
Spletne šolske projekcije 
vsak dan od 28. novembra do 2. decembra
Slon II: 8.00−13.00 
Slon III: 8.00−13.00, 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.

Šolske projekcije v kinodvorani
Kinodvor
Slon II: torek, 29. novembra ob 9.00 in 11.00 
Slon III: četrtek, 1. decembra ob 8.30 in 11.00 
Zeleni Slon: sreda, 30.11. ob 9.00
možnost dodatnih projekcij v Slovenski kinoteki

Ogledi filmov so pospremljeni s pogovori s 
filmskimi pedagogi in ustvarjalci, s katerimi 
spodbujamo učence, da intenzivneje spremljajo 
zgodbe, likovno zasnovo in zvok ter izrazijo svoje 
mnenje o filmu.

Filmske projekcije Slonovega tekmovalnega programa II in III so opremljene s pedagoškim gradivom, ki je 
v pripravi.

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

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

*Za spremljevalce je ogled brezplačen.

Za ŠOLE
19. Animateka
28. 11.–4. 12. 2022

NAJLEPŠI ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE IN MLADE

Animateka je mednarodni festival 
animiranega filma, ki vam vsako leto po-
nudi edinstveno priložnost, da si z učenci 
ogledate kakovosten program kratkih in 
celovečernih animiranih filmov, ki so name-
njeni različnim starostnim skupinam: Slonov 
tekmovali program II (7−10 let), Slonov 
tekmovalni program III (11−14 let) in 
Zeleni Slon (9−14 let).ŠOLSKE PROJEKCIJE V KINODVORU

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

Kosovelov dom Sežana: Nives Zadel, nives@kosovelovdom.si, 040 689 971
Linhartova dvorana Radovljica: Katja Stušek, katja.stusek@radolca.si, 040 612 551
Kino Union Celje: Samo Seničar, union.celje@gmail.com, 040 296 701
Mestni kino Ptuj: Nina Milošič, nina.milosic@cid.si, 031 678 585

za splošne informacije o projekcijah v sklopu Art kino mreže:
Jaka Strnad, jaka.strnad@animateka.si, 031 472 326

ŠOLSKE PROJEKCIJE V ART KINO MREŽI SLOVENIJE



Program petih kratkih animiranih filmov, v katerem so zbrani sodobni evropski animirani filmi z 
bogato likovno podobo in zgodbami o nenavadnih prijateljstvih.

7−10 
let

Mišja Hiša/ Mouse House
Timon Leder, Slovenija, Hrvaška, 2022, 8’30”, brez dialogov

Mišek se ujame v star kolut sira. Med požrešnim 
glodanjem mehke sredice pozabi na sestradanega pri-
jatelja zunaj. Mačka pa čaka …

Grosse Colère/The Big Tantrum
Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Francija, Belgija, 2022, 
7’, brez dialogov

Robert nima dobrega dne. Iz šole se vrne slabe volje 
in oče ga pošlje v sobo. Čuti, da se v njem kuha nekaj 
groznega: jeza …

Luce et le rocher/ Luce and the Rock
Briit Raes, Belgija, Francija, 2022, 12’58”, angleščina, 
pripovedovanje v slovenščini

Nekega dne se sredi umirjene vasice, v kateri živi 
Lučka, na vsem lepem pojavi velikanska skala. Vaščani 
ne morejo več niti odpreti vrat svojih hiš! Lučka je jezna: 
pojdi stran, skala, ne spadaš sem! Zakaj si sploh prišla? 

Zuza v zahradách/ Suzie in the Garden
Lucie Sunková, Češka, Slovaška, 2022, 13’19”, češčina, 
pripovedovanje v slovenščini

Suzi je svetlolasa deklica, ki z mamo in očetom obisku-
je vrtiček zunaj mesta. Nekega dne sreča črnega psa in 
odkrije skrivnostni vrt. Kdo živi tam? Suzi postane strah. 
Kaj storiš, ko se nekoga bojiš, a na poti najdeš njegov 
ključ?

Bimberli/Bimberlee
Rok Predin, Slovenija, VB, Italija, 15’01”, slovenščina

V starem delu mesta, na koncu Macesnove ulice, sto-
ji meščanska hiša. V njej živi deklica, ki si deli sobo z 
magičnim prijateljem bimberlijem Bunkom. Prikupni 
kosmatinec je prišel k njej, ko je bila še dojenček, in od 
takrat sta nerazdružljiva. Z leti je Bunko pošteno zrasel, 
njegovo kosmato telo je preveliko za življenje v stano-
vanju, vrh vsega pa je še neroden.

SLONOV TEKMOVALNI PROGRAM II



Program osmih kratkih animiranih filmov, v katerem so zbrani sodobni avtorski animirani filmi. 
Skozi raznolike tehnike animiranega filma pripovedujejo zgodbe o prijateljstvu, pogumu in odpirajo 
teme medgeneracijskih odnosov. Ogled programa priporočamo tudi učencem izbirnega predmeta 
Filmska vzgoja.

Hello stranger
Julia Ocker, Nemčija, 2021, 06’13”, brez dialogov

Astronavt pristane na neznanem planetu. Vse je tuje. 

Quand je suis triste/When I Am Sad 
Lilit Altunyan, Armenija, Francija, 2021, 6’35”, Armenščina, 
podnapisi

Nasmeh potuje po svetu žalosti, kjer ga čustva in misli 
nenehno preoblikujejo …

Taaskohtumine/ Till We Meet Again
Ülo Pikkov, Estonija, 2022, 14’09”, brez dialogov

To je tragična zgodba otočka Ruhnu. Vsi njegovi pre-
bivalci so v strahu za življenje leta 1944 zapustili svoje 
domove in zbežali pred vojno. Ko so se desetletja pozne-
je končno vrnili, so ugotovili, da so se vanje naselili tujci.

Mi abuela Matilde/My Grandma Matilde
Miguel Anaya Borja, Mehika, 2021, 10’25”, brez dialogov

Mala Maria živi pri babici in tej se zdi, da mora vnukinjo 
marsičesa izučiti, da bo znala sama poskrbeti zase. Njun 
odnos postane zelo napet, potem pa se babica spomni 
skrivnosti, ki jo varuje že od otroštva …

Loop
Pablo Polledri, Španija, Argentina, 2021, 8’, brez dialogov

V tej družbi vsak človek neprestano ponavlja isto dejanje, 
v tej družbi vsak človek neprestano ponavlja isto dejanje, 
v tej družbi vsak človek neprestano ponavlja isto dejanje, 
v tej družbi vsak človek neprestano ponavlja isto 

La reine des renards/ The Queen of the Foxes
Marina Rosset, Švica, 2022, 8’50”, francoščina, podnapisi

Lisičjo kraljico muči huda žalost. Da bi jo razveselil z 
lepimi besedami, se njen zaskrbljeni trop ponoči 
razkropi in po mestnih smetnjakih išče skrivno napisa-
na, a nikoli poslana ljubezenska pisma. 

Marea
Giulia Martinelli, Švica,  2022, 4’25”, brez dialogov

Posebna družina varuhov lune živi na otočku, kjer se 
spopada z vzponi in padci vsakdana in plimovanja. Film 
izriše krhko ravnovesje med liki in okoljem, v katerem 
živijo. 

Naissance des oasis/ Birth of the Oases
Marion Jamault, Francija, 2021, 9’15”, angleščina, podnapisi

Mrzlokrvna kača in toplokrvna kamela postaneta tesni 
prijateljici.

11−14 
letSLONOV TEKMOVALNI PROGRAM III



Program osmih kratkih animiranih filmov, v katerem so zbrani sodobni avtorski animirani filmi , ki 
izpostavljajo vrednote o varovanju našega planeta. Filmi na raznolik in svojstven način osvetljujejo 
problematiko varovanja okolja, narave in vlogo človeka v tem vedno bolj perečem problemu.

The Ordinary
Rutger van de Wiel (IDS)

Nizozemska/Netherlands, 2022, 1’57”, angleščina, 
slovenski podnapisi

Deževni gozd je nepojmljivo čudovit prostor. Če ga 
pustimo takega, kakršen je že tisoče let, bomo ohranili 
biotsko raznovrstnost, s tem pa rešili tudi same sebe.

Adijo, Zemlja / Adieu la terre / Goodbye Earth 
skupina 20 otrok / 20 children (Camera-etc)
Belgija/Belgium, 2021, 8’24”, francoščina, slovenski podnapisi

Leta 3000 je Zemlja v kilavem stanju, gore so preplavljene 
s smetmi, morje je zakisano, voda je krvavo rdeča in umr-
la je zadnja zelena rastlina. Življenje tam ni več mogoče. 
Industrialca z dvomljivimi nameni zgradita ladjo Libe-
rty, ki odpelje preživele na drug planet.

Sikstinska / La Sixtina / The Sistine
Juan Camilo Fonnegra (Antorcha Films/laPajarapinta/2.35 
digital)
Kolumbija/Colombia, 2021, 8’10”, brez dialoga

Vincho živi na ulici in preživlja čas ob recikliranju in 
sortiranju mestnih odpadkov, ki jih spreminja v surovine 
za svoje umetnine. Pod mostom ustvarja mojstrovino: 
Sikstinsko kapelo.

Dry Lives
Lukas Winter (Estonian Academy of Arts)
Estonija/Estonia, 2022, 2’08”, brez dialogov

Narava nas blagoslavlja z neskončno množico oblik, 
tekstur in barv, ki samo čakajo, da se poglobimo vanje. 
A ta obilica lepote je tudi njeno prekletstvo, saj nas sili v 
to, da jo spregledamo in zavržemo.

Opičje domine / Affendomino / Monkey Domino
Pablo Polledri, Španija, Argentina, 2021, 8’, brez dialogov

Orangutan se spominja svojega življenja v džungli. V 
živalskem vrtu ga obiščeta poslovnež in njegova hči, ki je 
velika ljubiteljica živali. Medtem ko poslovnež izgublja 
živce zaradi službenih poslov, se opica in deklica skupaj 
zabavata, zaporedje dogodkov pa orangutanu za vedno 
spremeni življenje.

Chimborazo
Keila Cepeda Satán (Valencia Polytechnic University)
Španija/Spain, 2022, 7’20”, brez dialoga

Nabiralci ledu na vulkanu Chimborazo so že od nekaj 
prepuščeni na milost in nemilost neusmiljeni gori v ek-
vadorskih Andih, v zameno pa se preživljajo z nabira-
njem njenega ledu. Danes je ta poklic na robu izumrtja.

Kako priročno / 金方便捏 / Oh, So Convenient
Hung Huei Jen Red (neodvisni/independent)
Tajvan, Estonija/Taiwan, Estonia, 2022, 4’35”, brez dialoga

Moški uporablja toaletni papir na zelo poseben način. 
Par hrano vedno naroči domov, saj jima ni do oblačenja. 
Družina se izogiba pomivanju posode. Ženska hoče, da 
je njena miza vedno brezhibno čista. Preveč odpadkov? 
Ni problema, odplaknite jih v stranišče!

Pujs / Varken / Pig
Jorn Leeuwerink (Studio Pupil)
Nizozemska/Netherlands, 2022, 8’15”, brez dialoga

Skupina živali priključi električno omrežje na gobec ve-
likega spečega pujsa, ki je videti kot vtičnica. Živali spr-
va pujsovo energijo uporabljajo za malenkosti, a že kaj 
kmalu postanejo odvisne od življenja v mestu, kjer je vse 
avtomatizirano.

9−14 
letZELENI SLON

Za več informacij o filmskem programu nam pišite ali nas pokličite:
Jelena Dragutinović | M: 040 573 466 | E: jelena.dragutinović@animateka.si


