
 
Podlasica, animirani film Timona Ledra 

Spoštovani! 

Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta med 20.11. in 10.12.2017 v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani 
pripravlja projekt kulturno-umetnostne vzgoje, namenjen skupinam mladih med 6. in 18. 
letom starosti.  

Projekt 'Spoznajmo animirani film' želi otrokom in mladim na celovit in interaktiven način predstaviti 
ustvarjalni proces izdelave animiranega filma Podlasica. Projekt zajema avdio-vizualno razstavo del iz 
omenjenega filma, ki je delo slovenskega avtorja Timona Ledra, voden ogled po razstavi z avtorjem, 
kratek preizkus v animiranju in pedagoško gradivo v digitalni obliki, ki ga obiskovalci prejmejo po 
zaključenem obisku razstave.  

Ogled razstave s spremljevalnim programom traja 2 šolski uri. 

Max. število udeležencev v posamezni skupini je 30. 

Cena na udeleženca: 4 € 

Prijave in dodatne informacije na: andreja.goetz@animateka.si, 031/558-176 

Napovednik filma Podlasica 

Podlasica na Facebooku 

 
 

mailto:andreja.goetz@animateka.si
https://vimeo.com/198648104
https://www.facebook.com/WeaselPodlasica/?fref=mentions


 

Podrobnejši opis programa in avtorja 
 
Na ogled bo razstava likovnih del iz filma Podlasica avtorja Timona Ledra katerega producent je 
produkcijski studio Invida. Film je narejen v tehniki 2D računalniške animacije v katerem oživijo risani 
liki, ki bodo poleg skic in likovne zasnove, zgodborisa, fotografij in avdio-vizualnih gradiv predstavljeni 
na razstavi. Ogled razstave bo potekal pod vodstvom avtorja filma, Timona Ledra. Ob pogovoru z 
avtorjem bodo obiskovalci spoznali zanimivosti iz ustvarjanja animiranega filma ter iz prve roke 
izvedeli, kako poteka delo animatorja in kdo vse sodeluje v filmski ekipi. Obiskovalci si bodo po 
ogledu ogledali tudi kratki animirani film Podlasica, temu pa bo sledil kratek preizkus v animiranju. 
Razstava je del spremljevalnega programa 14. edicije Mednarodnega festivala animiranega filma 
Animateka, ki se bo odvil med 4. in 10. decembrom 2017 v Ljubljani. 
 
Timon Leder aktivno deluje na področjih animacije kot animator in filmski pedagog za otroke, mlade 
in odrasle. Svoje akademsko znanje je dopolnil na šoli za animacijsko režijo v Franciji (La Poudriere). 
Njegov animirani prvenec Delo (z Urbanom Breznikom) se je predvajala že na več kot 25 festivalih po 
celem svetu. Ustvaril je 9 kratkih avtorskih animiranih filmov in delal kot animator tudi na mnogih 
drugih. Napisal je diplomo o otroškem razumevanju filmske govorice, ter sodeloval pri ustvarjanju 
prvega priročnika o animaciji za šole in vrtce. Njegov zadnji film, ki je tudi njegov režijski prvenec je 
animirani film v tehniki 2D računalniške animacije Podlasica iz leta 2016. 
 
 


