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Muzej na platnu ali zakaj v muzej, če imam pametni telefon?

Platno v dvorani Silvana Furlana v Slovenski kinoteki 
na Miklošičevi 28 v Ljubljani ni prav veliko. Kadar 
predvajamo filme na največjem formatu, torej na formatu 
cinemaskop, in zavese odpremo na stežaj, meri v višino 
3,05 metra in 7,25 m v širino. A prav to platno, pred 
katerim je v 12 vrstah postavljenih 124 sedežev, je 
naš najpomembnejši razstavni prostor. Na njem vsak 
dan razstavimo filme iz slovenske in svetovne filmske 
dediščine. Če je le mogoče, ponudimo gledalcu izvorno, 
analogno izkušnjo gledanja filma, torej projekcijo, na 
kateri vrtimo filmski trak. Smo še eden poslednjih kinov 
v Sloveniji, ki ima klasičen, analogni filmski projektor, 
oziroma edini, ki ima dva, kar je nujno za nemoten potek 
analognega predvajanja filma.

Poleg filmskih zbirk hranimo v Kinoteki kot edinem 
filmskem muzeju pri nas tudi zbirke, ki vsebujejo s filmom 
povezano gradivo: filmsko tehniko, umetniška dela, 
kostume, scenarije in snemalne knjige, filmske plakate 
in drugo promocijsko gradivo, fotografije, skice, načrte in 
partiture ter posebne zbirke, ki jih sestavljajo zapuščine 
slovenskih filmskih ustvarjalcev in ustvarjalk. To gradivo 
predstavljamo v vitrinah, nameščenih v kinotečni 
dvorani, v razstavnih prostorih, ki ležijo ob tej dvorani, v 
prostorih našega muzejskega, arhivskega in raziskovalno-
založniškega oddelka na Metelkovi 2a v Ljubljani ter v 
Škrateljnovi domačiji v Divači, kjer skrbimo za Muzej 
slovenskih filmskih igralcev ter spominsko sobo igralke 
Ite Rine, naše mednarodne zvezde nemega filma.

V tem smislu smo filmski muzeji nekakšne dvoživke: 
hranimo, varujemo, razstavljamo in predstavljamo 
filmsko dediščino tako na dvorazsežnem platnu kot v 
trirazsežnem prostoru.

Naše najpomembnejše učno sredstvo pa je seveda 
film kot tak ter dejstvo, da ga gledamo v kinodvorani. 
Ta za nas pomeni najpoprej prostor tišine in teme, v 
katerem sedimo in čakamo na vznemirljiv trenutek, ko 
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Muzej na platnu ali zakaj v muzej, če imam pametni telefon?

bo temo presekala svetloba-podoba. To vznemirjenje 
preraste v osuplost, da se znajdemo v zgodbi, a smo 
hkrati tudi zunaj nje in drugi od nje. Očarani smo nad 
videzom resničnosti, za katero vseskozi vemo, da je le 
slepilo. Vendar pa to védenje ne pomeni, da do filmske 
podobe vnaprej vzpostavimo distanco, nasprotno, z njo 
se zavestno podamo v izrazito naklonjeno razmerje. Zato 
je seveda tudi okolje, v katerem se to razmerje razvija, še 
kako pomembno: kakšna je dvorana, kako se vanjo vstopi, 
kakšni so kakovost zvoka, belina platna, ostrina slike, 
svetloba snopa, obrisi sosednjih teles, vonj dvorane – 
vse to je za srečen ali spodletel »konec« razmerja med 
gledalcem in filmom izjemnega pomena. Z enim stavkom: 
gre za ritual. Ritual kot sestavni del samega filmskega 
pogleda in filmske kulture na splošno.

In ta ritual oziroma takšen pogled vse bolj 
izginjata. Ne le zato, ker je digitalizacija kinematografije 
med drugim prinesla nove gledalske navade, ki vse 
manj vključujejo obisk kina in vse bolj zrejo v domače 
televizijske ekrane, še večkrat pa v majhne zaslone 
mobilnih telefonov ali celo zapestnih ur. Ampak zato, 
ker obisk kina od nas najpoprej zahteva prav posebno 
hotenje, namen, aktivnost, trud, napor. Prav tako kot 
potem ogled filma v kinodvorani zahteva pozornost. 
Pozornost, ki je nujna, da naš razum, naša čustva in naš 
domišljijski svet stopijo v dialog s podobami na platnu, ki 
nas lahko pretresejo, nas nasmejijo, v nas sprožijo nova 
spoznanja ali postavijo kup novih vprašanj. Te izkušnje 
potopitve v tišino in temo, da nam filmska umetnost 
lahko spregovori z vso močjo in glasnostjo, za katero 
so potrebne vse prej naštete lastnosti, nam domači 
televizijski ekran ali pa ekran, ki meri le dobrih deset cm 
v višino in še manj v širino, ne moreta dati. Ne zmoreta in 
ne znata nas naučiti, saj sta ves čas tu, na dotiku roke, 
neomejeno na razpolago. Nobenega hotenja in napora ne 
zahtevata od nas.
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Muzej na platnu ali zakaj v muzej, če imam pametni telefon?

In prav zato je kinotečna kinodvorana kot filmska 
učilnica esencialnega pomena tako za razumevanje 
filmske umetnosti v vseh njenih razsežnostih kot za samo 
prihodnost filmske kulture. In naša naloga kot varuhov 
in promotorjev filmske dediščine je, da to prihodnost 
ohranimo. To pa lahko storimo samo tako, da zanjo 
navdušimo mlade.

Dobrodošli, torej!

Ženja Leiler Kos
direktorica Slovenske kinoteke
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Priporočena starost in spodnja starostna meja 
V — vrtec  
OŠ/1 — prva triada   
OŠ/2 — druga triada 
OŠ/3 — tretja triada 
SŠ — srednja šola   

4+   7+   10+   13+   15+

Podnapisi filmov 
sp — slovenski podnapisi 
ap — angleški podnapisi 
bd — brez dialoga 

Film je opremljen s pedagoškim gradivom 
  
Slovenske klasike za mlade 

Kinotečna animateka 

Popotovanje po svetovni kinematografiji 

Fokus: France Štiglic 

Kinotečne posebnosti 
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Kinotečni izbor filmskih poslastic9

Slovenska kinoteka kot filmski muzej poleg številnih drugih 
dejavnosti tudi hrani in prikazuje filmsko gradivo. V arhivu tako 
hrani več kot 11.000 filmskih kopij, od tega kar 2045 kopij 
slovenskih filmov. Smo ena redkih filmskih institucij, ki še danes 
omogoča ogled filmov v kinodvorani na filmskem traku. Vendar pa 
je tudi filmski trak podvržen zobu časa. Tako v Kinoteki potekata 
tudi redna digitalizacija in restavriranje filmskega gradiva, s čimer 
želimo ohraniti filmska umetniška dela karseda primerljivo njihovi 
prvotni kakovosti, s tem pa tudi zagotoviti obiskovalcem pristno in 
užitka polno izkušnjo ob ogledu.

Za vas smo izbrali le nekatere izmed filmskih naslovov, 
ki jih hranimo v našem trezorju. Gre za dela, ki imajo posebno 
vrednost pri spoznavanju in odkrivanju filmske zgodovine in 
umetnosti, učencem pa bodo omogočala uvid tako v estetske kot 
vsebinske razsežnosti in posebnosti filmske umetnosti. Praktično 
vse navedene naslove bi lahko umestili v kategorijo filmskih klasik. 
Za lažji pregled in orientacijo smo jih razdelili v štiri tematske 
sklope: Slovenske klasike za mlade prinašajo nekaj najbolj 
prepoznavnih mladinskih filmov iz zgodovine slovenskega filma; 
Kinotečna animateka je v celoti posvečena animiranemu filmu 
(tu želimo izpostaviti umetniško kreativne in vsebinsko domiselne 
animacije); Popotovanje po svetovni kinematografiji ponuja nabor 
filmskih naslovov, ki se razprostirajo čez raznoliko in pestro filmsko 
zgodovino ter predstavljajo ustvarjalce iz različnih koncev sveta; 
Fokus: France Štiglic je spremljevalni filmski program ob kinotečni 
razstavi, posvečeni enemu pomembnejših slovenskih režiserjev; 
Kinotečne posebnosti pa predstavljajo skrite filmske dragulje, ki so 
specialiteta filmske zbirke Slovenske kinoteke.

Vse filmske projekcije vključujejo kratek uvod in 
pogovor po filmu.
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Kinotečni izbor filmskih poslastic Slovenske klasike za mlade10

Kekec
Otroška pravljica iz bukoličnega sveta

Absolutna in večna klasika slovenskega filma, ki še danes povezuje 
različne generacije in filmske navdušence. Od nepozabnih likov do 
citatov, ki z osebo ostanejo od prvega ogleda te filmske pripovedi. 
Filma ne krasi samo živahna ter zabavna pripoved, temveč tudi igriv 
filmski slog, ki bo učence popeljal v pester svet filmskega jezika. 

V alpski dolini stoji idilična vasica, na gori pa na nasprotnih 
straneh brezna živita zeliščar Kosobrin in divji lovec Bedanec, ki mu 
služi deklica Mojca. Mojca Kosobrinu potoži nad svojim težkim živ-
ljenjem in starček jo vzame k sebi, čeprav se hudo boji Bedanca. Ta 
ga res ujame in priveže k drevesu. Reši ga vesel in pogumen deček 
Kekec ... 

OŠ/1 
OŠ/2

7+

Kekec

Jože Gale, 

Slovenija (Jugoslavija), 

1951, 90'

10 k



Kinotečni izbor filmskih poslastic Slovenske klasike za mlade11

Sreča na vrvici
Uporniška mladina betonske džungle

Mladinska uspešnica iz leta 1977 o težavah odraščanja v blokovski 
soseski na družbeno relevanten način predstavi zgodbo o 
mladinskem življenju in odraščanju v blokovskih naseljih Ljubljane. 
Tehnična dovršenost, urbana senzibilnost ter klasični realistični 
stil filma otroško pripoved gledalcem predstavijo na zrel način, ki 
prekaša marsikateri domači celovečerec za odrasle. Otroci prostrano 
urbano okolje na inovativne načine spremenijo v svoje igrišče. Po 
številnih zapletih in prigodah se združijo v pravo urbano gverilo v 
skupnem boju proti svetu ter pravilom odraslih. 

V počitniško opustelem ljubljanskem betonskem naselju se 
otroci posvečajo igri Indijancev in njihovih nasprotnikov. Eden od ot-
rok, Matic, ki živi sam z mamo, dobi priložnost, da zaigra v filmu. Tam 
spozna Mileno in črnega novofundlandca, ki mu tako priraste k srcu, 
da mu ga podarijo. Začne se vrsta zapletov, saj mama ne dovoli, da bi 
Matic psa obdržal, otroci pa Maticu zavidajo, zato psa skrijejo. 

Sreča na vrvici 

Jane Kavčič, 

Slovenija (Jugoslavija), 

1977, 82'

OŠ/1 
OŠ/2 

7+
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Kinotečni izbor filmskih poslastic Slovenske klasike za mlade12

Vesna 

František Čap, 

Slovenija (Jugoslavija), 

1953, 95'

Vesna
Romantična komedija iz dijaškega življenja

Film češkega režiserja Františka Čapa, prva slovenska romantična 
komedija, ki je v slovensko kinematografijo prinesla vse ključne 
konvencije tega popularnega filmskega žanra. Film je prežet z lahkotno 
zgodbo in prijetnimi liki, ki so postavljeni v umirjeno urbano okolje 
socialistične Ljubljane v petdesetih letih. Gre za enega prvih »urbanih« 
filmov v Sloveniji, ki pa ga še danes prežemata predvsem toplina 
filmskih likov in tudi mesta samega.

Dijaki Samo, Sandi in Krištof, ki se v podstrešni sobi nad stano-
vanjem Samove matere brez prave volje pripravljajo na maturo, dobijo 
zamisel, da bi eden izmed njih zapeljal domnevno hčerko profesorja 
Kozinusa, saj bi tako prišli do matematičnih nalog za maturo. A nepri-
vlačna Hiperbola, kakor jo poimenujejo, je v resnici le profesorjeva 
učenka; njegova prava hčerka je veliko bolj čedna. Romantična ko-
medija zmešnjav je eden najbolj priljubljenih slovenskih filmov vseh 
časov.

OŠ/2 
OŠ/3 
SŠ 

10+
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Kinotečni izbor filmskih poslastic Slovenske klasike za mlade13

To so gadi
Burka z mestnega obrobja

Film, ki je med gledalci doživel izjemno popularnost in dolgo veljal 
za najbolj gledan slovenski celovečerec. Kritiki so bili do njega 
dosti manj prizanesljivi, očitali so mu tako vsebinsko banalnost kot 
oblikovno nedodelanost, kljub temu pa še danes velja za simpatično 
komedijo. Osrednji prostor komičnih prigod je stanovanjska hiša na 
Švabičevi 15, kjer živijo »gadi«. Prav burleskne prigode z mestnega 
obrobja, ki pogosto prevzamejo obliko »vojne« med spoloma ter boja 
med starejšimi generacijami in urbano mladino, so pritegnile filmske 
gledalce in Gade zapisale med filmske klasike.

V ljubljanski predmestni hiši živi voznik avtobusa Štebe, vdovec 
s petimi sinovi, za katere skrbi gospodinja Rozi. Živahni in navihani 
fantje s svojimi potegavščinami spravljajo v obup tako Rozi kot vso 
sosesko, potem pa na vrata potrka živahna in svojeglava Rozijina ne-
čakinja Meri.

OŠ/3 
SŠ 

To so gadi

Jože Bevc, 

Slovenija (Jugoslavija), 

1977, 95'

13+
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Kinotečni izbor filmskih poslastic Kinotečna animateka14

V 
OŠ/1

4+

Čudoviti svet Krtka, Črička
in Medveda Bojana
Popotovanje v svet zgodnje risane animacije

Zbirka kratkih risank za najmlajše obiskovalce v družbi prisrčnih 
risanih likov. 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. 

Ko je Bojanu hladno nariše sonce. Če mu je vroče, skoči v narisano 
jezero. Vse kar potrebuje, mu pričarajo njegovi čopiči in barve. Bojan 
iz poučno zastavljene serije je iznajdljiv, malce neroden, a ljubezniv 
medved, ki z barvami in čopičem poživlja, ureja in preureja svet okoli 
sebe.

Program animiranih filmov 

Krtek in Čriček 

Zdeněk Miler, 

Češkoslovaška, 

1968–1979, 45', bd 

Program animiranih filmov 

Medved Bojan 

Branko Ranitović, 

Slovenija (Jugoslavija), 

1978–1988, 30', bd

14 a



Kinotečni izbor filmskih poslastic Kinotečna animateka15

Skrivnost iz Kellsa
Mistična keltska narisanka

Vizualno bogata risana animacija pripoveduje o Irski v zgodnjem sre-
dnjem veku in o nastanku enega najlepših in najbolje ohranjenih zgo-
dovinskih rokopisov, Knjige iz Kellsa. Film je v celoti ročno narisan in 
animiran, kar je dandanes redek podvig. Skrivnost iz Kellsa poveličuje 
tradicijo ročnega ustvarjanja animiranega filma, hkrati pa je kot tak 
logično nadaljevanje vizualno bogate Knjige iz Kellsa.

Dvanajstletni Brendan živi v opatiji, ki jo vodi njegov stric 
 Cellach. Menihi dan za dnem gradijo visoko obzidje, ki naj bi jih ščitilo 
pred nenehnimi napadi Vikingov. Nekega dne se v opatijo zateče slav-
ni iluminator Aiden, ki s seboj nosi skrivnostno in nedokončano knjigo 
modrosti. Mladi Brendan je navdušen nad čudovitimi iluminacijami in 
Aiden ga kljub negodovanju opata, Brendanovega strica, vzame za po-
močnika. Brendan se uči mojstrstva slikarskega okraševanja rokopisa, 
za dokončanje knjige pa se mora podati za zidove opatije v začarani 
gozd, poln skrivnostnih poti in mitoloških bitij. V gozdu ga spremlja 
maček Pangur Ban, spoznata pa tudi skrivnostno Aisling. 

Skrivnost iz Kellsa 

(The Secret of Kells) 

Tomm Moore, 

Irska/Francija/Belgija, 

2009, 75', sp

OŠ/2 
OŠ/3

10+
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16

Čudežno potovanje
Neustrašna domišljija kritične animacije

Avtor filma Hayao Miyazaki je eden najpomembnejših ustvarjalcev 
animeja – japonske različice animiranega filma. Čudežno potovanje 
je njegova mojstrovina, ki so jo tako kritiki kot občinstvo vsega sveta 
vzljubili in nagradili z najprestižnejšimi filmskimi nagradami. Film 
slikovito niza skrivnostne zasuke in zaplete, s čimer spomni na Alico 
v čudežni deželi, kjer se junakinja povsem naključno znajde v tako 
drugačnem, popolnoma neznanem svetu. 

Desetletna deklica Chihiro je prepričana, da se mora svet 
podrediti vsaki njeni muhi. Ko ji starši povedo, da se morajo preseliti, 
je besna in sploh ne poskuša skriti jeze. Med selitvijo v novo hišo pris-
pejo do konca skrivnostne slepe ulice, pred ogromno rdečo stavbo, 
pod katero zeva neskončen predor, podoben orjaškim ustom. Znajde-
jo se v svetu pradavnih bogov in čarobnih bitij, ki mu vlada demonska 
čarovnica Yubaba. Deklica se poda na pot, da bi starše rešila iz zača-
ranega sveta. 

OŠ/2 
OŠ/3

10+

Čudežno potovanje 

(Sen to Chihiro no 

kamikakushi) 

Hayao Miyazaki, 

Japonska, 2001, 125', 

sinhronizirano v slovenski 

jezik

Kinotečni izbor filmskih poslastic Kinotečna animateka16 a
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Perzepolis
Filmska reinterpretacija stripovske klasike

Po istoimenskem avtobiografskem stripu narisana celovečerna 
animacija je leta 2007 v Cannesu prejela posebno nagrado žirije in 
obveljala za enega ključnih animiranih filmov zadnjega desetletja. 

Teheran 1978. Osemletna Marjane sanja o tem, da bi kot 
bodoča prerokinja rešila svet. Odrašča z naprednimi starši in ljubečo 
babico, v družbi katerih pozorno spremlja padec šahovega brutalne-
ga režima. Ustanovitev nove Islamske republike napoveduje dobo 
»varuhov revolucije«, ki nadzorujejo vedenje prebivalcev. Marjane si 
mora zdaj zakrivati obraz, njene sanje o revoluciji pa se še okrepijo. V 
vojni proti Iraku na mesto padajo bombe, zavlada pomanjkanje, ljudje 
izginjajo, represija je vsak dan hujša. Marjane je vse bolj uporniška, 
zato jo starši pošljejo v Avstrijo, kjer pri štirinajstih spozna povsem 
drugačno »revolucijo«: puberteto, svobodo in ljubezen, a tudi grenak 
okus življenja v tuji državi. 

Perzepolis 

(Persepolis) 

Marjane Satrapi, 

Vincent Parronaud, 

Francija, 2007, 95', sp

OŠ/3 
SŠ

13+
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Kinotečni izbor filmskih poslastic Popotovanje po svetovni kinematografiji18

General
Nema burleska v času državljanske vojne

General po prepričanju Orsona Wellesa predstavlja »največjo kome-
dijo vseh časov, največji film, kadarkoli posnet o državljanski vojni, in 
nemara največji film vseh časov«. Po mnenju Keatonovih preučeval-
cev med vsemi režiserjevimi filmi najbolje odraža njegovo osebnost. 

Buster Keaton igra Johnnyja Graya, strojevodjo lokomotive 
»General«, ki ga med ameriško državljansko vojno konfederacijska 
armada ne vpokliče v svoje vrste, saj je koristnejši kot voznik lokomo-
tive. Njegovo dekle Annabelle Lee sklepa, da se izogiba naboru, ker je 
strahopetec, in 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. 
Pričamo neverjetnemu pregonu, v katerem Keaton s pomočjo vrste 
prevoznih sredstev in naprav lovi svoji »dve ljubezni«.

OŠ/1 
OŠ/2 
OŠ/3
SŠ

10+

General 

(The General) 

Buster Keaton, 

Clyde Bruckman, 

ZDA, 1926, 79', sp

18 s



Kinotečni izbor filmskih poslastic Popotovanje po svetovni kinematografiji19

Veliki diktator
Rahločutna pripoved nasproti svetu sovraštva in strahu

Chaplinov prvi povsem zvočni film, satirična kritika nacizma, v 
kateri Charlie igra dvojno vlogo revnega židovskega brivca in 
diktatorja Adenoida Hynkla iz Ptomanije. Enkratna zmes tragedije, 
komedije, satire in mirovništva; dokument žalostnega obdobja 
človeške zgodovine, ko je po svetu razsajala norost in teptala 
vrednote človečnosti.

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 na-
mreč razmere povsem spremenile – na oblast se je zavihtel diktator 
Adenoid Hynkel, čigar jurišniki preganjajo judovskega brivca in nadle-
gujejo 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. 

OŠ/2 
OŠ/3 
SŠ
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Veliki diktator 

(The Great Dictator) 

Charles Chaplin, 

ZDA, 1940, 125', sp
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Kje je hiša mojega prijatelja? 
Popotovanje po iranskem podeželju skozi otroške oči

Kje je hiša mojega prijatelja? predstavlja vrhunec tistega segmenta 
opusa Abbasa Kiarostamija, v katerem se je posvečal otrokom, 
njihovi duši, hrepenenjem, strahovom, nedolžnosti in človečnosti. 
Film je bil na festivalu v Locarnu nagrajen z bronastim levom, prejel 
pa je tudi nagrado žirije FIPRESCI. 

Na iranskem podeželju osnovnošolec Ahmed po napornem po-
uku, pri katerem učitelj zagrozi, da bo tisti, ki naslednji dan ne bo imel 
domače naloge, izključen iz šole, zgrožen ugotovi, da je v svojo torbo 
pomotoma pospravil zvezek sošolca. Ahmed se kljub nasprotovanju 
staršev odpravi čez hribe v sosednjo vas, kjer naj bi živel sošolec, 
vendar imajo tam vse ulice in vsi ljudje enaka imena. Osebna drama 
vztrajnega dečka se stopnjuje, saj je neomajen v odločitvi, da prijatelj 
ne sme biti žrtev njegove neprevidnosti. Ob Ahmedovem prizadevanju 
se izrišeta izčrpen portret ruralne iranske družbe in poglobljena pris-
podoba pomena zavedanja osebne odgovornosti.

OŠ/2 
OŠ/3 
SŠ

10+

Kje je hiša mojega 

prijatelja? 

(Khane-ye doust kodjast?)

Abbas Kiarostami, 

Iran, 1987, 83', sp
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400 udarcev
Utrinek zapuščanja otroške nedolžnosti

Celovečerni prvenec velikana francoskega novega vala Françoisa 
Truffauta. Spomini na mladost, ko se otroku najbolj široko odpirajo 
vprašanja, na katera ne najde odgovorov. Za 400 udarcev, enega 
najlepših filmov o odraščanju, je bil Truffaut leta 1959 nagrajen v 
Cannesu, in to kljub dejstvu, da so mu le leto dni prej prepovedali 
udeležbo zaradi njegovih kritičnih izjav o obrabljenosti festivala.

Zgodba dvanajstletnega Antoina se začne, ko mu v šoli nalo-
žijo kazensko domačo nalogo, ki mu je ne uspe opraviti. Naslednjega 
dne si zato ne upa v šolo in skupaj z najboljšim prijateljem Renéjem 
odkriva 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. 

OŠ/3 
SŠ

13+

400 udarcev 

(Les quatre cents coups) 

François Truffaut, 

Francija, 1959, 99', sp
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Cherbourški dežniki 
Barvita pesnitev, polna romantike in strasti

Mojstrsko delo, v katerem igralci dialoge pojejo, je po besedah režiserja 
film v pesmi, nagrajen z zlato palmo v Cannesu. Eden barvitejših in 
najbolj romantičnih filmov vseh časov, ki se zoperstavi konvencijam 
hollywoodskih muzikalov.

Dvajsetletni mehanik Guy in sedemnajstletna Geneviève 
se zaljubita. Geneviève dela v elegantnem, a obubožanem butiku 
dežnikov svoje ovdovele matere. Večer preden Guy odide na dvoletno 
služenje vojske v Alžirijo, se z Geneviève ljubita. Dekle zanosi in mora 
se odločiti: bo čakala na vrnitev ljubljenega ali sprejela ponudbo 
poroke z bogatim trgovcem z diamanti?

OŠ/3 
SŠ

13+

Cherbourški dežniki 

(Les Parapluies de 

Cherbourg)

Jacques Demy, 

Francija/Nemčija, 1964, 

91', sp
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Mož s kamero
Edinstvena izpoved filmske kamere

Revolucionarni film, ki je filmsko pripoved in dokumentaristiko obrnil 
na glavo ter na svet pogledal skozi “oko” filmske tehnike. Film je 
namenjen hitrejšemu, močnejšemu, boljšemu sovjetskemu človeku, 
ki ne potrebuje dialogov in narativne pripovedi, temveč le bliskovito 
nizanje podob vsakdanjega življenja v Sovjetski zvezi. 

Bliskoviti dokumentarec očeta novega sovjetskega filma 
(Kino-oko) po ulicah Moskve, s snemalnimi koti, dvojnimi, trojnimi, 
četvernimi ... ekspozicijami in hitrostjo, ki močno presega celo 
montažno ekstazo današnje vizualne kulture.

SŠ

15+

Mož s kamero 

(Čelovek s kinoapparatom) 

Dziga Vertov, 

SZ, 1929, 89', bd 
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Brez strehe in zakona 
Surovo in brezkompromisno iskanje popolne svobode

Ena največjih mojstrovin Agnès Varda in eden najvplivnejših filmov 
osemdesetih let. Metafilm, ki raziskuje razmerje med resničnostjo in 
njenimi podobami. Junakinja, ki se upira temu, da bi bila feministični 
ideal – in je namesto tega študija idealizacij žensk.

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 pote-
puško življenje zavestna izbira, iskanje svobode. 

SŠ

15+

Brez strehe in zakona 

(Sans toit ni loi) 

Agnès Varda, 

Francija, 1985, 106', sp
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Ne joči, Peter 
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.

Fokus:  France Štiglic 

Režiser France Štiglic (1919–1993) velja za enega 
najpomembnejših ustvarjalcev v zgodovini slovenskega filma – 
tako zaradi obsežnega filmskega in televizijskega opusa kot zaradi 
pomembne vloge, ki jo je imel pri oblikovanju sistema slovenske 
filmske proizvodnje in kinematografije na splošno. V okviru 
kinotečne razstave, posvečene temu pomembnemu slovenskemu 
režiserju, šolskim skupinam omogočamo ogled njegovih mladinskih 
in komičnih filmov, ki so žanrsko in slogovno raznoliki, preveva pa jih 
značilna Štigličeva poetika, polna lirizma in humanizma. 

25 š

France Štiglic, Slovenija 

(Jugoslavija), 1964, 92'
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Pastirci 
Mladinski film iz pastirskega življenja v hribovitem svetu, kjer si otro-
ci iz revnih družin s čuvanjem ovc služijo kruh. Na zelenih travnikih 
se porajajo prve simpatije, prve slutnje širnega sveta za domačimi 
obronki, vrsta stvari, ki otroškim očem razvnemajo domišljijo. 

Dolina miru
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 pacifi-
stičen film je zgodnja klasika jugoslovanskega vojnega filma.

Tistega lepega dne 
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.

France Štiglic, Slovenija 

(Jugoslavija), 1962, 83’

OŠ/3 SŠ

France Štiglic, Slovenija 

(Jugoslavija), 1973, 82'

OŠ/1 OŠ/27+

13+

26 š

France Štiglic, Slovenija 

(Jugoslavija), 1956, 88’
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Kino-uho za šole

Pred izumom zvočnega filma je bila ob filmski projekciji pogosto 
prisotna živa glasbena spremljava. Danes je to poslastica in doživetje, 
ki jo lahko izkusimo le redko. Ob izboru nemih filmskih klasik smo v 
Slovenski kinoteki za šolske skupine pripravili poseben program Kino-
uho za šole, kjer boste ob zvokih žive glasbe kinotečnega klavirja lahko 
uživali ob gibajočih podobah na platnu kinodvorane in se hkrati zibali v 
poskočnih klavirskih ritmih, ki jih bo za vas pričaral pianist in skladatelj 
Andrej Goričar.

Cena po dogovoru.
* Višina cene dogodka je odvisna od izbrane partiture in števila 
udeležencev.

27 p

General (The General) 

Buster Keaton, Clyde 

Bruckman, ZDA, 1926, 

79‘, sp

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ

SŠ

7+

7+

15+

Program kratkih nemih 

klasik:

Noč v gledališču 

(A Night in the Show) 

Charles Chaplin, ZDA, 

1915, 20‘, bd 

Potovanje na Luno 

(Le voyage dans la lune) 

Georges Méliès, Francija, 

1902, 14‘, bd 

Kokoš z zlatimi jajci 

(La poule aux oeufs d‘or) 

Gastone Velle, Francija, 

1905, 10‘, bd

Mož s kamero (Čelovek 

s kinoapparatom) Dziga 

Vertov, SZ, 1929, 89‘, bd



Kinotečni izbor filmskih poslastic Kinotečne posebnosti28

Slovenski kratki

Redka priložnost, ki omogoča pregled slovenskih filmskih ustvar-
jalcev v okviru jugoslovanske federacije. Program je sestavljen iz 
kratkih filmov različnih ustvarjalcev skozi desetletja obstoja Jugosla-
vije in daje vpogled v zgodovinsko kroniko filmskega ustvarjanja v 
Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja. Hkrati omogoča tudi vpogled v 
eksplozivno ustvarjalnost filmskega izraza, ki združuje tako ekspre-
sivno kot vsebinsko eksperimentiranje v okviru filmskega medija.

France Štiglic, Slovenija 

(Jugoslavija), 1946, 18'

Jože Bevc, Slovenija 

(Jugoslavija), 1959, 9'

OŠ/3 
SŠ+

13+

Mladina gradi
Dokumentarec prikazuje mladinske delovne akcije v Sloveniji v prvih 
letih po drugi svetovni vojni.

Bizoviške perice 
Čas, ko so tudi mestne gospe cenile ročno delo peric iz okolice 
Ljubljane.

28 p
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Zdravi ljudje za razvedrilo
Razigran, konceptualen, komičen dokument pestrosti vseh narodov 
in narodnosti Avtonomne pokrajine Vojvodine; ob svojem nastanku 
precej kontroverzen film, saj sistemu ni bilo jasno, ali se Godina iz 
posvečenega koncepta bratstva in enotnosti norčuje ali ga preprosto 
slavi.

Slavica exception
Dokument o profesionalni artistki-striptizeti, ki je izbrala to pot 
zaradi možnosti hitrega zaslužka.

Cukrarna
Brezizhodnost »stanovalcev« ljubljanske Cukrarne, ki je bila nekoč 
sinonim za mestno sramoto.

Poljubi mehka me radirka
Nova kombinacija figurativne risbe, postavljene v klasičen likovni 
prostor, in nadrealističnih vsebin, ki nastanejo s pomočjo metafor in 
asociacij. Klasične junake animiranih filmov zamenjajo različni gibi 
konstruiranih in oživljenih figur.

(Zdravi ljudi za razonodu), 

Karpo Godina, Srbija 

(Jugoslavija), 1971, 14'

Mako Sajko, Slovenija 

(Jugoslavija), 1971, 11'

Jože Pogačnik, Slovenija 

(Jugoslavija), 1972, 13'

Zvonko Čoh, Slovenija 

(Jugoslavija), 1984, 6'



30

Rojstvo filmske iluzije

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 del. 
Dokumentarec, ki ga spremljajo komentarji filmskih zgodovinarjev 
in režiserjev Costa-Gavrasa in Michela Gondryja, vsebuje množico 
odlomkov iz Mélièsovih filmov. V njem 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. Ogledu dokumentarnega filma sledi še projekcija enega 
najbolj poznanih Mélièsovih filmov Potovanje na Luno. Komična 
znanstvenofantastična zgodba v tridesetih prizorih o pripravah, 
letu in pristanku rakete pripoveduje o skupini šestih učenjakov, 
znanstvenikov, ki se odpravijo na Luno. Na Luni doživijo mnogo 
čudovitega, med drugim jih ujamejo posebna podzemna bitja, a jim 
ubežijo, ko z Lune popadajo v ocean na Zemlji …

OŠ/2 
OŠ/3 
SŠ

10+

Skrivnost Méliès 

(Le mystère Méliès) 

Éric Lange, Serge 

Bromberg, Francija, 2020, 

59', sp

Potovanje na Luno 

(Le voyage dans la lune)

Georges Méliès, Francija, 

1902, 14', bd
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Maturitetna kino-katedra

Leta 2017 smo s prenovo programa umetniških gimnazij v Sloveniji 
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 sodelova-
nje želimo nadaljevati s programom Kino-katedra za maturante, ki 
ponuja možnost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za razpisa-
ne 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. 

Program je prvenstveno namenjen dijakom in profesorjem 
umetniških gimnazij, vendar pa lahko predstavlja dobrodošlo oboga-
titev tudi tistim srednjim šolam, ki v svoj kurikulum uvrščajo izbirni 
predmet »Film«, ter vsem ostalim VIZ, ki bi jim tovrstno filmsko izo-
braževanje popestrilo izvajanje dejavnosti kulturne vzgoje.

Program pripravlja in izvaja doc. dr. Andrej Šprah.

Distribucijska kino-katedra

Distribucijska kino-katedra je pedagoško-andragoški projekt, name-
njen decentralizaciji kinotečnih filmsko-izobraževalnih dejavnosti. 
V sklopu ponudbe filmov v distribuciji Slovenske kinoteke bomo za 
izbrana dela pripravili izobraževalni program, ki ga bodo naše sode-
lavke 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.

Za izbor filmskih naslovov se obrnite na nas oz. si oglejte 
Distribucijski katalog Slovenske kinoteke, dostopen na naši spletni 
strani. 

SŠ – umetniške 
gimnazije

Cena: 5,00 EUR na 

učenca

Čas trajanja: 75 min + 

dolžina izbranega filma
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Filmske delavnice33

Poleg filmskih projekcij šolskim skupinam omogočamo obisk 
raznolikih filmskih delavnic, ki združujejo umetniško ustvarjalnost 
in teoretsko spoznavanje različnih aspektov filma. Delavnice so 
namenjene širjenju in negovanju filmske umetnosti. Zahtevnost in 
poglobljenost večine delavnic prilagodimo starosti obiskovalcev in jih 
izvajamo v prilagojeni obliki.

Odtisi na traku
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 učencem radi 
ponudili možnost, da v svet filmske umetnosti vstopijo z lastno 
ustvarjalno domišljijo. S tehniko praskanja in risanja na filmski trak 
se bodo učenci približali lepoti filmskega ustvarjanja, hkrati pa se 
seznanili z delovanjem filmskega traku. Prazni filmski trak bodo 
lahko napolnili s podobami, ki si jih bodo nato ogledali na filmskem 
platnu v dvorani Slovenske kinoteke.

Delavnico pripravljamo v sodelovanju z Zavodom Dagiba, pod 
mentorstvom animatorja Timona Lederja. 
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Delavnice risanja in 

praskanja na filmski trak

Cena: 5,00 EUR na 

učenca

Čas trajanja delavnice: 

120 min

33
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Filmski techno
Nekateri najpomembnejši predmeti, ki jih hranimo v Slovenski 
kinoteki, niso neposredno povezani s filmom, vendar vseeno 
predstavljajo bistveni del filmske kulture in zgodovine. To so različni 
primeri filmske tehnike, ki so v današnji digitalni dobi skoraj povsem 
izginili iz sodobne filmske produkcije. 

Na delavnici bomo tako pogledali nazaj v predzgodovino 
filma – v konec 19. stoletja ter predstavili optične igrače, ki so šele 
napovedale prihod filma. Pot bomo nadaljevali čez vse 20. stoletje, ko 
je bil filmski medij zaznamovan z zapisom na filmski trak. Pogledali 
bomo v notranjost filmskih projektorjev za 8-mm, 16-mm in 35-mm 
filmski trak ter se seznanili z mehanizmom in tehnologijo, ki prelisi-
či naš um in mirujoče slike na filmskem traku spremeni v gibajoče 
podobe. Pod drobnogled bomo vzeli tudi različne primere in formate 
filmskih trakov. Pozabili pa ne bomo niti na opremo, ki je bila ključna 
pri filmskem ustvarjanju – sem sodita filmska kamera in montažna 
miza. Na koncu si bomo zavrteli in ogledali filme na različnih formatih, 
izbranih iz kinotečnega filmskega trezorja. 

OŠ/2 OŠ/3 SŠ 

Spoznavanje filmske 

tehnike

Cena: 3,00 EUR na 

učenca

Čas trajanja delavnice: 

90 min

34
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OŠ/3 SŠ 

Filmsko-kritiška delavnica

Cena: 5,00 EUR na učenca

Čas trajanja delavnice: 

90 min + dolžina izbranega 

filma

Podobe zvoka
Čeprav film dojemamo in razumemo predvsem kot vizualno umetnost 
in medij, pa sta glasba in zvok že od samega začetka stalna spremlje-
valca 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. 

Kinooki
Filmska kritika je bistvena za širjenje in ohranjanje analitičnega in 
kritičnega mišljenja ter razumevanja filmske umetnosti. 
Na delavnici bodo učencem predstavljeni bistveni aspekti kritiškega 
pisanja, s tem pa tudi filmske analize. Učenci bodo spoznali prvine 
filmskih izraznih sredstev in osnove pisanja filmske kritike. Temu 
bo sledil skupinski ogled filma, nato pa samostojno pisanje kritik. 
Napisane kritike bodo mentorice in mentorji delavnice pregledali in z 
učenci razpravljali o njih.
Delavnico pripravljamo v sodelovanju z revijo za film in televizijo 
Ekran, pod mentorstvom pedagoginje in kritičarke Anje Banko.

Ob predhodnem dogovoru je delavnico mogoče izvesti tudi v obliki 
gostujočega predavanja na šoli.

Izbor možnih filmov za ogled v kinotečni dvorani ali v šoli:
Veliki diktator (The Great Dictator)
Charles Chaplin, ZDA, 1940, 125', sp
400 udarcev (Les quatre cents coups)
François Truffaut, Francija, 1959, 99', sp
Cherbourški dežniki (Les Parapluies de Cherbourg)
Jacques Demy, Francija/Nemčija, 1964, 91', sp

Cena: 3,00 EUR 

Čas trajanja: 120 min

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ 

Ustvarjanje filmskega 

vzdušja in zvočni učinki v 

filmu
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Kinotečne razstave36

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. 

Na razstavi učenci ne bodo spoznali samo življenjske in 
ustvarjalne poti Franceta Štiglica, temveč jim bo dala tudi širši 
 vpogled v zgodovino slovenskega filma. Predvsem pa se bodo 
obiskovalci seznanili z nekaterimi bistvenimi prvinami filmskega 
mišljenja in ustvarjalnosti, ki so osnova za dojemanje in kreiranje 
filmske umetnosti. Pot skozi razstavo nas bo peljala proti spoznavanju 
režijskih prvin, različnih kreativnih aspektov pri nastajanju ter 
ustvarjanju filma in filmski analizi zapuščine Franceta Štiglica.

Učenci se bodo seznanili s pisanjem filmskega scenarija, 
z nastajanjem in pomenom snemalne knjige ter zgodborisa. Vse 
to bomo popestrili z ogledom izbranih odlomkov iz Štigličevih 
celovečernih filmov in spremljevalnimi delovnimi nalogami.
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OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Ogled in vodenje po 

razstavi s spremljevalnim 

programom

Cena: 2,00 EUR na 

učenca

Čas trajanja ogleda 

razstave: 60–120 min

Ogled razstave lahko kom-

biniramo z ogledom enega 

izmed celovečernih filmov v 

dvorani Slovenske kinoteke. 

*Priporočeni filmski naslovi 

so navedeni v poglavju 

Fokus: France Štiglic. 
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Kinotečne razstave37

Kinotečni kotički
Na vodenem ogledu delovnih prostorov in depojev Slovenske kino-
teke na Metelkovi 2a v Ljubljani učencem predstavimo zgodovino 
kinotečne dejavnosti. Učenci se seznanijo s filmsko dediščino in nje-
nim hranjenjem; spoznajo osnove filmske tehnologije ter zgodovinski 
razvoj filma in z njim povezane tehnologije. S pomočjo predstavitve 
muzejskih predmetov se seznanijo z osnovnimi zakonitostmi filmske-
ga jezika in nastajanjem filma. 

V kinotečnih depojih se skrivajo predfilmski izumi od leta 1890 
(kamere, projektorji, laterna magica, zoetrop …) ter bogata zbirka film-
skih plakatov, filmskih razglednic od leta 1900 ter zbirka programskih 
letakov in propagandnega gradiva od leta 1906. Poleg tega hranimo 
tudi predmete, ki so bistveni del vsake filmske produkcije: zbirka sce-
nografskih in kostumografskih skic slovenskih filmskih ustvarjalcev; 
zbirka rokopisnega gradiva; zbirka originalnih risb za slovenske risane 
filme. Arhivska zbirka pa vas popelje v kinotečni trezor, kjer hranimo 
najdragocenejše filmske trakove. Učenci se seznanijo tudi z osnovnimi 
postopki in pripomočki za ohranjanje analognega in digitalnega film-
skega gradiva ter s pogoji za hranjenje filmske dediščine. 

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ 

Ogled depojev 
Slovenske kinoteke

Cena: 2,00 EUR na 

učenca

Čas trajanja: 60–90 min
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Muzej slovenskih filmskih igralcev38

Muzej slovenskih filmskih igralcev domuje v prenovljeni Škrateljnovi 
domačiji v Divači, enkratnem primeru kraške tradicionalne arhi-
tekture. Ponuja edinstveno doživetje slovenske filmske dediščine s 
 poudarkom na igralski umetnosti.Na ogled sta dve stalni razstavi – 
stalna razstava, posvečena igralki Iti Rini, rojeni kot Ida Kravanja v 
Divači, ter osrednja stalna razstava, posvečena slovenskim filmskim 
igralcem, ki obiskovalcem odstira skrivnosti filmske igre in jih sezna-
nja z domačimi igralci, zapisanimi v zgodovino slovenskega filma.

V poletnih mesecih muzej ponuja ogled filmov v letnem kinu, 
vse leto pa v večnamenski dvorani potekajo različne delavnice za otro-
ke 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 min), ter ogled razstave, posvečene slovenskim 
filmskim igralcem. Ogled je lahko pospremljen z delovnimi listi. * 
*cena delovnega lista je 1 EUR na učenca

m
sfi

Cena: 2 EUR na učenca  

Čas trajanja: 60–90 min 

(po dogovoru) 

V OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ
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Muzej slovenskih filmskih igralcev39

Filmske projekcije po lastni izbiri
V večnamenski dvorani Muzeja slovenskih filmskih igralcev šolskim 
skupinam ponujajo ogled izbranih slovenskih celovečernih filmov. 
Blues za Saro, Boris Jurjaševič, 1998, 93' 
Cvetje v jeseni, Matjaž Klopčič, 1973, 122' 
Dolina miru, France Štiglic, 1956, 88' 
Jebiga, Miha Hočevar, 2000, 90' 
Kekčeve ukane, Jože Gale, 1968, 78' 
Kekec, Jože Gale, 1951, 90' 
Kruh in mleko, Jan Cvitković, 2001, 68' 
Maškarada, Boštjan Hladnik, 1971, 69' 
Moj ata, socialistični kulak, Matjaž Klopčič, 1987, 122' 
Na svoj zemlji, France Štiglic, 1948, 108' 
Nasvidenje v naslednji vojni, Živojin Pavlović, 1980, 117' 
Naš avto, František Čap, 1962, 94' 
Ne joči, Peter, France Štiglic, 1964, 92' 
Ples v dežju, Boštjan Hladnik, 1961, 100' 
Poletje v školjki 1, Tugo Štiglic, 1986, 94' 
Poletje v školjki 2, Tugo Štiglic, 1988, 94' 
Sedmina, Matjaž Klopčič, 1969, 91' 
Sreča na vrvici, Jane Kavčič, 1977, 82' 
Srečno, Kekec, Jože Gale, 1963, 79' 
To so gadi, Jože Bevc, 1977, 95' 
Vesna, František Čap, 1953, 95' 
Zvenenje v glavi, Andrej Košak, 2002, 92'

Mala šola animiranja v tehniki pikselacije
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.
Delavnico izvaja Društvo Slon.

V OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Cena projekcije: 

50,00 EUR na skupino

Čas trajanja: 

100–120 min

OŠ/2 OŠ/3 SŠ

Cena: po dogovoru

Čas trajanja delavnice: 

45 minut / 90 minut / 

5 šolskih ur (odvisno 

od velikosti skupine in 

dogovora)
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Muzej slovenskih filmskih igralcev40

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 in z značilnostmi filmske igre, poda pa tudi nekaj primerov vlog 
posameznih slovenskih filmskih igralcev.

Zgodboris ali kako nastane risanka
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.
Delavnico izvaja Društvo GUMB.

Kinoočesa
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 nasme-
škov. Da vas bodo filmske podobe spremljale tudi po odhodu iz muzeja!
Delavnico izvaja Društvo GUMB.

Rez, dva, tri
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.

Cena: 180,00 EUR na 

delavnico

Čas trajanja delavnice: 

90–120 min

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3

Cena: 180,00 EUR na 

delavnico

Čas trajanja delavnice: 

45–60 min

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3

Cena: 180,00 EUR na 

delavnico

Čas trajanja: 45 ali 

90 min
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OŠ/3 SŠ

Cena: 1,50 EUR na učenca

Čas trajanja delavnice: 

60–90 min



Muzej slovenskih filmskih igralcev41

Optična igrača – taumatrop
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.
Delavnico izvaja Društvo GUMB.

Senčne lutke
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.
Delavnico izvaja Društvo GUMB.

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3

Cena: 180,00 EUR na 

delavnico

Čas trajanja: 45 ali 

60 min

OŠ/1 OŠ/2 OŠ/3

Cena: 180,00 EUR na 

delavnico

Čas trajanja: 90–120 min
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Programi za pedagoge42
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Andragoški program 
Kino-katedra za pedagoge

Program Kino-katedra za pedagoge je namenjen osnovnošolskim 
in predvsem srednješolskim učiteljem filmske, medijske in umetno-
stne vzgoje ter pedagogom, ki pri svojih predmetih uporabljajo film 
kot didaktično sredstvo, odprt pa je tudi za širšo javnost. Zajema 
obravnavo ključnih tematik iz zgodovine in teorije filma, seznanjanje 
z metodiko poučevanja filma, osvetlitev izhodišč k filmski analizi in 
interpretaciji ter preučevanje ključnih filmskih smeri in avtorskih po-
etik posameznih cineastk in cineastov.

Delavnica je sestavljena iz filmske projekcije (okrog 90 minut) 
in predavanja (60 minut). Sledi razprava (45 minut), ki je med dru-
gim namenjena predstavitvi primerov dobre prakse in izmenjavi izku-
šenj učiteljev ob vpeljavi filmskih programov v izobraževalni proces. 
Program pripravlja in izvaja doc. dr. Andrej Šprah. 

Udeležba na delavnicah je v celoti brezplačna, prijavite pa 
se lahko tako na celoten sklop delavnic kot na posamezen izbrani 
program.
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Programi za pedagoge43

Jesenska filmska šola 2022/Ekran 60!:  
od besede k podobam in nazaj

Teoretsko najbolj poglobljeno dejavnost Kino-katedre predstavlja 
Mednarodni simpozij filmske teorije in kritike Jesenska filmska šola. 
Ta se bo v letu 2022 povezala z najstarejšo slovensko revijo za film in 
televizijo, Ekran, ki bo letos praznovala šestdeset let delovanja. Ob tej 
priložnosti bo Jesenska filmska šola posvečena temi filmske kritike.

V luči dolge zgodovine filmske kritiške prakse in njenih nedav-
nih transformacij, povezanih z digitalizacijo, se bo tokratna Jesenska 
filmska šola, naslovljena Od besed k podobam in nazaj, ukvarjala z 
vprašanjem, v kakšnem stanju ter v kakšnih življenjskih pogojih sta se 
znašli filmska kritika in publicistika pri nas in širše. Zdi se, da filmska 
kritika živi svoja najboljša in najslabša leta; nevzdržnost materialnih 
pogojev sovpada z izjemno vnemo v izumljanju novih form, taktik, 
strategij. Tuji in domači kritiki, teoretiki in filmski ustvarjalci bodo v 
vrsti predavanj, pogovorov in predstavitev svojih raznolikih kritiških del 
(videoesejev, podkastov, publikacij itd.) premišljevali o temah, kot so: 
Kaj se je zgodilo s figuro filmskega kritika kot ocenjevalca in javnega 
intelektualca? Kje dandanes najti najradikalnejše izrazne oblike, ki 
razgrinjajo luknje in slepe pege preteklosti? Se je kritika sposobna 
spopasti s krizami, ki ogrožajo njo in njen svet, ali gre odzivnejše 
oblike pisanja iskati drugod? V kakšnem razmerju so filmska kritika, 
filmska teorija in filmska praksa? Kako je polje kritike in filmske teorije 
pri nas sooblikovala revija Ekran?
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Spletna stran kinošola44
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Na začetku leta 2022 smo v Slovenski kinoteki celostno 
prenovili in posodobili kinotečno spletno stran. Na njej so 
svoj poseben zavihek in poudarek pod imenom kinošola 
dobile tudi vzgojno-izobraževalne vsebine in dejavnosti, ki 
jih pripravljamo v okviru našega kinotečnega programa. Vse 
informacije, ki so neposredno povezane z aktivnostmi za 
šolske skupine, lahko najdete na spletni povezavi:
kinoteka.si/solske-skupine/

Prav tako lahko vse potrebne informacije o obisku Muzeja 
slovenskih filmskih igralcev najdete na:
kinoteka.si/solske-skupine/izobrazevalni-program-msfi/.

Na spletnem zavihku kinošola lahko najdete vse aktualne 
novice o naši vzgojno-izobraževalni ponudbi za šole ter o 
programih, namenjenih filmski vzgoji za odrasle, pa tudi o 
filmskih delavnicah, namenjenih širši javnosti, ki jih prirejamo 
skozi tekoči mesec.
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Spletna stran kinošola45

Poleg tega so na spletni strani tudi rubrike, ki so v pomoč 
tako učiteljem kot učencem pri samostojnem raziskovanju in 
spoznavanju filmske umetnosti.

Gradiva: raznovrstna vzgojno-izobraževalna gradiva so 
namenjena tako individualnemu spoznavanju filma kot 
uporabi pri pouku ali delu v različnih izobraževalnih skupinah. 
Gradiva obravnavajo različne filmske teme, od posameznih 
filmskih naslovov in obfilmskih tematik do specifičnih vidikov 
filmske estetike, kulture in zgodovine. 

Filmski pojmovnik: vseskozi rastoča baza bistvenih filmskih 
izrazov, pojmov in terminov, ki so ključnega pomena za 
spoznavanje filmske govorice in jezika ter filmske umetnosti 
na splošno.

Baza filmov: v želji po večji dostopnosti filmskih naslovov, ki 
imajo umetniško, kulturno in pedagoško vrednost, smo za 
namene filmske vzgoje in izobraževanja omogočili dostop 
do filmov, ki si jih lahko na spletu ogledate preko spletne 
videoplatforme Vimeo. Filmi so del kinotečne distribucije.
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Informacije in rezervacije 
Slovenska kinoteka 
Vitja Dominkuš Dreu, koordinator 
pedagoško- andragoških dejavnosti
vitja.dreu-dominkus@kinoteka.si
T 01 43 42 513 
E izobrazevanje@kinoteka.si 
W www.kinoteka.si/solske-skupine
 
Muzej slovenskih filmskih igralcev 
msfi@kinoteka.si 
T 05 73 10 949
M 041 550 044
W www. kinoteka.si/muzej-slovenskih-
filmskih-igralcev 

Lokacije 
Dvorana Silvana Furlana in razstavni 
prostori Slovenske kinoteke 
Miklošičeva cesta 28
1000 Ljubljana
 
Delovni prostori in depoji Slovenske  
kinoteke 
Metelkova 2a
1000 Ljubljana
  
Muzej slovenskih filmskih igralcev 
Kraška cesta 26
6215 Divača
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k Cene in informacije za ogled filma v 

dvorani Slovenske kinoteke 
Kapaciteta dvorane:  
124 mest 
+ 2 mesti za osebe z oviranostmi.

Cena ogleda filma za manjše šolske 
skupine (20 do 60 učencev):  
3,00 EUR na učenca. 

Cena ogleda filma za večje šolske 
skupine (60 in več učencev):  
2,00 EUR na učenca.

Brezplačni vstop:  
profesorji oziroma spremljevalci 
učencev ali dijakov. 

V ceno ni nujno vključen najem filma. 
 
Vsa plačila so mogoča le na podlagi 
naročilnice in izdanega računa.

*Vse filmske projekcije vključujejo 
kratek uvod in pogovor po filmu.



Kinotečni šolski program 2022/2023 

Izdajatelj Slovenska kinoteka 

Za izdajatelja Ženja Leiler Kos 

Urednik Vitja Dominkuš Dreu 

Besedila Vitja Dominkuš Dreu, Varja Močnik, Andrej Šprah,  

Tamara Udovič, Ženja Leiler Kos, Ana Šturm 

Jezikovni pregled Mojca Hudolin 

Fotografije Arhiv Slovenske kinoteke, Jaka Babnik, 

Marijo Zupanov, Ana Skobe, Asiana Jurca Avci 

Oblikovanje in priprava za tisk Maja Rebov 

Tisk Mat Format 

Naklada 800 izvodov 

Ljubljana, 2022 

Publikacija je izšla s pomočjo Ministrstva za kulturo Republike 
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