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E-STROKOVNO USPOSABLJANJE KULTURNI BAZAR 2022
E-strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022 prinaša izbor dogodkov s Kulturnega bazarja
2022, ki je potekal 31. marca v Cankarjevem domu v Ljubljani, ter filmski program.

PRIJAVA
Udeležbo na strokovnem usposabljanju si zagotovite z e-prijavo, ki jo morate poslati
najpozneje do 31. avgusta 2022. Ob prijavi boste na e-naslov prejeli kodo za ogled izbora
predavanj, ki si jih lahko ogledate kadarkoli v časovnem oknu od dneva prijave do
31. avgusta 2022.
Spletna projekcija filma Futura bo na voljo za ogled izključno v četrtek, 25. avgusta, med
16. in 23. uro, projekcija filma Nad oblaki pa v torek, 30. avgusta, med 16. in 23. uro. Tisti, ki
boste ob prijavi izbrali ogled filma, boste prejeli posebno kodo za ogled, uro zanj si znotraj
predvidenega časovnega okvira izberete sami.
100C, 90M, 20K

Lahko si ogledate posamezne dogodke v sklopu e-Kulturnega bazarja ali pa se udeležite
celotnega strokovnega usposabljanja.
100M, 90Y, 10K
30M, 100Y
90C, 100Y

Vsi, ki boste označili, da želite prejeti potrdilo za opravljeno strokovno usposabljanje, se
morate na KB udeležiti e-dogodkov v skupnem obsegu vsaj osmih šolskih ur in po ogledu
vsebin izpolniti evalvacijski vprašalnik, ki vam ga bomo poslali na vaš e-naslov po
31. avgustu.

Partnerji
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MINISTRSTVO ZA
OKOLJE IN PROSTOR

Umetnost kot preplet čuta, misli, giba in čustev:
nevrobiološke poti k blagostanju človeka in družbe,

V sodelovanju s 3. programom Radia Slovenija – ARS.

predavanje

Predava: prof. dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, predstojnik
Katedre za nevrologijo Medicinske fakultete UL
Nevroznanstvene raziskave zadnjih dveh desetletij vse
bolj jasno odkrivajo, da ima umetnost pomemben vpliv
na možganske procese – omogoča namreč integracijo
čutilnih, pozornostnih, spoznavnih, čustvenih, motoričnih
in avtonomnih procesov, kar se fenomenološko
lahko prevede v občutenje blagostanja. Pomembno
je razumeti, da se ta integracija najbolj učinkovito
vzpostavi že v ranem otroštvu, da pa – vzpostavljena in
dograjevana – tudi v visoki starosti omogoča blagostanje
in višjo kakovost življenja ter preprečuje ali pa odlaga
nekatere nevrološke motnje (npr. demenco). Vstop v
umetniško delo v opazovalcu ali poustvarjalcu vzbudi
tiste nevralne poti, ki so se porajale pri umetniku, s
tem pa dograjevanje, spreminjanje in vzpostavljanje
novih možganskih povezav; govorimo o procesu
nevroplastičnosti. V predavanju se bomo – skozi študije
možganov in klinična opazovanja – vprašali, ali v naših
možganih obstaja »center za lepo«, ali lahko doživljanje
čudenja, pretresenosti in občudovanja v umetniškem
delu ali pa ustvarjanje pomaga pri zdravljenju nekaterih
bolezni, pri premagovanju stresa, pri odkrivanju naše
zastrte ustvarjalnosti, pri kakovostnem staranju in ne
nazadnje pri gradnji dobre družbe – kako tudi biološki
vidik umetnosti kot prepleta možganskih procesov
prispeva k blagostanju bivanja.

Zlata ptica,

pripovedovanje ljudskih pravljic in razmišljanje o
skupnosti
Izvaja: Anja Štefan, pisateljica, pesnica in pravljičarka
Anja Štefan, nagrajenka Prešernovega sklada 2022, bo
pripovedovala zgodbe iz različnih svetovnih izročil, ki
govorijo o moči skupnosti ali o tem, kaj lahko k skupnosti
prispeva posameznik. Med pripovedmi bo razmišljala o
povezovalni moči pripovedovanja, o njegovi vlogi nekoč
in o njegovih možnostih danes, pri čemer bo izhajala iz
svojih dolgoletnih pripovedovalskih izkušenj v različnih
govornih položajih. Pripovedovanje na poslušalce deluje
povezovalno, hkrati pa – če gre za izbrano govorjeno
besedo in dobro zgodbo – tudi v posamezniku krepi
občutek ugodja.

foto: Uroš Abram

Profesor Zvezdan Pirtošek je predstojnik Katedre
za nevrologijo na Medicinski fakulteti in dolgoletni
predstojnik Kliničnega oddelka za bolezni živčevja
na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Je
tudi univerzitetni učitelj na Filozofski in Pedagoški
fakulteti ter soustanovitelj srednjeevropskega študija
Kognitivna znanost. Glavno raziskovalno področje so
nevrodegenerativne bolezni in kognitivna nevroznanost.
Za delo na področju demence mu je predsednik RS
podelil državno odličje red zaslug.

Prostori branja,
okrogla miza

foto: osebni arhiv

Sodelujejo: Matevž Granda, arhitekt in izdajatelj ter
sourednik revije Outsider; Tina Gregorič, arhitektka,
profesorica in soustanoviteljica Dekleva Gregorič arhitekti
– avtorji kurirane knjižnice [Dom v Arzenalu] na beneškem
bienalu in interiera Centra za poezijo Tomaža Šalamuna;
Mateja Jecl, soustanoviteljica Bukvarne Zmajeva luknja na
Dolu pri Hrastniku; Tina Popovič, idejna vodja Knjižnice pod
krošnjami, Vodnikove domačije Šiška in pisarne Ljubljane,
Unescovega mesta literature.
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Pogovor bo vodila Maja Vardjan, arhitektka in kustosinja iz
Muzeja za arhitekturo in oblikovanje MAO.

ter medgeneracijski prenos življenjskih veščin lanarstva,
izdelovanja tradicionalnega čolna drevaka, destilacije
eteričnih olj in kovaštva v Hiši izročila, ki jo vodi umetnica
Ljoba Jenče. Predstavila bo nekatere njihove aktivnosti
in pomen dela z rokami za otroke v naravnem okolju
zavarovane lokacije.

Fizični prostori pomembno vplivajo na razvijanje veselja
do branja in razvoj občinstva.
Na okrogli mizi bomo govorili o pomenu oblikovanja
in upravljanja prostorov za razvoj bralne kulture, o
zasebnih prostorih (domačih knjižnicah in drugih
prostorih, ki jih za branje vzpostavljamo v domovih),
o splošnih in šolskih knjižnicah, knjigarnah ter drugih
branju in knjigam posvečenih javnih prostorih.

Novi Mitski park Rodik je čisto svojevrsten spoj bogate
nesnovne kulturne dediščine, arheoloških spomenikov in
narave. Pripovedno izročilo Rodika je domiselno vtkano
v zasnovo dveh tematskih poti. V Centru za obiskovalce
Mitskega parka je urejena sodobna interaktivna razstava
Mitske in druge resničnosti. Projektni uspeh je vrhunski
tudi zaradi tesnega in redkega sodelovanja znanstvenikov
ter lokalne skupnosti, prejel je drugo nagrado
Turistične zveze Slovenije za najboljše tematske poti.
V nesnovni kulturni dediščini ostajamo tudi s Križnikovim
pravljičnim festivalom, najvidnejšim podeželskim
pripovedovalskim festivalom pri nas. Gre za festival ljudskih
pravljic, ki jih je zapisal eden najpomembnejših zbiralcev
slovenske slovstvene folklore, Gašper Križnik iz Motnika,
interpretirajo pa jih najvidnejši sodobni pripovedovalci in
domačini. Prireditev je plod uspešnega sodelovanja med
Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik in lokalno skupnostjo
(Kulturnim društvom in Turističnim društvom Motnik).
Naslednja projekta sta med vsemi najtesneje povezana
s sodobno umetnostjo. Postaja Topolove/Stazione
di Topolò je mednarodni umetniški festival, ki že
28 let domuje v majhni beneški vasici na italijanski
strani Kolovrata. Vsakič znova ponuja vrsto različnih
umetniških dogodkov in delavnic ter privablja vrhunske
ustvarjalce iz vse Evrope. Prav zaradi festivala je
skoraj zapuščena gorska vasica doživela oživitev.
V NAROČJU kulturne in naravne dediščine je projekt LAS
Za mesto in vas, ki ga izvaja Zavod CCC s partnerji. Njegov
namen je prav ustvarjanje skupnosti s pomočjo sodobne
umetnosti, pri čemer so umetniška dela postavljena
v prostore, ki sicer temu niso namenjeni – v osrčje
Polhograjskih dolomitov.

Kultura kot del povezane podeželske skupnosti,
predstavitev dobrih praks

Sodelujejo: Suzana Makič, OŠ Koroški jeklarji, POŠ Kotlje;
Eva Turšič, Kulturni dom Cerknica, Irena Pivka, Cona; Ljoba
Jenče, Hiša izročila; Valerija Pučko, Mitski park Rodik;
Milena Glušič, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik;
Antonella Bukovaz, Postaja Topolove; mag. Zvonka T
Simčič, Zavod CCC; povezuje Irena Cerar
Kaj se zgodi, če kapljo črnila kanemo v kozarec vode?
Vsa tekočina se obarva, preprosto ni več taka kot
prej. Kaj se zgodi s skupnostjo na podeželju, če vanjo
kanemo »kapljico kulture«? Kaj se iz takšnega stika rodi?
Poiskali smo nekaj zanimivih in inovativnih spojev med
profesionalno umetnostjo, podeželsko skupnostjo in
okoljem. Na osrednjem dogodku medresorskega sklopa
Kultura in blagostanje na podeželju se bomo osredotočili
na dobre prakse povezovanja kulture in umetnosti s
kakovostjo bivanja in blagostanjem v ruralnih okoljih, na
kulturo in umetnost kot povezovalna elementa skupnosti.

Dogodek bo povezovala Irena Cerar, pripovedovalka,
interpretatorka dediščine, avtorica številnih pravljičnih
vodnikov, ki z ljudskimi pripovedmi raziskujejo slovenske
pokrajine. Zaključili pa ga bomo z ljudsko pesmijo in
glasom umetnice Ljobe Jenče.

Spoznali bomo Malo raziskovalno gibalna pot 4. k v šolskem
letu 2020/21, inovativen projekt učencev podružnične
šole Kotlje, ki so v okviru ESS projekta Razvijanje
sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo
(SKUM) raziskovali poti in prostore, kjer je odraščal
pisatelj Prežihov Voranc. Predstavitev projekta bo
pokazala dodano vrednost odpiranja šole v skupnost, v
tem primeru sodelovanja šole s profesionalnimi umetniki
in strokovnjaki.
Iz Cerknice prihajata zanimivi in nadvse različni praksi.
Predstava Zemljanka Gaja avtorjev Irene Pivka in Braneta
Zormana je nastala v produkciji Kulturnega doma Cerknica
in Notranjskega regijskega parka. V predstavi nenavadnega
umetniškega formata – je zvočna in pohodna, se gledalci z
deklico Gajo odpravijo v gozd ob Cerkniškem jezeru ter se
prelevijo v aktivne poslušalce in udeležence. Mladi čuvarji
izročila pa je izvirni model varovanja nesnovne kulturne
in naravne dediščine presihajočega Cerkniškega polja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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B-AIR: O vlogi zvočne umetnosti v razvoju, zdravju
in bolezni,

Dodatna gradiva:
Pedagoško gradivo:
https://www.kinodvor.org/wp-content/
uploads/2022/05/Futura_pedagosko-gradivo.pdf

predstavitev s pogovorom

Izvajajo: mag. Saška Rakef, režiserka in vodja projekta
B-AIR; mag. Mojca Delač, novinarka, urednica in socialna
psihologinja; Sabrina Povšič Štimec, vodja komuniciranja
projekta B-AIR; dr. Katarina Kompan Erzar, psihologinja in
psihoterapevtka, profesorica in raziskovalka

Kinotripov pogovor na premieri filma v Kinodvoru, maj
2022:
https://www.kinodvor.org/kinotripov-pogovor-ob-filmufutura/
Posnetek strokovnega srečanja ob filmu v Kinodvoru,
maj 2022:
https://www.kinodvor.org/strokovno-srecanje-ob-filmufutura/

25. avgust med 16. in 23. uro

30. avgust med 16. in 23. uro

Futura,

Nad oblaki,

arhiv Kinodvora

Javni zavod RTV Slovenija, Radio Slovenija od oktobra
2020 skupaj z osmimi partnerskimi organizacijami
iz sedmih evropskih držav raziskuje pomen zvočne
umetnosti in slušnega kanala za percepcijo, kognicijo,
komunikacijo in socializacijo v človekovem razvoju,
zdravju in bolezni. V sodelovanju umetnikov,
strokovnjakov z različnih področij (od nevroznanosti,
razvojne psihologije, pediatrije, glasbene pedagogike,
muzikologije do arhitekture, antropologije, sociologije)
in novinarjev nastajajo glasbene, igrane, informativne,
izobraževalne in raziskovalne vsebine. Predstavitev
bo ponudila vpogled v sodobna dognanja in prakso
najbolj razvitih evropskih centrov, primere iz prakse –
kaj dobrega lahko zvok in v njem utemeljena umetnost
(glasba, radijska igra) prinese v življenje posameznika, v
krogu življenja, v bolezni in zdravju.

spletni ogled filma

spletni ogled filma

Poudarek na vsebinah, primernih za starejše od 14 let

Poudarek na vsebinah, primernih za starejše od 10 let

Futura, režija: Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice
Rohrwacher, Italija, 2021, 108 minut, v italijanščini s
podnapisi, distribucija Demiurg

SpaceBoy, režija: Olivier Pairoux, Belgija, 2021, 100 minut,
v francoščini s podnapisi, distribucija Demiurg
Enajstletni Jim je navdušen nad vesoljem in znanostjo.
Kaj ne bi bil, ko pa je njegov oče Graham priznan
astrofizik, ki naj bi kmalu poletel v vesolje! Z očetom se
preselita v majhno mesto z observatorijem, kjer naj bi
Jim po mamini smrti dobil priložnost za svež začetek.
V novi šoli ga takoj vključijo v tekmovanje za najboljši
znanstveni projekt. Učiteljica mu za partnerico določi
Emo, ki se je po dolgi bolezni pravkar vrnila v šolo. Jim
v hipu dobi idejo, da bi poustvarila Kittingerjev projekt
Excelsior: to je balon s helijem, ki je avtorja prvotne
ideje leta 1960 ponesel tako visoko, kot ni letel še noben
človek. Ema nad tem sprva ni navdušena, kmalu pa
premagovanje gravitacijske sile tudi zanjo dobi pomen:
svoboda v odmiku od pretirane skrbi staršev. A Jimu tla
pod nogami spodnese novica, da se je oče odpovedal
poletu v vesolje. Deček se še bolj trmasto pogrezne v
svet fizikalnih zakonov in se na vso moč trudi uspešno

Film o prihodnosti, posnet skozi oči italijanske mladine,
ki ne ve, kaj jo čaka, a to morda že sluti. Skupno delo
Alice Rohrwacher (Srečen kot Lazzaro), Pietra Marcella
(Martin Eden) in Francesca Munzija.
»Futura je skupinsko delo, katerega cilj je pripovedovati
o mladih Italijanih ter skozi njihove oči in glasove
naslikati fresko naše države. To je čustven film, ki v
mladostnikih zrcali podobo nas, odraslih. Futura ni
observacijsko delo in se pravzaprav ne uvršča v obsežno
produkcijo, ki jo označujemo kot ‘film resničnosti’.
To je reportaža v svoji najbolj plemeniti obliki. Pri
snemanju smo se postavili v službo zgodb, vloge
režiserjev pa smo podredili vlogi prič in izvrševalcev.
Naš namen je bil ustvariti filmski dokument, ki bi
postal del nekakšnega arhiva sodobne zgodovine.«
– Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher
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Kinodvorov šolski program

dokončati šolski projekt. Tekmovanje je tik pred vrati, a
zdi se, da bosta Ema in Jim kmalu odkrila še več kot mejo
med vesoljem in Zemljo.

Program filmske vzgoje za vrtce, osnovne in srednje šole,
fakultete ter druge izobraževalne ustanove v Kinodvoru
(Kolodvorska 13, Ljubljana). Ogled kakovostnih filmov
za otroke in mlade spremljajo dodatne kulturnovzgojne
dejavnosti: pogovori s filmskimi ustvarjalci, pedagogi in
strokovnjaki, delavnice, razstave, knjižice v Knjižni zbirki
Kinobalon za mlajše otroke, ter pedagoška gradiva za
učitelje in vzgojitelje. Program poteka ob dopoldnevih,
datum in uro predstav ter izbor filma prilagodijo vašim
potrebam (spored).

Gre za režiserjev prvenec, ki ga je navdihnilo njegovo
lastno navdušenje nad vesoljem. To po njegovem ne
prinaša le znanstvenih dosežkov, temveč odpira vrata
domišljiji in pogumu, je pa tudi način spoznavanja
samega sebe. Kakor je Jima za vesolje navdušil oče, je
režiserja nekoč navdušila mama.
Dodatno gradivo:
Pedagoško gradivo:
https://www.kinodvor.org/wp-content/
uploads/2022/06/Nad-oblaki_pedagosko-gradivoDemiurg.pdf.

Filmska vzgoja v Art kino mreži Slovenije

arhiv Kinodvora

Dejavnosti filmske vzgoje potekajo tudi v drugih
kinematografih Art kino mreže Slovenije, ki združuje
27 članov, prikazovalcev kakovostnega in umetniškega
filma. Kinematografi so vam na voljo s samostojnimi in
skupnimi programi filmske vzgoje. Več na spletni strani:
http://artkinomreza.si/.

2022
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