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zeleni pozdrav!
podmornica je

program filmov in dejavnosti
za otroke, mlade in družine na
mednarodnem filmskem festivalu
Kino Otok – Isola Cinema.

kolofon / Podmornica na Kino Otoku /
avtorica: Ana Cerar / vsebine filmov:
Varja Močnik, Ana Cerar in Kinodvor /
uredila in pregledala: Maja Ropret /
prevedel: Luka Pieri / oblikovala:
Urška Alič / tisk: Birografika Bori /
izdal: Zavod Otok, Ljubljana, maj 2022

Si predstavljate igranje nogometa
po lužah sredi naliva v amazonskem
pragozdu? Bližnje srečanje z losom
v divjini Laponske? Veste, kako so
se med drugo svetovno vojno znašli
v gozdu, da so premagali sovražne
vojake? Veste, da obstaja pravcata
divja Slovenija? Ste videli rasti polža,
netopirja ali ribo? Ne?
Hja, še dobro, da ne. Kajti med 1. in
5. junijem boste doživeli te enkratne
dogodivščine na velikem platnu v
izolskem Kulturnem domu in v Sončni
dvorani JSKD. Mednarodni filmski
festival Kino Otok – Isola Cinema
in njegova programska sekcija
Podmornica se letos v tem tednu
vračata k svojim tradicionalnim
junijskim datumom.
Festival v letošnji 18. izdaji s
celostnim pristopom stopa na zeleno
pot skrbi za okolje. Z njim pa tudi
filmski program Podmornice, ki bo
raziskoval naš odnos do planeta.
Na javnih projekcijah za družine
in na zaprtih projekcijah za šolske
skupine bomo prek filmov prisluhnili

18. mednarodni filmski festival Kino Otok –
Isola Cinema
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življenjskemu utripu naravnega
sveta, ki nas obkroža, in opazovali,
kakšen del tega sveta smo lahko
mi. Premierno projekcijo filma Na
bregovih Pastaze bo obiskala tudi
njegova režiserka, lahko jo boste
v živo vprašali, kar vas bo zanimalo
o nastanku filma!
Lepo vabljeni, da preberete tudi
knjižico. V njej boste našli informacije
o filmih in izhodišča za razmišljanja,
pogovore ali aktivnosti, ki se jih lahko
ob ogledu filmov lotite s svojimi
starši in prijatelji.
Podmornico, raznolik filmskovzgojni
program za otroke, mlade in
družine, ki imajo radi film in si želijo
čarobni svet gibljivih slik spoznati
od blizu, posvečamo najmlajši
generaciji filmskega občinstva med
3. in 18. letom starosti. Programske
aktivnosti pa bodo kot spodbuda k
izbiri kakovostnih vsebin za otroke
zagotovo zanimive tudi za starše
in skrbnike ter filmskovzgojne in
pedagoške delavce.

filmski program

Sobota, 4. 6., 10.30,
Sončna dvorana JSKD Izola
Prost vstop.

Tako zraste ...

3+

Miha Kalan, Jernej Žmitek, Slovenija, 2019,
30’, v slovenščini

Animirana serija v šestih filmih
prikazuje razvoj živali, ki imajo
zanimiv, poseben ali nenavaden
življenjski cikel, od rojstva do odrasle
dobe. Srečali bomo metulja, žabo,
netopirja, polža, ribo in petelina.

Zanimivost:

Izhodišča za pogovor:

Kratki animirani filmi so narejeni po
knjižni predlogi avtorice in ilustratorke
Ajde Erznožnik, rime pa je oblikoval
slovenski pisatelj in pesnik Feri
Lainšček. V vsaki epizodi je izbrana
žival kot glavni lik predstavljena
v svojem naravnem življenjskem
okolju. Njen razvoj spremlja pripoved
v rimah, ki se zaključi z dvema
ugankama, ki povzameta, kaj se otrok
nauči ob gledanju epizode. Uganke
so preproste in očitne, spremlja jih
slika, ki nakazuje odgovor. Pripoved
je zgrajena v rimah, saj te pritegnejo
pozornost malčkov, poleg tega pa
je ritem zanje pomemben dejavnik
pri učenju novih besed in tvorjenju
stavkov.

• Kako ste se počutili ob gledanju
filmov? Katerega ste si najbolj
zapomnili? Zakaj?
• Vas je bilo od katerem prizoru
strah? Česa so se ustrašile živalce?
Se jim je nato kaj hudega zgodilo ali
se je dobro razpletlo?
• Imate najljubšo pesmico v rimah?
Jo znate povedati na pamet?
• Koliko ugank v filmih ste razrešili?
Kako bi vi opisali kakšno od živali,
če je ne bi smeli poimenovati z
besedo?

 Zdaj pa še pravcata naloga.
Uganite tri živali v ugankah in jih
povežite z ustreznimi fotografijami
na teh straneh.
Hiška ravno prav velika
se med travniki premika,
gospodar res ni močan,
a jo nosi noč in dan.
Kdo na celem širnem polju ima
najlepša krila?
Tanjša so kot cvetni listič, nežnejša
kot svila.
Se napihne, a ne poči,
če je vroče, v vodo skoči,
in ko pride spet na zrak,
te pozdravi z rega kvak.

(avtorica ugank: Anja Štefan)
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Virtualno virtuozen /
Virtuos Virtuell
Thomas Stellmach, Maja Oschmann,
Nemčija, 2013, 8’

Nedelja, 5. 6., 10.30,
Kulturni dom Izola
Prost vstop.

Gumbi na potepu

3+

Program kratkih filmov iz projekta
Cinemini Europe

Potovanje s peresom in
črnilom / Bimo xinglü

Pozor, vrata se odpirajo! /

32’, brez dialogov

Annlin Chao, Tajvan , 2017, 4’

Anastasija Žuravljeva, Rusija, 2005, 5’

Film je čarovnija: odpelje nas na
drugi konec sveta in v druge čase,
nemogoče postane mogoče.
V sodelovanju s Kinobalonom.

Košček hrane v ptičjem kljunu se
spremeni v človeka, ki potuje po
pokrajinah štirih pomembnih slik iz

Dobrodošli na postaji podzemne
železnice – a vse naokoli so sami
gumbi! Ti gredo v službo, uporabljajo
dvigala, stojijo na peronih, vstopajo v

zgodovine kitajske umetnosti.

Ostorožno, dveri otkryvajutsja

vlake – čisto tako kot ljudje.

Obisk iz vesolja /

Moj srečni konec /

Kaj če bi bil pasji rep več kot le del
telesa, s katerim pes lahko maha?

Deklica se igra na vrtu pred hišo,
ko se pojavi nenavaden leteči
predmet – NLP.
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nanjo kot črnilo. Eksperimentiraj
s črnilom ali vodenkami še ti.
Nanesi barvo s čopičem ali
nalivnikom, jo razpihaj s slamico
ali daj v kozarec vode.

Milen Vitanov, Nemčija, 2008, 5’

Zlatko Grgić, Jugoslavija, 1964, 12’,
malo dialogov

prepoznamo, ga imenujemo NLP –
neznani leteči predmet. Nariši svoj
NLP. Kdo ga krmari?

 Predvajaj glasbo in se gibaj

My Happy End

Posjet iz svemira

 Kadar letečega predmeta ne

Eksperimentalna animacija, ki ustvari
gibanje tuša na belem ozadju, za
katero se zdi, da sledi dramatičnemu
loku uverture, ki jo poslušamo.

 V filmu spremljamo spreminjanje
stvari. Spreminjaj se še ti! S
prijatelji se gibajte kot ljudje. Nato
naj eden od vas zakliče »konj« ali
»drevo« (ali naj izbere kakšno drugo
žival ali rastlino). Zdaj vsi začnite
oponašati to žival ali rastlino. Nato
naj novo obliko izbere naslednji – in
tako naprej ...

 Nariši gumbe pri vas doma. Kakšni
so, kaj počnejo? Nariši sebe kot gumb.
Kakšen bi bil ta gumb?

 Pripoveduj, kaj vse sta pes in
njegov najboljši prijatelj rep počela
skupaj.
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Sobota, 4. 6., 16.00, Kulturni dom Izola
Nedelja, 5. 6., 16.45, Kinodvor, Ljubljana

Na bregovih Pastaze

8+

Juunt Pastaza entsari

Predfilm – Frišni filmski
ulov: Trilogija drevesa
Slovenija, 2021, 4’

Inês T. Alves, Portugalska, 2022, 61’,
v španščini s slovenskimi podnapisi, malo dialogov

Dokumentarec o otrocih plemena Achuar iz
perujske Amazonije, ki dneve preživljajo na
bregovih reke, kjer lovijo, nabirajo, veslajo,
sekajo, kurijo … v skladu s svojo naravo in
naravo, katere del so. Projekcija v prisotnosti
režiserke! V sodelovanju s Kinobalonom.

Doživljanje dreves skozi
oko kamere, ki so ga
ustvarili udeleženci
filmske delavnice Film
v gibanju na Filmskih
počitnicah zavoda Otok.
Film bodo mladi avtorji
med 11. in 14. letom
predstavili v živo.

Ozadje filma:

Izhodišča za pogovor:

Portugalska režiserka Inês T. Alves
se je leta 2018 podala v osrčje
amazonskega deževnega pragozda,
na mejo med Ekvadorjem in Perujem,
in dva meseca živela s skupino
tamkajšnjega plemena Achuar, ki
šteje 80 članov. S tamkajšnjimi otroki
je spletla tesne vezi. Dan za dnem
se je z njimi sprehajala po gozdu ter
spoznavala bogat živalski in rastlinski
svet. Pokazali so ji, kako samostojno
preživeti na tistem območju, kako
najti užitno hrano, kako uporabljati
rastline za orodja in kako se z njimi
igrati. Otroci so bili njeni učitelji.

• Kakšna je razlika med navadnim
gozdom in deževnim pragozdom?

O edinstveni izkušnji je povedala:
»Film daje tem otrokom priložnost,
da nam pokažejo moč, lepoto in
biotsko raznovrstnost amazonskega
deževnega gozda. To je še posebej
pomembno danes, ko se staroselske
skupnosti Amazonije soočajo z
intenzivnim izsekavanjem gozda
pod vplivom zunanjih ekonomskih
interesov, ki uničujejo njihovo kulturo,
način življenja in vire preživetja.«

»Otroške lastnosti bi morali kot značilno
človeške ohranjati do smrti: domišljijo namesto
znanja; igro namesto dela; celovitost namesto
ločevanja.« – Agostinho da Silva
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• Otroci v filmu so zelo samostojni.
Sami nabirajo hrano in jo pripravljajo.
Med seboj se kratkočasijo in si
pomagajo. Kateri prizori nabiranja
in priprave hrane, druženja in
medsebojne pomoči so vam najbolj
ostali v spominu? Zakaj?
• V filmu spoznamo številne živali.
Naštejte jih. Katere živali ima pleme
za hrano, katere za domače živali?
Kakšen odnos imajo otroci do živali?
Katere od teh živali živijo tudi v
našem okolju in katere ne?
• Pojdite na sprehod v naravo in
opazujte. Kaj užitnega raste v tem
času v naši okolici? Lahko pripravimo
kaj slastnega? Namig: bezeg cveti
maja in junija. Njegove cvetove lahko
naberemo in jih doma ocvremo, iz njih
naredimo sirup ali šabeso.
• Otroci v filmu radi uporabljajo
pametne telefone za gledanje
videov. Kakšno tehnologijo najraje
uporabljate vi? Pokažite svojim
staršem, kaj zanimivega ste nazadnje
gledali.

Petek, 3. 6., 16.00, Kulturni dom Izola

Mladi programerji predstavljajo:
Film je za letošnji program festivala
Kino Otok v sklopu mednarodnega
projekta Film v gibanju (Moving
Cinema) in v sodelovanju s
Slovensko kinoteko izbrala skupina
dvajsetih mladih programerjev
iz Slovenije med 14. in 18. letom
starosti, ki bodo pripravili kratek
uvod v projekcijo.

Cherbourški dežniki

14+

Les Parapluies de Cherbourg

Jacques Demy, Francija/Nemčija, 1964, 91’,
v francoščini s slovenskimi podnapisi

Film o čisti in goreči mladi ljubezni, bridko
soočeni z okoliščinami trde realnosti.
Brezčasna filmska klasika, v kateri igralci
dialoge pojejo, je z besedami režiserja
film v pesmi. Eden najbarvitejših in najbolj
romantičnih protivojnih filmov vseh časov.
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Mladi programerji so
v svojem besedilu za
festivalski katalog zapisali:
»Celovečerec so snemali na
resnični lokaciji v mestecu
Cherbourg, kjer so, po želji
in zahtevi režiserja, ulice
in izložbe spremenili ter
razkošno obarvali, da bi se
ujemale z izrazito barvno
paleto filma, ki podpre
sanjsko podobo zgodbe. Eden
izmed igrivih motivov, ki ga
lahko opazimo v filmu, je
ujemanje scenografije
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in kostumografije v raznih vzorcih
in živahnih barvah. To, da imamo
priložnost videti neverjetne barve
Cherbourških dežnikov, nam
omogoča tudi restavracija filma iz
leta 1992, ki jo je nadzirala režiserjeva
žena Agnès Varda.
Romantični film gledalca z
liki in s pesmijo popelje na
čustveno popotovanje
v svet žarečih barv in
(ne)srečne ljubezni. Delo nam
posredno osvetli tematiki
in problematiki vojne med
Francijo in Alžirijo ter tedanje
cenzure, ki sta bili resnična
okoliščina med snemanjem
Cherbourških dežnikov.
Film je, kakor ga poimenuje
režiser, film v pesmi.
Podoben muzikalu, a je hkrati
popolnoma edinstven. Film,
ki se bo gledalcem zagotovo
usedel v srca in glave.«

Mladim gledalcem priporočamo še:

na podmornici tudi

Nedelja, 5. 6., 12.00, Kulturni dom Izola

Futura

14+

Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice
Rohrwacher, Italija, 2021, 108’, v italijanščini
s slovenskimi podnapisi

Filmsko popotovanje po Italiji
razkriva razmišljanja, sanje in
strahove mladih v različnih starostnih
obdobjih in življenjskih okoliščinah.
Izrišejo se poteze generacije in
skozi njene oči sodobna Italija: kako
je biti mlad in kakšna je skupna
prihodnost. Oči odpirajoče tematsko
»nadaljevanje« filma Zborovanja v
ljubezni (1964) Piera Paola Pasolinija.

Petek, 3. 6., 19.00, Kulturni dom Izola
Četrtek, 2. 6., 18.30, Kino Sežana
Četrtek, 2. 6., 20.00, Kulturni dom Cerknica
Petek, 3. 6., 19.00, Filmsko gledališče Idrija

Mala mama

15+

Petite maman

1.–5. 6., Kulturni dom Izola

Razstava filmskih plakatov
CHERBOURŠKI DEŽNIKI
Filmski plakati, ki so jih na podlagi
filma Cherbourški dežniki pripravili
mladi programerji med 14. in 18.
letom. V organizaciji Slovenske
kinoteke in zavoda Otok.

1.–5. 6.

Ostrimo pogled na Otoku!
Petdnevna filmskokritiška delavnica,
ki že tradicionalno gostuje na
festivalu Kino Otok, je namenjena
udeležencem od 16. leta starosti, ki
bodo vsak dan gledali filme, o njih

Céline Sciamma, Francija, 2021, 72’,
v francoščini s slovenskimi podnapisi

Nelly po smrti ljubljene babice v
gozdu sreča skrivnostno in nenavadno
znano deklico svoje starosti, s
katero se nemudoma spoprijateljita.
Njuna čudežna pustolovščina na
krilih spomina, neločljivo spojenega
z domišljijo, nežno odstira tančice
skrivnosti osnovnih človeških občutij
in stanj – žalovanja, starševske,
otroške in zrele ljubezni.
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debatirali, nato pa spisali kratke
refleksije. Besedila bodo sproti
objavljena na festivalski spletni
strani in e-kino.si, najboljše med
njimi čaka tudi objava v reviji KINO!.
Delavnico bo vodila Maja Krajnc,
odg. ur. revije KINO!, asistiral
ji bo Kristian Božak Kavčič. V
soorganizaciji Društva za širjenje
filmske kulture KINO! in Zavoda
Otok.
Kotizacija za delavnico je 25 evrov.
Udeleženci prejmejo akreditacijo,
s katero lahko obiščejo vse filmske
projekcije, zagotovljeno pa jim
je tudi mesto za šotor v kampu
Škamp. Več informacij in prijava
(do 27. 5.):
ostrenje.pogleda@e-kino.si.

Projekcije za šolske
skupine:

info

Vstopnice / abonmaji
Zverinice iz gozda Hokipoki /
Dyrene i Hakkebakkeskogen

Fant z oblaki / Cloudboy

Rasmus A. Sivertsen, Norveška, 2016, 75’,

Norveška, Švedska, Nizozemska, 2016, 77’,

sinhronizirano, 4+

v nizozemščini, švedščini in laponščini

Potepanje papirnatega zmaja
sklop kratkih filmov, različni režiserji, 2021,
34', brez dialogov, 4+

Sova in miška / Uilenbal
Simone van Dusseldorp, Nizozemska, 2016, 85’,
v nizozemščini s slovenskimi podnapisi, 5+

Divja Slovenija
Matej Vranič, Slovenija, 2021, 83’,
v slovenščini, 6+

Meikeminne Clinckspoor, Belgija,

Posamezna vstopnica za Podmornico
(Kulturni dom): 4 € / 3 €*

s slovenskimi podnapisi, 9+

Družinski paket Podmornica (vsi člani
družine za eno predstavo): 8 €

Prinčevo potovanje /
Le voyage du prince

Posamezna vstopnica za Art kino
Odeon: 5 € / 4 €*

Jean-François Laguionie, Xavier Picard,

Festivalski abonma: 35 € / 31,50 €**

Francija, Luksemburg, 2019, 76’,
v francoščini s slovenskimi podnapisi, 9+

Preko meje / Flukten over grensen
Johanne Helgeland, Norveška, 2020, 96’,
v norveščini s slovenskimi podnapisi, 10+

Greta / I Am Greta
Nathan Grossman, Švedska, 2020, 98’,
v švedščini in angleščini s slovenskimi
podnapisi, 13+

Vikend paket: 28 € / 25,20 €**

Blagajna
Festivalska blagajna v Art kinu
Odeon (Ulica Prekomorskih brigad 4)
bo odprta od 31. maja dalje.
Delovni čas 31. maja 15.00–19.00,
od 1. junija dalje 10.00–19.00.
Blagajna v Kulturnem domu se odpre
30 minut pred začetkom vsake
predstave.
Blagajna za Letni kino Arrigoni se
odpre 1 uro pred začetkom predstave.

Kontakt:
blagajna@isolacinema.org
00386 (0)31 478 219
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Nakup abonmajev in vstopnic je
mogoč tudi na mojekarte.si.
* cena velja za dijake, študente, upokojence,
imetnike Evropske kartice ugodnosti za invalide,
imetnike IZOkartice in kartice ugodnosti ZA
kulturo, člane Kinopolisa, Kluba Kinodvor, Kluba
Kinobalon, Kluba ljubiteljev dobrega filma Art
kina Odeon, društva IZOLANI in društev v Zvezi
kulturnih društev Mestne občine Koper
** imetniki kartice ugodnosti ZA kulturo, člani
Kinopolisa in Kluba Kinodvor imajo 10-% popust
na redno ceno abonmaja

Ves program festivala:
kinootok.org

Program Podmornica pripravljamo v okviru
evropskega projekta Film v gibanju (Moving
Cinema), s podporo programa EU Ustvarjalna
Evropa, podprogram MEDIA, in Ministrstva za javno
upravo RS.
Izvedba programa Podmornica je sofinancirana
s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije
je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

smer
plovbe:
zeleno
morje!

Prireditev z manj odpadki

Tam, kjer smo ljudje, tam so tudi
odpadki. Vedno več je takih, ki še
posebej škodijo naši naravi, živalim
in tudi nam. To so plastične slamice,
kozarčki in vsi ostali svetleči papirčki.
Tudi na Podmornici na festivalu Kino
Otok nastajajo odpadki, a skupaj z
Ekologi brez meja se bomo letos še
prav posebej potrudili, da jih bo čim
manj in da jih bomo pravilno ločevali.
Nam boste pri tem pomagali?
Vsi skupaj se moramo potruditi, da
imamo oblačila, igrače in šolske

pripomočke čim dlje. Naš planet je
namreč omejen z viri, ki so nujni za
izdelavo teh vsakdanjih potrebščin,
prav tako pa odpadkov ne moremo
odlagati v neskončnost. Tudi hrane
se kar tako ne meče v smeti! Če
opazite kakšen odpadek, pa ga le
poberite in odvrzite v pravi zabojnik,
da bo morda nekoč lahko dobil novo
življenje.

Naša misija je, da čim več odpadkov
pravilno ločeno zberemo – vsak dan
jih bomo tudi tehtali! Če nam bo to
uspelo, bomo postali festival brez
odpadkov.

Prostovoljci Zelene straže vam
bodo na voljo za pomoč pri
odlaganju odpadkov.

Odpadke bomo ločeno
zbirali in jih tehtali.
Posebno pozornost bomo
namenili preprečevanju
nastajanja odpadkov
v kampu Svetilnik.
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Foto: Katja Sreš.
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