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>sporočilo<
ZGODEBE NAJMLAJŠIH FILMSKIH USTVARJALCEV IN POGOVOR O TEM, ZAKAJ V NAŠIH
OSNOVNIH ŠOLAH SKORAJDA NI FILMSKE VZGOJE
Kakšne teme zanimajo mlade filmarje, stare do petnajst let? Kaj jih vznemirja, veseli, skrbi? Kako
doživljajo sebe, družbo in svet, v katerem živijo? Na kakšen način pripovedujejo svoje zgodbe? Na
to in še kakšno vprašanje nam bodo odgovorili v četrtek, 11. 10. 2012, v Ljubljani, kjer so bo odvijal
osrednji del 48. srečanja najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije in zamejstva, ki ga
pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Med 60 prijavljenimi filmi različnih žanrov,
od animiranih, igranih do dokumentarnih, jih je žirija v sestavi Eka Vogelnik, Mitja Manček in Amir
Muratović v finalni del izbora uvrstila trinajst.
Trinajst finalistov si bomo skupaj s še šestimi filmi, ki jih je žirija uvrstila v spremljevalni program,
ogledali v petek, 11. 10., v dvorani JSKD na Beethovnovi 5 v Ljubljani. Srečanje se bo pričelo ob 10.30
in se bo zaključilo ob 16.00 s podelitvijo priznanj in nagrad ter okroglo mizo, na kateri bomo
spregovorili o pomenu filmske ustvarjalnosti najmlajših in o tem, zakaj v naših osnovnih šolah
praktično ni filmske vzgoje.
Število prijavljenih filmov na letošnji festival in njihova kakovost kažeta, da otroška filmska
ustvarjalnost kljub skoraj popolni ignoranci šol napreduje, raste in se uspešno sooča z medijskim
primitivizmom, ki so mu mladi danes vse bolj izpostavljeni, saj ne zapada v kalupe mišljenja in
razumevanja sveta, ki ga generirajo globalni medijski vzorci. Ker filmske vzgoje v šolah ni že vsaj
dvajset let, filmi največkrat nastajajo na delavnicah zunaj njih, v klubih ali v domačih sobah. Redke so
šole, na katerih izključno zaradi zanesenjaških mentorjev danes delujejo filmski krožki. Zato je vloga
JSKD, ki eden redkih podpira izobraževanje mladih na tem deficitarnem področju, toliko
pomembnejša.
Festival se bo nadaljeval naslednji dan, v petek, 12. oktobra, v Izoli, kjer si bodo lahko obiskovalci v
tamkajšnjem kulturnem domu ogledali najboljše filme srečanja. V Izoli bomo podelili tudi nagrado
najboljšemu filmu po izboru otroške žirije, v okviru festivala pa bosta potekali tudi delavnici
animiranega in igranega filma.

V FINALE SO SE UVRSTILI NASLEDNJI FILMI:
Game virus, igrani film, Društvo za razvoj filmske kulture Maribor
Babi vse ve…, animirani film, Zavod ZVVIKS, Ljubljana
Superman in cmeravi Mihec, animirani film, multimedijski krožek Osnovne šole Leskovec pri Krškem
Super gol, animirani film, multimedijski krožek Osnovne šole Leskovec pri Krškem
Roparja na šoli, igrani film, Nižja srednja šola Sv. Ciril in Metod, Sv. Ivan pri Trstu
V oblekah, animirani film, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje
Že spet mleko, animirani film, Mladinski dom Celovec
Pes in mačka, animirani film, KUD Marnie film, Ljubljana
Božanska komedija, animirani film, Mladinski dom Gorica
Šepetalčki, igrani film, filmski krožek Šok tv Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
Življenje je igra, igrani film, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Ljubljana
Die to survive, james Bond 007, igrani film, Mladi svobodni umetniki v okviru Akademije bojevniških
veščin Ptuj
Koline, samostojni avtorji Luka Grbec, Jan Lavrič, Neža, Vasija, Klara
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