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Slonov tekmovalni program I 

 

 

Zebra 

Julia Ocker (Studio Film Bilder) 

Nemčija/Germany, 2014, DCP, 2’45” 

 

Zebra se zaleti v drevo. 

 

One day the zebra ran against a tree. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Bližnje srečanje z drevesom je za zebro kot ustvarjalni 

pok: njene črte niso nikoli več takšne kot so bile. Vsak 

gib je kot premik kalejdoskopa, iz črnih črt nastajajo 

novi vzorci. Kakšna je prva sprememba, ki se zgodi z 

zebrinimi črtami? In kakšne so naslednje? Spomnimo 

se čim več vzorcev, kateri so nam bili posebno všeč? 

Kako pa se odzove zebra na prvo spremembo? In na 

vse naslednje? Kaj si o njej mislijo njene prijateljice? 

Pogovarjajmo se o drugačnosti, o edinstvenih lastnostih, ki jih ima vsak izmed nas. 

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Narišite belo zebro in ji naredite vzorček po svojem okusu! Naredite celo čredo zabavnih 

zeber! 

 

 

Princ Ki-Ki-Do: Balon / Prince Ki-Ki-Do: Balloon 

Grega Mastnak (Ozor Animations) 

Slovenija/Slovenia, 2015, DCP, 4'54” 

 

Jutro nad gozdom. Princ Ki-Ki-Do spokojno pije svoj jutranji čaj. V gozd z balonom prileti 

lovec, ki na obronek jase postavi pasti za divje živali. V njih so sladke vabe, ki se jim živali 

ne morejo upreti, zato se vse ujamejo v kletke. Lovec priveže kletke na košaro in balon se spet 

dvigne v zrak. Obupane živali kličejo na pomoč. Sliši jih princ Ki-Ki-Do in nemudoma odloži 

časopis. Začne se prava zračna bitka ... 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Tokrat se pogumni princ Ki-Ki-Do spopade 

z brezvestnim lovcem, da reši sladkosnedne 

živali. In tudi tokrat je v svojem slogu, z 

dvema zvestima prijateljema, nepremagljiv. 

Kaj počne Ki-Ki-Do, medtem ko pije čaj na 

vrhu svojega stolpa? Poznamo igro sudoku? 

Kako se lovec loti živali? Zakaj je njegova 

taktika uspešna? Kako Ki-Ki-Do reši 

težavo? In kako mu svojo hvaležnost 



izkažejo živali? Pogovarjajo se o tem, kako si mi med seboj pomagamo v težavah. Kaj lahko 

naredijo otroci in kaj odrasli? 

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Pomagajmo tudi mi živalim: poskrbimo za ptičke, ki pozimi nimajo dovolj hrane. Naredimo 

ptičjo hišico in jo napolnimo s semeni ali pa obesimo na drevo pogačo za ptice. Opazujmo jih. 

So veseli naše pomoči? 

 

 

Rita in krokodil: gozd / Rita og Krokodille: Skovturen / Rita and Crocodile: Forest 
Siri Melchior (Ladybird Films/Dansk Tegnefilm) 

Danska, Velika Britanija/Denmark, UK, 2014, HD, 5' 

 

Jesen je. Rita in Krokodil se odpravita v gozd po kostanj. Rita Krokodila opominja, naj se drži 

poti, da se ne izgubi. A ko vidi prekrasno preprogo iz svetlikajočega se kostanja, sama pozabi 

na svoja opozorila. Ker je z glavo bolj pri kostanju kot pri iskanju poti, se kmalu izgubi. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Rito v gozdu zelo skrbi, da se bo njen 

prijatelj krokodil izgubil. Potem pa se izgubi 

sama in krokodil si zamisli odlično 

reševalno akcijo. 

Zakaj se je Rita izgubila? In kako jo je 

reševal krokodil? Sta prijatelja vesela drug 

drugega, ko se najdeta? Kaj počneta doma s 

kostanjem? Film je odlično izhodišče za 

pogovor o tem, kaj naredimo, če se 

izgubimo, koga poiščemo, katere podatke moramo povedati. 

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Pojdimo v gozd, naberimo liste, vejice in kar še najdemo naokoli in ustvarjajmo z naravnimi 

materiali. 

 

 

Deževko / Kišni / Rainy 

Ivana Guljaševi  (Igubuka) 

Hrvaška/Croatia, 2014, DCP, 5’35” 

 

Kako in zakaj začne deževati? Mogoče je na nebu možiček, ki dežju pomaga padati. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Hrvaška umetnica nam pričara svoj pogled na 

dogodke na nebu, ko se pripravlja k dežju. 

Kaj se dogaja na nebu, kakšno vreme prihaja? Kdo 

dela blisk in grom in strele? Kdo naredi veter? Kdo 

pomaga padati dežju? In od kod na koncu pride 

mavrica? Kdo ima rad dež in kdo ne? Pa mi, 

imamo radi dež? 

 

 



Ideje za dodatne dejavnosti 

Pogovarjajmo se o tem, kaj vemo o vremenu: kako nastane dež, veter, grom, strela in mavrica. 

Poiščimo razlage v knjigah ali na računalniku. Potem pa si izmislimo še svojo zgodbico o 

dežju! 

 

 

Super Grand 

Marjolaine Perreten (Marjolaine Perreten) 

Švica/Switzerland, 2014, HD, 1'32” 

 

Supervelik superjunak, ki pa ni tako zelo supermočan. 

 

A super-tall superhero, but not so super-strong. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Mali velikan bi rad pomagal ljudem, pa se 

ga vsi bojijo. Včasih tudi superjunaki rabijo 

varen objem in pomoč odraslih. 

Kako mali veliki superjunak pomaga 

prebivalcem mesta? In kako se ti odzovejo? 

Zakaj se ga bojijo? Kako se ob tem počuti 

superjunak? Česa pa ne more narediti sam? 

In kdo mu takrat priskoči na pomoč? Kako 

pa se ob tem počuti mali superjunak? 

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Preizkusimo se v tehniki kolaža, izdelajmo sliko prizora iz filma, ki nam je bil najbolj všeč. 

 

 

Hladen dan / 감기 걸린 날 / A Cold Day 

Jae-ok Park (Jae-ok Park) 

Južna Koreja/South Korea, 2014, HD, 7'30” 

 

Iz jakne, ki mi jo je kupila mama, je štrlelo pero. Se mogoče v jakni skriva raca? 

 

A feather was sticking out of the new jacket mom bought for me. Maybe a duck is hiding 

inside the jacket? 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Topla bundica deklici prinese nove 

prijateljice – race, s katerimi preživi 

zabaven zimski dan. In nas ob tem vodi k 

razmišljanju o materialih, iz katerih so 

narejene reči okoli nas, npr. oblačila. 

Zakaj so race poiskale deklico? Kaj je 

deklica naredila? So postale prijateljice? 

Kaj vse so počele? Se je deklica imela 

lepo? Kaj misli deklica, zakaj se je 

prehladila? Kako pa se mi oblačimo pozimi? Kakšne so naše bundice, nas grejejo? In kaj mi 

najraje počnemo na snegu? 



Ideje za dodatne dejavnosti 

Otipavajmo različne materiale, blaga, ki nas obdajajo. Iz česa so narejene majice in iz česa 

nogavice? Poglejmo v notranjost blazin, le kaj se skriva v njih? 

 

 

Sanjski gost / Perfect Houseguest 

Ru Kuwahata, Max Porter (Tiny Inventions) 

ZDA/USA, 2015, HD, 1'35” 

 

Hišo obišče snažen, urejen, lepo vzgojen gost. 

 

A house is visited by a clean, organized, well-mannered guest. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Mala miška vzame v roke metlo in počisti 

mizo po popoldanskem čaju, poravna slike, 

lončke in svinčnike. In si na koncu še umije 

roke. Le kdo ne bi imel takšne miške?! 

Smo bili pozorni na podrobnosti: kaj je bilo 

na mizi, kakšno pecivo? In kakšen je bil 

vzorček na skodelici? Kaj je bilo v 

stekleničkah? In kakšnih barv so bili 

svinčniki? Pogovarjajmo se o tem, kaj za nas 

pomenita red in čistoča, kako si ju predstavlja vsak izmed nas. Kako pomagamo pospravljati 

doma? Smo tudi mi kdaj sanjski gosti? 

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Naj nas mala miška navdihne za pospravljanje v vrtcu, na igrišču, doma. Če nas bo več, bomo 

hitrejši! 
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Nekoč na modri luni / Once Upon a Blue Moon 

Steve Boot (Mackinnon and Saunders) 

Velika Britanija/UK, 2015, DCP, 3'29” 

 

Robot na misiji fotografiranja kamenja sreča Vesoljca, ki želi samo družbo pri igri.  

 

A Robot on a mission to photograph rocks meets an Alien who just wants someone to play 

with. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Prijazna animacija nas prestavi na planet 

sredi vesolja, kjer je majhen vesoljček z 

velikim očmi zelo osamljen. Obiskovalec 

nima namena ostati, ampak vesolje ima z 

njim drugačne načrte. 

Film odpira večno temo osamljenosti in 

prijateljstva. Kaj si je želel modri vesoljček? 

Kako je to pokazal? Kaj pa je bil namen 

robota, ki je pristal na planetu? Kako so se 

načrti obrnili? Kaj zdaj počneta vesoljček in robot? Nadaljujmo njuno zgodbo s svojimi 

besedami.  

Pogovarjajmo se o naših prijateljih in kaj radi počnemo z njimi. Kaj pa radi počnemo, ko smo 

sami? 

 

 

Kamena juha / La Soupe au caillou / Stone Soup 

Clementine Robach (Les Films du Nord/La Boite ... Productions/Les Films de l’Ile/Digit 

Anima/Suivez mon Regard/Pictanovo) 

Francija, Belgija/France, Belgium, 2015, DCP, 7' 

 

Omare, krožniki in želodci ljudi malega mesteca so prazni, a bliža se čas večerje in na 

televiziji je na sporedu kuharska oddaja. Vsi doma pozorno prisluhnejo receptu dneva: 

kamena juha. Voditelj jim pove, da je v njej poleg kamna tudi posebna sestavina. A ker tedaj 

zmanjka elektrike, nihče ne izve, katera. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Sosede, ki večere preživljajo vsak pred 

svojim televizorjem, povežeta lakota in 

nenavaden recept. Kamena juha je slastna in 

združi tudi pregovorno nepredstavljive pare: 

mačko in miš, miš in slona, mačko in psa. V 

slogi je moč in zadovoljstvo. 

Pogovarjajmo se o prebivalcih malega 

mesta: kdo vse živi v njem? Kdo da pobudo 

za večerno druženje? Kakšna je juha, ki jo 

skuhajo? Bi jo poskusili tudi mi? Kdo vse pusti strah za sabo in se odpre prijateljstvu? Kaj 

sanja slon, ko zaspi? 



Pogovarjajmo se o rečeh, ki nas zbližujejo. Pri katerih aktivnostih smo lahko vsi skupaj? 

Kako se takrat počutimo? Skuhajmo juho ali počnimo kaj drugega skupnega!  

 

 

The Present 

Jacob Frey (Filmakademie Baden Wuerttemberg) 

Nemčija/Germany, 2015, DCP, 4'26” 

 

Jake večino časa doma igra igrice, dokler se njegova mama ne odloči, da mu nekaj podari. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Kar se začne kot običajni prizor iz življenja 

odraščajočega fanta, prerase v presenetljivo 

in ganljivo zgodbo dveh bitij, ki ju podobna 

usoda zbliža. Psiček brez tačke pokaže 

sončni dan fantu brez noge. 

Film je odlična iztočnica za pogovor o 

invalidih in njihovem življenju. Kako se je 

počutil fant? Kako je sprejel kužka, še 

posebej potem, ko je videl, da je brez 

tačke? Kaj ga je omehčalo?In kaj ga je vodilo k odločitvi, da se odpravi ven? Bo fant zaradi 

psička spremenil svoje življenje? Kako? Pripovedujmo zgodbo naprej! 

Pogovarjajmo se o invalidih, ki jih poznamo? Kaj počnejo, kako živijo? 

 

 

The Tie 

An Vrombaut (Lunanime) 

Belgija/Belgium, 2014, DCP, 8'39” 

 

Naključno se srečata majhna žirafa in velika žirafa. Kljub očitni razliki v rasti odkrijeta 

sorodnost. 

 

A small giraffe and a tall giraffe have a chance meeting. Despite their obvious difference in 

stature, they discover a kinship. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Zgodba o prijateljstvu med majhno in veliko 

žirafo, ki ga ne uniči niti črn brenčeč oblak, ki 

obda veliko. Vztrajnost majhne se obrestuje in 

na koncu zanju ni ovir. 

Kako se je začelo prijateljstvo? Kakšno vlogo je 

odigrala kravata? Kako je pomagala majhni 

žirafi? In kako so ji pomagale druge žirafe? 

Kako smo mi razumeli brenčeči oblak, kaj je 

bilo to? In kaj ga je pregnalo? 

Pogovarjajmo se o tem, kako mi gradimo prijateljstvo in kako zanj skrbimo? Kaj nas povezuje 

s prijatelji, kako se vedemo, ko smo z njimi, kako rešujemo težave? Izdelajmo si kravato ali 

metuljček za posebno priložnost. 

 

 



Pawo 

Antje Heyn (Protoplanet Studio) 

Nemčija/Germany, 2015, DCP, 7'39” 

 

Pawo (tibetanska beseda za pogum) je čarobna dogodivščina majhne figurice, ki se znajde v 

nenavadnem svetu. Po zaslugi čudaških kompanjonov se počasi začne zavedati svoje moči in 

sposobnosti. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Poigravanje z animacijo nam pokaže ves 

njen čar: vse se lahko v trenutku spremeni 

V zgodbi s pomočjo drobne čarovnije, v 

resnici zaradi tehnike, ki omogoča 

nenadne, zabavne spremembe ljudi, živali, 

predmetov. 

Ponovno pa zgodba o prijateljstvu med 

deklico in bitjem, ki je podobno … Čemu? 

In v kaj vse se spremeni na svoji poti? 

Zakaj si deklica želi sprememb in zakaj si jih na koncu več ne? Kakšno je njuno prijateljstvo.? 

Film je odlična priložnost spoznavanja zakonitosti animiranega filma, tehnik animacije in 

filmskega jezika.  

 

 

Cirkus rdečega maka / Rosso Papavero / Circus of Red Poppy 

Martin Smatana (VŠMU Bratislava) 

Slovaška/Slovakia, 2015, DCP, 5'16” 

 

Neke zvezdnate noči deček z bujno domišljijo doživi cirkuško predstavo kot iz sanj. 

Omamljen od neskončne vrste bleščečih atrakcij ugotovi, da je cena vstopnice za fantastični 

cirkuški šotor prevelika, prehod med resničnostjo in sanjami pa se zapira. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Domišljija je brezmejna in v animiranih 

filmih lahko vzklije tudi iz maka. Tako kot v 

tem filmu o fantku, ki pod zvezdnim nebom 

neguje mak, iz katerega zraste cirkus. 

Kakšen je cirkuški šotor in kdo vse gre v 

njega? Kateri nastopajoči nam je bil najbolj 

zanimiv? Je fantek vstopil ali ne? In zakaj je 

na koncu sredi rdečega maka? Vsak lahko 

ima svojo zgodbo, pripovedujmo si jih! 

Prepustimo se domišljiji in si zamislimo, kakšna je bila njihova predstava in kako se je po njej 

počutil fantek. 

 

 

Tigri v gosjem redu / Tigres à la queue leu leu / Tigers Tied Up in One Rope 

Benoît Chieux (Les Films de l'Arlequin) 

Francija/France, 2014, DCP, 8' 

 



Izjemno lenega mladeniča mama nenehno gnjavi, saj ne more gledati, kako po ves dan, dan za 

dnem, samo jé in spi. Naposled mladenič poišče službo in nepričakovano izkaže domišljijo, 

ustvarjalnost in vztrajnost. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Zabavna korejska ljudska pripovedka o 

fantu, ki ni hotel delati, ima preprosto, a 

učinkovito animacijo in nenavadno, 

duhovito zgodbo. Kako z eno vrvjo povežeš 

20 tigrov? Z mastnim psom, ki preživi 

dogodivščino.   

Se nam je zgodba zdela nenavadna? Kateri 

elementi so nas najbolj presenetili? In kateri 

so nas nasmejali? Kakšne barve je uporabil 

avtor in zakaj? Kakšen učinek pa je imela glasba? 

Pogovarjajmo se o zgodbah, ki prihajajo iz ljudskih izročil različnih kultur. Poiščimo naše in 

se ozrimo za tujimi. V čem so si podobne in v čem različne? 

 

 

Urbane legende: nepomembno / Városi legendák: Indifferens / Urban Legends: 

Irrelevant 

Kati Glaser (Kecskemétfilm) 

Madžarska/Hungary, 2015, HD, 3' 

 

Kolega z nogometa ima mlajšega brata z nogami na x, čigar sošolec mi je povedal, da je imel 

hrčka, ki ga je dal nekomu, ki je poznal tipa, nekega kodrastega človeka z rahlo potegnjeno 

glavo, ki je bil na stara leta še zmeraj majhen. In ko je bil majhen, je zaradi prostočasnih 

dejavnosti pristal v bolnišnici.  

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

O čem vse se pogovarjamo, kaj vse 

slišimo in vemo in kaj je res in kaj ne? 

Duhovita zgodbica madžarske avtorice se 

vrti okoli čenč, ki nam polnijo življenje. 

Smo si zapomnili, kdo je pravzaprav fant, 

o katerem se je govorilo? In kaj vse se mu 

je zgodilo? In kaj so rekle stare tete čisto 

na koncu filma? 

Klepetajmo tudi mi: pripovedujmo si 

zgodbice, ki si jih izmislimo, o ljudeh, ki jih sami ustvarimo. Pretiravajmo, urimo domišljijo!  

 



Slonov tekmovalni program III 

 

Meni nič, tebi ptič / Just like that! 

Ana Kristina Budnar, Sasha Hajzler, Sanja Hrva anin, Simona Korošec, Tina Lagler, Polona 

Matjašič, Tamara Németh, Tanja Semion, Katarina Škofic, Tina Šulc (ZVVIKS) 

Slovenija/Slovenia, 2015, HD, 2'01” 

 

»Ni vsak, ki serje po tebi, tvoj sovražnik. 

Ni vsak, ki te potegne iz dreka, tvoj prijatelj. 

Ko si v dreku, ne čivkaj.« 

 

Film so ustvarile udeleženke delavnice animiranega filma ob manjši pomoči mentorjev.  

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Ustvarjalnost mladih, ki se lahko kosa z 

velikimi. Pogovarjajmo se o poigravanju s 

pregovori in o tem, kakšni so pregovori, ki jih 

poznamo, kako služijo v današnjem času in 

kako bi jih spremenili mi. Duhovita miniatura 

naj spodbudi mlade k lastnemu izražanju, tudi 

na področju animiranega filma. 

 

 

 

Janko in Metka / Hansel + Gretel 

Soyeon Kim (Yellowsheed) 

Južna Koreja, ZDA/South Korea, USA, 2014, DCP, 3'30'' 

 

Abstraktna upodobitev pravljice Janko in Metka bratov Grimm. 

 

An abstract visualization of Brothers Grimm’s tale, ‘Hansel & Gretel’. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Je možno povedati pravljico o Janku in 

Metki še na kakšen drugačen način, kot smo 

ga že videli in slišali? Je! S krogom in 

kvadratom. Abstraktna upodobitev znane 

pravljice ponuja vrsto izhodišč za pogovor: 

kako doživljamo abstraktni animirani film? 

Je lažje, ker poznamo zgodbo? Katere 

avtorjeve ideje so na nas naredile vtis? Kako 

smo doživeli film? Kako je z likovno podobo 

sodelovala glasba? Sta nam takšna Janko in Metka všeč? 

 

 

Mr Violet 

Abbas Jalali, Yekta-Mohammad Hossein, Azam Pour (Ehsan Rasoulof) 

Iran/Iran, 2014, HD, 3'16” 

 



G. Violet živi na skodelici v živahni kavarni. Njegovo življenje je dolgočasno in zelo 

osamljeno, dokler tega ne spremeni dekle z druge skodelice. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Ljubezenska zgodba dveh, narisanih na 

skodelicah za kavo? Zakaj pa ne! Zabavna 

ideja bo za vedno spremenila naš pogled na 

slike na skodelicah. Kaj vse navdihuje avtorje 

animiranih filmov? Jih zamisel prešine v 

trenutku, ko pijejo kavo iz skodelice z 

možicem? Pogovarjajmo se o neomejenih 

možnostih animacije, ki lahko oživi vse, kar 

nam pride pod roke. Kaj pa bi animirali mi?  

 

 

Zračna pošta / Messages dans l'air / Air-Mail 

Isabelle Favez (Nadasdy Film/Folimage/RTS) 

Švica, Francija/Switzerland, France, 2015, DCP, 6'10” 

 

Dekle se zaljubi v boksarja. Na srečanje z njim si ne drzni upati, a ptice poštarice bodo za 

vedno spremenile njeno usodo. Ji bodo sporočila v zraku izpolnila sanje? 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Ljubezenska zgodba postavnega boksarja in 

prikupne gospodične se plete okoli živali: 

njena mačka lovi njegovo zlato ribico, ptice 

pa si delajo gnezdo in prenašajo sporočila. 

Ali danes še sploh kdaj uporabljamo 

sporočila, napisana na papir? Kaj vidimo v 

njih: spomin na pretekle čase ali ščepec 

romantike? Kako je učinkoval na nas film? 

Se bo njuna zgodba nadaljevala?  

 

 

Srce ali kamen / Sticks and Stones 

Isaac King (Isaac King) 

Kanada/Canada, 2014, HD, 3’30” 

 

V tej animirani zgodbi fantič raziskuje svet, ki ga obvladujejo tehnologija in družabni mediji. 

Smo del narave ali smo zunaj nje? Je krutost v človekovi naravi? Empatija nas nauči, da je 

vse povezano. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Preprost, a učinkovit film ponuja veliko 

izhodišč za pogovor: medvrstniško nasilje, 

mučenje živali, spletno nadlegovanje. Smo 

priča hitremu razcvetu novih tehnologij, ki s 

sabo prinašajo prednosti, pa tudi pasti. Smo o 

njih poučeni, poznamo pasti in vemo, kako 

ukrepati, kadar reči postanejo neprijetne? 



Pogovarjajmo se o našem odnosu do novih tehnologij in naših izkušnjah z njimi. 

 

 

Medvedi na cesti / Beren op de weg / Bears on the Road 

Nadia Meezen (Willem de Kooning Academie Rotterdam) 

Nizozemska/Netherlands, 2014, DCP, 4'07” 

 

Kratki animirani film o Theu, ki najbolj od vsega uživa v vožnji s svojim malim rumenim 

avtom. Nekoč zaradi medveda na cesti doživi prometno nesrečo. Po nesreči se v njem krepi 

strah, zaradi katerega se ne more vrniti v stare tirnice. Bolj ko kloni pred strahom, več 

medvedov vidi okoli sebe. Ko ti zasedejo vse njegove ceste, Theo spozna, da mora ukrotiti 

svoje notranje medvede, če želi spet normalno zaživeti. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Travmatično doživetje Theu pusti za sabo 

strahove. In Theo ne izgleda nič kaj zdravo, 

nespečnost pušča sledove na obrazu. Kaj storiti, 

ko nas strahovi prevzamejo in zagospodarijo 

našim mislim? Je rešitev v tem, da se soočimo 

z njimi in jih premagamo? Kako to uspe Theu? 

Pogovarjajmo se o naših izkušnjah s strahovi in 

kako jih premagujemo. Smo pri tem uspešni? 

So kateri strahovi bolj trdoživi kot drugi? Je to odvisno tudi od nas in našega doživljanja 

sveta? 

 

 

Blag vetrič / Haru No Kaze / Fair Winds 

Eri Kinoshita (Tokyo University of the Arts) 

Japonska/Japan, 2015, DCP, 5'40” 

 

Nekoč sem ob prihodu domov ugotovil, da se je mama spremenila v mačko. Nov, nepoznan 

videz staršev otroka zmede. A skupni čas staršev in otroka mine tiho kot pomladni vetrič. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Film z občutkom slika zapletene družinske 

odnose, na način, kot jih vidi otrok. V sebi 

ima ogromno simbolike. Jo prepoznamo? 

Kaj pomeni, da se je mama spremenila v 

mačko in kakšen je oče kot pes? Kako se 

na to odziva deklica? Kako v svojem svetu 

odnos med očetom in mamo, psom in 

mačko, postavi na svoje mesto? 

Pogovarjajmo se o tenkočutnosti 

medsebojnih odnosov in kako sprememba enega vpliva na vse. 

 

 

Lisičji strahovi / Kitsune Tsuki / Fox Fears 
Miyo Sato (Tokyo University of the Arts) 

Japonska/Japan, 2015, DCP, 7'38” 

 



Na večer vaškega praznika se mladenič Bunroku s prijatelji odpravi na praznovanje in na poti 

zavije v prodajalno cokel. Tam izve za staro vražo o lisici. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Tudi ta film skozi staro ljudsko pripoved 

o coklih in lisici pretresa odnose v 

družini. Kaj bi bilo, če bi bili vsi lisice? 

In bi nas lovili lovci? Ki bi skoraj ujeli 

mladiča? Film omogoča razmislek o 

pomenu družine in vsakega posameznega 

člana v njej, še posebej v mladostniških 

letih, ko pridobijo na moči prijatelji in 

njihovo mnenje in se hočemo od družine 

čim bolj oddaljiti.  
 

 

Beach Flags 

Sarah Saidan (Sacrebleu Productions/Folimage) 

Francija/France, 2014, DCP, 13'39”  

 

Vida je mlada iranska reševalka iz vode. Odločena je, da se udeleži mednarodnega 

tekmovanja. Ko pa se ekipi pridruži nadarjena Sareh, se vse spremeni. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Včasih reči niso takšne, kot se zdijo na prvi 

pogled in površne sodbe so pogosto 

neutemeljene. Takšno je sporočilo animiranega 

filma, ki predstavi hrepenenje dveh mladih 

žensk, ene po športnih dosežkih in druge po 

boljšem življenju. Skozi dogajanje obe 

zrasteta, še posebej Vida in postaneta 

zaveznici. Pogovarjajmo se o iranski kulturi, ki 

jo predstavi film, o vlogi žensk v njej in njihovih možnostih, ki jih v življenju imajo. Katere 

stvari so za nas samoumevne, tam pa lahko o njih le sanjajo?  

 

 

 

 



Slonov tekmovalni program IV 

 

Prioritete / Prioritātes / Priorities 

Gints Zilbalodis (Janis Rozentals Art Highschool) 

Latvija/Latvia, 2014, HD, 9'25” 

 

Ko njegovo letalo strmoglavi na majhen nenaseljen otok, mora mladenič s psom poiskati pot 

domov. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Včasih nam življenje prinese 

preizkušnje, v katerih moramo na 

novo sestaviti svoje prioritete, 

razporediti reči, ki so nam zares 

pomembne. To se zgodi tudi fantu, ki 

zasilno pristane na otoku sredi morja. 

Pogovarjajmo se o fantovem odnosu 

do psa na začetku iskanja poti do rešitve. Kaj se v odnosu kasneje spremeni. O čem fant 

razmišlja? In o čem smo ob gledanju razmišljali mi? Kakšen učinek je imel film na nas? 

 

 

Zgodba o Percivalu Piltsu / The story of Percival Pilts  

Janette Goodey, John Lewis (Finickity Pictures) 

Avstralija/Australia, 2015, HD, 7'41” 

 

Ko se kot otrok igra s hoduljami, Percival Pilts oznani, da se njegova noga ne bo več 

dotaknila tal! Svojo obljubo izpolni, in ker ga vleče čedalje više, si izdela tako visoke hodulje, 

da se ne more več vklopiti v družbo. 

Prismuknjena zgodba o vztrajanju pri nepraktičnem življenju zaradi otroške prisege.  

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Prismuknjena zgodba o vztrajanju pri 

nepraktičnem življenju zaradi otroške prisege. 

Ali pa zgodba o tem, kako slediti svojim 

sanjam. Kateri vidik nam je bližji? Si tudi mi 

kdaj postavljamo prisege, zaobljube? Imamo 

tudi mi sanje, po katerih hrepenimo? 

Pogovarjajmo se o njihovi dinamiki: kako 

vplivajo na nas, jih je težko izpolniti, kakšen 

je občutek, ko jih in ko jih ne? 
 

 

O materi / Pro Mamu / About a Mother 

Dina Velikovskaja (SHAR Studio) 

Rusija/Russia, 2015, HD, 7'20” 

 

Zgodba o materi, ki se je že tako razdala, da se zdi, da ji ni ostalo nič več ... Toda življenje 

ponudi nove priložnosti. 

 

 



Predlagana izhodišča za pogovor 

Ganljiva zgodba o mami je postavljena v 

afriški prostor, sporočilo pa bi bilo enako 

povsod. Brezmejna ljubezen mame do 

otrok dela čudeže in ne šteje žrtev. Kako 

smo razumeli zadnji prizor, mamine bele 

lase? Razmišljajmo o tem, kako mi 

doživljamo odnos s svojo mamo. 

Pogovarjajmo se o preprosti tehniki 

animacije, ki jo je podprla prostorsko   

ustrezna glasba in jo povezala v enovito, močno celoto. 

 

 

A Single Life 

Job, Joris & Marieke (Job, Joris & Marieke) 

Nizozemska/Netherlands, 2014, DCP, 2'15” 

 

Ko Pia zavrti skrivnostno gramofonsko ploščo, nenadoma lahko odpotuje v svojo preteklost. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Preskakovanje v času naprej in nazaj s 

pomočjo gramofonske plošče – bi bilo to nekaj 

za nas ali ne? Vsi si kdaj želimo popraviti 

kakšno reč v preteklosti. Kaj pa prihodnost, bi 

kdaj želeli stopiti tudi vanjo? Film je odlično 

izhodišče za protidejstveno razmišljanje o 

našem življenju: kaj bi bilo, če bi bilo? Hkrati 

pa nam ponuja priložnost, da razmislimo o 

posebnih trenutkih v našem življenju in 

njihovem pomenu za nas. 

 

 

Avtobusne prigode / Histoires de bus / Bus Story 

Tali (NFB) 

Kanada/Canada, 2014, DCP, 10'50” 

 

Ko se neka ženska prijavi za šoferko šolskega avtobusa, sanja o lagodni vožnji po mirnih 

podeželskih cestah ter o stiku z naravo, mladimi varovanci in njihovimi starši. Njena idilična 

predstava pa je postavljena pod vprašaj, ko spozna osornega šefa Killerja in ugotovi, da so 

krasne vijugaste ceste pozimi lahko zahrbtne, predvsem s pokvarjeno sklopko. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Še ena zgodba o življenju, ki jo lahko gledamo kot 

zgodbico ali pa v njej odkrivamo trenutke, ki so v 

življenju nekoga pomembni, ki nas oblikujejo, 

naredijo takšne, kot smo. Je vredno za vsako ceno 

prenesti reči, ki nam niso všeč? Kako pomembno je, 

da delamo tisto, kar nas zares veseli? Moramo 

vedno povedati resnico ali jo lahko kdaj prikrojim 

malo po svoje? 



Zagrajeni, nakopičeni / Bloquejats apilats / Block and Piled  

Marc Riba, Anna Solanas (I+G Stop Motion) 

Španija/Spain, 2014, DCP, 5'35” 

 

Pozor, bliža se nesreča! Pripravite se na evakuacijo. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Blok je kot stroj: vse je povezano, 

ena stvar rodi drugo in vpliva na 

prvo. Film, poln duhovitih detajlov 

o pisani druščini naključno 

povezanih ljudi nam da misliti o 

tem, kako težko je v resničnem 

življenju uskladiti želje, interese in 

potrebe skupine ljudi.  

 

 

Afternoon Class 
Seoro Oh (ChunKang College of Cultural Industries) 

Južna Koreja/South Korea, 2015, HD, 3'50”  

 

Ko me med popoldanskimi učnimi urami premaguje zaspanost in je glava čedalje težja, se 

trudim ostati buden.  

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Smo se poistovetili, našli v filmu? Se nam kdaj 

dogajajo podobne reči? Bodimo odkriti in si 

povejmo, kako se mi spopadamo z urami, ki 

tečejo prepočasi, očmi, ki se zapirajo, 

dolgočasnimi besedili in premalo privlačnimi 

nalogami.  

 

 

 

 

Mesečnik / Sonámbulo / The Sleepwalker 

Theodore Ushev (Unité centrale/Bonobostudio) 

Kanada, Hrvaška/Canada, Croatia, 2015, DCP, 4'20” 

 

Nadrealistično popotovanje po barvah in oblikah, ki so nastale po navdihu pesmi Mesečna 

romanca Federica Garcíe Lorce. Vizualna poezija v ritmu fantastičnih sanj in strastnih noči. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Spoj glasbe, oblik in barv po navdihu 

poezije velikega pesnika. Kako smo 

doživeli film? Smo se mu lahko 

prepustili? Smo uživali v barvah, glasbi, 

kompozicijah ali smo iskali smisel v 

zgodbi? Smo ga našli? Kako na nas 

učinkujejo podobne animacije? Pogovor 



ponuja možnost kresanja mnenj, tako o pomenu filma, torej zgodbi, kot o všečnosti 

predstavitve. Dragoceno za oblikovanje kritičnega gledalskega pogleda. 

 

 

Nobene ribe, kamor bi šel / Nul poisson où aller / No Fish Where to Go 

Nicola Lemay, Janice Nadeau (NFB) 

Kanada/Canada, 2014, DCP, 12'30” 

 

Izbruhne državljanska vojna in deklica je z družino prisiljena zbežati od doma. V bolečino ob 

odhodu se meša prijateljstvo s sošolko, ki pripada drugemu plemenu. Sodobna pripoved o 

posledicah nestrpnosti. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Film, ki se gleda kot zgodbica za 

otroke, je pretresljiva pripoved 

našega časa: o sovraštvu, nestrpnosti, 

nerazumevanju in nedolžnih žrtvah. 

Kakšne občutke je v nas vzbudil 

film? Kako se soočamo s podobnimi 

dogodki iz vsakodnevnega življenja, 

o katerih gledamo, slišimo, beremo. 

Se je pomembno o tem pogovarjati? 

Kakšno moč imajo animirani filmi, 

ki prikazujejo takšno tematiko?   


