoklicati v svoje vrste, saj se jim
zdi koristnejši kot voznik lokomotive. Njegovo dekle Annabelle Lee sklepa, da se izogiba naboru, ker je strahopetec,
in vztraja, da ga noče videti, dokler ne bo oblekel uniforme.
A splet naključij mu omogoči, da dokaže izjemen pogum,
ko reši tako svojo lokomotivo kakor dekle, ki so ju ugrabili
vohuni sovražnikove vojske. Tako smo priča neverjetnemu
pregonu, v katerem Keaton s pomočjo vrste prevoznih
sredstev in naprav lovi svoji »dve ljubezni«.

Cirkus (The Circus)
Charlie Chaplin
ZDA | 1928 | 72 minut
slovenski podnapisi | 7+

Potepuh se odpravi v cirkus, kjer ga začne preganjati policija,
saj misli, da je zmikavt. Med begom se nepričakovano znajde sredi cirkuške arene in postane najbolj priljubljena točka,
ki navduši občinstvo, zato mu cirkuški upravnik ponudi
delo. Potepuh se zaljubi v upravnikovo hčer, vendar mora
za njeno naklonjenost tekmovati s postavnim vrvohodcem.
Da bi ga prekosil in s tem osvojil dekletovo srce, se Charlie
še sam preizkusi na vrvi.

Cirkus (The Circus) | 1928 | Charlie Chaplin
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FILMSKE PROJEKCIJE ZA ŠOLE

Slovenska kinoteka v svojih prostorih omogoča tudi organizirane filmske projekcije za šolske skupine. Te lahko potekajo v okviru vzgojno-izobraževalnega programa Kino-katedre
ali pa kot samostojne projekcije brez organiziranega predavanja in filmske analize.
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Veliki diktator
(The Great Dictator)
Charlie Chaplin
ZDA | 1940 | 125 minut
slovenski podnapisi | 9+

Med prvo svetovno vojno poškodovani brivec se po dolgih
letih zdravljenja v bolnišnici vrne v domače mesto. Njegovo
zaprašeno brivnico krasijo sovražni napisi. V času brivčeve
odsotnosti so se namreč razmere povsem spremenile – na
oblast se je zavihtel diktator Adenoid Hynkel, čigar jurišniki
preganjajo judovskega brivca in nadlegujejo vso judovsko
skupnost. A brivca in diktatorja, ki sta si na zunaj izjemno
podobna, po nesreči zamenjajo. Tako se brivec znajde na
govorniškem odru, z možnostjo, da za vedno spremeni svet.

Brez strehe in zakona
(Sans toit ni loi)
Agnès Varda
Francija | 1985 | 106 minut
slovenski podnapisi | 15+

Pozimi na jugu Francije v jarku najdejo zaledenelo truplo
mlade ženske, potepuhinje. Skozi intervjuje in spomine
ljudi, ki so jo srečali, sledimo njenim zadnjim tednom pred
smrtjo, ko sama šotori in spoznava neznance z obrobja
družbe: v zapuščenem dvorcu kadi hašiš z drugim potepuhom, zaljubi se v tunizijskega delavca in z njim obrezuje vinsko trto, nekaj časa živi na dvorišču hiše hipijevskega para
... Čeprav jo mnogi skušajo usmeriti na pravo pot, je njeno
potepuško življenje zavestna izbira, iskanje svobode.

400 udarcev
(Les quatre cents coups)
François Truffaut
Francija | 1959 | 99 minut
slovenski podnapisi | 13+

Zgodba dvanajstletnega Antoina se začne, ko mu v šoli
naložijo kazensko domačo nalogo, ki mu je ne uspe opraviti.
Naslednjega dne si zato ne upa v šolo in skupaj z najboljšim
prijateljem Renéjem odkrijeta radosti »špricanja«. Istega večera zasači svojo mater v objemu neznanca. Prizor ga tako
iztiri, da pobegne od doma in se znajde na policijski postaji,
nato pa še v centru za prestopnike. Avtobiografska naracija
prikaže težavno odraščanje dečka v svetu odraslih.

Dvojno Veronikino
življenje (La double vie
de Véronique)
Krzysztof Kieślowski
Francija | Poljska | 1991
98 minut
slovenski podnapisi | 15+

V dveh mestih, na dveh koncih sveta, sta se istega dne ob
isti uri rodili deklici. Weronika živi na Poljskem, Veronique
pa v Franciji. Ko sta bili stari tri leta, se je prva opekla na
razbeljenem štedilniku, druga pa je v zadnjem hipu umaknila
roko. Weronika je sopranistka v pevskem zboru, Veronique
pa učiteljica glasbe. Weronika je sprejeta na prestižno glasbeno šolo, a se med prvim nastopom zgrudi in umre. V istem
trenutku se življenje Veronique nepričakovano spremeni …

Antoine in Colette
(Antoine et Colette)
François Truffaut
Francija | 1962 | 32 minut
slovenski podnapisi | 13+

Preprosta ljubezenska zgodba, v kateri naslovni junak filma
(zdaj sedemnajstletni Antoine – Jean-Pierre Léaud iz filma
400 udarcev) živi v revni samski sobi, kjer posluša opere in
klasično glasbo, preživlja pa se kot delavec v tovarni gramofonskih plošč. Še vedno prijateljuje z Renéjem (sošolcem
iz 400 udarcev), v čigar družbi na koncertu mladih glasbenikov opazi srednješolko Colette in se vanjo zaljubi na prvi
pogled. Skuša se ji približati, neutrudno ji dvori in se celo
preseli v stanovanje nasproti nje. Vendar mladenka do njega
ne goji romantičnih čustev, kar postane dokončno jasno, ko
jo na koncert, na katerega jo je želel peljati Antoine, odvede
starejši mladenič.

Ogled priporočamo skupaj
z ogledom filma 400 udarcev.

Žepar (Pickpocket)
Robert Bresson
Francija | 1959 | 75 minut
DCP, slovenski podnapisi
15+

Žeparja Michela zaradi pomanjkanja dokazov izpustijo
iz zapora. Ponudi se mu priložnost, da znova premisli
o svojem življenju in o nemoralnosti kriminala. Toda kmalu
po izpustitvi mu umre mati. Kljub prigovarjanju prijateljev
se vrne v svet drobnih zločinov, saj ugotovi, da je to edino,
v čemer je dober, in da se lahko izrazi le na ta način.
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Žepar (Pickpocket) | 1959 | Robert Bresson
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KINOTEČNA ANIMATEKA

Medved Bojan
Sklop risank
Branko Ranitović,
Slovenija (Jugoslavija)
1978–1985–1988 | 57 minut

Bojan: Čebele, Bojan: Jabolka, Medved Bojan: Mavrica,
Medved Bojan: Sence, Medved Bojan: Alpinist, Medved
Bojan: Fotograf, Medved Bojan: Motorizacija, Medved
Bojan: Telovadec, Medved Bojan: V cirkusu, Medved Bojan:
Atlet, Medved Bojan: Mornar, Medved Bojan: Šofer,
Medved Bojan: Televizija

POSEBNA KINOTEČNA PROJEKCIJA

Skrivnost Méliès
(Le mystère Méliès)
Éric Lange,
Serge Bromberg
Francija | 2020 | 59 minut
slovenski podnapisi | 13+

Program risanih animiranih filmov o ljubeznivem medvedu
Bojanu, ki z barvami in čopičem poživlja, ureja in preureja
svet okoli sebe.

Program risank
Zdeněka Milerja
Zdeněk Miler
Češkoslovaška

Krtek in radijski sprejemnik (Krtek a tranzistor), 1968, 9'04''
Krtek in zelena zvezda (Krtek a zelená hvězda), 1969, 7'45''
Krtek in žvečilni gumi (Krtek a žvýkačka), 1969, 8'16''
Krtek in vžigalice (Krtek a zápalky), 1974, 5'54''
Krtek in glasba (Krtek a muzika), 1974, 5'44''
Čriček in parni stroj (Cvrček a stroj), 1978, 5'11''
Čriček in kontrabas (Cvrček a basa), 1979, 5'21''
Čriček in violina (Cvrček a housličky), 1979, 5'09''
Zdeněk Miler, avtor priljubljenih čeških risank, se je rodil v
Kladnem na Češkoslovaškem in se že kot otrok navduševal
nad risanjem. Ustvaril je okoli sedemdeset kratkih risanih
filmov, med katerimi je svetovno priznanje dosegel
z risankami o krtku. Prvo epizodo, Kako je Krtek dobil hlače,
je Miler naredil leta 1957 in v dolgih letih ustvarjanja otroke
razveselil z okoli petdesetimi risanimi filmi o krtku, ki so jih
prikazali v več kakor osemdesetih državah sveta. Risanke
prikazujejo miroljubnega krtka z velikimi očmi in njegove
živalske prijatelje, ki so prepoznavni tudi po tem, da ne
govorijo. Mali zvedavi čriček pa s svojo violino potuje po
svetu, kjer sreča marsikoga in marsikaj. Ježu pomaga,
da popravi svoj hrupni in puhajoči parni stroj. V kleti najde
kontrabas, ki mu povzroči nemalo težav: najprej v njem
izgubi violino, nato se v njem izgubi še sam.
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Ob ogledu dokumentarnega filma
Skrivnost Méliès priporočamo tudi
ogled dveh Mélièsovih klasik ↓

Osupljiva zgodba o genialnem Georgesu Mélièsu (1861–
1938), izumitelju gledališkega žanra féerie na velikem
platnu, ki je v besu uničil svojih 520 filmov, in o prav tako
osupljivi oživitvi teh filmov. Vsestranski Méliès je rad postavljal pred kamero tako sebe kot igralce, oblikoval odrske
scenografije in ustvarjal domiselne trike. Toda spreminjajoči
se okus občinstva in prehod filma v industrijsko dobo sta
uničila njegovo »škatlo za sanje«. Leta 1923 je Georges
Méliès svoja dela, ki jih ni več zmogel hraniti, v obupu
sežgal. Dokumentarec, ki ga spremljajo komentarji filmskih
zgodovinarjev in režiserjev Costa-Gavrasa in Michela
Gondryja, vsebuje množico odlomkov iz Mélièsovih filmov.
Začne se z dejanjem požiga, nato izriše Mélièsovo burno
življenje, pa tudi čudežni lov na kolute, za katere so mislili,
da so izgubljeni. Méliès jih je kakor komični iluzionist uničil,
zato da so se lahko pojavili na drugem koncu sveta,
natančneje: v ameriški podružnici Mélièsovega podjetja,
ki je hranila kopije. V dokumentarcu je mogoče spremljati,
kako so poškodovane podobe spet oživele po zaslugi
restavriranja, ki ga je opravila ekipa Lobster Films skupaj
s CNC in Kongresno knjižnico v ZDA; delo je trajalo več let.

Kokoš z zlatimi jajci
(La poule aux oeufs d'or)
Gaston Velle
Francija | 1905 | 13 minut
nemi film | 7+

Srednji vek, sejem v majhnem mestu. Na mestnem trgu se
tare radovednežev, trgovcev, kupcev in vojakov. V množici
opazimo dva pustolovca, glavna junaka filma. Po basni
Jeana de la Fontaina posneta čarovnija se lahko začne.

Potovanje na Luno
(Le voyage dans la lune)
Georges Méliès
Francija | 1902 | 14 minut
nemi film | 7+

Komična znanstvenofantastična zgodba v tridesetih prizorih o pripravah, letu in pristanku rakete pripoveduje o skupini šestih učenjakov, znanstvenikov, ki se odpravijo na Luno
(gre za prvo človekovo odpravo na Luno). Nanjo se izstrelijo
s kapsulo, ki se zapiči v Lunino oko. Na Luni doživijo mnogo
čudovitega, med drugim jih ujamejo posebna podzemna bitja, a jim ubežijo, ko z Lune popadajo v ocean na Zemlji …
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IZOBRAŽEVANJA ZA PEDAGOGE

Program strokovnih delavnic Kino-katedra za pedagoge je
namenjen osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem filmske,
medijske in umetnostne vzgoje, učiteljem, ki pri svojih predmetih uporabljajo film, pa tudi vsem, ki se ukvarjajo s filmsko
vzgojo zunaj VIZ. Delavnice so strukturirane po sledečem principu: krajša najava, ki ji sledita projekcija filma in daljša oblika
filmske analize oziroma interpretacije s pogovorom. V novi,
osmi sezoni bomo izvedli program Izbrane avtorske klasike
iz kinotečne zakladnice.

Jesenska filmska šola

Teoretsko najbolj poglobljeno dejavnost Kino-katedre predstavlja Mednarodni simpozij filmske teorije in kritike Jesenska
filmska šola. Tematika strokovnega posveta pod naslovom
Filmska kultura v šolski praksi: izhodišča in pristopi k poučevanju filma se prilagaja nujnosti zagotavljanja ponudbe čim
širšega nabora znanj za pedagoge, ki začenjajo delovati v novi
razporeditvi filmsko-vzgojne krajine pri nas. Teoretiki in praktiki
iz različnih evropskih držav (Francije, Nemčije, Avstrije, Italije,
Španije, Velike Britanije in Poljske), ki se intenzivno ukvarjajo
z metodiko, didaktiko, pedagogiko in andragogiko filma, bodo
slovenskim kolegom podajali svoja bogata teoretska izhodišča
in praktične izkušnje.
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Kino-katedra za pedagoge

Veliki diktator (The Great Dictator) | 1940 | Charlie Chaplin
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAM MSFI
06

Muzej slovenskih filmskih igralcev domuje v prenovljeni Škrateljnovi domačiji v Divači, enkratnem primeru kraške tradicionalne arhitekture. Ponuja edinstveno doživetje slovenske
filmske dediščine s poudarkom na igralski umetnosti.
Na ogled sta dve stalni razstavi: razstava, posvečena igralki
Iti Rini, ki se je rodila v Divači kot Ida Kravanja, ter osrednja
stalna razstava, posvečena slovenskim filmskim igralcem,
ki obiskovalcem odstira skrivnosti filmske igre in jih seznanja s pomembnimi domačimi igralci, zapisanimi v zgodovino
slovenskega filma. V poletnih mesecih muzej ponuja ogled
filmov v letnem kinu, vse leto pa v večnamenski dvorani
organizirajo različne delavnice za otroke in mladino, predavanja, gostovanja in projekcije filmov.

Vodeni ogled
Muzeja slovenskih
filmskih igralcev

Šolskim skupinam sta na voljo vodeni ogled razstave o Iti Rini,
vključno s projekcijo igrano-dokumentarnega filma Deklica s frnikulami (40 minut), ter ogled razstave, posvečene slovenskim
filmskim igralcem. Ogled je lahko pospremljen z delovnimi listi.
Primerno za vrtce in vse razrede OŠ, SŠ
Cena 1 € na učenca (ogled muzeja brez vodenja)
+ 1 € na učenca (vodenje po muzeju)
+ 1 € na učenca (delovni listi)
Čas trajanja 60–90 minut (po dogovoru)

Foto Jaka Babnik

Filmske projekcije
po lastni izbiri

V večnamenski dvorani Muzeja slovenskih filmskih igralcev
šolskim skupinam ponujajo ogled izbranih slovenskih celovečernih filmov.
Primerno za vrtce in vse razrede OŠ, SŠ
Cena projekcije 42 € na skupino
Čas trajanja 100–120 minut (po dogovoru)

Poletna delavnica
igranega/animiranega
filma MSFI

Večdnevna delavnica igranega/animiranega filma Muzeja
slovenskih filmskih igralcev poteka med poletnimi počitnicami,
njen končni rezultat pa je kratki igrani/animirani film.
Primerno za 3. triado OŠ in SŠ
Cena po dogovoru
Čas trajanja 5 dni
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Predavanje o filmski igri

V okviru pedagoškega programa Kino-katedra je šolskim skupinam na voljo predavanje, ki učence seznani z vlogo igralcev pri
nastajanju filma, z značilnostmi filmske igre, poda pa tudi nekaj
primerov vlog posameznih slovenskih filmskih igralcev.

→ Foto Jaka Babnik

Primerno za 3. triado OS in SŠ
Cena 1,50 € na učenca
Čas trajanja 60–90 minut

Mala šola animiranja
v tehniki pikselacije

Delavnico izvaja Društvo Slon.

V sklopu vodenega ogleda po Muzeju slovenskih filmskih igralcev in ogleda projekcije kratke animacije otroške produkcije se
otroci lahko tudi praktično seznanijo z osnovami animiranja v
zanimivi in malce manj poznani tehniki animiranja – pikselaciji.
Gre za tehniko, pri kateri namesto lutk animiramo ljudi, tako
da fotografiramo vsak posamezni gib. Animiranje v tej tehniki
omogoča več dinamike, saj vključuje uporabo lastnega telesa.

Rez, dva, tri

Delavnico izvaja Društvo GUMB.

Primerno za 2. in 3. triado OŠ, SŠ
Cena po dogovoru
Čas trajanja 45 minut / 90 minut / 5 šolskih ur
(odvisno od velikosti skupine in dogovora)

Zgodboris ali kako
nastane risanka
Delavnico izvaja Društvo GUMB.

Na delavnici udeleženci spoznavajo, kako nastane risanka, ter
s svinčniki, barvicami in flomastri narišejo vsak svoj zgodboris –
filmsko zgodbo v stripu. Za navdih si ogledajo kratko risanko,
pokukajo pa tudi v muzej, kjer je razstavljen primer zgodborisa.

Primerno za vse razrede OŠ
Cena 180,00 € na delavnico
Čas trajanja 45 ali 90 minut

Optična igrača –
taumatrop
Delavnico izvaja Društvo GUMB.

Senčne lutke

Delavnico izvaja Društvo GUMB.
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Udeleženci delavnice odslužene kovinske zamaške s pomočjo
izrezkov iz filmskih revij, plakatov in letakov spremenijo
v broške s podobami najljubših filmskih junakov, nepozabnih
prizorov in legendarnih nasmeškov. Da vas bodo filmske
podobe spremljale tudi po odhodu iz muzeja!

Pred izumom kamere in filma na koncu 19. stoletja so otroško
igro in domišljijo burile različne optične igrače. Na delavnici
udeleženci spoznajo nekatere od njih in izdelajo vsak svojo
igračo – taumatrop ter jo poženejo v gibanje.
Primerno za vse razrede OŠ
Cena 180,00 € na delavnico
Čas trajanja 45 ali 60 minut

Primerno za vse razrede OŠ
Cena 180,00 € na delavnico
Čas trajanja 90–120 minut

Kinoočesa

Delavnica je posvečena svetu filmske montaže. Iz animiranih
filmov udeleženci izluščijo ključne prizore, jih premeščajo in
preobračajo ter iz njih sestavijo nove zgodbe. Pri tem se urijo
v pripovedovanju v podobah ter spoznavajo osnove filmske
montaže nekoč in danes.

Delavnico izvaja Društvo GUMB.

Udeleženci delavnice spoznajo zgodovino senčnih lutk, predvsem pionirko senčnih animiranih filmov Lotte Reiniger. Seznanijo se z njenim načinom snemanja in izdelave senčnih lutk.
Nato iz tršega papirja izdelajo vsak svojo lutko s premikajočimi
rokami in nogami ali pa glavami in repi. Te na koncu delavnice
preizkusijo v kratkih odigranih prizorih na velikem platnu.

Primerno za vse razrede OŠ
Cena 180,00 € na delavnico
Čas trajanja 45–60 minut

Primerno za vse razrede OŠ
Cena 180,00 € na delavnico
Čas trajanja 90–120 minut

Slovenska kinoteka – filmski muzej
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Slovenska kinoteka

Vitja Dominkuš Dreu
koordinator pedagoško-andragoških dejavnosti
E vitja.dreu-dominkus@kinoteka.si
T 01 43 42 513
M 040 419 962
W www.kinoteka.si
dr. Andrej Šprah
vodja raziskovalno-založniškega oddelka
in izvajalec Kino-katedre za pedagoge
E andrej.sprah@kinoteka.si
T 01 43 42 529

Muzej slovenskih
filmskih igralcev

E msfi@kinoteka.si
T 05 73 10 949
M 041 550 044
W www.muzejdivaca.si

CENE IN INFORMACIJE ZA OGLED FILMA V DVORANI

Cena za ogled filma z uvodom: 4,00 € na učenca. | Brezplačni
vstop: profesorji oziroma spremljevalci učencev ali dijakov. |
Za šolske skupine nad 60 učencev je pri ogledu filma mogoč
dodatni popust. | Minimalno število učencev za ogled filma
v dvorani je 10, v ceno ni nujno vključen najem filma. | Vsa plačila so mogoča le na podlagi naročilnice in izdanega računa.

Foto Blaž Budja

07

CENIK IN PODATKI ZA STIKE

INFORMACIJE IN REZERVACIJE

LOKACIJA IN KAPACITETE
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Dvorana Silvana Furlana
in razstavni prostori
Slovenske kinoteke

Miklošičeva cesta 28
1000 Ljubljana
Kapaciteta dvorane
124 mest + 2 mesti za osebe z oviranostmi.

Delovni prostori in depoji
Slovenske kinoteke

Metelkova 2a
1000 Ljubljana

Muzej slovenskih
filmskih igralcev

Kraška cesta 26
6215 Divača
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Kinotečni šolski program 2021/2022
Izdajatelj Slovenska kinoteka
Za izdajatelja Ženja Leiler Kos
Urednik Vitja Dominkuš Dreu
Besedila Vitja Dominkuš Dreu, Varja Močnik,
Andrej Šprah, Tamara Udovič
Jezikovni pregled Mojca Hudolin
Fotografije Arhiv Slovenske kinoteke, Jaka Babnik,
Blaž Budja, Katja Goljat, Matjaž Tozon
Oblikovanje in priprava za tisk Ajda Schmidt
Uporabljene črkovne vrste Franklin Gothic, Pulpo
Na papirju Fedrigoni Arena Natural Smooth 100 g/m2
Tisk Mat Format
Naklada 500 izvodov
Ljubljana | 2021

Publikacija je izšla s pomočjo
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije

Ne joči, Peter | 1964 | France Štiglic

