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KAZALO

Pedagoško gradivo je namenjeno strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Veseli bomo vaših odzivov in poročil o uporabi gradiva ter fotografij in posnetkov dijaške
ustvarjalnosti, pošljete jih lahko na petra.gajzler@animateka.si.
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UVOD

Kinotripov Svetovni jagodni izbor je kakovosten in pester program najboljših kratkih ani-
miranih filmov z vsega sveta, ki je del mednarodnega festivala animiranega filma Animate-
ka. Filmi obravnavajo najrazličnejše tematike, ki so blizu mladim od 15. leta. Vsebinsko 
in likovno raznolike filme, ki prinašajo pogled z drugačnega zornega kota in spodbujajo 
kritično razmišljanje o svetu, smo izbrali v sodelovanju z mednarodnim filmskim festivalom 
Kinotrip, ki ga ustvarjajo mladi za mlade. Letošnji program prinaša mladostno odštekan, 
družbenokritično nabrit in slogovno raznolik nabor devetih filmov.
Pedagoško gradivo, ki je pred vami, ponuja bogata izhodišča za pogovor in ideje za dodatne 
dejavnosti, hkrati pa lahko izveste več o tehniki animiranja vsakega posameznega filma. 
Dijaki lahko filme ocenijo s pomočjo ocenjevalnega lista.

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

https://www.animateka.si/2021/
http://www.drustvoslon.si/sl/
https://www.kinodvor.org/kinotrip/
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Globoka voda
Глибока вода 
Anna Dudko, Ukrajina, 2020, 6’, brez dialogov

Komična podvodna ljubezenska pravljica o osamljeni debelušni morski deklici, ki rada uporablja čarobne trike, 
da skozi vodovodne cevi kuka k ljudem.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Opišite protagonistko filma. Kakšen učinek imajo listki, ki jih je nabrala morska deklica, ko si jih nalepi na čelo? 
Kaj se zgodi, ko morska deklica pripotuje po vodovodni cevi v kopalnico objekta svojega poželenja? Kako je v 
filmu upodobljena ženska in kako moški? Kdo opazuje in kdo je opazovan? Razmislite o pomembnosti upodobitev 
moških in žensk ter odnosov med spoloma v filmih, ki jih gledamo. Nato preberite zapis v Prilogi 1 in razmislite, 
kako se film Globoka voda razlikuje od filma Vrtoglavica (Hitchcock, 1958). Na podlagi zapisa se pogovorite o 
tem, kakšne so vaše ugotovitve glede filmskega upodabljanja spolov v filmih, ki jih gledate in ali se te spreminjajo 
skozi čas. Svoje ugotovitve podprite z argumenti in konkretnimi filmskimi naslovi. 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI 
Privoščite si sprostitveno šolsko uro ob zvokih vode. V razredu ustvarite prijetno vzdušje z zvoki vode, kakršne 
slišite na posnetku tukaj. Lahko prinesete tudi izparilnik za eterična olja in vanj nakapate olje citrusov ali sivke. 
Ob pomirjujočih zvokih vode se prepustite risanju ali slikanju. Vsak naj ustvarja po navdihu in s poljubnimi 
likovnimi pripomočki. Ob zvokih vode boste lahko izvajali tudi dejavnosti pri drugih filmih.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v 2D računalniški tehniki. Gre za digitalno risano animacijo, pri kateri za vsak premik narišemo 
novo risbo. Posamezne dele risbe lahko z računalnikom rišemo v različnih plasteh. Tako ozadja v posameznem 
prizoru ne rišemo vedno znova, kot to počnemo z liki, ki se po tem ozadju premikajo. Več o tehnikah animiranega 
filma lahko preberete v priročniku Animirajmo! (strani 63–71).

https://www.youtube.com/watch?v=V1RPi2MYptM
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/files/assets/basic-html/index.html#63
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Slepota
Blindness
Yu-seon Park, Južna Koreja, 2021, 5’, korejščina, podnapisi

Glavna junakinja živi svobodno življenje, ko jo premami vonj in vstopi v prostor z zaslonom. Ta je preplavljen z 
vsiljenimi podobami popularne kulture, ki se hitro izkažejo za nevarne.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kaj se dogaja s protagonistko filma po tem, ko vstopi v prostor z zaslonom? Večino filma lahko vzporedno spre- 
mljamo dva prostora, ki nastaneta, ko protagonistka vstopi v prostor z zaslonom. Koga in kaj spremljamo v 
ločenih prostorih? Kaj se zgodi z zgornjim prostorom in osebo v njem na koncu filma?
Kakšne podobe spremlja protagonistka na zaslonu? Kako vplivajo nanjo posamezne podobe – na njeno počutje, 
samopodobo, dejanja? Kako je ta vpliv upodobljen v filmu? Pogovorite se o vplivu socialnih omrežij na mlade ter 
tudi širše in svoje ugotovitve primerjajte z upodobitvijo te problematike v filmu. Katera socialna omrežja upora-
bljate vi in kakšne vsebine tam spremljate? Koliko časa preživite na socialnih omrežjih? Razmislite, kako vplivajo 
na vas. Če želite, lahko svoje občutke delite s sošolci.
Interpretirajte naslov filma Slepota tako, da ga povežete z vsebino filma. 
Pogovorite se o vlogi glasbe v filmu. Kakšna je glasba v filmu in kako podpira vsebino filma?
Najpogosteje gledamo filme v kinu ali na TV in računalniških zaslonih v formatu 16 : 9. Kakšen je format filma 
Slepota? Kako izbor formata pri tem filmu vpliva na doživljanje vsebine filma?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Avtorica v filmu z različnimi transformacijami izraža zelo intimen pogled na svoje telo, na katerega močno vpli-
vajo sporočila iz različnih medijev. Še sami ustvarite zanimive metamorfoze v tehniki digitalne risane animacije. 
Ustvarjate lahko z mobilno aplikacijo Flipaclip. Video vodič, ki vam bo v pomoč predvsem za uporabo njenih 
orodij, najdete tukaj. Animacijo lahko izvozite tudi v formatu gif.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v tradicionalni risani tehniki na papir. Pri tem je avtorica za vsak premik narisala novo sličico. 
Ker se nenehno spreminja tudi ozadje, ga je morala skupaj z liki vsakokrat narisati na novo.

https://www.youtube.com/watch?v=WrrVQHf37lA&list=PLs-4nX8rMND9FL7GEwEFgZQ_8eqvWsX9p&index=5
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Normalno
Normal
Julie Caty, Francija, 2020, 10’34’’, francoščina, podnapisi

Dany je bogat dedič, ki beži pred eksistencialno praznino s kompulzivnim uživanjem čarobnega praška – droge 
s psihedeličnimi in uničujočimi učinki. Med spopadanjem z odtegnitvenimi simptomi sreča Karla Marxa in mu 
naroči, naj uniči kapitalizem in tako reši človeštvo. 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kakšno je Dannyjevo življenje? S čim se ukvarja? Kje živi? Ga njegovo življenje v obilnosti dobrin navdaja s srečo? 
Kako se počuti v vsakodnevnem življenju in zakaj se tako počuti? Kako je v filmu upodobljeno njegovo počutje? S 
čim si pomaga dvigniti razpoloženje? Kakšen učinek ima čarobni prašek? Pogovorite se o pomenu besede apatija 
in razmislite, ali bi lahko z njo opisali Dannyjevo počutje. Danes v raznih družbenih komentarjih pogosto slišimo 
ali preberemo, da so ljudje vedno bolj apatični. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Kdo je bil Karl Marx in za kakšne ideje se je zavzemal? Zakaj Karl Marx izbere Dannyja v boju za uničenje kapi-
talizma? Kaj misli s tem, ko reče, da se je potrebno boriti z zlom proti zlu? Opišite, kaj je kapitalizem, in v razlago 
vključite pojme profit, množična potrošnja, globalizacija in izčrpavanje naravnih virov. Raziščite avtorje knjig, ki 
jih da Marx v branje Dannyju. Pogovorite se o pomenu besed, ki polnijo Dannyjevo glavo – ideologija, libera- 
lizem, diktatura, utopija, bratstvo, egalitarnost, revolucija. V kaj se spremeni Danny in kaj je njegova supermoč? 
Kakšne učinke ima protikapitalistična revolucija po svetu? Komentirajte Marxovo trditev na koncu filma: »Lažje si 
je zamisliti konec sveta kot konec kapitalizma.« Kakšno je vaše mnenje o kapitalizmu? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Knjiga Kapital I. nemškega avtorja Karla Marxa je najbolj citirana knjiga, ki je izšla po letu 1950, zato je vseka-
kor pomembno, da vsaj deloma poznamo njeno vsebino in avtorja. Dijaki naj samostojno ali v skupinah opravijo 
raziskovalno nalogo. Raziščejo in odgovorijo naj na naslednja vprašanja: V katerem obdobju je knjiga izšla, 
kakšna je bila tedanja družbeno-gospodarska ureditev, kaj je osnovna ideja knjige, kdo je soavtor drugega in 
tretjega dela? 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je ustvarjen v tehniki 2D računalniške animacije. Posamezni deli risbe so ustvarjeni z računalni-
kom in sestavljeni skupaj v ločenih plasteh kot lepljenka. Vsak posamezen del so lahko z uporabo računalniškega 
programa animirali ločeno. 
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Grižljaj kosti
タイトル: 骨嚙み 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.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Deklica se na očetovem pogrebu spominja zadnjega poletja, ki ga je preživela z njim. Kakšni so njeni spomini na 
to poletje? Kakšna je povezava med skladiščem bomb na gori za družinsko hišo in očetovo smrtjo? Kako se ji je v 
spomin vtisnila očetova smrt? Kakšni so njeni občutki na pogrebu? Pogovorite se o tem, kako ljudje žalujemo. Če 
želite, lahko delite svojo izkušnjo izgube bližnjega in občutke, ki ste jih doživeli neposredno ob smrti in po tem. 
Primerjajte obred ob pogrebu, ki ga poznamo v zahodni kulturi, s pogrebom v japonski kulturi. Kakšen je vaš 
odnos do tega obreda?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Pointilizem je posebna slikarska tehnika, pri kateri se na platno nanašajo barvne pike, in sicer tako, da se ne 
prekrivajo. Gledalec lahko šele iz večje razdalje zazna celoto. Eno najbolj poznanih del v tej tehniki je slika z 
naslovom Nedeljsko popoldne na otoku Grande-Jatte francoskega umetnika Georgesa-Pierra Seurata. Sliko si 
oglejte tukaj. Še sami ustvarite sliko iz pik. Na mizo postavite nekaj predmetov, vaze, knjige in podobno. Vsak naj 
s flomastri na bel risalni list formata A3 zgolj s pikami ustvari podobo tihožitja, ki ga vidi pred seboj. Dejavnost 
lahko izvajate tudi ob zvokih vode.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je v osnovi ustvarjen v tradicionalni risani tehniki. Risbe so ročno narisane, le da ne gre za ustva- 
rjanje podob s črtami, temveč s pikami. Že posamezna taka risba vzame veliko časa, kaj šele, ko je treba narisati 
24 takih risb, kolikor jih potrebujemo za 1 sekundo filma. Pri končni obdelavi so si nekoliko pomagali tudi z 2D 
računalniškimi programi, s katerimi so posamezne risane prizore sestavili skupaj. Tukaj si oglejte, kako je nasta-
jal film.

https://cdn.britannica.com/41/24341-050-DC561751/canvas-oil-La-Grande-Jatte-Georges-Seurat-1884.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=W7LXWbeeuS8
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Oči
Eyes
Hwanyi Kim, Velika Britanija, 2020, 6’40’’, brez dialogov

Film nas popelje med črno-bele sence, ki se rojevajo iz nelagodja ob pogledu drugih.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Dekle trpi zaradi duševne motnje, ki jo ovira pri vsakodnevnem življenju. Kaj je njen glavni simptom, česa jo je 
strah? Raziščite termin skopofobija. Kako je v filmu vizualno upodobljen strah pred očesnim stikom? Kako jo strah 
ovira v vsakodnevnem življenju? Kako se počuti, ko jo prijateljica povabi na kosilo? Kako film upodobi, da imajo to 
duševno motnjo tudi drugi? Kako pomagamo nekomu, za katerega sumimo in/ali vemo, da ima duševno motnjo? 
Se vam zdi, da bi se morali kot družba več pogovarjati o duševnem zdravju? Zakaj da/ne?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Tudi to dejavnost lahko izvajate ob zvokih vode. V učilnici postavite stole tako, da bosta po dva obrnjena drug 
proti drugemu. Vsak naj se usede na poljuben stol. Sošolcu ali sošolki, ki sedi nasproti vas, preprosto glejte v oči, 
kolikor dolgo želite, če to sploh želite. Ko imate dovolj, preprosto vstanite in zamenjajte sedež ali pa se umaknite 
na samo ter zapišite misli in občutke, ki so se vam porajali med zrenjem v oči sočloveka. Podoben performans je 
v galeriji MoMa v New Yorku leta 2010 izvedla srbska umetnica Marina Abramović.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v črno-beli tehniki risanja s suhimi pasteli na papir. Za vsak premik so morali ustvarjalci narisati 
novo risbo. Pri končni obdelavi so si nekoliko pomagali tudi z 2D računalniškimi programi, s katerimi so združili 
posamezne prizore in narisana ozadja ali dodelali prehode med kadri. 
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Zvočni laboratorij
Sound Lab
Nicolas Bertrand, Kanada, 2021, 2’05’’, brez dialogov

Kratek izlet v glasbeno-zvočni laboratorij, v katerem drobceni znanstveniki eksperimentirajo in razvijajo nova 
glasbila.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Najprej se pogovorite o prvih vtisih po filmu: vam je bil všeč? Zakaj da/ne? V eksperimentiranje in razvijanje 
novih glasbil so bile ponekod vključene tudi živali. Poznate kakšno področje, na katerem za človeške produkte 
opravljajo poskuse na živalih? Kakšno je vaše stališče do tega? Interpretirajte konec filma. Ali v filmu izvemo, 
kakšno je avtorjevo stališče do eksperimentiranja na živalih? Vaš odgovor podprite s prizorom iz filma.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Od bolj poglobljenih dejavnosti lahko pri tem filmu preidemo do bolj zabavnih. Obiščite spletno stran na tej 
povezavi in preprosto ustvarjajte glasbo. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen sličico po sličico z uporabo dveh aplikacij, ki ju omogoča iPad – Procreate in RoughAnimator.

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/


Pedagoško gradivo
9

G. Pete in železna kača
Mr. Pete & The Iron Horse
Kilian Vilim, Švica, 2021, 7’35’’, brez dialogov

Marljivi vojak g. Pete naredi vse, da bi izpolnil visoka merila svoje baronice. Ker želi potešiti njeno nenasitno slo 
po hitrosti, z lopato divje meče na ogenj njene nove železne kače. 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Najprej se pogovorite o prvih vtisih po filmu: vam je bil všeč? Zakaj da/ne? Kakšne občutke je vzbudil v vas? 
Kakšno je vzdušje v filmu? S katerimi filmskimi izraznimi sredstvi je film vzpostavil to vzdušje (barve, zvok, 
montaža..)?
Opišite družbo, v kateri živi Pete. Kakšni so odnosi med posameznimi skupinami ljudmi – so enakovredni ali 
neenakovredni? Svoje trditve argumentirajte. Opišite, kako je razslojena družba, v kateri živi Pete. Kdo je na 
vrhu in kdo na dnu? Kako se vedejo drug do drugega? 
Opišita Peta. Kakšno nalogo opravlja? Ali v tem delu uživa? Ali se to spremeni tekom filma in v katerem trenu- 
tku? Opišite njegov odnos do baronice in spreminjanje tega odnosa od začetka do konca filma.
Opišite baronico. Zakaj Pete ustreli baronico? Mislite, da je dejanje načrtoval ali je se je zgodilo impulzivno? 
Kaj vi menite o takšnem ravnanju? Kako lahko na drugačen način izrazimo svoje nestrinjanje in se upremo? 
Bi lahko po ogledu filma potegnili kakšne vzporednice z resničnim svetom – bodisi s preteklimi zgodovinskimi 
obdobji in dogodki bodisi z aktualnim dogajanjem? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Razmislite o vzdušju, ki ga trenutno občutite v okolju, v katerem živite. Najprej se ozrite v mikrookolje (prijate- 
lji, družina, šola), potem pa v širše okolje (družba, v kateri živite, država). Vzdušje z uporabo barv izlijte v dve 
sliki. Slike, ki bodo nastale, nalepite na steno ali tablo in komentirajte barvno paleto. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v tehniki 2D računalniške animacije. Risbe in ozadja so narisali z računalnikom in jih animira-
li tako, da so za vsak premik ustvarili novo risbo. Barvam so dodali nekaj strukture ter uporabili barvno paleto 
z bolj zemeljskimi in zamolklimi odtenki, da so s tem poudarili vzdušje v filmu.
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Mesojedi fižolov kalček
육식콩나물
seO, Južna Koreja, 2021, 4’35’’, japonščina, podnapisi

Postapokaliptični film o nenavadnem, neopredeljivem bitju, zmožnem potešiti želje vseh tistih, ki se iz čistega 
užitka izpostavljajo strahu.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Razpišite natečaj za najboljšo izmišljeno zgodbo, ki bo zastrašujoča, hkrati pa se bo brala kot možna resnič-
na anekdota. izberite najboljo ali več njih in jih objavite v šolskem časopisu. Poleg tega pa lahko prisluhnete 
radijski oddaji o psihologiji strahu na povezavi tukaj. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v digitalni risani animaciji. S pomočjo računalnika so risali vsak premik sličico po sličico. V 
filmu pa je tudi nekaj video izsekov in lik mesojedke, ki je izdelan s plastelinom. 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Najprej se pogovorite o prvih vtisih po filmu: vam je bil všeč? Zakaj da/ne? Primerjajte ga z animiranimi filmi, 
ki ste si jih ogledali do zdaj. Kakšne občutke in misli je vzbudil v vas?
Gre za animirani dokumentarni film, natančneje lažni dokumentarni film ali mokumentarec. Ti filmi na po-
rogljiv ali norčav način obravnavajo izbrano tematiko. Gre za umišljene dokumentarne filme, ki spoštujejo vse 
konvencije dokumentarnih filmov, vendar pa niso posneti na podlagi resničnih dejstev. Z dijaki se pogovorite 
o podvrsti in žanru animiranega filma Mesojedi fižolov kalček ter njegovih značilnostih. Kako se nam razkrije 
dejstvo, da gre za izmišljeno zgodbo? Ste pred tem slutili, da je zgodba izmišljena? Na podlagi česa?
Kljub temu, da gre za lažni dokumentarec, nam film na zanimiv način ponazori del človeškega značaja. Obis-
kovalci živalskega vrta so plačali za srečanje z nevarnim mesojedim fižolovim kalčkom in se s tem izpostavili 
nevarnosti. Zakaj? Kako so se ob tem počutili? Kako je bilo njihovo občutje vizualno upodobljeno? Tudi vas kdaj 
privlačijo situacije, ki v vas prebudijo strah ali pa so na meji nevarnega? Kako si razlagate ta del človeškega 
značaja?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Razpišite natečaj za najboljšo izmišljeno zgodbo, ki bo zastrašujoča, hkrati pa se bo lahko brala kot resnična 
anekdota. Izberite najboljšo ali več njih in jih objavite v šolskem časopisu. Poleg tega pa lahko na tej povezavi 
prisluhnete radijski oddaji o psihologiji strahu. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v tehniki digitalne risane animacije. Z računalnikom so risali vsak premik sličico po sličico. V 
filmu pa je tudi nekaj video izsekov in lik mesojedke, ki je izdelan s plastelinom. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/frekvenca-x/174320793
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Pravi dečko
Real Boy
Irena Jukić Pranjić, Hrvaška, 2021, 7’35’’, hrvaščina, podnapisi 

Romantična komedija o ljubezni na prvi pogled in nedosegljivih ljubezenskih idealih.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Mira je obsedena s filmskim igralcem. Na kateri slavni filmski lik vas spominja? Kakšen tip moškega je James 
Bond? Mira se na prvi pogled zaljubi v sodelavca po imenu Spasoje. Kakšne značilnosti mu pripiše v svoji gla-
vi? Se ta pričakovanja skladajo z realnostjo? Kdaj se razblini njena idealizirana predstava o sodelavcu? Ga je 
sploh dobro spoznala? Kje je pridobila informacije o njem? So profili na socialnih omrežjih naša realna slika? 
Zakaj da/ne?
Kako so v filmu upodobljena Mirina čustva ter njena pričakovanja in ideali?
Pogovorite se o podobnostih s filmom Globoka voda.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Imate jasno predstavo o tem, kakšen tip človeka vas privlači? Vsak naj na list papirja napiše lastnosti svoje 
idealne ženske ali moškega. Lahko so vizualne ali osebnostne. Listke zberite na kup in na tablo izpišite lastno-
sti, ki se pojavljajo najpogosteje za žensko in za moškega. Ali prihaja do razlik v pričakovanjih med spoloma? 
Kakšnih? Menite, da se vizualne predstave o idealnem moškem in ženski spreminjajo skozi zgodovino? S čim 
so pogojene?

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je ustvarjen v tehniki 2D računalniške animacije. Risbe in ozadja so narisali z računalnikom in 
jih animirali tako, da so za vsak premik ustvarili novo risbo.
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OCENJEVALNIK

IZBERI SVOJ NAJLJUBŠI FILM!
Oceni filme, ki si si jih ogledal/-a in izberi najljubšega med njimi. Filme oceniš tako, da ob posamezni kategoriji 
(likovna zasnova, zgodba, splošni vtis) obkrožiš ustrezno številko od 1 (sploh mi ni všeč) do 5 (zelo mi je všeč). 
Če je eden izmed filmov tvoj najljubši, ga obkroži. Svoje ocene primerjaj z ocenami svojih prijateljev in sošol-
cev. Pogovorite se o tem, zakaj so vam bili nekateri filmi bolj všeč kot drugi.

Veseli bomo, če boste z nami delili svoje vtise. Vabljeni, da nam 
svoj ocenjevalni list pošljete na petra.gajzler@animateka.si. 
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Priloga 1

Feministična filmska teorija razkriva, da klasični hollywoodski in sodobni mainstream filmi s svojimi filmskimi 
upodobitvami moških in žensk utrjujejo neeakost med spoloma. Feministična filmska teoretičarka Laura Mul-
vey v eseju Vizualno ugodje in pripovedni film analizira upodobitve žensk in moški pogled označi za prevladu-
joči način ustvarjanja popularnih filmov. Ta prikazuje svet z vidika heteroseksualnega moškega, ženske pa le 
kot objekt moškega ugodja. Ženski je tako v filmu dodeljena pasivna vloga objekta pogleda, kar pomeni, da 
je pogled moškega filmskega lika usmerjen k ženskemu filmskemu liku, gledalec pa se poistoveti z moškim 
pogledom. Ženska je s tem v splošnem postavljena v podrejen položaj. Problematika ne zadeva le filmskih 
upodobljenk, temveč tudi njihove gledalke – slednjim je pogled odvzet, saj ni podob aktivnih žensk, s katerimi 
bi se lahko poistovetile. V Hitchcockovih filmih je moški pogled sestavni del zgodbe. V filmu Vrtoglavica glavni 
junak opazuje Madeleine, ki je prvih 45 minut filma sploh ne slišimo govoriti. Oglejte si posnetek. 

Vir: Vizualno ugodje in pripovedni film (Laura Mulvey v Ženski žanri: spol in množično občinstvo v sodobni 
kulturi, zbornik besedil medijskih študijev in feministične teorije, 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=NFzLHxvbYD0

