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

ŠOLSKE PROJEKCIJE V KINODVORU

Šolske projekcije v kinodvorani
Kinodvor, petek, 3. decembra, ob 11.00 in 13.30 
možnost dodatnih projekcij v Slovenski kinoteki

Ogledi filmov so pospremljeni s pogovori s filmskimi pedagogi in ustvarjalci, ki omogočajo širše razume-
vanje tehničnih in vsebinskih vidikov filma. Za varen obisk kina smo sprejeli smernice za izvedbo šolskih 
projekcij. 

Spletne šolske projekcije 
vsak dan od 29. novembra do 3. decembra, 8.00–13.00 ali 14.00–18.00

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

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

ŠOLSKE PROJEKCIJE V ART KINO MREŽI SLOVENIJE

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

Kosovelov dom Sežana: Nina Ukmar, direktor@kosovelovdom.si, 040 848 318
Linhartova dvorana Radovljica: Katja Stušek, katja.stusek@radolca.si, 040 612 551
Kino Metropol Celje: Samo Seničar, info@kinometropol.org, 040 296 701

Cena posamezne vstopnice za šolsko projekcijo je :
od 40 do 59 dijakov = 4 €
od 60 do 100 dijakov = 3,50 €
nad 100 dijakov = 2,70 €

Za spremljevalce je ogled brezplačen.

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

Za srednje šole

https://www.kinodvor.org/varno-v-kino-s-solo-ali-vrtcem/
http://direktor@kosovelovdom.si
http://katja.stusek@radolca.si
http://info@kinometropol.org
http://solski@kinodvor.org


KINOTRIPOV SVETOVNI JAGODNI IZBOR 
Skupaj z mladimi člani Kinotripovega filmskega kluba, ki sodelujejo pri ustvarjanju 6. sezone Kinotripovega 
filmskega programa – mladi za mlade, smo izbrali najboljše kratke animirane filme z vsega sveta, ki so blizu 
mladim. Letošnji Kinotripov jagodni izbor prinaša mladostno odštekan, družbeno-kritično nabrit in slogov-
no raznolik nabor devetih filmov.

Globoka voda / Глибока вода 
Anna Dudko, Ukrajina, 2020, 5’59’’, brez dialogov
Komična podvodna ljubezenska pravljica o osam-
ljeni debelušni morski deklici, ki rada uporablja ča-
robne trike, da skozi vodovodne cevi kuka k ljudem. 

Slepota / Blindness
Yu-seon Park, Južna Koreja, 2021, 5’, brez dialogov
Glavna junakinja živi svobodno življenje, ko jo 
premami vonj in vstopi v prostor z zaslonom, ki je 
preplavljen z vsiljenimi podobami popularne kulture. 
Te se hitro izkažejo za nevarne.

Normalno / Normal
Julie Caty, Francija, 2020, 10’34’’, francoščina, podnapisi
Ali lahko uničimo kapitalizem in rešimo človeštvo?

Grižljaj kosti /                            Honekami 
Honami Yano, Japonska, 2021, 9’45’’, japonščina, podnapisi
Poetična zgodba o minljivosti in vezeh z družinskimi 
člani, ki ostanejo del nas tudi po smrti.

Oči / Eyes
Hwanyi Kim, Velika Britanija, 2020, 6’35’’, brez dialogov
Film nas popelje med črno-bele sence, ki se rojevajo iz 
nelagodja pred pogledom drugih.

Za več informacij o filmskem programu nam pišite ali nas pokličite:
Petra Gajžler  |  M: 040 517 986  |  E: petra.gajzler@animateka.si

Zvočni laboratorij / Sound Lab
Nicolas Bertrand, Kanada, 2021, 2’05’’, brez dialogov
Kratek izlet v glasbeno-zvočni laboratorij, v kat-
erem drobceni znanstveniki eksperimentirajo in 
razvijajo nova glasbila.

G. Pete in železna kača / Mr. Pete & The Iron 
Horse
Kilian Vilim, Švica, 2021, 7’35’’, brez dialogov
Animirana satira človekovega nenasitnega pohlepa.

Mesojedi fižolov kalček / 
seO, Južna Koreja, 2021, 4’35’’, korejščina, podnapisi
Črna komedija o nenavadnem bitju, zmožnem 
potešiti želje vseh tistih, ki se iz čistega užitka iz-
postavljajo strahu.

Pravi dečko / Real Boy
Irena Jukić Pranjić, Hrvaška, 2021, 7’33’’, brez dialogov
Romantična komedija o ljubezni na prvi pogled in 
nedosegljivih ljubezenskih idealih.

http://petra.gajzler@animateka.si

