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MARTINA PEŠTAJ

Animirani film vabi. Vas, otroke
in mlade!

A

nimirani film v splošnem prepričanju še vedno velja
za žanr, namenjen otrokom. Vsi, ki področje malo
bolje poznamo, vemo, da temu ni tako. Animirani film je zelo
posebna in tankočutna veja umetnosti, ki ima svojo z godovino, obliko, govorico in vsebino. Pa vendar je prav in predvsem
zaradi svoje oblike in govorice tako zelo privlačen za otroke in
mlade. Animirani filmi jih vabijo, pomagajmo jim, da se bodo
ustrezno odzvali, da bodo njihove izkušnje z animiranimi filmi
močne, navdihujoče, nepozabne.
Za vas, ki imate radi animirane filme in bi jih radi še bolj
približali otrokom in mladim, smo pripravili knjižico, ki jo
imate v rokah. Na enem mestu smo zbrali vse, kar se nam zdi
za srečanja z animiranimi filmi pomembno.
Pišemo o pomenu lastnega ustvarjanja animiranih filmov za
otroke in mlade, vrednosti premišljene izbire filmov, ki jim jih
ponudimo na ogled, in neprekosljivi moči ogleda v skrivnostni
temi kinodvorane. Sprehodimo se skozi z godovino animiranega
filma, v svetu in pri nas, spoznamo optične igrače kot predhodnike animacije in vse najpomembnejše tehnike animacije, ki
se jih uporablja danes. Animirani film oblikovno in vsebinsko
razdelamo: spoznamo filmske zvrsti in moč dramaturgije, zakonitosti slike in zvoka. Vse to zaokrožimo z vlogo animiranega filma v vz gojno-izobraževalnem procesu in predstavimo
možnosti delavnic animiranega filma pri pouku. Vmes vseskozi navajamo primere dobre prakse v pomoč in navdih pri delu s
filmom in z otroki, čisto na koncu pa dodajamo še nekaj razmišljanj o animiranem filmu tukaj in zdaj ter v prihodnosti.
Verjamemo, da boste, če vas bomo navdušili, navdušenje zlahka prenesli na otroke in mlade. Želimo vam pogumne spopade
z animiranjem, veliko doživetih ogledov ter otroke in mlade, ki
bodo v tej umetnosti našli svoj način izražanja.
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HANA REPŠE

Otroci in mladi kot avtorji
animiranih filmov
Priprava scene za film Pot do slave, delavnica
animiranega filma Premakni! 2011.

Snemanje filma Pot do slave, delavnica
animiranega filma Premakni! 2011.

Tim, glavni junak iz filma Pot do slave,
delavnica animiranega filma Premakni! 2011.
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A

nimirani filmi, bolj znani kot risanke, danes
navdušujejo otroke zelo zgodaj, že v prvih letih
življenja. Otroci gibljive podobe spremljajo na televizijskih zaslonih, internetu, na ulici …, odgovornost
odraslih pa je, da nadebudnemu mlademu človeku
izbere kakovostne filme in mu jih predstavi na primerni razvojni stopnji.
Otroci in mladi pa lahko animirani film spoznavajo
tudi z drugega zornega kota. Dostopnost opreme in
orodij danes omogoča, da se lahko prav vsak spozna
z osnovnimi prijemi snemanja in na ta način ustvarja
svoje filme. Čedalje več učiteljev in drugih posameznikov se navdušuje nad uporabnostjo in izpovednostjo avdiovizualnih medijev in jih zato poskuša vključiti v učni proces.
Predvsem stop-motion animacija nagovarja k skupinskemu delu, pri katerem udeleženci morajo sodelovati, da ustvarijo like, scenografijo, sestavijo zgodbo, s
katero bodo vsi v skupini zadovoljni. Skupaj raziskujejo materiale, iščejo najboljše rešitve, da bi v filmu
pokazali tisto, kar so želeli. Tisti posamezniki, ki se
težko vključijo v skupinsko delo in uživajo v risanju,
pa se zlahka najdejo v klasični risani animaciji, saj
njen postopek izdelave zahteva nekoliko bolj individualno delo. Učenci doživijo največje zadovoljstvo,
ko se njihovi liki na zaslonu začnejo premikati. Hkrati pa je to trenutek, ko so ob spoznanju, koliko truda
je bilo potrebnega za tako kratko animacijo, na nek
način tudi razočarani. Ta razdvojenost je velikokrat
tako intenzivna, da mlade vleče v naslednji animacijski izziv.

Zato je pomembno, da mladim omogočimo spoznavanje tehnik animiranja in pri tem spodbudimo njihovo spontanost, kreativnost animacijskega izraza ter
željo po raziskovanju in spoznavanju sveta, ki jih obdaja. Posebno doživetje je opazovati mlade, ki vstopajo v svet animiranega filma skozi prizmo avtorja.

Hana Repše (Slovenija) je diplomirala na temo Animacija v
vzgojno-izobraževalnem projektnem delu. Zanima jo predvsem
pedagoško delo znotraj sodobnih in marginalnih vizualnih
praks. S svojimi vizualnimi deli se je večkrat predstavila doma in
v tujini. Od leta 2006 vodi delavnice animiranega filma Slon in
pripravlja projekte s področja kulturne vzgoje.

Risanje na tablico, delavnica animiranega filma Slon, Osnovna šola Dob, 2009.
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MARTINA PEŠTAJ

Pogovarjajmo se
o animiranih filmih
Projekcija z vodenimi pogovori na
Animateki, Kinodvor, Ljubljana, 2007.

Egon Klobuk, Igor Šinkovec (Družina
Krumpak), Slovenija, 2012.

O

troci se s področjem filmske umetnosti običajno srečajo prek animiranih filmov. Ta svojevrstna in privlačna veja filmske umetnosti je na prvi
pogled pogosto označena kot žanr, namenjen otrokom. Vendar temu ni tako: animirani filmi so namenjeni najširši množici gledalcev, med njimi pa je zelo
previdno treba izbrati tiste, ki so premišljeno narejeni
za najmlajše gledalce.
Pri izbiri animiranih filmov za otroke je pomembno,
da otroci spremljajo tiste, ki so namenjeni njihovi starosti in jih razumejo, saj jih bodo filmi le tako pritegnili in bodo otroci od njih kar največ odnesli. Mediji
otroke in mlade (pa tudi odrasle) dandanes zelo nekritično vabijo z vsebinami, ki so na prvi pogled zabavne in privlačne, vendar brez pravega sporočila ali
morda celo z zavajajočim. Animirani filmi so pogosto polni posebnih zvočnih in slikovnih učinkov, ki
skušajo prekriti slabo izdelano zgodbo. Čeprav otroci
zelo hitro razlikujejo, kaj je dobro in kaj ne, je njihova izbira pogosto pod vplivom modnih zapovedi in
pritiskov vrstnikov. To še posebej velja za mladostnike, ki v obdobju odraščanja iščejo svojo identiteto in
oblikujejo okus in odnos do vsega, kar jih obdaja.
Če želimo otroke in mlade navdušiti za kakovostne animirane filme, jim moramo ponuditi vsebino, ki jim je
blizu, like, s katerimi se lahko poistovetijo, obliko, ki
jih pritegne. Zanje so najzanimivejše teme tiste, ki so
osrednje v njihovem trenutnem življenjskem obdobju. Z
razvojem se spreminja priljubljenost žanrov, prav tako se
s starostjo občutno poveča možnost sprejemanja informacij. Filmi, ki vzbudijo radovednost otrok in mladih,
so dragocen pripomoček na poti zorenja in učenja.
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Otroci se morajo naučiti gledati animirane filme. Ni
dovolj, da jih zgolj posedimo pred zaslon ali platno
in jih prepustimo filmu. Otrok se mora učiti gledati,
sprejemati in vrednotiti filmske vsebine. Prve korake
na tej poti otrok praviloma naredi v spremstvu odraslih, ki spodbujajo in usmerjajo otrokov odnos do
filma. Ogledi filma skupaj z odraslimi so pomembni
predvsem zato, ker ima otrok s tem možnost, da se
pogovori o videnem. Skupno gledanje pa je hkrati
svojevrsten užitek: otrok in odrasli sedita skupaj v
dvorani in delita bližino med sabo in vsebino na platnu.

Miriamini zeleni izpuščaji (Miriami rohelised
täpid), Priit Tender (OÜ Nukufilm), Estonija,
2012.

Ko spremljamo otrokovo gledanje, lahko iz njegovega vedenja razberemo, kako doživlja dogajanje na
platnu: kaj ga pritegne, kaj vznemiri, kdaj mu pozornost popusti. Takšne situacije so lahko dobre iztočnice za pogovor o najrazličnejših temah (prijateljstvo,
odnos do različnih ljudi, pomembni dogodki), tudi
takšnih, o kakršnih se sicer težko pogovarjamo (žalovanje, smrt, ljubezen, spolnost), ali pa spodbujajo
pogovor o možnih načinih reševanja težav v zgodbi
in vsakdanjem življenju. Pri ogledu vsebin, ki jih otroci
še ne razumejo ustrezno in bi si lahko ravnanje v njih
napačno razlagali, je zelo pomembno, da smo ob njih
odrasli in se z njimi pogovarjamo o tem, kar so gledali. Iz otrokovega pripovedovanja po ogledu lahko
izvemo marsikaj o njegovem doživljanju sveta okoli
sebe. Animirani filmi so čudovita iztočnica za pogovor o stiskah, željah, strahovih in hrepenenjih.
Aktivno gledanje filmov zajema vse zgoraj napisano
in še več, pomeni pred ogledom animiranega filma
in po njem ustvariti prostor za pogovor, izmenjavo
pogledov, mnenj, občutkov, izkušenj. Pomeni tudi
usmerjati pozornost in občutljivost na obliko in vsebino filma in ob tem hkrati razvijati lastno refleksijo:
prepoznavanje vzorcev razmišljanja, sporazumevanja in vedenja, njihovo vrednotenje in povezovanje z
lastnimi izkušnjami. Aktivno spremljanje animiranega filma je najboljše izhodišče za kasnejša poustvarjanja otrok in mladih. Sodobna tehnologija omogoča,
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da se otroci in mladi preizkusijo v ustvarjanju animiranega filma in najdejo v tej umetniški zvrsti sebi
lasten način izražanja in samouresničevanja.

Noodle Fish, Kim Jin man (B01 Project
Animation), Južna Koreja, 2012.

Prav je, da otrokom vedno znova ponujamo različne
animirane filme, narejene v različnih tehnikah, z zelo
raznolikimi vsebinami. Tako bodo imeli možnost
spoznati vso širino animiranega filma in se odločati,
katere teme so jim blizu, katere tehnike jih najbolj
prevzamejo, s kakšnimi liki se najlažje poistovetijo.
Najsi gre za živahne, igrive filme močnih barv ali
umirjene, zasanjane, z omejenim, a premišljenim izborom barv – prav je, da otrokom pokažemo vse plati animiranega filma in življenja. Tako si bodo lažje
ustvarili svojo sliko o svetu, v katerem živijo.
Skrbno izbrani kakovostni animirani filmi otrokom
razširijo in obogatijo obzorje. Najbolje si je razširiti
obzorje dobesedno – z ogledom animiranih filmov
na velikem filmskem platnu. Animirani filmi v vznemirljivi temi dvorane dobijo poseben čar in zaživijo
povsem drugače kot na domači televiziji ali računalniku. Izkušnja kina je za otroke pomembna: naučijo
se pravil vedenja v kinodvorani, njihova pozornost je
osredotočena na veliko platno, ob ustrezni izbiri ponudnika predstave pa so deležni tudi vrste aktivnosti,
ki spodbujajo aktiven ogled. Tudi zaradi tega je zelo
priporočljiv obisk festivalov animiranega filma. Ti še
posebej poskrbijo za otroke z njim prilagojenimi sporedi in pogovori ob filmih.
Če želimo, da bodo otroci in mladi vzljubili avtorske
animirane filme in to zvrst umetnosti vzeli za svojo
ter v njej uživali, je naša odgovornost, da jim zagotovimo polno doživetje filma. Večdnevne priprave na
premišljeno izbran animirani film, pogovori v dvorani in možnost kreativnega izražanja po ogledu bodo
tudi povsem drugačen film, kot so ga vajeni, pokazali
v vznemirljivi luči.
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Martina Peštaj (Slovenija) je urednica Otroškega in mladinskega
programa Televizije Slovenija. Je avtorica, scenaristka in urednica oddaj za otroke in mlade. Strokovno se ukvarja s področjem
medijske psihologije, na RTV Slovenija vodi tudi Laboratorij za
analize oddaj v ciljnih skupinah gledalcev. Je strokovna sodelavka revij Ciciban in Cicido, Animatekinega vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon ter hrvaškega festivala
animiranega filma Animafest. Piše strokovne in poljudne članke
o medijski vzgoji, sodeluje pri raziskavah in staršem, vzgojiteljem in učiteljem predava o pomenu televizije in filma za otroke.

Projekcija z vodenimi pogovori na Animateki v Mariboru, Udarnik, Maribor, 2010.
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DOBRE PRAKSE

Filmsko-vzgojni program
Kinobalon, Kinodvor
Kinobalon, program za otroke in mlade, je filmsko-vzgojni program, ki je na
rednem sporedu Kinodvora ob koncu
tedna, občasno pa tudi med tednom.
Velik del programa Kinobalon poteka
med tednom dopoldne, ko po naročilu
vrtcev, osnovnih in srednjih šol organiziramo zaključene projekcije, skupaj
z dodatnimi dejavnostmi. Program
smo poimenovali Šolski Kinobalon.
Filmsko-vzgojni program je osnovan
na izbiri kakovostnih filmov, ki so
primerni za otroke in mlade, ter dodatnih dejavnostih, ki film spremljajo.
Pedagoge spodbujamo, da s pomočjo
pedagoških gradiv otroke in učence
pripravijo na ogled filma, kar pomeni,
da jih seznanijo z bistvenimi informacijami. Pred ogledom filma v dvorani
ponudimo ostale informacije o filmu
in temah filma, po ogledu pa v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki izvedemo pogovor ali predavanje na teme, ki
jih izbrani film izpostavlja. Po obisku v
kinu otroci prejmejo tudi knjižico Kinobalon, ki na otroku dostopen način
predstavi značilnosti izbranega filma
in spodbuja k nadaljnjemu samostojnemu ustvarjalnemu delu in igri.
Filmski program si pedagogi lahko
izberejo na podlagi Kataloga izbranih
filmov za izobraževalne ustanove, ki
ga ob začetku šolskega leta izda Javni
zavod Kinodvor in ga posreduje vsem
izobraževalnim ustanovam v Sloveniji.
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PETRA SLATINŠEK

O pomenu kinodvoran pri
spremljanju animiranega filma

V

sak filmsko-vzgojni program se srečuje z nekaj osnovami, ki jih je dobro izpolniti. Ena od
teh je vsekakor spodbujanje otrokove ustvarjalnosti, za kar
so dobrodošle delavnice animiranega filma, v katerih
dajemo otrokom veliko svobode pri izražanju in jih
le subtilno usmerjamo in jim pomagamo, da spoznajo tehnična sredstva, ki lahko pripomorejo k izrazu
njihove ideje. Druga osnova, ki je pri filmski vzgoji
izjemno pomembna, pa je, da otrokom omogočimo
polno doživetje filma, za kar moramo najprej omogočiti
tehnično brezhiben ogled filma v najboljših možnih
pogojih. In temu ustreza samo en prostor, to je kino.
Prav tako kot otrok mora spoznati kamero, da lahko z
njo pove tisto, kar želi, mora tudi končni izdelek videti na velikem platnu, da ga lahko polno doživi. Poleg
samih okoliščin ogleda filma je pomembno tudi to,
da otroke na film pripravimo in da z njimi po ogledu
filma vtise tudi podoživljamo. Načinov je več – lahko
s pogovorom, lahko v obliki ustvarjalnega ali raziskovalnega dela.
Ogled avtorskih animiranih filmov na velikem platnu
je še toliko pomembnejši, saj so ti običajno narejeni v
drugačnem likovnem slogu in tehniki kot visokoproračunski animirani filmi, ki jih otroci najpogosteje gledajo. Ponujajo posebno vizualno kakovost, ki lahko na
šolskem video platnu v slabo zatemnjenem razredu
ali na domačem računalniku ostane povsem neopažena. To velja za gledalce vseh starosti. Prav tako je
okrnjeno celostno doživljanje filma – pri otrocih je
še posebej očitno, da se mnogo bolj vživljajo v filmske like, če jih gledajo na velikem platnu. Podobno
je tudi z drugimi umetniškimi zvrstmi – z likovno
umetnostjo, gledališčem, s plesom, celo knjigo. Ker

je film večkrat del zabavne industrije, je včasih lažje
pozabiti, da gre za eno izmed umetniških zvrsti, ki
ji za njeno doživljanje pripada določen, edini pravi,
prostor. Zahtevnejši filmi ga toliko bolj potrebujejo.
Obstaja velika možnost, da bo otrok isti film doma na
računalniku zavrnil, v dvorani pa zelo dobro sprejel,
še posebej če smo mu omogočili vnaprejšnje spoznavanje z izbranim filmom in dejavnost po ogledu.
Zato je za pedagoške delavce pomembno, da ogled
filma pripravijo na velikem platnu v kinu in da od
delavcev v kinu zahtevajo vse, kar je potrebno za kakovostno doživetje: tehnično brezhibno projekcijo in
informacije, ki pedagoškim delavcem pomagajo pri
pripravi na ogled filma. Najmanj, kar mora učitelj od
vsakega kinematografa prejeti, sta natančna vsebina
filma in starostna primernost izbranega filma. Lahko
se tudi pozanimajo, ali v izbranem, običajno lokal-

Filmi v Kinobalonu so raznovrstnih
žanrov (kratki animirani, celovečerni animirani, igrani in dokumentarni
filmi), primerni za različne starostne
skupine (od 3. leta, od 5. leta, od 8.
leta, od 12. leta in od 14. leta). Izbor
filmov v programu Kinobalon poteka v
sodelovanju s slovenskimi distributerji in z drugimi partnerji (Mesto žensk,
LIFFe, Animateka, DZMP, Kino Otok),
z dodatnim upoštevanjem želja otrok,
mladih, staršev in učiteljev.
Vodilo pri izboru je predvsem kakovost filma in privlačnost vsebine filma
za določeno starostno skupino. Film
ima svojevrstno visoko estetsko in
doživljajsko vrednost. Lahko služi kot

Bobri, Filmsko-vzgojni program Kinobalon, Kinodvor, Ljubljana.
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dober učni pripomoček, toda predvsem je umetnost, ki lahko ključno
pripomore k otrokovemu razvoju kritičnega mišljenja, estetskega čuta
in ustvarjalnih sposobnosti. Pionirka
filmske vzgoje v Sloveniji, Mirjana Borčić, je že pred mnogimi leti poudarjala, da je vpliv filma postal pomemben
dejavnik pri oblikovanju človekove
zavesti, njegovega svetovnega nazora in usmerjevalec njegove družbene
dejavnosti. Podobno velja tudi danes:
film omogoča resen razmislek o življenjskih temah, željah in vrednotah,
posameznikovih in družbenih. Film
ustvarja zavedanje in spodbuja otroke
in mlade, da ustvarijo svoj pogled na
svet, ob tem ko raziskujejo univerzalne teme in se učijo razlikovati različne
zorne kote.

nem kinu organizatorji ponujajo tudi kakšno dodatno
dejavnost ali publikacijo. Izmed vseh kinematografov
v Sloveniji je najbrž ljubljanski Kinodvor tisti, ki je
na področju filmske vzgoje v kinematografih najbolj
temeljit in prepoznaven. Zato je bil s strani Mestne
občine Ljubljana tudi izbran kot primer dobre prakse na področju kulturne vzgoje, leta 2010 pa je dobil
tudi evropsko nagrado za najboljši program za otroke
in mlade v mreži Europa Cinemas. To je mreža, ki
združuje 2778 filmskih platen v 1005 kinematografih
68 držav v Evropi. Njegov filmsko-vzgojni program
se imenuje Kinobalon.

Petra Slatinšek (Slovenija) od leta 2004 aktivno sooblikuje
filmsko vzgojo za otroke in mlade v Sloveniji. Je ustanoviteljica
dveh večjih projektov filmske vzgoje, leta 2005 vzgojnoizobraževalnega programa animiranega filma Slon, nato pa leta
2008 še filmsko-vzgojnega programa Kinobalon v Kinodvoru.
Tam je zaposlena kot vodja programa filmske vzgoje in programa
za otroke in mlade Kinobalon.

V času od svojega nastanka se je
Kinobalon uveljavil kot pomemben
nosilec kulturne in filmske vzgoje v
Sloveniji. Že po nekaj mesecih delovanja v Mestni občini Ljubljana je bil
prepoznan kot model dobre prakse,
po katerem naj bi se zgledovali tudi
drugi kulturno-vzgojni programi.
Kinobalon se redno predstavlja na
strokovnih srečanjih doma in v tujini.
 www.kinodvor.org

Animirani filmi Marjana Mančka, udeleženci abonmaja za poznejša leta s
svojimi vnučki, Kinodvor, Ljubljana.
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Kaj je animacija

A

nimacija je konglomerat različnih področji, znanj
in vsebin. Gre za medij, ki je v procesu nastajanja tesno povezan z znanjem likovne in filmske teorije, slikarstva, kiparstva, oblikovanja prostora, režije
… Pri transferu v digitalno obliko pride do dematerializacije, ki je s tehničnega vidika tesno povezana z uporabo novih medijev v sodobni likovni oz.
avdiovizualni umetnosti, z vsebinskega pa se dotika
socioloških in psiholoških problematik množičnih
medijev in posredno množične kulture.
Kot umetniška zvrst omogoča avtorju upodobitev
še tako neverjetnih misli, nemogočih ali sanjskih
dogodkov, humornih pojavov, ki jih v drugih oblikah ne bi mogli (vsaj v taki meri ne) doseči. Gre za
skupek vsebinskih, vizualnih in zvokovnih izraznih
oblik, torej zajema tri ustvarjalna področja, izraža pa
režiserjev (avtorjev) pogled na svet.

Medved Brundo, otroški animirani film /
več avtorjev, mentorice: Delphine Hermans,
Louis-Marie Colon, Andreja Goetz (Animateka,
Camera etc.), 2009.

V sožitju z naravo, otroški animirani film /
več avtorjev, mentorici: Tjaša Sosič, Vlasta
Markočič, OŠ Dutovlje, Slovenija, 2012.

Ko pomislimo na animacijo, navadno pomislimo na
animirani film. Animirani film je posebna izpovedna
oblika, ki jo uvrščajmo med filmske zvrsti, vendar je
zaradi specifičnih lastnosti njena pozicija v odnosu
do filma precej bolj enakovredna. Animacija je tako
kot film vezana na medije za zajemanje, obdelavo,
montažo in predvajanje, vendar je njen postopek nastajanja popolnoma drugačen od filmskega in njeni
vizualni elementi so največkrat v celoti umetno izdelani.
Beseda animacija zajema vse vrste animiranih podob
in je na nek način nadpomenka animiranemu filmu.
Izraz animacija pa se uporablja predvsem za računal-
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niško animacijo, reklame, internetne klipe* in animacijo v sodobni likovni umetnosti. Kren bistvo animacije definira na dveh pomenskih ravneh, pri čemer
»prva nakazuje na gibanje negibnega, torej tehnično
manipulativno možnost, druga na oživljanje neživega
kot temeljno kreativno potenco.« (Kren, 1992, str. 9)**
Anima je latinski izraz za dušo, označuje pa tudi zrak,
veter, dihanje in življenje. Animare je glagol, ki pomeni vdihniti življenje, dihati ali napolniti z zrakom.
Animirani film je ena od oblik animacije, ki pa je širokemu občinstvu poznana predvsem kot »zvrst za
otroke«. Ker se je skozi zgodovino razvijala istočasno
kot film in ker jo večina uvršča med filmske zvrti, se
tudi v literaturi omenja predvsem v povezavi s filmom, filmsko vzgojo in z medijsko vzgojo.
Za nastanek animiranega filma je potrebnih veliko najrazličnejših strokovnih profilov, od filmskih,
glasbenih, scenografskih, risarskih, slikarskih, dramaturških, računalniških, kiparskih, lutkarskih do
arhitekturnih … Vsak delček pripomore k boljši in h
kvalitetnejši izdelavi filma, predvsem ko govorimo o
zahtevnejšem animiranem filmu.

Zaporedne fotografije iz filma Spring, mladinski animirani film / več avtorjev,
mentorica: Hana Repše, II. Gimnazija Maribor, Spring Festival 2012.
* Klip je izraz, ki se uporablja za kratko gibljivo podobo ali znak,
ki sta lahko animirana ali pa posneta (video), navadno narejena iz
manjšega števila slik (dveh ali več), ki se ponavljajo in s tem ustvarjajo
gibanje.
** Kren, S. (1998). Teorija animiranega znaka. Diplomsko delo,
Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.

16

HANA REPŠE

Predhodniki animacije ali
optične igrače

K

o so ljudje spoznavali delovanje vida, so ugotovili, da naši možgani ne vidijo isto oz. istočasno, kot gledajo naše oči. Na podlagi tega so ugotovili, da slike v zaporedju, kjer je vsaka nekoliko drugačna od prejšnje in se izmenjujejo z določeno hitrostjo,
zaznamo kot gibanje.
Prva t. i. optična igrača je bil taumatrop. Gre za enostavno igračo, iz papirja izrezan krog, ki ima ob straneh napeljane vrvice. Na eni strani kroga je narisana
ena polovica risbe, na drugi strani pa druga polovica
risbe. Ko krog s pomočjo vrvic zavrtimo, se pred našimi očmi ustvari iluzija, ki obe risbici združi v eno.

Če je taumatrop sestavljen samo iz dveh risbic, sta zoetrop ali praksinoskop sestavljena iz zaporedja več risb.
Z večjim številom risb (vsaj tremi) pa že lahko ustvarimo gib. Zoetrop je valj z režami, postavljen na vrtljivo os. Vanj vstavimo trak z zaporednimi risbami.
Valj zavrtimo in gledamo skozi reže. Pred nami se bo
ustvarilo gibanje. Praksinoskop deluje podobno, le da
risbe gledamo v lomljena ogledala.

Taumatrop, risba Regina Pessoa.

Flip book, risba Regina Pessoa.

Zoetrop.

Omeniti moramo še flip book ali animacijo v knjižici. Na
nek način gre za kratko enostavno animacijo, ki ne
potrebuje prenosa slik v računalnik. V blok zvezanih ali zlepljenih listov na vsak list posebej narišemo
objekt v nekoliko drugačni poziciji. Risati začnemo
na dnu, da statične oblike oz. dele, ki jih ne želimo
premikati, lažje prerišemo. Ko so vse risbe zaključene, s pomočjo palca na hitro preletimo vse liste in
pred nami se odvrti animacija.
Praksinoskop.
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ROK GOVEDNIK

Zgodovinski pregled
animiranega filma
Surogat, Dušan Vukotić (Zagreb film),
Jugoslavija, 1961.

Dinozaver Gertie (Gertie the Dinosaur),
Winsor McCay, ZDA, 1914.

K

o je znanost dognala delovanje človeškega
očesa in prenos vidnih informacij v možgane
(persistenca vida) – ki potujejo kot slika za sliko, pri
čemer se v vsaki sliki položaj figure rahlo razlikuje od
prejšnjega, kar ustvarja iluzijo gibanja –, se je lahko
začela igrarija optičnih prevar. S tem znanjem so nastajale optične igrače in pripomočki, ki so predstavili
te dognane zakonitosti in animirali enostavne slike v
gibljive podobe ( fenakistoskop, zoetrop, taumatrop). Nato
je bilo ključno izvoziti slike na zunanje površine –
projekcija, k temu je pomembno pripomogla laterna
magica (čarobna svetilka), iznajdba iz 17. stoletja. Izjemno pomemben je bil seveda tudi izum fotografije in
dalje iznajdba njenega zapisa na gibljiv in prožen material (filmski trak), ki ga vstavimo v filmsko kamero.
Tako je animirani film ontološko povezan s filmom
in še vedno bazirajoč na principih njegove predhodnice, fotografije. Če je film serija sličic (fotogramov),
ujetih na trak, oz. digitalni dokument, je animirani
film serija fotografij, predvajanih po principu filma, t.
j. 24 sličic v sekundi.
Prvo uporabo tehnike animiranega filma lahko opazimo v igranih filmih filmskega čarovnika Georgesa
Mélièsa, ki je že v začetku prejšnjega stoletja šokiral
s filmskimi prizori, v katerih so stvari iznenada izginjale, se spreminjale v nekaj drugega in se predvsem
premikale. Te izjemno navdušujoče prizore je izvedel
s preprostim trikom – ugasnil je kamero in nato na
mesto, kjer je bila prej (npr.) škatla, postavil človeka.
Kot že rečeno, je fotografija izjemnega pomena za razvoj animiranega filma. Prva fotografija je bila nare-
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jena v letih 1820–30 in takrat niso poznali naprave za
snemanje filmov, čeprav so postopek že poznali. To
je spremenil Eadweard Muybridge leta 1878. Šest let
pred tem je po navodilu takratnega guvernerja Kalifornije Lelanda Stanforda izvedel eksperiment, s katerim je hotel odgovoriti na vprašanje, ali obstaja točka, v kateri ima konj v teku vse noge v zraku (vprašanje je bilo takrat med navdušenci konjskih dirk, med
katerimi je bil tudi Stanford, sila popularno). V vrsto
je postavil več kamer, ki so bile zmožne posneti vsaka
po eno sliko sekvence. Tako si je Muybridge zagotovil
vsaj en tak posnetek, na katerem bo imel konj vse
noge v zraku. Slike so nato zložili drugo na drugo
(v flipbook), da bi videli gibanje in proučevali detajle
gibanja. Tako je nastal prvi primitivni film.

Smešni izrazi zabavnih obrazov (Humorous
Phases of Funny Faces), Thomas Alva
Edison, ZDA, 1906.

Za začetnika animiranega filma pa velja v Ameriki
živeči Anglež James Stuart Blackton, ki je skupaj z
veleizumiteljem Thomasom Alvo Edisonom leta
1906 posnel risani animirani film Smešni izrazi zabavnih obrazov (Humorous Phases of Funny Faces). Tehnično
spretni Edison je snemal, Blackton kot karikaturist
in znani hitrorisec pa je risal na tablo. Pri tem filmu
ne gre zgolj za risanje in primer risane tehnike, saj je
Blackton z materialom kolaža uporabil tudi tehniko
stop-motion (na tabli). Tako sta v tem animiranem filmu združena oba klasična načina ustvarjanja animiranega filma: risana in stop-motion tehnika.
Le dve leti za tem (1908) je v Franciji Emile Cohl
posnel prvi svoj (pa tudi francoski in evropski) risani animirani film Fantasmagorie. Pri tem filmu gre
za precej bolj dovršen izdelek, opazimo lahko razvoj
tehnike od Blacktona, saj liki po metodi 'toka zavesti'
prehajajo iz ene oblike v drugo, avtor pa je neopazen,
razen v primeru, ko je njegova opaznost scenaristično
predvidena.
Prvi celovečerni animirani film pa ni nastal ne v
ZDA ne v Evropi, ustvaril ga je Quirino Cristiani iz
Argentine. Gre za papirno izrezljanko El Apóstol, ki
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Dogodivščine princa Ahmeda
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed),
Lotte Reiniger, Nemčija, 1926.

jo je ustvaril leta 1917. Animirani film se žal ni ohranil, obstajajo pa tako dokazi kot dokumenti in pričevanja o ustvarjanju in nastanku filma. Prvi evropski
celovečerni animirani film je prav tako ustvarjen v
isti tehniki kot El Apóstol, le da čarobnost dodajajo
še silhuete – Dogodivščine princa Ahmeda avtorice Lotte
Reiniger (1926). Za prvo uspešno celovečerno animacijo pa štejemo Sneguljčico in sedem palčkov Walta Disneyja (1937).
Vrnimo se za trenutek še malce nazaj. Po zelo odmevnih filmih J. S. Blacktona v ZDA se je leta 1911 s
svojim delom Mali Nemo (Little Nemo) predstavil tudi
Winsor McCay, ki je do tedaj znal že dobro uporabljati tehniko risanega filma. Leta 1914 je posnel risani
animirani film (na papir) Dinozaver Gertie (Gertie the
Dinosaur), s katerim je pomembno vplival na razvoj
animacije – likom je vlil življenjsko energijo in vzbudil občutek njihovega samozavedanja (dotakratni eksperimenti v animaciji se niso dosti ukvarjali s karakternostjo likov). Razvoj risanega animiranega filma je
v ZDA potekal bliskovito in v duhu množične kulture. Že naslednje leto (1915) je Earl Hurd patentiral
prozorno folijo (cel ), s pomočjo katere so avtorji lahko ustvarili stalna ozadja risanega filma in prihranili
čas za oblikovanje ter animacijo likov. Rojevali so se
studii in prve uspešne risane serije, z njimi tudi prvi
risani junaki Felix The Cat (avtor Otto Messmer), Betty
Boop in Popaj (avtorja Max in Dave Fleisher), Miki
Miška (studio Walt Disney), Zajec Dolgouhec in Racman
Daffy (studio Warner Bros). Vodilno mesto v svetu
komercialnega animiranega filma v ZDA je kmalu
prevzel Walt Disney, ki je uspešno tržil svoje delo
tudi po prihodu TV-ja.
Prozorne folije so marsikomu (predvsem) v Evropi
vzbujale občutek lahkotnosti animiranega filma masovne kulture po tovarniškem neavtentičnem načinu,
zato se je v Evropi razvila močna tradicija avtorskega
animiranega filma; mnogo ustvarjalcev je preizkušalo nove tehnike. Izpostavimo nekaj ključnih imen
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v tehniki stop-motion: Ladislav Starevič (Maščevanje
filmskega snemalca) – animacija umetnih hroščev, Jiři
Trnka (Roka) in Karel Zeman (G. Prokouk) – animacija lutk, Lotte Reiniger (Dogodivščine princa Ahmeda)
– animacija papirne izrezljanke, Norman McLaren
(Sosedje) – pikselacija.
Po letu 1912 je animacija postala rednejši del filmske produkcije, saj so pionirji do takrat preizkusili že
domala vse možne tehnike izražanja. Mnogi eksperimentatorji tega medija (Len Lye v Londonu, Oskar
Fischinger, Walther Ruttman, Hans Richter) so se
znašli tudi v oglaševalskem svetu, kjer je animacija
vzbujala veliko pozornosti. Kljub tej prelomnici se je
animirani film v Sloveniji prvič predstavil šele v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Animirani film v Sloveniji

Zanimivo pri začetku animiranega filma na Slovenskem je, da je prvi slovenski animirani film nastal v
lutkovni tehniki. Nastal je leta 1952, ko se je nadarjeni ilustrator, avtor stripov in scenograf Saša Dobrila
vrnil iz Prage, kjer je študiral lutkovni animirani film
pri svetovnem mojstru te tehnike Jiřiju Trnki. Ob
povratku je najprej napisal scenarij po knjižni predlogi bratov Grimm in iz tega ustvaril lutkovni animirani film 7 na en mah, ki velja za prvi slovenski animirani
film sploh. Dobrila je film ustvaril v zaledju Triglav
filma, ki je bil ustanovljen leta 1946, kmalu po koncu
druge svetovne vojne. Prvi slovenski animirani film,
ki je dolg deset minut, je tako premiero doživel 5. novembra 1952.

Mulc - frača, Kolja Saksida (A Atalanta /
Zvviks Production), Slovenija, 2009.

Čikorja an' kafe, Dušan Kastelic (Bugbrain),
Slovenija, 2008.

Ljubezen je bolezen (Liebeskrank), Špela
Čadež (KHM / Špela Čadež), Nemčija/
Slovenija, 2007.

Ker je bil odziv na film pozitiven, je Triglav film ustanovil lutkovni oddelek, ki ga je vodil pesnik Janez
Menart. Tam so poleg Saša Dobrile kot režiserji in
drugi soustvarjalci, ki so delali prve korake po poti
slovenskega animiranega filma, ustvarjali tudi Dušan
Hrovatin, Dušan Povh, Črt Škodlar, Mile de Gleria,
Zvone Sintič. Lutkovni film je postal prioriteta Tri-
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glav filma, zato je bil njegov razvoj takrat izrazito
dinamičen. Začetnikom (lutkovnega) animiranega
filma se je pridružilo veliko novih ustvarjalcev, med
njimi kot scenarista Tone Pavček (Čigavo je pismo, režija
Črt Škodlar, 1958) in Žarko Petan.

Kurir Nejček, Miki Muster (Viba film),
Jugoslavija, 1961.

Socializacija bika?, Milan Erič, Zvonko Čoh
(Emotion film), Slovenija, 1998.

Miki Muster, avtor že takrat zelo popularnih slikanic
in stripov, je povsem naravno nadaljeval svoje delo
tudi na področju risanega filma, a je neurejena produkcija Viba filma (ustanovljenega leta 1956) omogočila nastanek zgolj treh njegovih filmov: Puščica
(1958), Kurir Nejček (1961) in Zimska z godba (1962).
Pri risanem animiranem filmu je treba izpostaviti pomemben mejnik, ki sta ga naredila slikarja Zvonko
Čoh in Milan Erič, ko sta leta 1998 ustvarila prvi (in
zaenkrat edini) slovenski celovečerni (risani) animirani film Socializacija bika?.
Bolj kot risani film se je pri nas razvijala lutkovna in
tudi računalniška kratka animacija. V mlajšo generacijo ustvarjalcev animiranih filmov spadajo Špela
Čadež, Kolja Saksida, Matej Lavrenčič, Miha Knific,
Tina Avšič, Leon Vidmar, Anka Kočevar in Timon
Leder. V risanem filmu se je s serijo Biz geci (2003)
na mnogih festivalih predstavil Grega Mastnak, za
najmlajše pa je risano serijo Deželica Pimpan (2009)
ustvarila Polona Sepe.
V novih tehnoloških prijemih računalniške animacije
je zagotovo uspešno pot začel Dušan Kastelic, ki je
s kratkometražnima animacijama Perkmandeljc (2003)
in Čikorja an' kafe (2008) požel nemalo nagrad in pohval.
Tako v Sloveniji kot po svetu se je animacija močno
razvila v smeri računalniške animacije, ki je postala zaradi dostopnosti programske opreme atraktiven
medij. Pogosto se jo uporablja tudi v klasičnih igranih
filmih, saj večina posebnih učinkov temelji na metodi
te ustvarjalne tehnike. Ne gre seveda zanemariti dejstva, da tudi ti posebni učinki pomikajo razvoj filma,
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s čemer animacija potrjuje svoj pomemben položaj v
razvoju filma kot takega. Še vedno pa so posebnega
in ključnega pomena predvsem avtorski in zaključeni
izdelki, ki znotraj vse varietete tega čarobnega medija
oživljajo, česar se pred našimi očmi v bistvu oživiti
ne da.

Viri in literatura

Pikapolonica hoče odrasti, Miha Knific
(SHAKEMOON Animation), Slovenija, 2011.

 BENDAZZI, Giannalberto, Cartoons: One hundred years of
cinema animation, John Libey Publishing, 2006.
 PRASSEL, Igor, Filmografija slovenskega animiranega filma
1952-2012, Slovenska kinoteka, 2012.
 THOMPSON, Kristin, BORDWELL, David, Svetovna zgodovina
filma, Slovenska kinoteka, 2009.

Dvorišče, Nejc Saje (Strup produkcija), Slovenija, 2006.

Rok Govednik (Slovenija) je diplomiral iz filmskih študij na oddelku za kulturologijo (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana).
Od leta 2007 je ožji sodelavec Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka in vzgojno-izobraževalnega programa
Slon pri Društvu za oživljanje zgodbe 2 koluta. Je filmski poznavalec, programski selektor in organizator filmskih dogodkov. Piše tudi filmska pedagoška gradiva za učitelje in starše
ter filmske kritike, je avtor nekaj filmskih predavanj. Za otroke
vodi pedagoške pogovore ob filmih in občasno izvaja delavnice
animiranega filma.
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Tehnike animacije

A

Čutim, otroški animirani film / več avtorjev,
mentorici: Tjaša Sosič, Vlasta Markočič, OŠ
Dutovlje, Slovenija, 2011.

Dveurna delavnica animiranega filma
na festivalu Animateka, Knjižnica Otona
Župančiča - Mestna knjižnica Ljubljana, 2007.

nimirane filme največkrat ločimo po tehniki
izdelave. Tako poznamo risane filme, stopmotion animirane filme in računalniške animirane
filme.
Za vse tri velja enako zaporedje posameznih faz, tehnike pa se razlikuje glede na specifiko uporabljenega
materiala. Na začetku se najprej definira ideja. Scenarist napiše scenarij oz. filmsko zgodbo, ob njem pa
nastopi režiser, ki je prisoten pri celotni izdelavi filma. Ko scenarist in režiser definirata vsebino in posamezne detajle, se izdela snemalna knjiga. Snemalna
knjiga služi kot podrobna opisana skica zgodbe, posameznih kadrov, oseb. Snemalno knjigo nato tudi
vizualiziramo v z godborisu ali storyboardu, ki je narejen
podobno kot strip.
Animacijski postopki od avtorja velikokrat zahtevajo veliko mero fleksibilnosti in iznajdljivosti. Za
doseganje želenih rezultatov lahko različne tehnike
tudi kombiniramo. Kombiniramo jih lahko že med
snemanjem, torej fizično, ali pa kasneje z montažo,
računalniško.

Risana animacija, delavnica animiranega
filma Slon 2007.

Risani film

Risani film, v literaturi ga zaznamo tudi kot klasični
ali tradicionalni animirani film, zajema direktno rokopisno animacijo na filmski trak in risano animacijo
na papir, kjer se kasneje vsako risbo pretvori v analogni ali digitalni zapis. Pri prvi gre za neposredno
obdelavo filmskega traku, pri čemer lahko posamezne sličice oz. emulzijo na traku praskamo ali pa nanj
rišemo direktno z razvijalcem.
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Najpogostejša oblika animiranega filma je risana animacija na papir, kjer je lik konturno izdelan in koloriran, ozadje pa akvarelno ali narejeno v kateri drugi
slikarski tehniki. Seveda pa je lahko narejen tudi s
pomočjo drugih risarskih ali slikarskih orodij. Z razvojem računalniških orodij se tudi risana animacija
velikokrat pripravlja s pomočjo računalnika, pri čemer svinčnik, papir in folije nadomešča programska
oprema. Princip dela ostaja isti, olajšan je le postopek.
Tukaj mislimo predvsem na programe, ki omogočajo
točkovno (bitno) risanje slik (več v poglavju o računalniški animaciji). Ozadja so pri delu z računalnikom
ločena od ostalih elementov, lažje pa je ločevati tudi
junake; celo posameznega junaka je mogoče animirati na več slojih (layer). Programska oprema navadno
nudi tudi možnost sprotnega vpogleda v nastajanje
animacije; tako lahko že prej vidimo, ali animiranje
poteka v zastavljeni smeri.
Pri klasični risani animaciji se za vsak najmanjši premik nariše oz. izdela novo sličico. Ko so vsi liki dokončno izrisani, pridejo h glavnemu animatorju, ki
jim določi osnovno obliko gibanja. Vmesne korake
oz. faze gibanja, ki so med t. i. ekstremi (skrajnimi sličicami) glavnega animatorja, izdelajo fazisti. Ta način
dela se v angleščini imenuje pose to pose, torej najprej
izrišemo ekstreme, nato pa še vmesne sličice, ki jim
po angleško rečemo inbetweens. Risano animacijo lahko naredimo tudi tako, da izrisujemo slike po vrsti,
kot si kasneje v filmu dejansko sledijo. Tak način izdelave se imenuje straight forward.

Korina Lara gre na morje, Korina Lara Janež,
mentor: Vladimir Stanič (Centar Animiranog
Filma Čačak), Slovenija/Srbija, 2010.

Hiška, otroška animacija / več avtorjev,
mentorica: Tina Puntar (I. osnovna šola
Celje), Slovenija, 2008.

Moussa, otroški animirani film / več
avtorjev, mentorja: Mathieu Brisebras in
Tim Winsey (Camera- etc.), Belgija, 2010.

Animatorji rišejo like s črto oz. konturo, navadno
na tanek 60-gramski bel papir. Za lažje prerisovanje
uporabljajo svetlobne mize. Te so narejene iz stekla
ali belega pleksi stekla, ki je pod kotom dvignjeno,
pod steklo pa postavijo lučko. Za animacijo lahko
uporabljajo tudi prosojno celuloid-acetatno folijo, kar
delo znatno olajša, saj omogoča plastenje slik. Pri tem
postopku se na vsako folijo posebej izdela drugi lik,
prav tako pa je na posebnem listu izdelano še ozad-
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Produkcijska delavnica animiranega
filma za otroke in mlade na Animateki v
sodelovanju s Camera etc.

je. Za ozadje lahko tako vzamemo le eno večjo npr.
akvarelno sliko, ki jo uporabimo za več animacijskih
ozadij. Konturne risbe likov je potrebno še kolorirati. To naredijo koloristi s prekrivnimi, navadno akrilnimi barvami po zadnji strani folije. Ko so ozadja
narejena in vse risbe kolorirane, se plasti zloži eno na
drugo in se jih z animacijsko kamero ali pa z drugimi
osvetljevalnimi napravami, npr. z optičnim bralnikom (scanner), prenese na filmski trak oz. v digitalno
obliko. Posnamemo vsako sliko posebej, pri tem pa
menjamo posamezne plasti.
Ko so vse risbe prenesene na računalnik, preidejo v
fazo montaže, tam se lahko posamezni kadri popravijo, spreminjajo dolžine ali njihovo zaporedje. Sliki
se doda še napise in zvok.

Produkcijska delavnica animiranega filma
za otroke in mlade Slon, CID Ptuj, 2009.

Stop-motion animacija

Gre za postopek snemanja s fotoaparatom. Zajema
animacijo gline, plastelina, lutk, kolaža, objektov, peska in drugih naravnih materialov, fotografij ter piksilacijo.
Piksilacija je posebna oblika stop-motion animacije,
pri kateri je animirani objekt človek sam, v nasprotju
z igranim filmom pa se piksilacijo snema oz. fotografira prav tako sliko za sliko. Na ta način lahko dobimo zanimive nenavadne učinke in gibe.
Modelirni materiali (glina, plastelin idr.) so pri animaciji zelo priljubljeni, saj omogočajo nenehno transformacijo oblik in zelo natančne premike. Vsak ima
svoje prednosti in slabosti. Glina je zelo hvaležen material, omogoča zanimive rezultate v smislu animiranih reliefov, pisanja in brisanja v glineno površino
ipd., vendar se hitro suši. Plastelin nam v primerjavi
z glino nudi večjo izbiro barv, je nekoliko trši, kar
omogoča natančnejše animiranje, vendar ga svetloba
po dolgotrajnem delu zmehča, zato je potrebno delo
prekinjati.

26

Objekti (ali lutke iz trdih kompaktnih materialov,
npr. lesa) nudijo nekoliko bolj okorno animiranje, saj
se je potrebno prilagajati njihov konstrukciji, vendar
lahko objektom, ki smo jih v ta namen izdelali, predvidimo sklepe.
Pri stop-motion animaciji moramo biti torej pozorni
na izdelavo lutk, saj je od tega odvisen karakter posameznega lika. Poleg dobro izdelanih sklepov, ki naj bi
bili premični in dovolj močni, mora objekt imeti tudi
lastno stojnost, da pri simulaciji hoje in drugih gibov
ne pade. Zato je lutkovni film ena najtežjih tehnik
animiranega filma.
Animacija kolaža (cut out) se za razliko od drugih kaže
kot dvodimenzionalna, tako kot animacija fotografij.
Uporabimo lahko izrezane ali trgane koščke papirja
ali drugih podobnih materialov, ki jih s premikanjem
animiramo.
Snemanje stop-motion animacije zahteva nekoliko
drugačen postopek kot risani film, prav tako pa potrebuje scenarij, režiserja in snemalno knjigo. Risarje
nadomesti glavni animator s skupino in po potrebi
lutkar, ki izdela lutke. Za sceno je zadolžen scenograf.
Izdela jo tridimenzionalno, zanjo pa lahko uporabi
različne materiale, npr. takšne, najdene v naravi, druge drobne predmete iz vsakdana, jo izdela iz papirja
ali kartona, stiropora/siporeksa, lesa … Za snemanje
potrebujemo fotoaparat, poleg njega pa še več tehničnih pripomočkov, kot sta npr. stojalo za kamero in
primerna osvetljava, ter prostor, kjer se lahko skupina
animatorjev okoli scene nemoteno giblje.

Delavnica animiranega filma Slon, Osnovna
šola Valentina Vodnika, 2009.

Scena za stop-motion animacijo, delavnica
animiranega filma Slon, Osnovna šola Dob,
2009.

Posnetek scene za film Honti in Ponti,
delavnica animiranega filma Premakni!,
2010.

Računalniška animacija

Tehnološki in računalniški razvoj je prinesel nove oblike animacije kot tudi lažji dostop do njene izdelave.
Ločimo 2D in 3D animacije, te pa so odvisne od različne programske opreme in izraznih možnosti, ki jih
posamezni programi nudijo. V risani animaciji smo

27

že omenili razliko med bitno in vektorsko animacijo,
ki velja predvsem za 2D računalniško animacijo. V
tem poglavju se bomo osredotočili na 3D animacijo,
ki temelji na programiranem oz. vektorskem računalniškem zapisu in se poslužuje predvsem matematičnih izračunov.
Ples v vetru, Sandra Urankar, mentorica:
Mojca Guštin (Srednja grafična in medijska
šola Ljubljana), Slovenija, 2010.

V tem primeru je poznavanje programske opreme in
njenih orodij nujno. Tako poleg režiserja, scenarista
in glavnega animatorja sodelujejo tudi specializirani
izdelovalci likov, posebnih učinkov, mojster za digitalno barvanje, svetlobo … Potrebna je tudi dovolj zmogljiva računalniška oprema oz. večje število
povprečnih računalnikov, ki se pri zaključevanju oz.
renderiranju* (render) končne animacije združijo v t. i.
farme.
Izdelava 3D računalniške animacije je precej drugačna od preostalih animacijskih tehnik. Vsekakor se
moramo najprej spoznati s programsko opremo, ki jo
želimo za izvedbo ideje uporabiti.
Najprej objektu s pomočjo točk ( patches) določimo vrtenine oz. horizontalne pasove, nato še vertikalne, ki
pa jih lahko izračuna računalnik sam. Tako dobimo
točkovno mrežo ali plašč objekta. Vsaka točka ima
določene koordinate, s katerimi lahko računalnik matematično preračunava premike in določa nove koordinate. Zato bolj kot smo natančni pri izrisovanju
osnovnih točk, lažje je nadaljnje delo. Objektu določimo barve, teksture posameznih delov – površino.
Izdelamo mu skelet oz. kosti, ki bodo služile za gibanje oz. animiranje objekta. Izdelan objekt postavimo
še v t. i. koreografijo, kjer določimo pozicijo kamere, število in barvo luči, postavimo dodatne scenske
* Računalniški programi navadno omogočajo, da med samim
procesom gledamo animacijo v nekoliko okrnjeni obliki, torej slabši
kvaliteti, kjer ne spremljamo premika tekstur, odsevov, padanja
svetlob ... To omogoča hitrejše in lažje animiranje in obdelovanje
objektov. Preden proces dokončno dobi primerno obliko, animacijo
renderiramo, šele tako si lahko končni rezultat ogledamo v polni
kvaliteti.
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objekte ... Ko je vse pripravljeno, lahko začnemo z
animiranjem.
Objekt lahko animiramo korak za korakom, s postopkom pose to pose, in s pomočjo prej določenih akcij,
telesnih mimik oz. t. i. poz. Če predhodno izdelamo
več poz objekta (npr. spreminjanje obrazne mimike
od veselega do žalostnega, mežikanje …) in več akcij
(npr. hoja, ploskanje …), je izdelovanje koreografije
objekta lahko zelo hitro in enostavno. Navadno nam
programi nudijo obilico različnih že izdelanih učinkov in tekstur, ki jih lahko uporabimo za popestritev
naše animacije. Dobimo jih v programskih knjižnicah (library). Ko z animiranjem zaključimo, animacijo renderiramo. To naredimo tako, da programu
določimo zaključevanje oz. shranjevanje posameznih
slik (formata jpg, tiff ...) in jih šele nato v drugem
programu sestavimo v celoto. Renderiramo lahko seveda tudi v zaključeno video datoteko, vendar zaradi
morebitnih zapletov med procesom renderiranja tega
ne počnemo. Po potrebi montiramo. Kot pri drugih
vrstah animacije dodamo še vse potrebne napise in
zvok.

Črv Branko in vetrovni dan, Andreja Peljhan,
mentorica: Mojca Guštin (Srednja grafična
in medijska šola Ljubljana), Slovenija, 2010.

Danes računalniške zmožnosti presegajo »potrebe«
animacije ali pa jo olajšajo do te mere, da se lahko
pojavi vprašanje, ali je to še sploh animacija. Posamezni avtorji gradijo gibanje likov s predhodnim video
posnetkom človeškega giba. Temu definirajo glavne
točke skeleta, ki jih računalnik zazna in preslika v
animacijski 3D objekt. Vsekakor je to napredna oblika, ki omogoča kvalitetno in neopazno uporabo animiranih objektov v filmu.
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HANA REPŠE

Komponente animiranega filma
Zofko in Zofka, mladinski animirani film /
več avtorjev, mentorici: Andreja Goetz, Zarja
Menart (Program Slon), Slovenija, 2010.

A

nimirani film sestavljajo vsebinski – literarni,
vizualni – likovni in kinetični, ter zvokovni
– glasbeni ustvarjalni segmenti. Seveda je poudarek
posameznega dela odvisen predvsem od avtorjevega
zanimanja in namena, vendar so pri dojemanju animacije enako pomembni in vplivajo drug na drugega.

Vsebinski (literarni) segment

Vsebinski del bi lahko opredelili na dva načina. Prvi
je tekstovni ali v tem primeru bolje rečeno literarni
model. Pripada mu zgodba oz. pripoved, ki jo animirani film vsebuje. Te lahko razdelimo na žanre, ki so
v veliki meri skupni filmskim.

Vizualni (likovno-kinetični) segment

Vizualni del sestavljata tako likovni kot kinetični
model, s katerima gledalca vizualno nagovorimo. Likovne prvine (točka, linija, barva, ploskev, prostor in
svetlo-temno, ki nakazuje volumen likov) določajo
vizualno obliko, s pomočjo zakonitostih filmskega
jezika pa določamo vizualno dogajanje. »Če je slikarstvo na površini nanesena oblika, potem bi film
lahko imenovali slikarstvo v tajanju (času).« (Vrabec,
Težak, Borčić, 1978, str. 51)*

Zvokovni (glasbeni) segment

Nemi film sicer potrjuje, da je vizualni del pomemben, vendar so liki, ki jim je dodan zvok, veliko prepričljivejši in gledalec lahko animacijo bolj čustveno

* Vrabec, M., Težak, S. in Borčić, M. (1978). Metode filmske vzgoje.
Ljubljana: Dopisna filmska in TV šola. Dopisna delavska univerza
Univerzum.
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doživi. Če je zvok odsoten, deluje animacija precej
dolgočasno, brez pravega življenja.
Z zvokom najlaže predstavimo sekundarne informacije iz okolja in dogajanje v zunanjem polju (off polju).
Zunanje polje je tisto okolje, ki je izven kadra, gledalec ga na zaslonu ne vidi. Preko zvoka gledalec zaznava prostor kot tridimenzionalen.
Pri zahtevnejših animacijah in predvsem takrat, ko
nastopa dialog, se zvok navadno snema pred snemanjem slike. Tako lahko animatorji objekte animirajo
na podlagi prej slišanega tona, barve glasu in hitrosti govora. Kasneje pri montaži je zelo pomembna
natančna uskladitev slike in zvoka, temu pravimo
sinhronizacija. Ločimo tri nivoje zvoka: šum, govor
(dialog) in glasbo. Pomembna pa je tudi tišina, ki v
animaciji ustvarja napetost, ter zamenjava zvočnih
vlog.

Volk in lisica na motorju, otroški animirani
film / več avtorjev, mentorice: Hana Repše,
Tatjana Urbič, Tina Puntar (Program Slon /
Kinodvor), Slovenija, 2009.

Šumi oz. zvočni efekti so navadno tisti, ki določajo
prostor in objekte v njem, njihovo delovanje in značilnosti. Šume lahko dobro izkoristimo za označevanje dogajanja v zunanjem polju. Če npr. slišimo avto,
dojamemo, da se zgodba dogaja nekje ob cesti ali v
njeni bližini. Z njihovo pomočjo lahko aktivne objekte dodatno okarakteriziramo.
Govor oz. dialog lahko predstavimo kot monolog, dialog ali pa pogovor med objekti. Gre za kakršnokoli
obliko uporabe glasu. Navadno se določenemu liku in
njegovemu karakterju prilagodi ton in hitrost govora.
Iz govora lahko razberemo dogajanje in odnose med
objekti. Uporaba govora v animaciji pogosto sploh ni
potrebna, saj lahko objekti sporočajo že z gibanjem, s
telesno mimiko, prilagojeno glasbo ali šumi.
Glasba pri animaciji deluje povezovalno in na gledalca zelo čustveno vpliva. Pred iznajdbo zvoka v filmu
je dogajanje na platnu spremljal orkester, ki je bil postavljen pod platno oz. oder, kot še danes pri nekate-
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rih gledaliških predstavah in operi. Navadno je glasba
nepogrešljiva na začetku in ob zaključku animacije.
Če je animirani objekt odvisen od glasbene podlage,
torej ob njej pleše ali poje, tako kot govor glasbo posnamemo predhodno, da lahko animatorji časovno
uskladijo njegove gibe in premike.
Če je tišina prisotna ves čas projekcije, se lahko vizualni del zdi zelo dolg in dolgočasen. »Tudi tišina
je lahko v zvočni podobi animacije uporabljena na
kreativen in zanimiv način. Tišina v filmu ni nujno
dobesedna odsotnost zvoka.« (Slatinšek idr., 2006,
str. 28)* Pravilno odmerjeni segmenti tišine pa lahko
v filmski umetnosti dajejo zgodbi posebno napetost
in dinamiko. Tišino kot del dogajanja lahko ponazorimo tako, da uporabimo šume, ki jih v nasprotnem
primeru sploh ne bi slišali, npr. šumenje listja ali kramljanje sosedov.
Različne ravni zvoka se lahko med sabo tudi zamenjujejo. Posebne in zanimive učinke dobimo, če npr.
hojo uglasimo z govorom ali s trkanjem kovin, če žaganju drv dodamo razglašeno violino ...

Deček s srečo, otroški animirani film / več avtorjev, mentorica: Hana Repše
(Program Slon / CID Ptuj), Slovenija, 2009.
* Slatinšek, P., Moškrič, Ž., Starič, M. in Peštaj, M. (2006). Animirani
film in otroški program Slon 2006. Pedagoška gradiva za učitelje
osnovnih šol. Animatečni priročnik. Ljubljana.
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KOLJA SAKSIDA

Vsebina in njeno podajanje
preko animiranega filma

V

sebina je eden izmed poglavitnih členov pri
pripovedovanju zgodbe, pa naj gre za kolaž, računalniški, risani ali lutkovni animirani film. Vsebina
nam narekuje, kakšne karakterje imajo liki, ki nastopajo. Prav tako določa tempo pripovedi, montažo in
zvočno kuliso, ki jo bomo uporabili. Za zgodbo je
pomembno, v kakšnem in katerem časovnem obdobju se odvija; temu prilagodimo tudi vsebino.
Otrokom in mladim so blizu predvsem vsebine, ki se
jih dotikajo in jih poznajo. Uporabimo lahko avtorsko tematiko ali pa predelamo že napisano zgodbo ali
bajko, ki jo prenesemo v gibljivo sliko. Snovanje avtorskih vsebin je najtežje. V vseh primerih pa je temu
procesu in izdelavi likovne zasnove potrebno posvetiti dovolj časa. Brez tega ključnega procesa ni mogoče kvalitetno realizirati dobrega filma. Pomembno je,
da je vsebina jasna in zanimiva.

Burekwood, mladinski animirani film / več
avtorjev, mentor: Kolja Saksida (ZVVIKS),
Slovenija, 2011.

Dobrodošli doma, mladinski animirani film
/ več avtorjev, mentor: Kolja Saksida (KUD
Pozitiv / ZVVIKS), Slovenija, 2011.

Proces nastajanja animiranega filma je dolgotrajen
postopek, zato morajo mentorji vsebino prilagoditi
starosti udeležencev in časovnemu okvirju, ki ga imajo za izvedbo.

Kashmir United, mladinski animirani film /
več avtorjev, mentorja: Kolja Saksida, Miha
Erman (KUD Pozitiv / Kinodvor-program
Kinobalon / ZVVIKS), Slovenija, 2010.

Za najmlajše je najbolje pripraviti krajše delavnice in s
tem preproste vsebine. Za vse starosti so zelo primerni krajši komični zapleti, tako imenovani »gegi«. Ti
filmi naj bodo dolgi 25–45 sekund. Z otroki iz zadnje
triade osnovne šole je mogoče narediti daljši animirani film in tako zgodbo bolj dodelati in jo umestiti
v eno od filmskih zvrsti. Udeleženci teh delavnic pri
snovanju vsebine še zmeraj v največji meri izhajajo
iz fantazijskih in komičnih tematik. Srednješolci pa

Mali pok in veliki zaplet, otroški animirani
film / več avtorjev, mentor: Kolja Saksida
(ZVVIKS), Slovenija, 2010.
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DOBRE PRAKSE

Kolja Saksida / Zavod
ZVVIKS
Kolja Saksida se z animiranim filmom
ukvarja na profesionalni in pedagoški ravni. Znanje otrokom in mladim
prenaša prek avtorskih filmov, z delavnicami in s predavanji. V največji
meri vodi daljše delavnice, na katerih
nastanejo filmi, ki imajo razvito in
poglobljeno vsebino. Ti filmi so prikazani na različnih festivalih in dobivajo
nagrade tako doma kot v tujini. Deluje
v sklopu zavoda ZVVIKS.

se radi ukvarjajo s svojim poglobljenim in kritičnim
pogledom na svet in družbo, ki jih obdaja. V obeh
primerih so lahko animirani filmi dolgi do nekaj minut.
Pri nastajanju animiranega filma se moramo zavedati,
da ni namenjen le udeležencem delavnic, mentorjem
in njihovim staršem, temveč širšemu krogu gledalcev.
Animirani film je že sam po sebi vsebina zase in se
tako od drugih filmskih zvrsti razlikuje v tem, da
nam omogoča ustvariti izmišljen svet, nadnaravne like in zanimive zgodbe. Za udeležence delavnic
in prav tako za gledalce je najzanimiveje spoznavati
nove, nenavadne like in njihove dogodivščine, ki v
realnosti niso možni.

 www.zvviks.net
Kolja Saksida (Slovenija) se s filmom ukvarja kot režiser, producent in pedagog. Pri petnajstih letih je odigral prvo filmsko
vlogo v kratkem filmu Naprej Borisa Petkoviča, sledili so filmi
Rop Stoletja, Vrvohodec, Temna stran lune in celovečerni filmi Jebiga,
Slepa Pega, Rudi Omota ... Z Markom A. Kovačičem je sorežiral
in animiral tri kratke animirane filme o civilizaciji Plastos. Do
sedaj je bila najbolj odmevna njegova lutkovna animirana serija
Koyaa, ki je bila v sezoni 2005 predvajana v oddaji TLP na slovenski nacionalni televiziji. Leta 2009 je s številčno ekipo realiziral kratki lutkovni animirani film z naslovom Mulc-Frača. Leta
2011 je realiziral kratki animirani film Koyaa – Lajf je čist odbit, ki
je bil predvajan na več kot 70 mednarodnih festivalih in drugih
prizoriščih. Saksida je bil kot rezidenčni umetnik povabljen na
CEC Arts Link (New York), Open Workshop (Danska), Talent
Campus (Berlin in Sarajevo), Nipkow Programm (Berlin). Prejel
je dve štipendiji Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, nagrado občinstva za film Koyaa – Lajf je čist odbit na festivalu Animateka 2011 ter posebno nagrado žirije za film Koyaa na Alternative Film festivalu leta 2005. Saksida je direktor in soustanovitelj
produkcijske hiše ZVVIKS.
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KOLJA SAKSIDA

Filmske zvrsti

A

kcijski filmi imajo hiter tempo, veliko akrobacij in naravnih nesreč. Akcija se gradi okoli
glavnega lika, ki se bori protu zlu. Ženski liki so v
teh filmih predvsem njemu v pomoč in imajo manjšo
vlogo, seveda pa obstajajo izjeme.

Posnetek scene za otroški animirani film
Katastrofa, Osnovna šola Trnovo, delavnica
animiranega filma Slon 2009.

Gangsterski filmi ali kriminalke se odvijajo okrog
nezakonitih dejanj. Vključujejo detektive in policiste,
saj v zgodbah nastopajo liki, ki so v navzkrižju z zakonom. Kriminalne vsebine imajo veliko skrivnosti,
zato pritegnejo gledalca.
Drame uporabljajo zgodbe vsem poznanih skupin in
likov, njihove probleme in življenjske situacije. Drame ne vsebujejo pretiranih posebnih učinkov in nimajo veliko komičnih situacij.
Komedija je zvrst, ki se pogosto pojavlja v animiranem filmu. Pisanje dobrih zgodb za komedijo ni enostavno. Vsebuje norčave like in komično vsebino, ki
zabava občinstvo. Zapleti lahko presegajo meje našega razuma.
Grozljivke vsebujejo vsebine, ki gledalcu vzbujajo nelagodna čustva. Njihov namen je prestrašiti gledalca,
hkrati pa vključujejo nenavadne komične elemente.
V njih nastopajo čudni liki, pošasti in realne osebe.
Znanstvenofantastični filmi vključujejo veliko avantur, nadnaravnih bitij, izmišljenih svetov in oddaljenih planetov. Vključujejo najnovejšo ali nam še nepoznano tehnologijo.
Pustolovski filmi imajo zanimive teme, ki se odvijajo
na oddaljenih in nenavadnih prizoriščih. Vsebujejo
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veliko akcije, vendar poudarek ni na nasilju, ampak
na pustolovščini in raziskovanju neznanega.
Zgodovinski filmi imajo mitske tematike, ki vključujejo likovno zasnovo iz davnih časov. V teh vsebinah
nastopa glavni lik in veliko stranskih in malih vlog.
Zgodovinske zgodbe z lepo izdelanimi kostumi so
največkrat veliki spektakli.
Vojni filmi govorijo o vsebinah, povezanih z bojem,
in vključujejo veliko suspenza. V teh filmih se prepletajo motivi iz dram, zgodovinskih in romantičnih
filmov.
Vesterni obstajajo zelo dolgo, imajo dolgotrajno in
razpoznavno tematiko. V njih nastopajo kavboji in
Indijanci, ki imajo konje, pištole in loke. Zgodbe se
odvijajo v divjini in v zaprašenih in opustošenih mestih.

Vestern špageti (Western Spaghetti), PES (eatPES), ZDA, 2008.
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Filmski jezik

F

ilmi lahko prikazujejo življenje, ideje o nekem
življenju ali pa bolj splošne ideje. Zgodbe so lahko tudi popolnoma izmišljene. Da pa bi gledalci razumeli, kaj želimo povedati, moramo spoštovati nekatere zakonitosti filmskega jezika. To je jezik kot vsi
drugi in ima svoje zakonitosti, ki jih moramo poznati
in upoštevati. Še bolje jih moramo poznati, če jih želimo kršiti in tako ustvarjati nove umetnine.

Splošni plan ali total, posnetek iz filma
KOYAA - Lajf je čist odbit, Kolja Saksida
(ZVVIKS), 2011.

Okvir

Pomembna razlika med filmom in našimi očmi je
tudi ta, da ima film okvir. Naš vid takšnega okvirja nima, stvari izginjajo za vidnim poljem. Film pa
ima okvir in paziti moramo, kako stvari, ki jih želimo posneti, postavimo v ta okvir, paziti moramo na
kompozicijo kadra. Kader je najmanjša enota v filmu,
traja od takrat, ko kamero vključimo, do takrat, ko jo
izključimo. V montaži lahko dolžine posnetkov skrajšamo, material lahko režemo, torej kader traja od reza
do reza.

Srednji plan, posnetek iz filma KOYAA - Lajf
je čist odbit, Kolja Saksida (ZVVIKS), 2011.

Kompozicija

Kompozicija ima veliko podobnih zakonitosti kot likovna kompozicija. Lepše je, če upoštevamo pravilo
tretjin in postavljamo like na eno ali drugo stran in
ne na sredino. Če lik gleda proti desni, ga postavimo
malo bolj levo, da ima pred obrazom še nekaj prostora, da lahko diha.

Veliki plan, posnetek iz filma
, Kolja Saksida (ZVVIKS), 2011.

Filmski plan

Pomembno mesto v filmski pripovedi imajo filmski plani
ali izrezi. Delimo jih glede na to, kolikšen je človek na
sliki. Človeka lahko režemo tam, kjer se premika – pri
kolenih, v bokih, pasu, ramah, vratu. Tako poznamo več
planov, na primer daljni plan, splošni plan, ameriški plan,
srednji plan, bližnji plan, veliki plan ter detajl.

Detajl, posnetek iz filma KOYAA - Lajf je čist
odbit, Kolja Saksida (ZVVIKS), 2011.
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Društvo zaveznikov mehkega
pristanka in Luksuz
produkcija
Otroci radi gledajo filme. V osnovnošolskem obdobju so razlike med otroki
v razumevanju filmov lahko zelo velike. Naloga izobraževalcev je, da jim
omogočimo, da gledajo kvalitetne in
raznolike filme, da jim predstavimo
nekaj filmske zgodovine ter da se z
njimi pogovarjamo o življenju, ki ga
filmi prikazujejo, in o pomenu, ki ga
to ima za mlade gledalce. Pri analizi
filma nam velikokrat zmanjka znanja
o teoriji filma.
Otrok ne zanimajo dolga predavanja,
ne pritegne jih »suhoparna« filmska
teorija, v resnici tega tudi ne razumejo in si z večino slišanega nimajo kaj
pomagati. Vizualni medij omogoča,
da pokažemo primere tega, o čemer
predavamo. Pristope k poučevanju
lahko dopolnimo še s tem, da otroci
naredijo svoj film. Filmske delavnice,
na katerih udeleženci vidijo nekaj filmov, poslušajo nekaj filmske teorije
in izdelajo svoje filme, so se izkazale
kot zanimive in poučne. Dokončani filmi so posebna vrednost, saj ob prikazovanju na projekcijah omogočajo stik
s publiko, izvajalci dobijo povratne
informacije, potrditve in spodbude.
Filmi potujejo po festivalih, na katere
so nemalokrat povabljeni tudi ustvarjalci, seveda pa lahko svojo publiko
poiščejo tudi prek interneta.
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Splošni plan ali total imenujemo izrez, pri katerem na
sliki vidimo človeka v celoti in še več od tega. Vidimo, kje je, ali je sam ali je v skupini, kaj je okoli njega.
Vidimo pokrajino. Če je zelo daleč, težko razločimo,
kako je oblečen. Vidimo zgolj barvo njegove obleke.
Srednji plan pomeni, da v sliki človeka vidimo
do pasu. Lahko sta tudi dva človeka. Vidimo zelo
malo prostora okoli njega, lahko pa dobro razločimo obleko, ali ima kaj v roki in kaj naš junak dela.
Bližnji plan pa nam junaka približa, da lahko razločno vidimo njegov obraz. Če je na posnetku le obraz,
plan imenujemo veliki plan ali close up. Takrat vidimo, kako se junak počuti, podrobno lahko vidimo
spremembe na njegovem obrazu. Takšni plani nam
pripovedujejo o čustvih in o počutju.
Detajl še bolj približa junaka, vidimo lahko le del
njegovega obraza, oči ali usta, lahko pa tudi katerikoli del njegovega telesa ali predmetov v prostoru.
S takšnimi posnetki vidimo najmanjše spremembe,
morda premik oči, trzljaj ustnice ter tudi podrobnosti
predmetov, ki tako pridobijo pomen.

Rakurzi kamere

Sredstvo filmskega jezika je tudi rakurz kamere, ki
ga določimo glede na višino kamere v primerjavi
z višino oči našega lika. Če je kamera v višini oči,
potem je to normalni rakurz, ki je običajno najprimernejši. Če je kamera dvignjena (zgornji rakurz) in
snema navzdol na igralca, potem dobimo občutek, da
je igralec majhen, da ga morda kdo opazuje. Ter nasprotno: če kamera snema od spodaj navzgor (spodnji
rakurz), dobimo občutek, da je lik velik, mogočen, da
ima moč. Upoštevanje rakurzov je pomembno tudi
pri snemanju otrok ali sedečih igralcev. Če ga ne upoštevamo, lahko gledalci dobijo občutek, da so igralci
nekoliko nenavadni, nedorasli.

Pri delavničnih oblikah dela z otroki
sta pomembna vzdušje in zaupanje
v skupini. Udeleženci se predstavijo,
povedo svoja zanimanja, katere filme
radi gledajo ... Za mentorja je pomembno, da v začetku izve, ali imajo
kaj izkušenj, ali so že izdelali kakšen
film, kaj želijo poskusiti.

Produkcijska delavnica animiranega filma za otroke in mlade na Animateki v
sodelovanju s studiem AAA.

Dženi Rostohar (Slovenija) je socialna pedagoginja, zaposlena
na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem kot svetovalna delavka
in učiteljica dodatne strokovne pomoči. Vodi videokrožek, kjer
učenci naredijo prve korake v svet animacije, videa in filma.
Predsednica Društva zaveznikov mehkega pristanka Krško, ki
med drugim organizira filmske in video delavnice različnih zahtevnostnih stopenj.

Vaje za šolske skupine
Branje filmskega jezika
Ogled kratkega filma – priporočamo takšnega brez dialogov, govorjenja, ker se tako
izognemo težavam v razumevanju, podnapisom in s tem še enemu jeziku. Po ogledu
povprašamo otroke o vsebini filma. Kaj se
je zgodilo? Kako to vemo? Kaj smo videli? Kako to razumemo? Spodbujamo jih, da
pridemo do razlike, kaj smo razumeli in kaj
smo videli, iz katerih slik smo to razbrali.
Tako pridemo do elementov filmskega jezi-

Na filmskih delavnicah Luksuz produkcije za osnovnošolske otroke, stare
od 9 do 15 let, potrebujemo približno
pet dni, da končamo filme. Podobno
delamo tudi v osnovni šoli, vendar so
tam učenci še bolj zainteresirani samo
za izdelavo filma in jih filmsko znanje
manj zanima. Njim nekaj osnov razložimo ob izdelavi storyboarda, ob snemanju in montaži. Z vsakim končanim
filmom pa se ustvarjalci veliko naučijo
o filmskem jeziku in manipulacijah, ki
so potrebne, da razumemo zgodbo. Ni
treba, da prikažemo vse, da bi stvari
razumeli, in ni vedno treba snemati v
zaporedju – počasi začenjajo razumevati filmski čas in prostor.
 www.drustvo-dzmp.si

ka (na primer: ko on pogleda tja, ko je ona
žalostna, ko vidimo, da se nekdo približuje,
voda teče, slišimo drugačno glasbo ...)
Branje filmskega jezika 2
Isti film si ogledamo še enkrat. Tokrat smo
pozorni na reze, lahko jih štejemo, film ustavimo pri posameznih planih in povemo,
kaj vidimo v kadru – kje smo, kako je kdo
oblečen, kaj dela, kako se počuti, kam gleda.
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Kulturno društvo OTTOmani
Delavnica Frequenze Animate (Animirane frekvence) je nastala leta 2007
kot del poučevanja animacije v okviru
kulturnega društva OTTOmani. Cilj je
ustvariti kratki film, pri katerem izhodišče niso več podobe in materiali,
temveč zvoki, ki se poslušajo, posnamejo in zmontirajo. Tovrstni pristop
združuje dva različna učna postopka:
ob bok poučevanju, strogo povezanemu z gibljivimi podobami, postavimo poučevanje, vezano na zvok, na
raziskovanje, spoznavanje in iskanje
akustičnih sestavin okoliške zvočne
krajine, njihovo snemanje in nadaljnjo
obdelavo, celoten proces pa zaznamuje ustvarjalen pristop k posnetemu materialu in uporabi »zvočnih
predmetov«, ki pri tem nastanejo. Ti
materiali, posneti, izbrani in obdelani v sodelovanju z udeleženci, tvorijo
končno zvočno opremo filma.
Zvočna oprema je nato izhodišče za
ustvarjanje vizualnega dela filma: animacija se oblikuje na podlagi zvočne
opreme in z njo vzpostavi neposreden
odnos, brez tradicionalnih vmesnih
členov, kot sta scenarij ali snemalna
knjiga.
Društvo OTTOmani s sedežem v italijanski Bologni že več kot 10 let snuje
in vodi delavnice, na katerih z otroki
in mladimi ustvarja animirane filme. V
zadnjih letih izvaja delavnico Frequenze Animate, ki temelji na raziskovanju
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ANDREA MARTIGNONI

Zvok v animiranem filmu

F

ilm je od prihoda zvoka dalje najbolj zanimiva
in raznovrstna umetniška avdiovizualna izrazna
oblika, kar jih je človek iznašel.
Zvočni del filma obsega tri temeljne prvine: glas
(igralca ali pripovedovalca v zunanjosti polja),
okoljske zvoke, ki omogočajo realistično dojemanje
zvočne krajine določene sekvence, in glasbo.
Če v igranem filmu glas, združen z obrazom in telesom igralca, pri dojemanju občinstva prevlada nad
drugimi prvinami zvočne opreme, pa pri animaciji
ne obstaja »telo igralca«, ne obstaja njegov glas, in
tudi ko animirani film vsebuje dialoge ali pripoved,
je glavni protagonist filma v bistvu tesen odnos med
zvokom/glasbo in gibanjem podob. Zvočne prvine,
ki so na videz drugotnega pomena, zavzamejo več
prostora in dejansko prevladajo, tako da je lahko glas
pogosto dojet tudi kot le ena od prvin, vključenih v
organizacijo zvokov filma, in ohrani funkcionalnost
tudi neodvisno od razumevanja besedila.* Ena glavnih posledic tega posebnega avdiovizualnega odnosa pri animiranih kratkometražcih je, da je ta oblika filmskega izraza brez meja, izvoziti jo je mogoče
kamorkoli na svetu, saj je razumljiva odraslemu in
predvsem otroškemu občinstvu, ne da bi bilo treba
vsebino podati z jezikovnimi sredstvi.
Druga pomembna značilnost animiranega filma je,
da ni mogoče snemanje zvoka v živo, temveč je treba
sinhronizirati ločeno nastale vizualne in zvočne prvi-

* Dva od številnih nazornih primerov tega sta filma Ježek v megli
( Jožik v tumane) Yurija Norsteina (1975) in Mala Vasilisa (Malenkaja
Vasilisa) Darine Schmidt (2007), pri katerih lahko glas pripovedovalca
odigra svojo vlogo tudi samo zahvaljujoč zvočnosti ruskega jezika,
tako da razumevanje filma tudi brez prevoda ni okrnjeno.

ne. To terja tehten razmislek animatorja in ozvočevalca filma o obstoječem odnosu med zvokom in
podobo: zvok bo vedno nekaj, kar se zgodi prej ali
pride pozneje, nikoli ne bo mogoča sočasnost obojega. Lahko bi rekli, da sta se tako animirani kot igrani
film rodila nema, toda animirani film tudi ostaja nem
oziroma ga je še vedno treba ozvočiti. Ni naključje,
da precejšen del produkcije animiranih filmov temelji na že obstoječih glasbenih kompozicijah in da ta
pristop k odnosu glasba–podoba pogosto uporabljajo
tudi šole animacije kot propedevtiko pri prvih delih
učencev.
Ta posebni odnos animiranega filma z glasbo in zvokom pride do izraza, ker pripovedna in dramaturška
razsežnost te filmske oblike temelji na ritmu, na frekvenci »24 podob na sekundo«. Zdi se, da se gibanje risb, predmetov in animiranih oblik pri animaciji
ravna po podobnih pravilih kot sodobno glasbeno

in snemanju zvoka in zvočne krajine
z namenom, da se ustvari zvočna
oprema, ki se nato z različnimi animacijskimi tehnikami interpretira in
uporabi v končnem izdelku, kratkem
animiranem filmu.
Delavnica Frequenze Animate je bila
izvedena že večkrat v različnih krajih
in na festivalih v Italiji, Franciji, Nemčiji, na Poljskem in v Rusiji, kratki
filmi, ustvarjeni na delavnicah, pa
se uvrščajo v tekmovalne programe
mednarodnih festivalov.
OTTOmani so: Michela Donini, Roberto Paganelli, Noemi Bermani, Andrea
Martignoni.
 www.ottomanilaboratori.blogspot.com

Dežela robotov (Terra di Robot), otroški animirani film / več avtorjev, mentorji: Michela Donini, Noemi Bermani, Andrea Martignoni,
Roberto Paganelli (OTTOmani), Francija/Italija, 2011.
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Razbiti sesuti Klee (Crashed Crumbled
Klee), mladinski animirani film / več
avtorjev, mentorji: Andrea Martignoni,
Roberto Paganelli (OTTOmani laboratori),
Nemčija/Italija, 2011.

skladanje. To omogoča tudi izjemno svoboden pristop pri uporabi materialov, ki lahko tvorijo zvočno
opremo – vsaka prvina, ki jo zazna uho, bodisi da izvira iz okoliške zvočne krajine ali pa je ustvarjena namenoma, lahko postane »zvočni predmet«, ki je bolj
ali manj iztrgan iz izvirnega konteksta in svobodno
vključen v organizacijo sestavin zvočne opreme. Prav
iz tega razloga se lik skladatelja glasbe v klasičnem
pomenu umakne liku »alkimista zvokov«, ki združuje
kompetence glasbenika s kompetencami oblikovalca
zvoka.
Andrea Martignoni (Italija) je glasbenik, oblikovalec zvoka, profesor zgodovine animacije. Ustvaril je zvočno opremo za kratke
animirane filme Bluja, Saula Saguattija, Micheleja Bernardija,
Pierra Hérberta in drugih. Poučuje zgodovino animacije na
likovni akademiji v Palermu in tesno sodeluje z več mednarodnimi festivali, na katerih vodi mojstrske tečaje in delavnice ter
predava o temah, povezanih z animacijo in zvokom. Z vsega
sveta prejema vabila za sodelovanje v mednarodnih žirijah in ko-

Animirane frekvence #1 (Frequenze
Animate #1), otroški animirani film / več
avtorjev, mentorji: Andrea Martignoni,
Michela Donini, Roberto Paganelli
(OTTOmani laboratori), Italija, 2009.

misijah. Na več mednarodnih filmskih in glasbenih festivalih po
Evropi je nastopal s kolektivom Basmati, Pierrom Hérbertom,
Theodorejem Ushevom in Compagnio d'Arte Drummatica. V
sodelovanju s kolektivom Basmati B. C. in kulturnim društvom
Ottomani vodi delavnice in dejavno promovira italijanski animirani film v mednarodnem prostoru. Na 23. mednarodnem festivalu kratkega filma FilmFest v Dresdnu je prejel nagrado zlati
jezdec za najboljšo filmsko glasbo, leta 2010 pa nagrado združenja
Asifa za Italijo. S Paolo Bristol je bil sokurator zbirke DVD-jev o
sodobni italijanski animaciji.
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Filmska delavnica za otroke;
postopek nastajanja
animiranega dela

Snemanje filma Mulc - frača, režija: Kolja
Saksida (A Atalanta / ZVVIKS), 2009.

Filmska ekipa

V

eliko ustvarjalcev, filmskih delavcev je potrebnih, da nastane film. Nekateri od njih pripravljajo in delajo že pred snemanjem. Treba je napisati
zgodbo, jo pripraviti za snemanje, izbrati prostore za
snemanje, igralce, kako bodo ti oblečeni. Pri animiranem filmu je treba izdelati junake, lutke, sceno, potrebni so risarji, kiparji ...
Na samem snemanju filma ima poleg režiserja in snemalca delo še ekipa, ki snema zvok, ter mnogo ljudi,
ki urejajo videz scene, igralcev ter veliko asistentov, ki
skrbijo, da vse poteka po načrtu, da imajo pri roki vse
potrebno tudi za snemanje prizorov, ki bodo sledili.
Pri animiranem filmu mora delati še ekipa lutkarjev,
animatorjev, ki »oživijo« junake. Po končanem snemanju gre film v montažo, montirata se slika in zvok,
izdelajo se napisi, grafike in animacije. Ti procesi trajajo različno dolgo, odvisno od dolžine, zahtevnosti
filma, tudi od razpoložljivih sredstev. Šele potem si
lahko film ogledamo gledalci. Na premiero je navadno povabljena vsa ekipa, prijatelji, znanci in poznavalci filmov, filmski kritiki.

Zgodboris za film Mulc - frača, Milanka
Fabjančič, 2009.

Ogrodje za animacijsko lutko za film
Mulc - frača, 2009.

Postopek nastajanja animiranega filma

Res je potrebnih veliko ljudi, da nastane film, vendar
pa se vsak film začne z neko idejo, ki jo scenarist
razvije v zgodbo in v filmsko pripoved. Režiser lahko
vzame že napisano zgodbo, roman, jo dopolnjuje,
predela. Na koncu pa jo je vseeno treba oblikovati

Animacijska lutka za film Mulc - frača, 2009.
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Zdravo z naravo, otroški animirani film / več
avtorjev, mentorici: Hana Repše, Tatjana
Urbič (Osnovna šola Pivka / Program Slon),
Slovenija, 2009.

v scenarij in napisati tako, da bo razumljiva tudi
drugim ljudem na snemanju, da bodo vedeli, kaj
delajo. Običajno jo prepišejo, bolje rečeno prerišejo v
storyboard. Narišejo posamezne sličice, kot si sledijo in
jih bomo videli v filmu. Označijo, kako se bodo igralci
ali kamera gibali, kaj kdo reče. Storyboard je videti kot
kakšen strip. V njem se vidijo tudi plani, nekatere
kompozicije. Pri animiranem filmu je pomembno,
da predvidimo in izračunamo dolžine posameznih
prizorov, naredimo animatik. Posnamemo dialoge in
predvidimo čas trajanja posameznega kadra ali scene.
Iz tega lahko izračunamo, koliko sličic bomo morali
narisati ali posneti.
Včasih imajo otroci težave pri postavljanju svoje
zgodbe v slike. Govorijo o odnosih, ne zmorejo pa
razmisliti, kako bodo te odnose prikazali.
Film ima tudi sinopsis, zelo kratek opis zgodbe filma,
da jo lahko predstavimo drugim.
Ko se začne animiranje ali snemanje, je pomembno,
da so stvari pripravljene. Kaj moramo narediti, je zelo
odvisno od tega, katero tehniko smo izbrali. Vedeti
moramo, kje se bo zgodba dogajala, kdo bodo junaki.
Delamo lahko v resničnem svetu ali pa je vse zelo
domišljijsko. Če je treba, narišemo ali izdelamo sceno, junake. Za risano animacijo je treba narisati toliko
risb, kolikor smo jih predvideli v animatiku, če bomo
snemali stop-motion, pa delamo tako, da snemamo
ali zajemamo sliko za sliko. Fotografiramo lahko s
fotoaparatom ali povežemo kamero z računalnikom
in zajemamo slike v računalnik. Nekdo mora med slikami premikati junake, če je teh več, je najbolje, da
vsak skrbi za enega. Pazljivi moramo biti, da se kamera na stativu ne premakne, ker bomo le tako dobili
resničen občutek gibanja. Z načinom gibanja bomo
našim junakom dali značaj. Če junaki govorijo, bomo
poslušali dialoge in poskusili oblikovati njihova usta,
obraz in geste po govoru.
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Ko je vse posneto, gre lahko material v montažo. To
pomeni, da ga moramo z računalnikom dokončno
oblikovati in obdelati. Če smo delali z lutkami, je včasih treba pobrisati pripomočke, s katerimi smo si pomagali, denimo žice ali vrvice. Izrežemo dele, ki nam
niso všeč ali se niso posrečili, postavimo zaporedje,
da bo zgodba gledalcem razumljiva. Sestavimo zvok
in sliko, sinhroniziramo govor. V montaži je zadnji
čas, da se razmišlja tudi o glasbi, za katero moramo
imeti avtorske pravice. Proti koncu je treba dodati še
napise, naslove in odjavno špico filma. Napišejo se
sodelujoči in njihove vloge pri filmu. Preden končamo, je priporočljivo, da si film ogledajo drugi udeleženci in povedo svoje mnenje. Tudi kdo, ki zgodbe
ne pozna, saj tako lahko preverimo, ali je naš filmski
jezik razumljiv.

Kače, otroški animirani film / več avtorjev,
mentorici: Zarja Menart, Andreja Goetz
(Javni zavod Mladi zmaji / program Slon),
Slovenija, 2010.

Pri samem snemanju in montaži je treba imeti tudi
nekaj tehničnega znanja. Znati moramo rokovati s
stativom, snemalno opremo ter vedeti, kako vse med
seboj povezati s kabli. Pomembno je, kako se kamera
priključi na računalnik, saj je pri priključevanju veliko nesreč in poškodb opreme. Poznati je treba nekaj osnovnih orodij in osnov programa, s katerim se
montira. Pomembno je, kako se prestavlja material na
časovno os (timeline), kako se reže, briše in spaja.
Ko so filmi končani, lahko pripravimo javno projekcijo. Povabimo prijatelje, sošolce, znance, starše. Mladi avtorji predstavijo filme, povedo, kako je potekalo
snemanje, ali so bili kakšni zapleti, kaj so pričakovali,
kaj so dobili. Pri teh predstavitvah je zanimivo, kako
strokovno se mladi avtorji pogovarjajo, in tako je
takšna projekcija za gledalce tudi izobraževalna.
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DOBRE PRAKSE

Vzgojno-izobraževalni
program animiranega filma
Slon in festival Animateka
V Sloveniji je področje animiranega filma, vsekakor tudi filma, v formalnem
osnovnošolskem in srednješolskem
izobraževanju zelo slabo zastopano.
Čeprav so novi, posodobljeni šolski
učni načrti precej odprti za vnašanje
tovrstnih vsebin v praktični pouk, je
znanje učiteljev na področju avdiovizualnih vsebin in uporabe novih medijev vseeno precej šibko. Redki učitelji
pa se kljub temu zavedajo pomena
vključevanja tega področja v šolski
proces. Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon in Mednarodni festival animiranega filma
Animateka poskušata zapolnjevati to
vrzel z različnimi vsebinami za otroke,
mlade, študente, starše in učitelje, od
delavnic animiranega filma do projekcij s pogovori in z drugimi aktivnostmi,
ki se izvajajo vse leto.
Festival Animateka vsako leto decembra predstavi širši javnosti novo
produkcijo kratkometražnega animiranega filma v vzhodni in srednji
Evropi, medtem ko je Otroški in
mladinski program Slon namenjen
predvsem mlajšim. Domačo publiko
vseh starosti seznanjamo z dosežki
slovenskih in tujih ustvarjalcev ter ji z
organizacijo spremljevalnih dogodkov
festivala nudimo prepotrebna znanja
za kritično presojo in ustvarjanje novih kulturnih dobrin.
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HANA REPŠE

Animirani film v vzgojnoizobraževalnem procesu

A

nimirani film je umetniška zvrst, ki se je z razvojem novih medijev začela uveljavljati tudi
v likovni umetnosti. Animacijo uporablja tudi gospodarstvo z različnimi marketinškimi prijemi, s katerimi nas želijo prepričati, kaj potrebujemo. Ker je
marsikateri animirani film vpet v potrošniško kolesje, je pomembno, da se jih zavedamo in celoten krog
spremljamo s kritično distanco.
Otroci so danes že zelo zgodaj v kontaktu z avdiovizualnimi podobami, zato jih je potrebno sočasno
navajati nanje. Pomembno je izbrati kakovostne vsebine in pomembno se je o njih pogovarjati. Prav tako
je pomembno izbrati pravi trenutek in prostor zanje.
Mladi lahko animirani film gledajo ali ga ustvarjajo.
Ob gledanju spoznavajo tematiko, razvijajo empatijo
in prek pogovorov kritično distanco. Hkrati pa nezavedno sprejemajo tudi filmski jezik, filmsko govorico. To pa je potrebno ozavestiti, kar lahko storimo z
analizami filmov ali s praktičnim delom.
Praktično delo je tudi izkustveno delo. Otroci in
mladi na ta način lažje in z drugačnim zanimanjem
spoznavajo različne učne vsebine ter pridobivajo življenjske izkušnje. Animirani film je v izobraževalnem procesu pomemben, saj je konglomerat različnih
področij. Povezuje likovno področje, glasbo, jezik in
literaturo, matematiko, fiziko, gibanje, računalništvo
… Mladi pri takšni obliki dela lahko »srfajo« med
različnimi področji, jih spoznavajo na praktičen način glede na zanimanje in potrebe filmskega projekta
ter sodelujejo v skupinskem delu.

Animirani film največkrat zahteva prav sodelovanje
skupine. Mladi v skupini oblikujejo pozitivno komunikacijo, drug drugega spodbujajo, saj težijo k skupnemu cilju, učijo se izražati svoje mnenje in si s tem
krepijo samozavest. Projektno delo v animiranem filmu za mlade predstavlja velik izziv, saj sodelujejo pri
procesu celostno. Zasnujejo idejo, raziščejo tematiko,
ki jo želijo predstaviti, poiščejo in izberejo primerne
materiale, izdelajo like in scenografijo, rokujejo s kamero ali fotoaparatom in z računalnikom, snemajo
sličice in snemajo zvok, kar zahteva dobro koncentracijo celotne skupine. Ukvarjajo se z iskanjem najbolj primernega načina, da lahko prek slike in zvoka
izrazijo svojo zamisel, posnete slike in zvok z montažo oblikujejo v končno celoto ter izdelek predstavijo
javnosti.
Ker je izobraževanje danes velikokrat omejeno na
učne načrte posameznih predmetov, bi lahko projektno delo opredelili takole. Pri biologiji, zgodovini ali katerem drugem predmetu spoznajo tematiko
in zasnujejo zgodbo, pri jeziku izdelajo scenarij, pri
likovnem pouku izdelajo like in scenografijo, pri računalniških urah snemajo sličice, pri glasbi oblikujejo
in snemajo zvok ter pri likovnem pouku ali računalništvu montirajo celoto. Gibanje likov analizirajo pri
športni vzgoji, fizikalne zakone gravitacije in druge
pomembne značilnosti gibanja predmetov raziskujejo pri fiziki. Takšno medpredmetno delo je seveda
zahtevno za učitelje in zahteva visoko stopnjo sodelovanja, vendar se končni rezultat vsekakor obrestuje.
Mladi pa bodo videli smisel in razumeli sprejete informacije celostno, tako se jim bo izkustveno praktično delo dolgotrajno usidralo v spomin.
Vpeljevanje animiranega filma v učni sistem dosega
naslednje cilje vzgoje in izobraževanja:

Program Slon je pedagoški program,
ki s svojimi aktivnostmi predvsem
mlade spodbuja k spoznavanju kakovostnega animiranega filma. S širokim
spektrom vsebin (predavanja, projekcije, delavnice, pedagoška gradiva,
DVD z vrstico, ki spodbuja pogovor z
otrokom) ponuja različnim starostnim
skupinam prilagojeno spoznavanje
animiranega filma na analitičen in
praktičen način.
Vsem projektom pa je skupen cilj
ozaveščanje, vzgajanje in izobraževanje slovenskega občinstva o kakovostnem animiranem filmu. Sestavljajo
jih predvsem delavnice in projekcije
animiranega filma ter predavanja s
pogovori, ki animirani film prikazujejo
v vsem njegovem bogastvu. Z udeležbo na različnih aktivnostih programa
Slon udeleženci ne bodo videli le kakovostnih animiranih filmov, temveč
bodo tudi celostno in celovito spoznali umetnost animiranja in animiranih
filmov. S tem želimo otroke spodbuditi h kritičnemu mišljenju, v njih razvijati empatijo in krepiti ustvarjalnost.
Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon je Evropska komisija v letu 2009 prepoznala kot primer dobre prakse. V letu 2010 se je
program Slon predstavil na Unescovi
2. svetovni konferenci o umetnostni
vzgoji v Seulu.
 slon.animateka.si
 www.animateka.si
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Izobraževalni cilji
 S praktičnim delom mladi usvojijo osnove izbranih animacijskih tehnik ter kombinirajo in eksperimentirajo z animacijsko
tehnologijo;
 spoznajo film oz. animirani film kot umetniško zvrst;
 naučijo se ločevati med boljšim in slabšim izdelkom ter
Lonec bi šel, pa nima nog, otroški animirani
film / več avtorjev, mentorice: Hana Repše,
Tatjana Urbič, Tina Puntar (Kinodvor /
program Slon), Slovenija, 2009.

kritično argumentirati, zakaj tako menijo;
 usvojijo osnovna znanja izdelave scene in scenarija, snemanja, računalniške montaže in uporabe zvoka;
 spoznajo uporabo namenske tehnične in programske opreme;
 končne izdelke predstavijo širši javnosti, s čimer se krepita
njihova samozavest ter občutek za celovito izvedbo filmskega projekta;
 z uporabo različnih tehnologij spodbujamo vseživljenjsko
izobraževanje;
 z vključevanjem animiranega filma v izobraževalni proces
spodbujamo ustvarjalno rabo vsakdanjih tehnologij (internet, mobilni telefoni, računalnik, iPod …).

Vzgojni cilji
 spodbujamo ustvarjalnost, empatijo in kritično mišljenje;
 mladi razvijajo odnos v skupini in medsebojno sodelovanje
ne glede na spol, narodnost ter socialno in kulturno poreklo
oz. druge razlike;
 krepijo medsebojno strpnost, zavest o zdravih medčloveških
odnosih ter pravice do enakih možnosti;
 razvijajo logično spajanje in povezovanje različnih umetniških elementov (literatura, likovnost, zvok) ter usvajajo in
prepletajo v projekt znanja z drugih področij;
 z izdelavo scenarija, zapisovanjem ideje ter medsebojno
komunikacijo krepijo odnos do maternega jezika in razvijajo
znanje o njegovi rabi – lahko tudi o drugih jezikih;
 prek projektnega dela razvijajo občutek do resnega, t. j. profesionalnega dela, saj jim je eden od motivov tudi predstavitev nastalih del.
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MARKO ŠEBREK

Delavnica animiranega filma
pri likovni vzgoji

M

Delavnica animiranega filma Premakni! 2010.

Animacija oz. animirani film je v osnovni šoli v rednih učnih načrtih našla prostor pri izbirnem predmetu Likovno snovanje III v poglavju vizualni mediji.
Animacija je tisto področje, ki pokriva in povezuje
vsa likovna področja, opredeljena v učnem načrtu
za likovno vzgojo v osnovni šoli: risbo, slikarstvo,
grafiko, kiparstvo, prostorsko oblikovanje. Širok je
razpon medpredmetnega povezovanja, in sicer z glasbo, s tehniko, z matematiko, s slovenščino, fiziko, z
biologijo, medijsko vzgojo … Gre torej za disciplino,
ki je sodobna v tem smislu, da je interdisciplinarna,
povezuje področja in omogoča celostno razumevanje
in dojemanje sveta. Iz tega dejstva sledi, da je njena
uporaba primerna in ustvarjalna za vse osnovnošolske učence od prvega do devetega razreda. Rešitev
vidim v različnih oblikah projektnega dela, bodisi kot
tehnični ali kulturni dan v šoli, bodisi kot delavnico v
okviru krožka ali izven šolskih okvirov.

Delavnica animiranega filma Premakni! 2010.

edijske vzgoje je v vzgojno-izobraževalnih
institucijah občutno premalo glede na to, v
kolikšni meri nas vsakodnevno obkrožajo produkti
avdiovizualnih medijev (filmi, animirani filmi, televizijski oglasi, animirana spletna besedila, mobilna animacija, spletne pasice, animirani smeški, animirani
avatarji, video igre …). Mladi šele prek izkustvenega
učenja in dela z medijskimi orodji spoznajo manipulativne in ustvarjalne možnosti medija.

Izdelava likov za animirani film, Osnovna
šola Kungota, 2010.

Projektno delo temelji na predpostavki vsestranskega razvijanja učenčeve osebnosti. Vsestranskost je v
tem primeru razumljena kot celovit pristop k učencu
z namenom vsestranskega spodbujanja posamezniko-
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vega razvoja prek njegove aktivnosti – sam raziskuje,
predlaga ideje, načrtuje ter spoznava. Na ta način razvija svoje sposobnosti, uri spretnosti, razvija pozitivne osebnostne lastnosti ter ob delu in svojem izdelku
gradi pozitivno samopodobo.

Poljub, mladinski animirani film / več
avtorjev, Osnovna šola Dob, mentorice:
Maja Škorjanc, Tatjana Urbič (Osnovna šola
Dob / Program Slon), Slovenija, 2010.

Pri pouku ali projektu učenci izdelajo svoj animirani
film v različnih tehnikah animiranega filma (risana
animacija, 2D in 3D stop-motion, piksilacija) s pomočjo široke palete likovnih materialov in raznih
orodij ter pripomočkov (svinčnik, voščenke, suhe
barvice, tempera barve, čopiči, palete, papir, barvni
papir, lepilne blazinice, lepilni trak, tekoče lepilo, lepilo v stiku, žica, škarje, plastelin, fotoaparat, video
kamera, stojalo, mikrofon, program Monkeyjam, računalnik).
Za učence je bistveno, da spoznajo pot od ideje do
izdelka. Sami izbirajo ideje za zanimivo zgodbo,
zasnujejo scenarij, izdelajo scene in animacijske like,
pripravijo potrebne naprave za snemanje in druge
pripomočke ter programsko opremo, snemajo sliko
(video oz. vizualni del), snemajo zvok (avdio), izdelajo končni izdelek (montaža).
Po izkušnjah doma in v tujini so glavni nosilci aktivnosti v vseh etapah učenci sami. Vloga in delo učitelja-mentorja sta manj pomembna, saj je on tisti, ki
učence usmerja in jim svetuje. Učenci skupaj z mentorjem oblikujejo in izrazijo idejo, pripravijo načrt za
uresničitev ideje, ves potrebni material in pripomočke. Nujno je, da mentor otrokom pusti vso kreativno
svobodo ustvarjanja, saj se le tako lahko z ustvarjalci
nadeja sproščenega, ustvarjalnega in plodnega dela.
Takšno delo omogoča učenje iz lastnih izkušenj, kar
poveča kakovost in trajnost pridobljenega znanja.
Učenci se s takšnim načinom učenja največ naučijo.
Hkrati pa je mentor tisti, ki procesu vso pot intenzivno sledi, saj je največkrat le tako lahko končni rezultat
tak, kot so si ga učenci zamislili.
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V praksi se je za izdelavo animiranega filma za najboljšo izkazala tehnika stop-motion animacije. Včasih se seveda tehnike tudi kombinirajo med seboj.
Nekateri posamezniki-individualisti se lotijo risane
animacije, vendar redko. Otroci radi posegajo po
materialih, kot so papir, barvni papir, plastelin, flomastri, suhe barvice in tempera barve. Ti materiali so
lahko dostopni in blizu večini učencem. Pri stop-motion animaciji otroci like animirajo neposredno, pri
čemer je pomembna motorična angažiranost otrok
pri delu. Gre za precizno premikanje likovnega kolaža ali lutke iz faze v fazo, kar pa zahteva natančno in
dolgotrajno fino motoriko rok. Trud, ki ga to zahteva,
otroci kompenzirajo z visoko stopnjo motiviranosti,
ki jo ustvarja želja po končnem rezultatu. To je zaznati tudi pri učencih s posebnimi potrebami.

Izdelava scene za animirani film, Osnovna
šola Kungota, 2012.

Za najmlajše je najprimernejše izdelovanje raznih
enostavnih optičnih igrač, pri čemer spoznavajo
osnove animacije in iluzijo gibanja (taumatrop, folioskop, flipbook).
Pri organizaciji dela se je za najučinkovitejše izkazalo
delo v skupini z največ petimi udeleženci. Običajno
se otroci sami razporedijo v skupine, ko pa ne gre, to
izvede učitelj. Ta otroke pripravi za skupinsko delo in
jim poda navodila. Učenci se v skupinah dogovorijo o
poteku dela ter sestavijo načrt dela po točno določenih fazah. Po opravljeni nalogi sledi poročanje vodij
skupin. Izdelek je treba tudi ovrednotiti z uspešno,
zelo uspešno ali inovativno. Delo v skupini je vedno
obrodilo sadove, kljub temu da so bile včasih skupine po spolu in starosti heterogene. Zame kot učitelja
likovne vzgoje je čudovito spoznanje to, da ta dejavnost vedno preraste v ustvarjalnost, saj se otroci radi
likovno izražajo.
Zaradi svojih značilnosti projektno učno delo presega klasični pouk, k čemur teži sodobna šola. Skozi
projektno učno delo stremimo k nenehni samostojnosti in aktivnosti otroka, ki ves čas procesa pridobi-
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va izkušnje, spretnosti in znanja z različnih področij.
Čeprav projektno učno delo navadno izvajamo ob
tehniških dnevih, ne smemo zanemariti možnosti, ki
nam jih ponujajo eno- ali večdnevne delavnice. Bodisi v okviru šole ali izven nje, saj se takrat lahko želene
problematike lotimo še bolj poglobljeno.
Izdelava scene za animirani film, Osnovna
šola Kungota, 2012.

Izdelava junakov za animirani film, Osnovna
šola Kungota, 2012.

Izdelava junakov za animirani film, Osnovna
šola Črnomelj, 2010.
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Medtem ko učenci izdelujejo animirani film, se seznanijo z določeno tehniko animiranega filma oz.
dopolnijo znanje o njej ter spoznajo pot od ideje do
izdelka. Ves čas so zelo motivirani, aktivni, navdušeni, kreativni in ustvarjalni. Učenci ob koncu projekta
vedno z veseljem pokažejo svoj animirani film. Še
ljubše jim je, če vedo, da bodo z njim tekmovali na
kakšnem mednarodnem festivalu ali natečaju.
Zelo pomembno je, da že mlajše učence postavimo
v situacije, v katerih se srečajo s tehničnimi procesi.
V njih na ta način spodbujamo interes za samostojno odkrivanje, spoznavanje in ustvarjalnost. S tem si
krepijo samozavest in samospoštovanje, kar pa je zelo
pomembno za njihov nadaljnji osebnostni razvoj.
Marko Šebrek (Slovenija) je diplomiral na oddelku
za likovno umetnost mariborske Pedagoške fakultete (2004) in na Fakulteti za naravoslovje in matematiko - PTHV (2012). Trenutno poučuje likovno
umetnost ter tehniko in tehnologijo na OŠ Kungota
pri Mariboru. Ukvarja se s fotografiranjem pa tudi
s pedagoškimi programi doma in v tujini (delavnice
animiranega filma, grafitov, fotografije, stripa, mozaika). Je član Društva za oživljanje zgodbe 2 koluta in
Foto kluba Maribor.
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uspešna oblika in metoda sodobne inženirske pedagogike.
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
 Bezjak, J. (2003): Idejni projekti ob tehniških dnevih. Ljubljana: Somaru.
 Borčić, M. (2008): Animirani film – šola samostojnega učenja. H. Repše (Ur.), Zbornik Slon: vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon (str. 11–17). Ljubljana: Društva
za oživljanje zgodbe 2 koluta/Javni zavod Kinodvor.
 Novak, H. (1990): Projektno učno delo, drugačna pot do
znanja. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 Papotnik, A. (1993): Zgodnje uvajanje v tehniko. Maribor:
Založba obzorja.
 Radešček, B. (2008): Animirani film kot del širše filmske
vzgoje otrok s posebnimi potrebami. H. Repše (Ur.), Zbornik
Slon: vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon
(str. 31–39). Ljubljana: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta/Javni zavod Kinodvor.
 Rupnik, D. (2008): Razmah animacije. H. Repše (Ur.), Zbornik Slon: vzgojno-izobraževalni program animiranega filma
Slon (str. 19–21). Ljubljana: Društva za oživljanje zgodbe 2
koluta/Javni zavod Kinodvor.
 Učni načrt za likovno vzgojo, program osnovnošolskega izobraževanja, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod
RS za šolstvo, 2004
 http://www.animwork.dj/twa/
 http://www.zptu.si/~jozicab/
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DOBRE PRAKSE

SANDRA MALENICA, HRVOJE SELEC

VAFI – Varaždinski
mednarodni festival
otroškega in mladinskega
animiranega filma

Pomen otroškega in
mladinskega animiranega filma

Festivali, ki promovirajo ustvarjalnost
otrok, so mesta, kjer vse to pride do
izraza – VAFI je festival, kjer spoštujemo različnost, svobodo in pravičnost.
Kjer lahko otroci in mladi izmenjajo
izkušnje in sklenejo nova prijateljstva.
 www.vafi.hr
 www.vanima.hr

Z

elo pomembno je, da so otroci že od najzgodnejšega obdobja dalje vključeni v dejavnosti, ki jih bodo vodile skozi svet, v katerem živimo
– svet hitrega tempa, množičnih medijev, globalizacije in informacij. Še mi odrasli se v njem z lahkoto
izgubimo, kako se ne bi otroci in mladi. Tehnika in
novi mediji postajajo prioritete našega vsakdana, zato
si moramo prizadevati za vzgojo otrok in mladine –
znati morajo razlikovati med dobro in slabo vsebino
medijev, a ne samo vsebino, tudi formo. Biti bi morali
kritični do vsebin, ki so jim izpostavljeni.
Obdaja nas svet, v katerem novo hitro zamenja staro,
in morali bi preudarno izbirati vrednote med tistimi,
ki so prave, in tistimi, ki so napačne. Prave vrednote
bi morali posredovati otrokom in jih udejanjiti.
Pravica do izražanja skozi film, predvsem skozi animirani film, je izjemno pomembna, saj spodbuja
ustvarjalnost. Otroci in mladi lahko skozi animacijo
izrazijo svoje strahove, želje ali preprosto svoj pogled
na svet. Individualizem tega procesa jim bo vlil samozavesti in jim dal odmerek varnosti, ki omogoča
preživetje.
Uniformnost, predpisi, igranje po političnih in globalnih pravilih ne smejo zmagati in najmočnejše orožje
proti zakrknjeni birokraciji in politiki je – umetnost.
Ta nam omogoča, da ostajamo zvesti sami sebi in da
gremo skozi življenje kot zmagovalci, ne kot sledilci.
Vsepovsod smo izpostavljeni najnizkotnejšim vsebinam – na spletu, v časopisih, ki se prodajajo z rume-
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nimi temami in senzacijami, katerih edini cilj je povečevati ratinge in ustvarjati dobiček. Nič ni narobe, če
se zabavamo, toda na to moramo gledati kot na razvedrilo in ne dopustiti, da postane obsesija. Poznati
moramo razliko.
Animacija je sijajna kombinacija logike, matematike,
besed, intuicije in ustvarjalnosti in otroci in mladi s
pomočjo te dejavnosti razvijajo svoje potenciale, kognitivne sposobnosti, naučijo se potrpežljivosti, razmišljanja, strukturiranja ...

Zmenek (Hodanje), Ana Busija, mentorja:
Sandra Malenica, Hrvoje Selec (Filmskokreativni studio VANIMA), Hrvaška, 2012.

Ni pomembno, ali bodo »mali« animatorji postali
»veliki« – važno je, da občutijo zadovoljstvo ob tem,
da so del sveta, v katerem so nekaj premaknili, v katerem so nekaj oživili.
Zato so mesta, kjer se zbirajo ustvarjalni otroci, pomembna. Vzajemno prijateljstvo in izmenjava izkušenj, spremljanje filmov drugih, vse to vpliva na tiste
začetne postavke – izobraževanje in kritičen odnos
do vsebin, ki smo jim izpostavljeni.

My baby, Ante Solomun, mentorja: Sandra
Malenica, Hrvoje Selec (Filmsko-kreativni
studio VANIMA), Hrvaška, 2012.

Film, kakršen je, ne sme izumreti – kinematografi ne
smejo postati pokopališča, ki hlepijo po žarometih in
občinstvu. Sodobne kinodvorane, ki gledajo samo na
dobiček, ne smejo postati mesta, ki se bodo imela za
središče filmske industrije – saj to niso.
Beri vse, toda ne česarkoli, so dejali stari Grki. In v
tem je naša naloga – naučiti otroke, kaj je prav in kaj
narobe, jim ponuditi izkušnjo ustvarjanja lastnega filma, lastnega sveta. Tako bodo znali razlikovati dober
film od slabega, dobro zgodbo in dobro režijo od kilave. Tako bodo varn(ejš)i v svetu, v katerem živimo.

Barina izbira (Barin izbor), Dino Košundžija,
mentorja: Sandra Malenica, Hrvoje Selec
(Filmsko-kreativni studio VANIMA),
Hrvaška, 2012.
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Sandra Malenica (Hrvaška) in Hrvoje Selec (Hrvaška) vodita Filmsko-kreativni studio VANIMA,
neprofitno organizacijo s sedežem v Varaždinu na
Hrvaškem, ki je bila ustanovljena pred 26 leti. Glavna
dejavnost studia VANIMA je delo z otroki na področju animiranega filma, ki poteka vse šolsko leto, pri
čemer je poudarek na klasični animaciji in individualnem pristopu. V času od začetka programa je več kot
400 otrok ustvarilo več kot 150 filmov. Vodji studia
VANIMA pripravljata tudi delavnice animiranega filma in od leta 2010 organizirata Varaždinski mednarodni festival otroškega in mladinskega animiranega
filma VAFI.

3. Vafi – mednarodni festival animiranega filma otrok in mladih Varaždin, otroška delavnica izdelovanja žerjavov, 2012.
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DOMEN RUPNIK

Offline ali online, to je zdaj
vprašanje
Tehnologija in ne estetika je tista, ki določa, kje se nahajamo
z umetnostjo.
(Marina Gržinić)

CGI and a lightsaber fight, dijaški animirani
film / več avtorjev, Srednja elektroračunalniška šola, mentor: Domen Rupnik,
Slovenija, 2011.

V

spletni iskalnik vpišem geslo »Picasso« in v
0,16 sekunde prejmem 138 milijonov zadetkov. Ker to presega moj um, pregledam prvih nekaj
zadetkov, jih preletim s pogledom, šest odstavkov z
različnih strani označim in pritisnem Ctrl+C, nato še
v urejevalniku besedila Ctrl+V. To je način »pisanja«
seminarskih nalog pri mladih. To je logika sodobnega iskanja, filtriranja in usvajanja informacij, s katero
internet spreminja naš način razmišljanja, branja in
pomnjenja, kot je prepričan Nicholas Carr.
Korporacije, ki so zrasle v silicijevi dolini, skrbijo, da
smo nenehno preplavljeni z informacijami v količini,
ki presega zmožnosti našega uma. Iskalniki in filtri se
razvijajo v smeri, ki poplavo informacij še povečuje.
Filtriranje poteka tako, da na površju ostanejo ravno
tiste vsebine, ki nas najbolj zanimajo. Carr trdi, da
je informacijska obremenitev postala trajna bolezen.
Informacije površinsko preletavamo, pregledujemo
in se ob izboru zanašamo na iskalnike, ki se odzivajo
s svetlobno hitrostjo.
Danes nam je na voljo več informacij kot kdajkoli v
zgodovini, imamo pa premalo časa, da bi jih uporabili, še manj, da bi o njih poglobljeno razmišljali.
Kot pravi Carr, je nekoč veljalo, da je najučinkovitejši filter človeškega uma čas. Danes nimamo več
potrpljenja, da bi čakali na učinkovito presojo časa,
zato se zatečemo k avtomatskim filtrom, ki presejejo
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tisto, kar je zanje najaktualnejše in najbolj priljubljeno
– tukaj je zanka, s katero nam splet spreminja način
razmišljanja.

Krava, dijaški animirani film / več avtorjev,
Srednja elektro-računalniška šola, mentor:
Domen Rupnik, Slovenija, 2011.

Bolj kot vlaganje v razvoj iskalnikov danes potrebujemo vlaganje v iskanje ravnotežja med Googlovim
in našim notranjim svetom. Razvoj hitrosti iskanja
in prenosa podatkov je sicer čudovita stvar, vendar
zahteva zrel in preudaren um, ki diapazon informacij
razčleni, kritično premisli in primerno uporabi. Največ podpore pri tem potrebuje generacija mladih –
Google generacija.
Način srečevanja s poplavo informacij se pri mladih
kaže po eni strani v dobrem obvladovanju računalniške tehnologije, po drugi pa v nemirnem obnašanju,
v nepovezovanju informacij in v zmedi misli. Zato so
didaktične smernice učnega načrta za likovno umetnost v gimnazijah, ki je bil sprejet na 110. seji sveta
RS za splošno izobraževanje 14. 2. 2008, za učitelja
še kako dobrodošle, saj omogočajo, da se v svojem
letnem načrtu posveti tudi – ali pa predvsem – sodobnim umetniškim praksam. Od šestih ponujenih
likovnih področij mora (v sodelovanju z dijaki) izbrati štiri, od tega sta risanje in sodobne umetniške prakse in
mediji obvezni področji.
Praktično, skupinsko, ustvarjalno, predvsem pa offline
delo je pri mladih zelo pomembno tako z vzgojnega
kot razvojnega vidika. Razvija se neposredna komunikacija, strpnost, angažiranost, odgovornost, ustvarjalnost … Ustvarjanje na področju medijske vzgoje in
filma pa je še posebej učinkovita metoda doseganja
zgoraj omenjenega ravnovesja, saj gre za področje, ki
je mladim blizu, je neposredno povezano s t. i. novimi mediji in na izkustveni ravni mladim pokaže vse
pasti informacijskih tehnologij.
Učitelj lahko na primeru animiranega filma mladim
odpre poti povezovanja različnih področij (medpredmetno povezovanje) od glasbe, zvoka, kiparstva, sli-
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karstva, računalništva in matematike do zgodovine,
slovenščine in fizike. Mladi spoznajo filmski jezik,
filmske trike (prevare) in druge tehnološke, softverske skrivnosti, ki jim omogočajo distanciran pogled
in kritično razmišljanje o poplavi medijskega podobotvorja.
Medijska vzgoja se dogaja tudi v kontekstu obravnavanja drugih sodobnih umetniških praks, kot sta, na
primer, konceptualna umetnost in performans. Primeri Josepha Beuysa, Marine Abramović ali pa Stelarca, ki se v določenih delih ali povsem izolirajo od
družbe ali pa potencirajo tehnološki razvoj v smislu
tretje roke, umetne glave ipd., lahko v pedagoškem
procesu dijake postavijo v vlogo kritika, interpreta.
Pojavi se zavest o vseh mogočih tehno-protezah (podaljških), od katerih smo danes tako odvisni. Razblinijo se dotedanje predstave o svetu in razširi se zorni kot.

Stop-lego-motion, dijaški animirani film /
več avtorjev, 2D računalniška animacija,
Srednja elektro-računalniška šola, mentor:
Domen Rupnik, Slovenija, 2011.

Čas je za zbranost, meditativnost in umirjenost –
v Googlovem svetu.

Viri in literatura
 CARR, Nicholas, Plitvine: kako internet spreminja naš način
razmišljanja, branja in pomnjenja, Ljubljana 2011

Domen Rupnik (Slovenija) je profesor, grafični oblikovalec
in konceptualni umetnik. Zaključil je magistrski študij videa in
novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje
v Ljubljani. Poučuje grafično oblikovanje, likovno umetnost in
multimedijo na Srednji elektro-računalniški šoli v Mariboru.
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SLOBODAN MILOŠEVIĆ, ZORAN STEFANOVIĆ

Slovenija, Dan Sebastjan Zorko in Erazem
Poljanšek, mentorja: Ira Zorko, Hana Repše
(Mednarodna kolonija animiranega filma za
otroke Pantelej, Niš / Program Slon), Srbija
/Slovenija, 2009.

Polnočno kikirikanje (Ponoćno kukurikanje),
mladinski animirani film / več avtorjev,
mentorja: Zoran Stefanović, Slobodan
Milošević (SCF'98), Srbija, 2010.

Mednarodna kolonija
animiranega filma za otroke
Pantelej v Nišu

Z

godovina kolonije sega v leto 2004, ko so člani
Studia za animirani film 98 začeli organizirati
delavnice animiranega filma za otroke. Njihov namen je bil, da najmlajšim prebivalcem mesta s kratkim in učinkovitim programom ter prek neformalnega načina izobraževanja ponudijo priložnost, da
se seznanijo s področjem, ki ga ni v šolskem učnem
načrtu, je pa kljub temu pomemben sestavni del otroštva, domišljije in odraščanja. Model posredovanja
znanja, učenja prek igre, socializacije in ustvarjanja
je dal rezultate, ki so presegli začetna pričakovanja in
vzbudili goreče zanimanje. Prerasel je v triletno kontinuiteto, potem pa je postalo jasno, da je potreben
korak naprej. Pred ustanovitvijo društva Anima, ki se
ukvarja z razvojem animiranega filma (oz. z njim povezanih informacij, idej, znanja in veščin) in njegovo
promocijo, smo želeli poiskati partnerja, da bi dosegli
svet ali pripeljali svet v naše mesto. Tako se je rodila zamisel o Koloniji animiranega filma za otroke in začelo
se je sodelovanje z mestno občino Pantelej pri tem
projektu.
Organizatorji iz Studia za animirani film 98 so si kolonijo zamislili tako, da bi jo sestavljalo več vzporednih dejavnosti, da bi združevala otroke iz tujine in
domačega mesta, da bi gostila animatorje-mentorje,
da bi vsaka delavnica obravnavala določeno temo in
da bi kratke izdelke, ki bi nastali kot rezultat skupnega ali timskega dela, predstavili na sklepni slovesnosti kolonije. Preteklih šest izdaj kolonije je potrdilo,
da od takšnega kolažnega programa veliko odnesejo
tako gostje kot gostitelji.
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Dejavnosti se vsakodnevno začnejo z jutranjimi delavnicami animacije na različne teme, kjer otroci
snujejo svoje kratke filme, v skupini s pomočjo mentorjev opravijo določene naloge, ustvarjajo svoje like,
rišejo ozadja in gibanje, se seznanijo s tehnikami mojstrskih učiteljev in prek komunikacije iščejo rešitve.
Izleti in ogledi mesta in njegove okolice so obvezen
del programa. Poleg tega, da gre za promocijo Niša
in jugovzhodne Srbije prek predstavitve tradicije in
kulturne dediščine, ta oblika reprezentacije in kognicije nudi največ priložnosti za zabavo, socializacijo in
navezovanje tesnih vezi med otroki. Poleg tega odrasli gostje sicer ne bi imeli možnosti za obisk mesta
z dvatisočletno zgodovino, ki leži na križišču z eno
najpomembnejših evropskih poti (rimska Via Militaris), in za odkrivanje njegovega izjemnega značaja,
vzdušja, gastronomije, lepot in gostoljubnosti. Večeri
v koloniji so razen otvoritvene in zaključne slovesnosti posvečeni retrospektivam avtorjev in šol, s čimer
udeleženci spoznavajo različne umetniške tehnike in
smernice, ki spreminjajo in razvijajo animirani film.
Kolonija predstavitve gostujočih predavateljev pogosto odpre za širšo javnost. Takšni dogodki požanjejo veliko zanimanja, predvsem med srednješolci in študenti,
saj je animirani film v medijih in programih kinematografov zapostavljen na račun komercialnih filmov in je
tako prisoten samo na specializiranih festivalih.

Mednarodna kolonija animiranega filma za
otroke Pantelej v Nišu, Srbija, 2009.

Polnočno kikirikanje (Ponoćno kukurikanje),
mladinski animirani film / več avtorjev,
mentorja: Zoran Stefanović, Slobodan
Milošević (SCF'98), Srbija, 2010.

Kolonija je dogodek in prostor, ki nudi najlepšo in
najenostavnejšo možnost seznanjanja z animiranim
filmom. Tu se nadarjeni otroci lahko učijo neposredno od mojstrov te umetnosti in jim tega znanja ni
treba iskati na lastno pest. Kolonija je polje pozitivne
energije in pozitivnih čustev, kjer se rojevajo prijateljstva in se s pomočjo interneta ohranjajo. Kolonija je
priložnost, da med otroki vzpostavimo raznolikost,
in priložnost, da odkrivamo, kaj imajo skupnega.
Medtem ko se ob zadovoljstvu ob skupnem ustvarjanju in tovarištvu spoznavajo, se rodi seme strpnosti
in človekoljubja, ki bi moral postati simbol prihodnosti, ki ji pripadajo.
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Slobodan Milošević (Srbija) se z animiranim filmom ukvarja od
leta 1998. Ustvaril je več kot 80 animacij (oglasov, spotov, filmov
…), ki so se predstavile tako doma kot v tujini. S filmom Nesrečna
Kafina (Nesrećna Kafina) je prejel nagrado za najboljši film za otroke
na festivalu Zlati vitez v Moskvi. Je eden od ustanoviteljev mednarodnih otroških kolonij in evropskega festivala Balkanima. Je
soavtor knjige Na valovih animacije (Na talasima animacije, 2006).
Je predsednik združenja SCF 98, snovalec društva Anima Niš,
animator in glavni montažer celovečernega animiranega filma o
Konstantinu Velikem in član mednarodnega združenja ASIFA.

Zoran Stefanović (Srbija) je že kot dijak prejemal številne nagrade, leta 1983 tudi nagrado za film in filmsko tehniko na regionalnem tekmovanju. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Nišu. Z
animiranim filmom se ukvarja že od leta 1982. Ustvaril je okrog
150 različnih animacij (risane filme za festivale, oglase …) in
z njimi sodeloval na številnih festivalih doma in v tujini. Leta
2010 je v Moskvi prejel nagrado zlati vitez za najboljši animirani
film za otroke. Je eden od ustanoviteljev društev SCF 98 in Anima Niš, kjer pripravljajo delavnice animiranega filma za otroke
in mlade. Organizirajo tudi mednarodno kolonijo Pantelej, s katero so se predstavili na evropskem tekmovanju Mesta po meri otrok
2011 v Stuttgartu. Je sorežiser prvega srbskega celovečernega
animiranega filma o Konstantinu Velikem in soavtor knjige o
animaciji Na valovih animacije (Na talasima animacije, 2006). Njegov
doprinos v svet animiranega filma je prepoznalo tudi mednarodno združenje ASIFA.

Mednarodna kolonija animiranega filma za otroke Pantelej v Nišu, Srbija, 2010.
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Dveurna delavnica animiranega filma
za otroke in mlade na Animateki.

Viri in literatura
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 Naslovnica: Pikapolonica hoče odrasti, Miha Knific (SHAKEMOON Animation), Slovenija, 2011. Arhiv: Društvo za
oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2011
 Str. 3: Skupaj smo boljši, otroški animirani film / več avtorjev, mentorica: Mojca Ogrizek Drinovec, OŠ Oskarja
Kovačiča Ljubljana, Slovenija, 2012. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2012
 Str. 6: Priprava scene za film Pot do slave, delavnica animiranega filma Premakni! 2011. Arhiv: Društvo za razvoj
filmske kulture. Foto: Hana Repše
 Str. 6: Snemanje filma Pot do slave, delavnica animiranega filma Premakni! 2011. Arhiv: Društvo za razvoj
filmske kulture. Foto: Hana Repše
 Str. 6: Tim, glavni junak iz filma Pot do slave, delavnica animiranega filma Premakni! 2011. Arhiv: Društvo za
razvoj filmske kulture. Foto: Hana Repše
 Str. 7: Risanje na tablico, delavnica animiranega filma Slon, Osnovna šola Dob, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje
zgodbe 2 koluta. Foto: Hana Repše, Andreja Goetz
 Str. 8: Projekcija z vodenimi pogovori na Animateki, Kinodvor, Ljubljana, 2007. Otroški in mladinski program Slon
na Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta.
Foto: Nada Žgank
 Str. 8: Egon Klobuk, Igor Šinkovec (Družina Krumpak), Slovenija, 2012. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2
koluta / Animateka 2012
 Str. 9: Miriamini zeleni izpuščaji (Miriami rohelised täpid), Priit Tender (OÜ Nukufilm), Estonija, 2012. Arhiv:
Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2012
 Str. 10: Noodle Fish, Kim Jin man (B01 Project Animation), Južna Koreja, 2012. Arhiv: Društvo za oživljanje
zgodbe 2 koluta / Animateka 2012
 Str. 11: Projekcija z vodenimi pogovori na Animateki v Mariboru, Udarnik, Maribor, 2010. Arhiv: Društvo za razvoj
filmske kulture. Foto: Boštjan Lah
 Str. 13: Bobri, Filmsko-vzgojni program Kinobalon, Kinodvor, Ljubljana. Arhiv: Javni zavod Kinodvor. Foto: Domen Pal
 Str. 14: Bobri, Filmsko-vzgojni program Kinobalon, Kinodvor, Ljubljana. Arhiv: Javni zavod Kinodvor. Foto: Domen Pal
 Str. 15: Medved Brundo, otroški animirani film / več avtorjev, mentorice: Delphine Hermans, Louis-Marie Colon,
Andreja Goetz (Animateka, Camera etc.), 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2009 / 2010
 Str. 15: Produkcijska delavnica animiranega filma za otroke in mlade na Animateki v sodelovanju z Mayo Yonesho,
2011. Arhiv: Društvo za razvoj filmske kulture / Animateka v Mariboru 2011
 Str. 16: Zaporedne fotografije iz filma Spring, mladinski animirani film / več avtorjev, mentorica: Hana Repše, II.
Gimnazija Maribor, Spring Festival 2012. Foto: Hana Repše
 Str. 17: Taumatrop, risba Regina Pessoa. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka / Društvo za
razvoj filmske kulture. Foto: Stanko Rijavec
 Str. 17: Flip book, risba Regina Pessoa. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka / Društvo za
razvoj filmske kulture. Foto: Stanko Rijavec
 Str. 17: Zoetrop. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka / Društvo za razvoj filmske kulture.
Foto: Stanko Rijavec
 Str. 17: Praksinoskop. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka / Društvo za razvoj filmske
kulture. Foto: Stanko Rijavec
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 Str. 18: Surogat, Dušan Vukotić (Zagreb film), Jugoslavija, 1961. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta /
Animateka 2007
 Str. 18: Dinozaver Gertie (Gertie the Dinosaur), Winsor McCay, ZDA, 1914. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2
koluta / Animateka
 Str. 19: Smešni izrazi zabavnih obrazov (Humorous Phases of Funny Faces), Thomas Alva Edison, ZDA, 1906.
Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2007
 Str. 20: Dogodivščine princa Ahmeda (Die Abenteuer des Prinzen Achmed), Lotte Reiniger, Nemčija, 1926. Arhiv:
Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2010
 Str. 21: Mulc - frača, Kolja Saksida (A Atalanta / Zvviks Production), Slovenija, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje
zgodbe 2 koluta / Animateka 2009
 Str. 21: Čikorja an' kafe, Dušan Kastelic (Bugbrain), Slovenija, 2008. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta
/ Animateka 2008
 Str. 21: Ljubezen je bolezen (Liebeskrank), Špela Čadež (KHM / Špela Čadež), Nemčija/Slovenija, 2007. Arhiv:
Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2007
 Str. 22: Kurir Nejček, Miki Muster (Viba film), Jugoslavija, 1961. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta /
Animateka 2007
 Str. 22: Socializacija bika?, Milan Erič, Zvonko Čoh (Emotion film), Slovenija, 1998. Arhiv: Emotion film
 Str. 23: Dvorišče, Nejc Saje (Strup produkcija), Slovenija, 2006. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta /
Animateka 2006
 Str. 23: Pikapolonica hoče odrasti, Miha Knific (SHAKEMOON Animation), Slovenija, 2011. Arhiv: Društvo za
oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2011
 Str. 24: Produkcijska delavnica animiranega filma za otroke in mlade na Animateki v sodelovanju z Mayo Yonesho,
2011. Arhiv: Društvo za razvoj filmske kulture / Animateka v Mariboru 2011
 Str. 24: Dveurna delavnica animiranega filma na festivalu Animateka, Knjižnica Otona Župančiča - Mestna
knjižnica Ljubljana, 2007. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2007
 Str. 24: Risana animacija, delavnica animiranega filma Slon 2007. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta.
Foto: Hana Repše
 Str. 25: Korina Lara gre na morje, Korina Lara Janež, mentor: Vladimir Stanič (Centar Animiranog Filma Čačak),
Slovenija/Srbija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2010
 Str. 25: Hiška, otroška animacija / več avtorjev, mentorica: Tina Puntar (I. osnovna šola Celje), Slovenija, 2008.
Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2009
 Str. 25: Moussa, otroški animirani film / več avtorjev, mentorja: Mathieu Brisebras in Tim Winsey (Camera- etc.),
Belgija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2011
 Str. 26: Produkcijska delavnica animiranega filma za otroke in mlade na Animateki v sodelovanju s Camera etc.
Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2009
 Str. 26: Produkcijska delavnica animiranega filma za otroke in mlade Slon, CID Ptuj, 2009. Arhiv: Društvo za
oživljanje zgodbe 2 koluta / Program Slon. Foto: Hana Repše
 Str. 27: Delavnica animiranega filma Slon, Osnovna šola Valentina Vodnika, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje
zgodbe 2 koluta / Program Slon. Foto: Hana Repše
 Str. 27: Scena za stop-motion animacijo, delavnica animiranega filma Slon, Osnovna šola Dob, 2009. Arhiv:
Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta. Foto: Hana Repše, Andreja Goetz
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 Str. 27: Posnetek scene za film Honti in Ponti, delavnica animiranega filma Premakni!, 2010. Arhiv: Društvo za
razvoj filmske kulture. Foto: Marko Šebrek
 Str. 28: Ples v vetru, Sandra Urankar, mentorica: Mojca Guštin (Srednja grafična in medijska šola Ljubljana),
Slovenija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2010
 Str. 29: Črv Branko in vetrovni dan, Andreja Peljhan, mentorica: Mojca Guštin (Srednja grafična in medijska šola
Ljubljana), Slovenija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2010
 Str. 30: Zofko in Zofka, mladinski animirani film / več avtorjev, mentorici: Andreja Goetz, Zarja Menart (Program
Slon), Slovenija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2010
 Str. 31: Volk in lisica na motorju, otroški animirani film / več avtorjev, mentorice: Hana Repše, Tatjana Urbič, Tina
Puntar (Program Slon / Kinodvor), Slovenija, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Program Slon 2009
 Str. 32: Deček s srečo, otroški animirani film / več avtorjev, mentorica: Hana Repše (Program Slon / CID Ptuj),
Slovenija, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Program Slon 2009
 Str. 33: Burekwood, mladinski animirani film / več avtorjev, mentor: Kolja Saksida (ZVVIKS), Slovenija, 2011.
Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str: 33: Dobrodošli doma, mladinski animirani film / več avtorjev, mentor: Kolja Saksida (KUD Pozitiv / ZVVIKS),
Slovenija, 2011. Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str. 33: Kashmir United, mladinski animirani film / več avtorjev, mentorja: Kolja Saksida, Miha Erman (KUD
Pozitiv / Kinodvor-program Kinobalon / ZVVIKS), Slovenija, 2010. Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str. 33: Mali pok in veliki zaplet, otroški animirani film / več avtorjev, mentor: Kolja Saksida (ZVVIKS), Slovenija,
2010. Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str. 35: Posnetek scene za otroški animirani film Katastrofa, Osnovna šola Trnovo, delavnica animiranega filma
Slon 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Program Slon 2009. Foto: Hana Repše
 Str. 36: Vestern špageti (Western Spaghetti), PES (eatPES), ZDA, 2008. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2
koluta / Animateka 2009
 Str. 37: Splošni plan ali total, posnetek iz filma KOYAA - Lajf je čist odbit, Kolja Saksida (ZVVIKS), 2011. Arhiv:
Zavod ZVVIKS
 Str. 37: Srednji plan, posnetek iz filma KOYAA - Lajf je čist odbit, Kolja Saksida (ZVVIKS), 2011. Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str. 37: Veliki plan, posnetek iz filma KOYAA - Lajf je čist odbit, Kolja Saksida (ZVVIKS), 2011. Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str. 37: Detajl, posnetek iz filma KOYAA - Lajf je čist odbit, Kolja Saksida (ZVVIKS), 2011. Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str. 39: Produkcijska delavnica animiranega filma za otroke in mlade na Animateki v sodelovanju s studiem AAA.
Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2010. Foto: Nada Žgank
 Str. 41: Dežela robotov (Terra di Robot), otroški animirani film / več avtorjev, mentorji: Michela Donini, Noemi
Bermani, Andrea Martignoni, Roberto Paganelli (OTTOmani), Francija/Italija, 2011. Arhiv: Društvo za oživljanje
zgodbe 2 koluta / Animateka 2011
 Str. 42: Razbiti sesuti Klee (Crashed Crumbled Klee), mladinski animirani film / več avtorjev, mentorji: Andrea
Martignoni, Roberto Paganelli (OTTOmani laboratori), Nemčija/Italija, 2011. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2
koluta / Animateka 2011
 Str. 42: Animirane frekvence #1 (Frequenze Animate #1), otroški animirani film / več avtorjev, mentorji: Andrea
Martignoni, Michela Donini, Roberto Paganelli (OTTOmani laboratori), Italija, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje
zgodbe 2 koluta / Animateka 2010
 Str. 43: Filmska ekipa, snemanje filma Mulc - frača, režija: Kolja Saksida (A Atalanta / ZVVIKS), 2009. Arhiv:
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Zavod ZVVIKS
 Str. 43: Zgodboris za film Mulc - frača, Milanka Fabjančič, 2009. Režija: Kolja Saksida (A Atalanta / ZVVIKS),
2009. Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str. 43: Ogrodje za animacijsko lutko za film Mulc - frača, 2009. Režija: Kolja Saksida (A Atalanta / ZVVIKS),
2009. Arhiv: Zavod ZVVIKS
 Str. 43: Animacijska lutka za film Mulc - frača, 2009. Režija: Kolja Saksida (A Atalanta / ZVVIKS), 2009. Arhiv:
Zavod ZVVIKS
 Str. 44: Zdravo z naravo, otroški animirani film / več avtorjev, mentorici: Hana Repše, Tatjana Urbič (Osnovna šola
Pivka / Program Slon), Slovenija, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Program Slon 2009
 Str. 45: Kače, otroški animirani film / več avtorjev, mentorici: Zarja Menart, Andreja Goetz (Javni zavod Mladi
zmaji / program Slon), Slovenija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Program Slon 2009
 Str. 48: Lonec bi šel, pa nima nog, otroški animirani film / več avtorjev, mentorice: Hana Repše, Tatjana Urbič,
Tina Puntar (Kinodvor / program Slon), Slovenija, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Program
Slon 2009
 Str. 49: Delavnica animiranega filma Premakni! 2010. Arhiv: Društvo za razvoj filmske kulture. Foto: Marko Šebrek
 Str. 49: Delavnica animiranega filma Premakni! 2010. Arhiv: Društvo za razvoj filmske kulture. Foto: Marko Šebrek
 Str. 49: Izdelava likov za animirani film, Osnovna šola Kungota, 2010. Foto: Marko Šebrek
 Str. 50: Poljub, mladinski animirani film / več avtorjev, Osnovna šola Dob, mentorice: Maja Škorjanc, Tatjana
Urbič (Osnovna šola Dob / Program Slon), Slovenija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta /
Program Slon 2010
 Str. 51: Izdelava scene za animirani film, Osnovna šola Kungota, 2012. Foto: Marko Šebrek
 Str. 52: Izdelava scene za animirani film, Osnovna šola Kungota, 2012. Foto: Marko Šebrek
 Str. 52: Izdelava junakov za animirani film, Osnovna šola Kungota, 2012. Foto: Marko Šebrek
 Str. 52: Izdelava junakov za animirani film, Osnovna šola Črnomelj, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2
koluta / Program Slon 2010
 Str. 51: Priprava scene za animirani film, Osnovna šola Črnomelj, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2
koluta / Program Slon 2010
 Str. 55: Zmenek (Hodanje), Ana Busija, mentorja: Sandra Malenica, Hrvoje Selec (Filmsko-kreativni studio
VANIMA), Hrvaška, 2012. Arhiv: Filmsko-kreativni studio VANIMA
 Str. 55: My baby, Ante Solomun, mentorja: Sandra Malenica, Hrvoje Selec (Filmsko-kreativni studio VANIMA),
Hrvaška, 2012. Arhiv: Filmsko-kreativni studio VANIMA
 Str. 55: Barina izbira (Barin izbor), Dino Košundžija, mentorja: Sandra Malenica, Hrvoje Selec (Filmsko-kreativni
studio VANIMA), Hrvaška, 2012. Arhiv: Filmsko-kreativni studio VANIMA
 Str. 56: 3. Vafi – mednarodni festival animiranega filma otrok in mladih Varaždin, otroška delavnica izdelovanja
žerjavov, 2012. Poklon japonskemu veleposlaništvu na Hrvaškem, 12.–15. april 2012. Arhiv: Filmsko-kreativni
studio VANIMA
 Str. 57: CGI and a lightsaber fight, dijaški animirani film / več avtorjev, Srednja elektro-računalniška šola,
mentor: Domen Rupnik, Slovenija, 2011. Arhiv: Domen Rupnik
 Str. 58: Krava, dijaški animirani film / več avtorjev, Srednja elektro-računalniška šola, mentor: Domen Rupnik,
Slovenija, 2011. Arhiv: Domen Rupnik
 Str. 59: Stop-lego-motion, dijaški animirani film / več avtorjev, 2D računalniška animacija, Srednja elektro-
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računalniška šola, mentor: Domen Rupnik, Slovenija, 2011. Arhiv: Domen Rupnik
 Str. 60: Slovenija, Dan Sebastjan Zorko in Erazem Poljanšek, mentorja: Ira Zorko, Hana Repše (Mednarodna
kolonija animiranega filma za otroke Pantelej, Niš), Slovenija/Srbija, 2009. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2
koluta / Program Slon 2009
 Str. 60: Polnočno kikirikanje (Ponoćno kukurikanje), mladinski animirani film / več avtorjev, mentorja: Zoran
Stefanović, Slobodan Milošević (SCF'98), Srbija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2010
 Str. 61: Mednarodna kolonija animiranega filma za otroke Pantelej v Nišu, Srbija, 2009. Arhiv: Društvo za
oživljanje zgodbe 2 koluta / Program Slon 2009. Foto: Tatjana Urbič
 Str. 61: Polnočno kikirikanje (Ponoćno kukurikanje), mladinski animirani film / več avtorjev, mentorja: Zoran
Stefanović, Slobodan Milošević (SCF'98), Srbija, 2010. Arhiv: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta / Animateka 2010
 Str. 62: Mednarodna kolonija animiranega filma za otroke Pantelej v Nišu, Srbija, 2010. Arhiv: Društvo za
oživljanje zgodbe 2 koluta / Program Slon 2010. Arhiv: SCF'98
 Str. 63: Dveurna delavnica animiranega filma za otroke in mlade na Animateki. Arhiv: Društvo za oživljanje
zgodbe 2 koluta / Animateka 2010. Foto: Domen Pal
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