Spoštovani
,

program Animateka po Animateki tudi letos pod svojim okriljem združuje izbor
najboljših avtorskih kratkih animiranih filmov iz zadnje edicije 
Mednarodnega
festivala animiranega filma Animateka
, ki se vsako leto prvi teden decembra
odvije v Kinodvoru in Slovenski kinoteki v Ljubljani.
Glavni program
, namenjen odraslim, je tudi tokrat večinoma sestavljen iz filmov, ki
so na festivalu prejeli nagrade ali posebne omembe.
Kot je že v navadi, so se v programu znašli predvsem filmi, ki spodbujajo h kritičnem
razmisleku o vsem, kar nas obdaja. Odstirajo pogled v raznolik svet animirane
umetnosti in v gledalcih pogosto vzbujajo povsem nove misli in občutja.
Poleg odraslih bomo razveselili tudi 
najmlajše
, saj smo jim namenili dva programa
Slona po Animateki, v katerih smo zbrali posebej zanje ustvarjene animirane filme.
Vsi avtorji filmov v letošnjih programih Animateke po Animateki so z velikim veseljem
privolili v sodelovanje pri tem projektu, saj si, tako kot mi, tudi sami želijo animacijo
ponesti do tistih, ki sicer do tovrstnih filmov nimajo dostopa. In tako kot mi verjamejo,
da je prav, da so kakovostne kulturne vsebine dostopne vsakomur.
Upam, da boste v letu 2016 tudi vi skupaj z njimi in nami soustvarjali pot
Animateke po Animateki!

Sanja Čakarun
, vodja projekta Animateka po Animateki
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Animateka po Animateki (14+)
Glavni program Animateke po Animateke 2016 je zaradi zahtevnejših vsebin namenjen
odraslemu občnstvu oziroma mladostnikom, starejšim od 14 let.
Program je dolg 
71 minut
, vanj je vključenih 7
avtorskih kratkomentražnih animiranih
filmov
, ki so na 12. Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka prejeli nagrade in
posebne omembe, oziroma smo jih prepoznali kot kakovostne in vredne ogleda.
Program mora biti za obiskovalce brezplačen
.

OTTO
Salvatore Murgia, Dario Imbrogno (Italija, 2015) 1'56''
Namen filma Otto je na metaforičen in abstrakten način spregovoriti o naravnem toku dogodkov,
v katerem se vloge vpletenih pogosto menjajo.

POSEBNA OMEMBA ŽIRIJE
ZOBJE 
/ TEETH
Daniel Gray, Tom Brown (Holbrooks, Blacklist, Antfood. Madžarska/Velika Britanija 2015) 6’
Reči, ki jih zanemarimo, so pogosto za vselej izgubljene. Pripoved o življenju brezsmiselno
obsedenega človeka, predstavljena skozi prizmo njegove bolestne skrbi za ustno votlino.

3

VELIKA NAGRADA MEDNARODNE ŽIRIJE 2 KOLUTA
POLETJE 2014
/ LATO 2014
Wojciech Sobczyk (Association “Studio A”. Poljska, 2014) 12’20’’
Neizprosen, a poetičen film v sivi barvni lestvici govori o želji po nadvladi in nasilju kot gonilni sili
v zgodovini. Po veliki bitki je pokrajina, ki jo je zajel velik požar, videti apokaliptična. Na mrtvem
polju plapolajo nesmiselne zastave. Zgodovina je prikazana kot zaporedje ponavljajočih se kug in
nesreč, v katerem se človek v iskanju svojega mesta še bolj izgublja in tone.

ŽIVLJENJE S HERMANOM H.ROTTOM 
/
ELU HERMAN H. ROTTIGA
Chintis Lundgren (Chintis Lundgren Animatsioonstuudio, Adriatic Animation, Goodjobstudios.
Estonija/Hrvaška/Danska, 2015) 11’06’’
Podgana Herman rad popiva, posluša hrupni grind in igra šah. Za čistočo mu ni dosti mar in
nered v stanovanju mu le poveča občutek domačnosti. Nekega dne se tja vseli zelo snažna
mačka, za katero so zanemarjeni mačistični samci šibka točka. S sabo prinese sesalnik, klavir in,
kar je najhuje – zbirko plošč s klasično glasbo.

NAGRADA OBČINSTVA :D’SAF!
ANATOMIJA PAJKA 
/ ANATOMIE PAVOUKA
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Wojtech Kiss (Nutprodukce. Češka, 2014) 27’20’’
Film naslika vizijo temačnega mesta. S ptičje perspektive je kot žareča pajkova mreža, od znotraj
pa je betonski organizem, v črevesju katerega po žilah in vlaknih potuje človeška gošča.
Del nje je tudi g. Pajek, uradnik, ki uraduje v ogromni pisarni, prostovoljni suženj, osamljen
človek, izgubljen v labirintu ulic, hodnikov in lastnega z alkoholom prepojenega uma.

NAGRADA UNIVERZE V LJUBLJANI IN UNIVERZE V NOVI GORICI ZA NAJBOLJŠI
EVROPSKI ŠTUDENTSKI ANIMIRANI FILM
COSMOETICO
Martina Scarpelli (CSC Torino. Italija, 2015) 4’46’’
Kako je bilo pred nastankom vesolja? Ali resničnost obstaja samo zato, ker smo jo sposobni
zaznati? Dekle išče odgovore na velika vprašanja: zamisli si, da izprazni vesolje in ostane sama
kot njegov najmanjši delec. Prisiljena je izbrati, ali se čuti del kozmosa ali njegova stvariteljica.
Ustavi se in vpraša: naj se uničim? Ali naj uničim vesolje?

NAGRADA OTROŠKE ŽIRIJE ZA NAJBOLJŠI FILM V PROGRAMU SLON
O MATERI 
/ PRO MAMU
Dina Velikovskaya (Schoolstudio SHAR. Rusija, 2015) 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.
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Rdeči Slon po Animateki (8+)
Program Rdeči Slon po Animateki vključuje izbrane avtorske kratkometražne animirane filme z
12. edicije festivala Animateka, ki so primerni 
za otroke od 8. leta starosti
.
Pri izbiri izbiri filmov je sodelovala mag. 
Martina Peštaj
, medijska psihologinja.
Program Rdeči Slon je dolg 
43 minut
in zajema 
6 avtorkih kratkometražnih animiranih filmov
.
Program mora biti za obiskovalce brezplačen
.

DARILO 
/ THE GIFT
Jacob Frey (Filmakademie BadenWurttenberg. Nemčija, 2015) 4’26’’
Jake večino časa doma igra igrice, dokler se njegova mama ne odloči, da mu nekaj podari.

CIRKUS RDEČEGA MAKA 
/ ROSSO PAPAVERO
Martin Smatana (VŠMU Bratislava. Slovaška, 2015) 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.
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TIGRI V GOSJEM REDU
/ TIGRES AU LA QUEU LEU LEU
Benoit Chieux (Les films de l’Arlequin. Francija, 2014) 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.

KRAVATA
/ THE TIE
An Vrombaut (Lunanime. Belgija, 2014) 8’39’’
Naključno se srečata majhna žirafa in velika žirafa. Kljub očitni razliki v rasti odkrijeta sorodnost.

PRIORITETE 
/ PRIORITIES
Gints Zilbalodis (Janis Rozentls Art Highschool. Latvija, 2014) 9’25’’
Ko njegovo letalo strmoglavi na majhen nenaseljen otok, mora mladenič s psom poiskati pot
domov.
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NAGRADA OTROŠKE ŽIRIJE ZA NAJBOLJŠI FILM V PROGRAMU SLON
O MATERI 
/ PRO MAMU
Dina Velikovskaya (Schoolstudio SHAR. Rusija, 2015) 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.
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Rumeni Slon po Animateki (4+)
Rumeni Slon po Animateki je program, namenjen najmlajšim ljubiteljem animiranega filma, torej
otrokom 
od 4. leta starosti
.
Malčkom je poleg vsebine in zahtevnosti filmov prilagojena tudi dolžina programa, saj ta znaša
30 minut
oziroma
7 avtorskih kratkometražnih animiranih filmov
.
Pri izbiri izbiri filmov je sodelovala mag. 
Martina Peštaj
, medijska psihologinja.
Program mora biti za obiskovalce brezplačen
.

PRINC KIKIDO: BALON
Grega Mastnak (Ozor, Zavod za gibljive slike. Slovenija, 2015) 4’54’’
Jutro nad gozdom. Princ KiKiDo 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 KiKiDo in nemudoma odloži časopis.
Začne se prava zračna bitka …

DEŽEVKO 
/ KIŠNI
Ivana Guljašević (Igubika. Hrvaška, 2015) 5’35’’
Kako in zakaj začne deževati? Mogoče je na nebu možiček, ki dežju pomaga padati.
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SUPER GRAND
Marjolaine Perreten (Švica, 2014) 1’32’’
Supervelik superjunak, ki pa ni tako zelo supermočan.

KRAVATA 
/ THE TIE
An Vrombaut (Lunanime. Belgija, 2014) 8’39’’
Naključno se srečata majhna žirafa in velika žirafa. Kljub očitni razliki v rasti odkrijeta sorodnost.

NEKOČ NA MODRI LUNI 
/ ONCE UPON A BLUE MOON
Steve Boot (Mackinnon and Saunders. Velika Britanija, 2015) 3’29’’
Robot na misiji fotografiranja kamenja sreča Vesoljca, ki želi samo družbo pri igri.
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DARILO 
/ THE GIFT
Jacob Frey (Filmakademie BadenWurttenberg. Nemčija, 2015) 4’26’’
Jake večino časa doma igra igrice, dokler se njegova mama ne odloči, da mu nekaj podari.

SANJSKI GOST 
/ PERFECT HOUSEGUEST
Ru Kuwahata, Max Porter (Tiny Iventions. ZDA, 2015) 1’35’’
Hišo obišče snažen, urejen, lepo vzgojen gost.
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Spremljevalni program Animateke po Animateki
Filmi, ki jih predvajamo na festivalu in posledično v programu Animateka po Animateki gledalcu
prinašajo veliko več kot le pašo za oči. Prav zato smo se odločili, da poleg predvajanj filmskega
programa ponudimo še dodane dejavnosti, ki bodo dopolnile filmsko izkušnjo in obisk projekcije
animiranih filmov zaokrožile v celoto.
Program je na voljo po predhodnem dogovoru.

Otroške delavnice animiranega filma
Z našo izkušeno ekipo mentorjev otroškega in mladinskega vzgojnoizobraževalnega programa
Slon smo pripravili vrsto 
delavnic animiranega filma in optičnih igrač
, ki jih prilagodimo
starosti in znanju otrok ter željam naročnikov.
Tematsko delavnice pogosto povežemo s filmi, ki si jih otroci ogledajo in tako otrokom ponudimo
vpogled v zakulisje nastajanja animiranga filma ter tem, ki jih izbrani film obravnava

Pedagoški pogovori ob filmih
Ogled filma v otrocih vzbudi nešteto vprašanj, na katere sami morda ne znajo najti odgovora. Pri
tem jim lahko pomagajo naši mentorji, ki z občinstvom mladih radovednežev pred in po projekciji
sproščeno poklepetajo o tem, kar so videli na platnu. Pomagajo jim poiskati odgovore na
vprašanja in raziskati nove svetove, v katere so pokukali z ogledom filma.
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Cenik
Filmski program
Animateka po Animateki
*

40 €
(oz. 48,80€ z vključenim DDV)

Filmski program 
Rdeči Slon po Animateki
*

40 €
(oz. 48,80€ z vključenim DDV)

Filmski program 
Rumeni Slon po Animateki
*

40 €
(oz. 48,80€ z vključenim DDV)

Vodeni pogovori 
ob programu Slon

30 €
(oz. 36,60€ z vključenim DDV)

Delavnice
Slon
Potni stroški (v primeru vodenih pogovorov)

cena je odvisna od delavnice
0,37€
/km

* Filmska projekcija mora biti za obiskovalce brezplačna.

Kontakt
Sanja Čakarun
Vodja projekta Animateka po Animateki
sanja.cakarun@animateka.si
051 309 080
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