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Povzetek
Otroci animirane filme veliko gledajo, jih spremljajo, se o njih pogovarjajo … Lahko pa
animirane filme tudi ustvarjajo. Ob gledanju filma lahko spoznavajo tematiko, razvijajo
empatijo, s pogovori razvijajo kritično distanco in sprejemajo filmski jezik. Vse to lahko
storimo z analizami filmov in tudi s praktičnim delom.

V diplomski nalogi je poudarek na spoznavanju in ustvarjanju animiranega filma v vrtcu.
Namen diplomske naloge je v praksi prek animacijskih delavnic prikazati, kako lahko otroci v
vrtcu spoznavajo in ustvarjajo animirane filme.
V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili teoretična izhodišča za izvajanje
animacije. Predstavili smo animirani film, zgodovino animiranega filma in natančneje opisali
vrste tehnik animiranega filma. Pisali smo o osnovah filmskega jezika, kjer smo predstavili
lastnosti slike in zvoka. Zapisali smo tudi postopni proces nastajanja animiranega filma.
Predstavili smo medijsko vzgojo oz. vzgojo za medije in animirani film v izobraževanju.
V praktičnem delu smo natančneje predstavili raziskavo, kjer je bila uporabljena kavzalno
neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja s kvalitativno raziskovalno metodo, in
navedli rezultate ugotovitev, ki smo jih zasledili pri izvajanju animacijskih delavnic. Z
raziskavo smo potrdili možnosti izvedbe animiranega filma v vrtcu, in sicer starostne skupine
5–6 let.
Opravili smo tudi intervju s Hano Repše, diplomirano profesorico likovne umetnosti, ki je
diplomirala na temo animacije v vzgojno-izobraževalnem projektnem delu in od leta 2006
vodi delavnice animiranega filma. Intervjuja nismo vključili v raziskavo, pomagal pa nam je
pri študiju literature ter pri širšem vpogledu na področju animiranega filma v vzgoji in
izobraževanju. Intervju je priložen k prilogam.
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Summary
Children frequently watch animated films, follow the storyline intently, discuss them, etc.
They can also make animated films themselves. Cartoons help them get familiar with certain
topics, develop empathy, learn to keep a critical distance and absorb film language. It is
possible to facilitate all this through animated film analysis as well as through practical work.

This thesis focuses on learning about and creating animated films in kindergarten.
The thesis aims is how can in practice childrens in kindergarten discover and create an
animated film.
The thesis consists of two parts – a theoretical and a practical one.
The theoretical part contains theoretical platforms for creating animation, a presentation of
animated films, their history and a detailed description of animation techniques. This is
complemented with film language basics, and a presentation of picture and sound
characteristics. The gradual process of creating animated films is also presented in this thesis,
together with media and animated film education in formal learning.
The practical part elucidates the survey in which the causal non-experimental method of
teaching research with a qualitative research method was used. Its findings, presented in the
continuation were gathered during the course the of animation workshops. The survey
confirmed the possibility of creating animated films in kindergarten children ages 5-6.
The author also interviewed Hana Repše, BA in Art Education, whose thesis was entitled
Animation in Educational Project Work, and who has conducted workshops on animated
films since 2006. The interview is not included in the survey, but it was extremely helpful for
studying relevant literature as well as providing a broader insight in the field of animated
films in education. The interview is attached to the Annex.
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Uvod
»Ustvarjalnost je enostavna. Je precenjena. Ne pustite, da vas kakšen umetnik poskuša
prelisičiti v to, da bi mislili, da je težka. Kopanje jarkov? To je težko. Spopadi v Iraku? To je
težko. Delati sklece na igrišču, to je težko. Ko odpremo usta, ustvarjalnost kar pade ven iz
njih …« (Levy 2009: 187).
V današnjem času nas mediji spremljajo na vsakem koraku, tj. v trgovini na raznih plakatih, v
avtomobilu, ko poslušamo radio in gledamo skozi okno razne velikanske reklamne panoje, v
šoli, ko nam učitelj oz. profesor predava prek powerpointa ali grafoskopa, doma, ko sedimo
pred računalnikom ali na fotelju in gledamo televizijo itn. Prav ta zadnji medij, televizija, je
že čisto vsakdanji. Večina ljudi ga uporablja vsak dan. Nekateri prek televizije spremljajo
informativne oddaje, drugi si ogledajo filme, nekateri risanke ipd. Risanke oz. na splošno
animirane filme pa zelo radi spremljajo predvsem otroci.
Marsikdo je prepričan, da filmska vzgoja ni potrebna. Vendar se moramo učiti govorice slik,
tj. novega pisanega jezika, ki lahko gibko in natančno izraža dogodke in tudi čustva ter misli.
Ta hitro razvijajoči se jezik je križpotje tehnike in estetike (Šimenc 1994).
Avtor knjige Vzgoja za družino in vrednote dr. Dušan Rutar (Rutar 2005: 8, 10) pravi:
»Danes otroci predvsem gledajo televizijo. Gledajo tudi filme. To ni nič narobe. Film je
namreč nadaljevanje pravljic z drugačnimi sredstvi. In nekatere pravljice oz. zgodbe so zares
izvrstne, izjemne, večne. Če so filmi del umetnosti, je zelo prav, da jih otroci gledajo. Prav je
tudi, da se starši pogovarjajo z njimi o tem, kar so videli in slišali. In bržčas je prav, da jih
gledajo še sami. Vse te dejavnosti so lahko pomemben del vzgoje. Zlasti v časih, ko je vtis, da
vzgoje nekako primanjkuje.« Avtor verjame, da so nekateri filmi lahko dragoceni pripomočki
pri vzgoji otrok. Za otroke so filmi in predvsem animirani filmi zelo pomembni, saj se ob njih
zabavajo, nasmejijo, sprostijo in pa, kar je zelo pomembno, tudi učijo iz njih.
Gibanje, ki je v medijskem besedilnem in slikovnem svetu, oblikuje identiteto posameznika in
skupnosti, izbiro življenjskih stilov, vrednot in komunikacijskih strategij ter tako vpliva na
naš način življenja. Množična občila zasedajo celotna prostorja našega bivanja, saj oblikujejo
naše predstave o svetu in sebi. V skladu s temi predstavami pa živimo, delujemo in sanjamo.
In prav zaradi tega so množična občila tako pomembna, televizija (in z njo filmi) pa je
predmet, o katerem moramo preučevati učinke, kritično analizirati njeno produkcijo, zahtevati
1

spremembe, se naučiti dekodirati njena sporočila, selekcionirati ponujene vsebine in
izdelovati lastne (Erjavec 2000).
Prek animiranih filmov lahko otroci razvijajo svojo domišljijo in svojo ustvarjalnost.
In prav animiranemu filmu, zgodovini animiranega filma, njegovim tehnikam ter njegovemu
ustvarjanju se bomo posvetili v celotni diplomski nalogi.
Filme in animirane filme ustvarja več ljudi skupaj. To so osebe, ki so o vsem, kar počnejo,
poučene in se na vso tehniko, ki jo potrebujejo, tudi spoznajo. Na fakulteti smo pri predmetu
metodika filmske, dramske in lutkovne vzgoje na vajah imeli možnost po skupinah ustvariti
kratek animirani film. Seveda smo imeli za to primerne pripomočke, tehniko oz. vse, kar se
pri ustvarjanju »domačega« animiranega filma potrebuje. Takrat se mi je prvič začelo porajati
vprašanje »Ali bi bili tudi otroci v vrtcu res sposobni ustvariti tak animirani film?«. Zato sem
se odločila, da bom to raziskala in ugotovitve zapisala v svojo diplomsko nalogo.
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1 Film
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Bajec (ur.) idr. 1994: 216) piše: »fílm 1 -a m (í) 1.
prozoren, prožen trak, prevlečen s snovjo, občutljivo za svetlobo: naviti film; vložiti film v
kamero / fotografski, kinematografski, rentgenski film // tak trak s posnetki: projicirati film na
široko platno; dobro ohranjen film; dobiti seznam filmov, ki jih imajo na razpolago; zbirka
filmov 2. umetniško delo iz slik na takem traku: film traja dve uri; gledal sem naš novi film;
film so posneli v barvah; predvajati, režirati, snemati film; pog. kateri film vrtijo nocoj? …«
Torej je film po slovarju umetniško delo iz slik na prozornem, prožnem traku, ki je prevlečen
s snovjo, občutljivo za svetlobo.

Film je umetnost gibanja. Je sorazmerno mlada umetnost, ki je hitro zavzela pomembno
mesto v kulturnem in socialnem življenju. Združuje besedno, likovno, glasbeno, plesno in
gledališko umetnost. Ena najbolj tehnoloških oblik umetnosti ja prav film (Cook 2007).
O umetnosti in filmu je razmišljal že nekaj desetletij nazaj nemško-ameriški zgodovinar in
teoretik umetnosti Erwin Panofsky (Jovanović 2008: 10): »Danes ni več mogoče oporekati
dejstvu, da so narativni filmi ne samo ›umetnost‹, ampak da so ob arhitekturi, stripu in
komercialnem oblikovanju edina res živa vizualna umetnost.« V današnjem času film vpliva
na naše mišljenje, okus, oblačenje, jezik, obnašanje, videz. Panofsky pravi: »Ko bi bili vsi
lirski pesniki, skladatelji, slikarji in kiparji primorani utihniti, bi se tega zavedel le majhen del
javnosti, še manjši pa bi to obžaloval. Če bi se to zgodilo s filmom, bi bile družbene posledice
katastrofalne« (prav tam).
Umetnik A. R. Fulton je nekoč zapisal: »Film se ni razvil kot umetnost, temveč kot stroj.
Izumili so jih. Namreč stroje, ki snemajo slike in iz njih delajo gibljive slike, so izumili. Zato
izraz film pomeni tako sredstvo kot umetnost« (Cook 2007: 139).
Prvotno je bil film tehnična zanimivost, ki je prikazovala »živeče fotografije«, zabaval je in
izobraževal. Že od začetka si je prizadeval za priznanje svoje umetniške vloge. Starih
umetnosti je šest, zato so filmu nadeli ime sedma umetnost. Prvi, ki je uporabil ta izraz, je bil
italijanski kritik in teoretik Ricciotto Canudo, ustanovitelj Kluba sedme umetnosti, in sicer
leta 1913. Danes ima film že veliko teoretikov. Med največjimi v svetu filmske teorije so
Angleži, Francozi, Američani in Rusi. Ne glede na izobrazbo, vzgojo in razumsko raven je
film oz. filmski jezik dostopen vsem (Cook 2007).
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Po hrvaškem jezikoslovcu in avtorju mnogih knjig o jeziku, Stjepku Težaku (Šimenc 1994),
ima film več vlog. Te se lahko najbolj nazorno predstavi tako:

umetnost
znanost

zabava

pouk

FILM

industrija

publicistika

reklama
eksperiment

Film ima velike prednosti pred tiskano besedo in je zato tudi propagandno sredstvo. Zaradi te
vloge so ga podpirali totalitarni režimi, npr. t. i. socialistične države (tudi Jugoslavija),
fašistični Italija in Španija, nacistična Nemčija, Republika Kitajska … (prav tam).
Sestavljen je iz posameznih členov, ki se jim pravi fotografije. Osnova filma je torej
fotografija – v eni sekundi filma v bistvu vidimo več zaporednih fotografij. Na začetku so
posnete slike na celuloidnem traku predvajali s hitrostjo 16 ali več slik na sekundo
(Wikipedija 2012).
Da film nastane, je potrebnih več stopenj, kot so: ideja, sinopsis, zgodba, scenarij in snemalna
knjiga (Dovniković 2007 in Šimenc 1994). Stopnje bomo bolj podrobno opisali v
nadaljevanju, ko bomo pisali o procesu animiranega filma, saj je njihov namen tam podoben.
Zgoraj naštete stopnje so najdaljši del poti, ki vodi do filma. Snemanje je bistveno krajše,
lahko traja samo mesec dni. V tem času se režiserjeva zamisel, oblikovana v snemalni knjigi,
spremeni z uporabo filmskih izrazil v vidno in slišno filmsko delo (Šimenc 1994).
4

Film se je razvijal in se razvija še danes, tako na umetnostnem področju kot tudi na
tehnološkem (boljše kamere, filmski trak, tonske naprave …). Je ena najbolj prepričljivih in
kreativnih umetnosti, saj lahko prikazuje realnost ali domišljijo.
Vsi radi gledamo filme na televiziji, danes tudi na računalniku, in radi hodimo v kino. Še
posebno nas razveseli, ko se na zaslonu prikaže risani film, pa če smo stari ali mladi, imamo
pet, deset, petnajst, dvajset ali petdeset let (Munitić idr. 1976).
Kinematografija se po naravi svojih izdelkov deli na več posebnih zvrsti filma (Munitić idr.
1976):
− IGRANI FILMI so med najbolj priljubljenimi. Pripovedujejo določen dogodek,
vnašajo vanj dramsko zgodbo in nam s pomočjo izmišljenih oseb ter njihovega
delovanja sporočajo nekaj zanimivega. Igralci uprizarjajo na filmskem platnu različne
osebe z različnimi značaji. Poznamo igrane filme, ki so nastajali le na podlagi
domišljije, in igrane filme, ki so nastajali na podlagi resničnih dogodkov, stvarnih oseb
in dejanskih okoliščin.
− DOKUMENTARNI FILMI so filmi, ki so nek dokument oziroma dokaz, slikovna
priča resničnosti. V takih filmih se razgledamo po različnih deželah sveta, ljudeh in
razmerah, v katerih živijo, spoznavamo se z njihovimi težavami, upanjem in delom.
Lahko nas razveselijo, lahko razžalostijo, lahko so poučni ... Dokumentarec poskuša s
filmsko sliko zvesto in popolno prikazati različna dejstva iz življenja in človekovega
okolja. To so filmi, ki jih najpogosteje vidimo na zaslonih televizije, od TV-poročil, ki
nam v sliki in zvoku sporočajo, kar se je pomembnega pripetilo na tisti dan, do filmov,
ki nam prikazujejo nastajanje novih mest ali razlagajo kakšen zdravstveni poseg ali s
skrito kamero zasledujejo v divjini življenjske navade določene živali, ali pa filmi, ki
jih posnamemo v krogu družine …
− EKSPERIMENTALNI ALI RAZISKOVALNI FILMI so še ena vrsta filmov. V njih
se umetniki spoprijemajo s poskusi novih oblik filmskega izraza, iščejo ali pa so iskali
nove možnosti kinematografske tehnike ipd.
Ne glede na svoje posebne značilnosti, imata igrani in dokumentarni film veliko skupnega.
Tako v igranem kot dokumentarnem filmu je v prvi vrsti dogodek, ki se razvija pred kamero,
dogodek je lahko v igranem filmu izmišljen, v dokumentarnem filmu pa je zajet iz življenja.
V obeh primerih je torej kamera, ki snema tisto, kar se dogaja pred objektivom ali lečo in
kolikor tega dogodka se razvija pred njo, toliko ga posname na filmski trak, ki se obrača v
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njej. Najpomembnejša podobnost med obema filmoma je v tem, da igrani in dokumentarni
film nastajata s snemanjem dogodka ali prizora, ki se v resnici odigrava pred snemalnim
aparatom. Ti prizori, dogodki pa so vedno odvisni od živih ljudi (igralci v igranem filmu ali
pa navzoče priče v dokumentarcu), od stvarne oblike življenja pred kamero. Pravi se, da so
taki filmi posneti »v živo«.
Naslednja vrsta filmov pa nastaja povsem drugače. To so animirani filmi.
ANIMIRANI FILMI so nastali nekje na meji kinematografije, saj se razlikujejo od filmskih
zvrsti, ki so naštete zgoraj. Animirani film se razlikuje v tolikšni meri, da ga imajo številni
poznavalci in proučevalci filma za posebno neodvisno umetnost. Pred kamero igranega filma
je živi igralec in pred kamero dokumentarnega filma je udeleženec nekega življenjskega
dogodka, pred kamero animiranega filma pa je čisto »mrtva« stvar oz. negiben predmet (risba,
lutka, izrezana figura ali kak drug objekt, stvar, reč, snov itn.) (prav tam).
Več o animiranem filmu pa v naslednjih poglavjih.

2 Animirani film
»Animacija je čarobna igra« (Dovniković 2007: 2).
Če bi nas kdo vprašal: »Kaj je to animirani film?«, bi najraje odgovorili: »To je risanka«
(Munitić 1976). Vendar pa animirani film ni samo to …

Kaj je animacija in kaj animirani film?
Beseda »anima« je samostalnik ženskega spola. V latinščini je prvotno pomenila zrak, veter,
dihanje, življenje, duša.
Beseda »animare« je glagol. Pomeni nekaj napolniti z zrakom, dihanje, spodbujati, vdihniti
življenje, oživiti.
Beseda »animatio« (beri animacio) je samostalnik ženskega spola in označuje življenjsko
gibanje – lastnost, po kateri se živa, gibljiva bitja razlikujejo od mrtvih, negibnih (Munitić
1976: 10).
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Bajec (ur.) idr. 1994: 15) piše: »Animácija -e ž (á)
film., gled. navidezno oživljanje lutk, predmetov ali risanih figur s premikanjem, gibanjem leteh …« Torej pomeni animacija oživljanje lutk.
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Beseda »animacija« ima, kot že zgoraj pisano, svoj izvor v latinski besedi »anima«, kar
pomeni duša. Animacija ima moč, da nekemu predmetu ali pa risbi vdihne dušo – da iz
neživega naredi živo, vdihne življenje (animare). Predmeti, ki se v realnosti ne premikajo oz.
ne govorijo, se s pomočjo animacije začnejo gibati oz. začnejo govoriti. Animacija je torej
postopek, s katerim razgibamo negibno ali pesniško izraženo – oživljamo neživo (Munitić
1976).
»Beseda animacija zajema vse vrste animiranih podob in je na nek način nadpomenka
animiranemu filmu« (Repše idr. 2012: 15). Animirani film je torej ena od oblik animacije.
»Animacija je konglomerat različnih področij, znanja in vsebin« (Repše idr. 2012: 15).
Gre za medij, ki je v procesu nastajanja tesno povezan z znanjem likovne in filmske teorije,
slikarstva, kiparstva, oblikovanja prostora, režije … (Repše idr. 2012).
Animacija v animiranem filmu je optična iluzija kontinuiranega gibanja. Ustvari se jo tako, da
se gibanje, npr. hojo glavnega junaka, razdeli na več posameznih zaporednih stopenj. Stopnje
se nariše vsako zase na posamezni sličici. Ko pa se sličice zaporedno in hitro predvaja s
projektorjem ali na računalniku, se te navidezno zlijejo v en sam kontinuiran potek hoje. Bolj
poenostavljena razlaga bi bila: animacija je postopek, s katerim dosežemo, da se statični
elementi začnejo premikati.
Če bi po ogledu animacije iz filmskega projektorja potegnili trak in si ga ogledali, bi videli, da
so še vedno vse sličice čisto pri miru. Tisto gibanje, ki ga opazimo pri hitrem predvajanju
sličic s projektorjem, se dogaja v naših glavah. To je naša pomanjkljivost ali pa sposobnost.
Ta sposobnost, ki nam torej omogoča, da zaporedne sličice dojemamo kot gibanje, se imenuje
persistenca vida. Vtis sličice, ki smo jo pravkar videli na filmskem platnu, v naših možganih
traja delček sekunde dlje, kot jo oči v resnici gledajo. V tem času pa se na platnu že pojavi
nova sličica in naši možgani ju povežejo v kontinuiran gib. 24 zaporednih sličic na sekundo je
potrebnih, da lahko pride do takega pojava, da je gibanje videti neprekinjeno, oz. pri filmu 24
fotografij kvadratkov s posnetega filmskega traku, 24 mirujočih fotografskih sličic, faz
posnetega gibanja igralcev. Brez take hitrosti ni enovitega neprekinjenega gibanja na platnu.
Torej 24 sličic v 1 sekundi je osnovno pravilo filmske projekcije in prvi pogoj za gledanje in
doživljanje filma. Ker naše oko ni tako natančno, da bi med ogledom filma lahko zaznalo
posamezne faze, da bi lahko videlo vsako štiriindvajsetinko sekunde, mislimo, da na platnu
oz. zaslonu poteka ves čas enovito, naravno gibanje. Skrivnost je v tem, da vsaka projicirana
sličica ostane na naši očesni mrežnici nekoliko dlje časa, kot pa v resnici traja – malo dlje od
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ene štiriindvajsetinke sekunde. Prav zaradi tega se vse te sličice na površini našega očesa
povezujejo in tako ustvarjajo videz polnega, brez premora ustvarjenega gibanja. In prav ta
lastnost očesne mrežnice, ki sliko zadržuje dlje časa, kot v resnici traja, je temelj, na katerem
sloni pojav kinematografije in filma (Repše idr. 2007 in Munitić 1976).
V animiranem filmu, v nasprotju z igranim, kamera ne snema ničesar, kar bi po naravi ali v
filmskem studiu zares obstajalo. Like in prostor, v katerem so ti liki, si mora umetnik
animiranega filma najprej izmisliti, jih umetno ustvariti. Tako jih mora, če gre za risani film,
narisati, če gre za kolaž ali izrezanko, izrezati, če pa gre za lutkovni film, modelirati. Umetnik
ne riše, modelira, izrezuje samo prostora in junakov, umetnik mora vse to narediti tudi z
njihovim gibanjem, s hojo, plesom, tekom ... Narisati ali modelirati ali izrezati mora torej
vsako od tistih 24 sličic oz. faz, ki so nujno potrebne za vsako posamezno sekundo poteka
filmskega časa. To pa ni majhno in lahko delo, saj če je treba za samo 1 sekundo narisati 24
sličic, potem jih je treba za 1 minuto 1.440, za 10 minut 14.400, za enourni film te vrste pa je
potrebnih kar 86.400 sličic itd.!
V lutkovnem filmu mora animator za vsako eno fazo oz. štiriindvajsetinko sekunde telo lutke
premakniti, posneti ta premik, ga spet premakniti, znova posneti, spet premakniti itd. vse do
kraja. Pri kolažu, izrezanki je treba prav tako z roko izrezane like pomakniti.
Ko je vse to posneto, lahko animirana oseba nastopi svojo pot od filmskega projektorja do
zaslona na TV ali v kinodvoranah.
Vse delo od zasnove, številnih osnutkov, risanja, do snemanja figure v gibanje se imenuje
animacija, filmska animacija – dolgotrajni postopek za »razgibavanje negibnega« oz.
»oživljanje neživega« v filmu.
V resnici torej animirana dela ne pripadajo več docela filmski umetnosti (tisti, ki snema žive,
resnične ljudi, prave prostore, stvarne gibe, ki jih izvajajo pred kamero). V risanem
animiranem filmu kamera snema slike, dolgo vrsto sličic, v lutkovnem filmu snema lutke.
Ustvarila se je torej posebna povezava filmskih prvin (kamera, filmski trak, projekcija) in
likovnih prvin (slika, risba, kiparski izdelki) in iz njih se je s tehniko animacije sestavila
celota, ki celotno ne pripada niti filmski niti likovni umetnosti, temveč s posameznimi
prvinami teh umetnosti sestavlja svoj lastni svet, svojo novo umetniško celoto, zato jo mnogi
štejejo za novo, neodvisno osmo umetnost (Munitić 1976).
»Vse se lahko animira. Zares, s kamero lahko razgibamo in oživimo prav vse« (Munitić 1976:
25). To je lahko risba, škatlica vžigalic, lutka, kolaž iz papirja ali blaga, kamen v naravi,
8

avtomobil na cesti, človek … Tisti, ki pa oživlja risbo ali predmete, je animator (Repše idr.
2007).

Filmska animacija oziroma animirani film ne more obstajati brez tehnologije, ki je namenjena
le-temu. Film se ne more posneti brez kamere ali fotoaparata in si ga ne moremo ogledati brez
televizije, računalnika ali projektorja (Repše idr. 2007).
In še enkrat: ko pomislimo torej na animacijo, imamo v mislih animirani film oz. animacijo,
ki je posneta na filmski trak in se projicira v kinodvoranah ali prikazuje po televiziji in
računalniku.
Animacija pa lahko obstaja tudi brez tega. Samo animacijo so odkrili že pred izumom filmske
kamere (Repše idr. 2007).
Animirani film je najstarejša oblika gibljivih podob, ki izvira iz časa optičnih igračk 19.
stoletja (Parkinson 2000).
O tem pa malo več v naslednjem poglavju.

3 Zgodovina filma in animiranega filma
Že pred filmom in animiranim filmom so obstajale različne optične igrače, ki so ustvarjale
podobo gibljivih slik, ustvarjale so animacijo (Veler 2012).

Pred sto leti je bila animacija novost, ki je nastajala z gibanjem slik (Levy 2009).

3.1 Zgodovina filma
Prve predstave podob segajo že v čas starih Grkov. Že takrat je ljudi osupljal igrivi ples
svetlobe in sence. Grški filozof Platon je v delu Država okoli leta 360 pr. n. št. opisoval svet
idej s prispodobo o sencah, ki plešejo in ki jih po stenah votline meče žar ognja. To
prispodobo o »votlini senc« imajo nekateri filmski zgodovinarji za prvo omembo gibljivih
podob. Srednjeveški javanski, kitajski in indijski lutkarji so zabavali občinstvo tako, da so na
prosojni zaslon prenašali sence usnjenih lutk in jih vodili skozi epske pripovedi (Parkinson
2000).
Battista della Porta je leta 1558 sestavil napravo, ki jo je izumil že Leonardo Da Vinci,
camera obscura (mračna komora). Sprva so bile mračne komore take, da niso prepuščale
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svetlobe, pozneje pa so to bile temnice z zrcalnimi lečami, ki so na namizni zaslon prenašale
slikovite prizore. Nizozemski znanstvenik Christiaan Huygens je leta 1659 mračno komoro
izpopolnil z zbiralnimi lečami in dosegel, da so postale podobe jasne in svetle. Naslednjih 250
let so si znanstveniki prizadevali, da bi podobe, ujete v cameri obscuri, trajno odtisnili.
Poizkušali so z vrsto kemikalij, ki so bile občutljive na svetlobo.

Slika 1: Mračna komora
Najbolj priljubljena svetlobna predstava je bila laterna magica (čarobna svetilka), ki jo je že
leta 1660 izumil Nizozemec Christiaan Huygens. Laterna magica je ena najpomembnejših
naprav v zgodovini filma, saj je prednica tako filmske kamere kakor projektorja. Njeni začetki
segajo v 8. stoletje na Kitajsko. Tam je skupina znanstvenikov opazila, da svetloba, ki prodira
skozi luknjico v naoknici, v nasprotni steni prostora, kjer so bili, slika narobe obrnjeno
podobo od zunaj. Najslavnejši »laternik« z laterno magico je postal Etienne Gaspar Robert,
čigar Phantasmagorio (1798) prištevamo k predhodnicam filmske grozljivke, saj so v tej
strašni predstavi nadnaravne podobe med premikanjem laterne oživljale in se v dimastem
ozračju spet razblinjale. Pozneje so zabavljači začeli uporabljati že več svetilk hkrati in so
nastale izginjavke. To so bile podobe, ki so počasi bledele iz ozadja ali pa so se prekrivale.
Pozneje je razvoj mehanske drsnice omogočil, da so se na slikah premikale tudi postave in
predmeti.

Slika 2: Laterna magica – čarobna svetilka
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Leta 1780 je Škot Robert Baker izumil novo vrsto vizualne zabave, imenovano panorama,
kjer so pod razmeščenimi lučmi na velikanskih slikarijah pred gledalci oživljale podobe. Te
so prikazovale dramatične bitke ali prizore z živahnih mestnih ulic. Umetnik Philippe de
Loutherbourg je v istem času predstavil eidophusikon oziroma po naše »gledališče
učinkov«, v katerem je z iznajdljivim osvetljevanjem pričaral gledalcem vtis, da so podobe,
ki jih gledajo, tridimenzionalne.

Slika 3: Gledališče učinkov
Leta 1822 sta Louis Daguerre in Claude-Marie Bouton pokazala svetlobno predstavo,
imenovano diorama. Z zastiranjem in odstiranjem svetlobe, ki je bila usmerjena k polprosojni
sliki, so se prizori vseskozi spreminjali, med katerimi je bilo že tudi menjavanje dneva in
noči.
Leta 1840 je William Fox Talbort razvil postopek za reproduciranje posnetkov z negativov na
posebej obdelan papir. Sčasoma so te podobe poimenovali fotografije. »Škatlo«, ki je lovila
te fotografije, pa so imenovali kamera (Furniss 2008 in Parkinson 2000).
Stari Egipčani so verjeli, da oko ohranja podobo predmeta za hip po tem, ko ga ni več. Danes
vemo, da imajo to sposobnost možgani in ne oko. Leta 1765 je francoski fizik Chevalier
d`Arcy tako opažanje ponazoril tako, da je žareči košček premoga, ki je bil privezan na
vrvico, zavihtel po zraku. Peter Roget je leta 1824 ta pojav poimenoval vztrajnost vida
(persistenca vida). Pojav nam omogoča, da niz posameznih podob zaznavamo kot enotno,
nepretrgano gibanje. Celoten proces ustvarjanja in gledanja filmov še zdaj temelji na tem
načelu. V 19. stoletju je vztrajnost vida pomagala znanstvenikom iz Evrope. Ti so spoznali, da
lahko s hitrim menjavanjem risbic ustvarjajo videz, da se podoba giblje.
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Tako so začele nastajati prve optične igrače s komičnimi ali z akrobatskimi prizori. Ena izmed
teh je taumatrop oz. vrti se, vrti se. To je prva in najpreprostejša optična naprava, ki je bila
naprodaj. Taumatrop je leta 1825 iznašel dr. John Anton Paris. Napravo je sestavljala okrogla
plošča iz lepenke oziroma kartonasti krogec z risbico na vsaki strani, ki je imel ob robu
pritrjeni dve zanki iz vrvi. Ko se je krogec vrtel, sta se risbi zlivali v eno podobo. Na eni strani
je bil narisan ptič, na drugi pa kletka. Plošča se je vrtela okoli svoje osi, zato se je opazovalcu
zdelo, da sedi ptič v kletki.

Slika 4: Taumatrop – vrti se, vrti se
Leta 1832 je Belgijec Joseph Plateau izdelal drugo optično igračo z imenom fenakistoskop
(laživrtavka). To je bila okrogla plošča z režami na obodu, spodaj pa so bile sličice. Ko se je
plošča vrtela, so dajale sličice v zrcalu, gledane skozi reže, vtis, da se same premikajo.
Avstrijski znanstvenik Simon von Stampfer je zasnoval podobno napravo, saj Plateaujevega
dela ni poznal. Napravo je poimenoval stroboskop, sestavljali pa sta jo dve okrogli plošči.
Okrog središča ene so si sledile sličice, pri drugi pa reže, ko sta se plošči vrteli in si pogledal
skozi reži, so dajale sličice vtis samogibanja.

Slika 5: Fenakistoskop
Naslednja optična igrača je bil zootrop (živahna vrtavka), ki jo je leta 1834 izumil William
George Hornerki. Zootrop so začeli prodajati leta 1860. Namesto na režastem kolobarju
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fenakistoskopa je bil trak s sličicami prilepljen v vrtljivem bobnu, ki je imel na obodu reže.
Pogled skozi reže je kazal oživele podobe. Optična igrača je bil tudi frcoris. Prvi so se
pojavili leta 1860. Vsebovali so ogromno risb, nanizanih tako, da so prikazovale potek nekega
dejanja.
Kljub znanstvenim, zapletenim imenom temeljijo te optične igrače na najpreprostejših
optičnih prevarah (Furniss 2008 in Parkinson 2000).
To so bili nebogljeni začetki znanstvenega filma, namenjeni učenju (Sadoul 1960).
Vse te optične igrače so imele velik pomen za nastanek filma, predvsem zato, ker so
omogočale zabavo majhnemu številu ljudi hkrati. Izumitelji so se kmalu lotili iskanja, kako bi
te igrače povezali z laterno magico.
Avstrijskemu baronu Franzu von Uchatiusu je leta 1853 kot prvemu uspelo projicirati gibljive
slike. Njegov fenakistoskop pa je na žalost ustvarjal še zamegljene podobe. Te
pomanjkljivosti je odpravil L. S. Beale, ki je razvil drsnico iz šestih okvirčkov, imenovano
koreutoskop. Drsnica je vsako sličico za trenutek pridržala pred objektivom, zaklop pa je
potem zastiral svetlobo, vse dokler ni mehanizem slike zamenjal z novo. To gibanje je še
vedno v rabi tudi pri najsodobnejših kamerah in projektorjih. Leta 1868 je John Barnes
Linnett izumil še zdaj zelo znan flipbook oz. knjižica oživi.

Slika 6: Flipbook – knjižica oživi

Francoski umetnik Emile Reynaud je leta 1877 ustvaril praksinoskop. Zasnoval ga je na
podlagi zootropa. V središče bobna je vstavil zrcala, ki so podobe prenašala na miniaturni
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oder. Leta 1892 je sestavil izpopolnjeni model, imenovan optično gledališče, s predstavo
Svetlobne pantomime. Reynaudove ljubke sličice, ki so prikazane ob glasbeni spremljavi,
veljajo za prve risane filme (Furniss 2008 in Parkinson 2000).

Slika 7: Praksinoskop
Film je v najosnovnejši obliki moral uporabljati prosojen, prožen in trpežen nosilec ter suho
svetlobno občutljivo emulzijo, ki je zmožna zabeležiti neko hipno podobo. Muybridgeu je po
zaslugi potratne kaprice nekega ljubitelja konj v letih 1877 in 1878 uspelo sestaviti zapleten
sistem, s katerim je zabeležil konjevo galopiranje, prvo serijo filmskih podob. Ta rezultat je
dosegel z uporabo raztopine kolodija na stekleni plošči. S tem je izpolnil le prvega od treh
osnovnih pogojev: trenutnost, suha emulzija in prožen nosilec. Po odkritju želatine srebrovega
bromida leta 1880, je Marey izdelal pravo kamero s steklenimi ploščami – svojo fotografsko
puško. Do filma je torej prišlo, še preden so bili izpolnjeni vsi pogoji (Bazin 2010).
Prvo filmsko kamero je leta 1891 izdelal Škot William Dickson, asistent slavnega ameriškega
izumitelja Thomasa Edisona. Dickson je s kamero, ki jo je imenoval kinetograf, posnel enega
prvih filmčkov. V njem nastopa mož, ki privzdigne klobuk in se prikloni. Dve leti kasneje je
ustvaril kinetoskop. To je bila nekakšna omarica za gledanje slik, kjer je mehanizem za
enohodni pogon vlekel trak mimo kukala v pokrovu. Najprej so te naprave bile na voljo na
sejmih, zabaviščih, sčasoma pa so bile priljubljene po vsej Ameriki in so se odpirali posebni
kinetoskopski saloni. Thomas Edison je postavil prvi filmski studio na svetu. Studio se je
imenoval Black Maria oziroma Črna marica (Parkinson 2000).
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Slika 8: Kinetoskop
Pot do kina sta vodila torej brata Louis in Auguste Lumiere, ki sta marca 1895 na nekem
znanstvenem posvetu v Parizu prikazala delovanje kinematografa. Kino je torej nastal 28.
decembra leta 1895. Leta 1903 sta brata Lumiere ustvarila že več kot 2.000 filmčkov, v
katerih so bili družinski prizori, posnetki dogodkov oz. novice idr (Parkinson 2000).
V knjigi Cartoons je avtor Bendazzi pisal, da je zagotovo iznajdbo »kina« prvi patentiral
Reynaud, ki pa ni imel dovolj denarja, da bi tožil brata Lumiere in tako zmagal (Bendazzi
2006).

Slika 9: Kinematograf
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Leta 1905 je zaradi čedalje večjega zanimanja za filmsko zabavo privedlo do odpiranja
majhnih dvoran, znanih kot nickelodeoni. Po svetu so krožili filmi Francije, Danske, Velike
Britanije, ZDA in od drugod. Filmi so postajali daljši, vse bolj so temeljili na montaži,
uporabljali so več mednapisov in spreminjali razdaljo kamere (Bordwell 2001).
Zgodovino filma delimo na dve različni obdobj, in sicer na obdobje nemega filma in na
obdobje zvočnega filma. Pot nemega filma se začenja 28. decembra 1895 s pariško predstavo
bratov Lumiere in traja do 6. oktobra 1927, ko se je v ameriškem filmu The Jazz Singer
(Pevec jazza) prvič pojavil v filmu zvok. Nekateri so mnenja, da se je zvok pojavil šele 7.
julija 1928. leta, saj se je v ameriškem filmu Lights of New York (Newyorške luči) prvič
popolnoma ujel z dinamiko filmske slike (Šimenc 1996).

3.1.1 Zgodovina filma na Slovenskem
Pred filmom je bila zelo pomembna fotografija. Prvi slovenski fotograf je bil Janez Puhar. 19.
aprila leta 1842 je izumil fotografiranje na steklene plošče. Pred tem so fotografirali na
kovinske plošče in na papir. Svoj izum je imenoval hyalotipija (transparentna slika na
steklu, svetlopis). Profesor fizike Karel Dežman je že leta 1852 imenoval Puharjev izum
»puharotipija«. Prav ta izum je na dolgotrajni in tehnični poti od prve fotografije do »živih
fotografij«, kot so na začetku imenovali film, pomemben dosežek (Brenk 1979).

Slika 10: Hyalotipija
Prvi slovenski in ljubljanski poklicni fotograf je bil Ernest Pogorelc. Od leta 1859 je
portretiral someščane in ustvarjal pokrajinske slike (Šimenc 1996).
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V knjigi Kratka zgodovina filma na Slovenskem piše, da je 12. novembra leta 1896
poudarjeni pravokotni oglas v dnevniku Slovenski narod napovedal prve filmske predstave v
Sloveniji, in sicer v Ljubljani, od 16. do 22. novembra, v salonu hotela pri Maliču (hotel je
stal tam, kjer sta zdaj veleblagovnica Nama in kino Komuna) in da je prva natiskana novica o
prvi filmski predstavi izšla dan prej med Dnevnimi vestmi. Novica je podrobno naštevala
filme, ki so jih potem prvi slovenski gledalci lahko gledali (Življenje na pariških ulicah, Pri
pikniku zabavajoča se družba, Prepirajoča se kvartopirca, V perilnici, Opeharjeni cunjar, V
plavalnem bazenu in Brzovlak se pripelje na postajo). Kdo je predvajal filme, se ne ve. Tudi
avtorjev filmov se ne pozna. Po naslovih sodeč, sta bila Vlak in Kvartopirca filma bratov
Lumiere (Brenk 1979).
V knjigi Panorama slovenskega filma pa avtor opisuje, da so Mariborčani bili prvi v Sloveniji,
ki so spoznali film, in sicer 24. oktobra leta 1896, v pivnici pivovarne Gotz (danes je tam
dvorana Kina Union). Kmalu zatem, 3. novembra 1896, naj bi prvič videli »žive« fotografije
Celjani, in sicer v vrtnem salonu hotela Zum weissen Ochsen (Pri belem volu; danes je tam
trgovina Mladinske knjige) (Šimenc 1996). V Ljubljani pa so torej prvič videli film 16.
novembra 1896. leta, kot smo že pisali zgoraj.

Prvi filmi so bili zelo kratki. Predvajanje enega filma je trajalo samo nekaj sekund. Zato so
predvajali filme v »zanki«, kar pomeni, da so začetek in konec filmov zlepili, kolobar se je
vrtel skozi projektor brez premora in tako so prvi gledalci videli vsak film večkrat, vse dokler
operater ni ustavil projektorja (Brenk 1979).

Edini, ki je do leta 1918 snemal v Sloveniji, je bil dr. Karol Grossmann. Zapisal se je v
kulturno zgodovino Slovenije kot prvi Slovenec, ki je snemal s filmsko kamero.
Grossmannovi filmi so najstarejši doslej znani ohranjeni filmi v Sloveniji. Znani so trije
njegovi filmi, in sicer Odhod od maše v Ljutomeru (1905), Sejem v Ljutomeru (1906) in Na
domačem vrtu (1906). Pri vseh treh filmih se kamera med snemanjem ni gibala, saj možnosti
gibljive kamere še niso poznali. Filmska tehnika je bila še na začetku – aparat je bil tog in
pritrjen na stojalo, uporaba kamere je bila omejena, treba jo je bilo poganjati ročno (Šimenc
1996).
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Slika 11: Dr. Karol Grossmann
Davorin Rovšek je bil prvi med Slovenci, ki je leta 1906 začel predvajati predstave v veliki
dvorani takrat zgrajenega Grand hotela Union. Nato se je preselil v dvorano Hotela Ilirija in
tam vpeljal prve prave predstave za šolsko mladino z izbranim poučnim sporedom. Leta 1908
pa je z bratom ustanovil prvi slovenski »potovalni kinematograf«. Z njim sta obiskala mesta
in trge na Kranjskem. Drugače pa so bili lastniki kinematografov večinoma tujci (Šimenc
1996).
Najpomembnejši med filmski ustvarjalci pa je Metod Badjura, ki je z ženo Milko deloval še
po vojni. Badjura je ustvaril temelj za nepretrgan razvoj slovenske filmske ustvarjalnosti.
Njegovi najpomembnejši dokumentarci so: Bloški smučarji (1932), Triglav pozimi (1932),
Cankarjeva Vrhnika (1933), Skakalnica v Planici (1934) in Pohorje (1940). Med njimi je
najpomembnejši dokumentarec z naslovom Bloški smučarji, saj prikazuje uporabo smuči na
Bloški planoti. Na kongresu etnografov na Švedskem (1955, prva nagrada) se je izkazalo, da
so Bloški smučarji edini dokumentarni zapis o prastarem smučanju in uporabi smuči na svetu
(Šimenc 1996).

Slika 12: Metod Badjura med snemanjem
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Tudi slikar Božidar Jakac je med letoma 1929 in 1955 posnel kar 62 filmskih enot. Posebna
skupina Jakčevih filmov so družinski filmi, ki ohranjajo spomin na njegove svojce, prijatelje,
znance in tudi pomembne osebnosti tistega časa. Božidar Jakac je posnel tudi prvi slovenski
barvni film Železarna Jesenice. Film prikazuje delo v martinarni. Je kratek in še nemi, a je
prvenec (Šimenc 1996).
Leta 1938, deset let po uveljavitvi zvoka v filmu, je nastal prvi slovenski zvočni film
Mladinski dnevi. Režiral ga je dr. Mario Foerster, snemala sta Anton Smeh in France Cerar,
za zvok pa je skrbel Rudi Omota, ki je tudi sam skonstruiral tonsko kamero (Šimenc 1996).
Prva slovenska celovečerna filma sta bila V kraljestvu Zlatoroga (1931) in Triglavske
strmine (1932). Bila sta plod zasebne pobude ljubiteljev filma in naravnih lepot naše
domovine. V kraljestvu Zlatoroga je napol dokumentarni, napol igrani film o Julijskih Alpah
in naravnih lepotah Gorenjske. Režiral ga je prof. Janko Ravnik, producent je bil Turistovski
klub Skala, literarno predlogo sta zapisala Juš Kozak in Janko Ravnik. Film so snemali v letih
1928 in 1929, nato pa so ga razvijali in kopirali kar 253 večerov zapored. Ima pet delov, in
sicer priprave, pomlad, poletje, jesen in zima. Premiera je bila 29. avgusta 1931 v Veliki
dvorani Hotela Union (kjer je danes kino) v Ljubljani. Glasbeno spremljavo pa je igral
orkester kar v živo na odru za platnom. Občinstvo je bilo navdušeno. V desetih dneh si je film
ogledalo v Ljubljani 15.000 gledalcev, kar je bilo za tisti čas ogromno. Film so poslali tudi na
Poljsko in v ZDA. Film Triglavske strmine pa je v celoti igrani film. Scenarij je napisal
pisatelj Janez Jalen, snemal je Metod Badjura, prizore v steni alpinist dr. Stanko Tominšek,
režiral je Ferdo Delak, glasbeno je film opremil France Marolt. Film je bil posnet v šestih
tednih. Premiera je bila 9. septembra 1932. leta v kinu Ljubljanski dvor. Tudi ta film si je
samo v Ljubljani ogledalo veliko ljudi. Premieri sta bili še v Zagrebu in Beogradu, leta 1933
pa so film predvajali tudi slovenski izseljenci v Clevelandu (Šimenc 1996).
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Slika 13: Junaki filma V kraljestvu Zlatoroga
Slovenci smo leta 1948 dobili prvi igrani celovečerni zvočni film z naslovom Na svoji
zemlji. Scenarij je napisal Ciril Kosmač, snemal je Ivan Marinček, režiral pa je France Štiglic.
Scenarij filma temelji na okvirni noveli Očka orel. Film so sprejeli z izrednim navdušenjem
(Šimenc 1996).

Slika 14: Prizor s snemanja filma Na svoji zemlji

Sprva so mnogi menili, da je film le vrsta zabave, saj so ga prikazovali v kavarnah,
restavracijah in hotelskih salonih, pozneje še v cirkuških šotorih. Tako je bilo vse dokler se ni
udomačil v t. i. stalnih kinematografih.
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Zaradi prvotne preprostosti, ki jo je film imel, je postal razumljiv in priljubljen vsem
množicam, najprej mestnemu prebivalstvu, po razmahu televizije pa je prišel v skoraj vsak
dom (Šimenc 1996).
V petdesetih letih so nastale še vojne in povojne drame (Trst, Dolina miru, Dobri stari
pianino, Veselica idr.), filmi po literarni predlogi (Kekec, Jara gospoda, Tri zgodbe),
komedije (Vesna, Ne čakaj na maj) in zametki modernizma (Ples v dežju, Peščeni grad,
Zgodba, ki je ni, Na papirnatih avionih) (Šimenc 1996).
Do konca 1959. leta je v Jugoslaviji izšlo tudi devetnajst izvirnih knjig in brošur o filmu
(Sadoul 1960).

Slika 15: Kekec

Sedemdeseta leta so bila obdobje slovenskih literarnih del (Rdeče klasje, Na klancu, Cvetje v
jeseni, Ljubezen na odoru, Pastirci, Čudoviti prah, Povest o dobrih ljudeh, Idealist, Sreča na
vrvici idr.).
Od vseh obdobjih pa so bila najbogatejša osemdeseta leta – zlata doba za vse rodove
slovenskih filmarjev. Takrat so posneli kar 44 filmov. Za te filme je značilna tematska
raznolikost: socialna, politična, zgodovinska tema, romsko življenje, vasi po vojni, razpad
meščanske družine, ideološki antagonizem …
Vseh povojnih celovečernih filmov je 130, to pomeni, da sta na leto nastala povprečno dva
filma. Največ filmov sta posneli podjetji Triglav film in Viba film (Šimenc 1996).

3.2 Zgodovina animiranega filma
Najpomembnejša iznajdba, ki je privedla do animiranih filmov, je izum fotografije in filma.
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Američan James Stuart Blackton je leta 1906 s kredo narisal prve risbe, ki so bile posnete na
filmski trak. To je bil polanimirani film oziroma prva risanka z naslovom Humorous
Phases of Funny Faces (Smešni izrazi zabavnih obrazov). Šlo je za niz preprostih črtnih risb,
ki so prikazovale več komičnih obraznih izrazov. Ko se je film odvrtel, so gledalci videli
podobo spreminjajočega se obraza (Veler 2012).

Slika 16: Humorous Phases of Funny Faces – Smešni izrazi zabavnih obrazov

Prvi v celoti animirani film, ki ga je leta 1908 ustvaril Francoz Emile Cohl, nosi naslov
Fantazmogorie (Fantasmagorija). Film je v veliki meri sestavljen iz »stick figur« (to je zelo
enostavna risba človeka ali živali, sestavljena iz le nekaj linij, krivulj in pik). V filmu je prišlo
tudi do »žive« animacije, ko je animator v sceno vključil svojo roko (Veler 2012 in
Wikipedija 2013)

Slika 17: Fantazmogorie

Ruski animator poljskega rodu Ladislav Starewitch je naredil prve lutkovne animirane
filme. V njih nastopajo razne živali, kot so žabe, ptiči, podgane, insekti, in razne igrače, ki jih
je Satrewitch animiral tako vešče, da so se gledalci spraševali, kako je lahko npr. kačjega
pastirja in kobilico naučil, da skupaj zaplešeta pred kamero (Veler 2012).
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Z malo znane tehnologije za tisti čas je leta 1910 Američan Winsor McCay ustvaril film z
naslovom Little Nemo (Mali Nemo). Film se je vrtel tudi v gledališčih. Little Nemo je pravi
»prvi film« brez ozadja in je že malo več od samega zaporedja slik. Leta 1912 je McCay
naredil kratek film z naslovom The Story of a Mosquito or How a Mosquito Operates
(Zgodba o komarju). Leta 1914 je ustvaril mojstrsko risanko Gertie, The Trained Dinosaur
(Trenirani dinozaver Gertie). Risanka je dolga pet minut, vsebuje pa kar 10.000 risb, ki jih je
moral avtor narisati (Veler 2012).

Slika 18: The Story of a Mosquito or How a Mosquito Operates – Zgodba o komarju

Ameriški animator Otto Messmer je leta 1919 ustvaril še danes zelo znanega mačka Feliksa
(Felix the Cat). Feliks je postal velik zvezdnik, saj je nastopal v neštetih epizodah risanega
filma. Bil je najpomembnejši lik v Ameriki še pred Miki Miško. Maček je eden izmed redkih
primerov izjemnega animiranega lika, ki ni potreboval komičnih dogodkov oziroma situacij,
da bi pri gledalcih vzbujal smeh, že njegova hoja, navade in videz so bili smešni. Z zaslonov
je izginil na vrhuncu svojega uspeha (Veler 2012).

Slika 19: Maček Feliks
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Nemka Lotte Reiniger je leta 1926 ustvarila prvi celovečerni animirani film z naslovom Die
Abenteuer des Prinzen Achmed (Pustolovščine princa Ahmeda). Film je bil narejen po
motivih zgodb iz knjige Tisoč in ena noč (Veler 2012).

Slika 20: Pustolovščine princa Ahmeda
Pred več kot osemdesetimi leti je v ZDA zdaj svetovno znani Walt Disney osnoval studio za
risane filme. Leta 1920 je ustvaril serijo animiranih risank z naslovom Alice in Cartoonland
(Alica v Risani deželi). 1927. leta je ustvaril nov lik zajčka Oswald the Lucky Rabbit (Srečni
zajec Oswald). Risanka je bila v celoti animirana, bila je brez pravih, živih igralcev. Najbolj
znan junak njegovih animiranih filmov je bil mišek z imenom Mickey Mouse (Miki Miška).
Le-ta je postal ikona podjetja The Walt Disney Company. Lik Mikija Miške je leta 1928
likovno zasnoval Disneyjev sodelavec Ub Iwerks, njegov glas pa je v prvih zvočnih risankah
oblikoval sam Walt Disney vse do leta 1946. Prva krajša risanka o Mikiju je imela naslov
Plane Crazy (Preprosto nor) in je bila še nemi film. S filmom Steamboat Willie (Parnik Vili)
je Disney ustvaril že risanko z zvokom. Vsi liki in celo čoln v filmu plešejo po glasbi oz.
zvočni sinhronizaciji. Vse tri risanke o Mikiju Miški so nato prišle v javnost z zvočnim
posnetkom in tako postale zelo uspešne. Risankam o Mikiju Miški so se leta 1929 pridružile
še kratke glasbene animacije imenovane Silly Symphonies (»Trapaste« simfonije).
Tehnologija se je začela razvijati in skupaj z njo so nastajale tudi prve barvne risanke. Prva
barvna animacija z naslovom Flowers and Trees (Rože in drevesa) je nastala v Disney
studios in je spadala pod serijo Silly Symphonies. Leta 1935 so serije kratkih animacij Mikija
Miške postale barvne in skozi leta je miškova popularnost rasla, skupaj z njo pa tudi
popularnost Disneyjeva popularnost. Walt je kmalu zatem, tj. leta 1937, ustvaril celovečerno
animacijo, imenovano Sneguljčica in sedem palčkov. V kinematografe je film prišel leta 1938
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kot prvi barvni govoreči celovečerni animirani film. Walt Disney je leta 1939 odprl nov
studio, imenovan Walt Disney Studios, in nadaljeval z izdelavo celovečernih animacij. Tako
so nastali še Ostržek, Fantasija, Bambi, Dumbo, The Lion King (Levji kralj), Nemo, Beauty
and the Beast (Lepotica in Zver) (za katerega je prejel oskarja) idr. Disneyjevi filmi so
ustvarili različne pravljice in epike, ki so že zdaj del univerzalne kulturne dediščine, ki je zelo
popularna (Veler 2012 in Wikipedija 3 2013).
Zgodovina se je ponovila tudi zdaj, v dobi računalniške grafike, ko je uspešno sodeloval oz.
sodeluje z animacijskim studiem Pixar in je tako ustvaril animirani film Toy Story (Trgovina
igrač), ki je še en mejnik v zgodovini animacije.
Podjetje Disney Pictures je del imperija v zabaviščnem sektorju in vključuje proizvodnjo na
radiu, televiziji, v gledališču, »mjuziklih«, tematskih parkih, turizmu, igračah, internetu in
produkcijo razne družinske zabave (Wiedemann 2004).

Slika 22: Barvni Miki Miška

Slika 21: Črno-beli Miki Miška

Zelo znana je tudi risanka Tom and Jerry (Tom in Jerry), ki sta jo ustvarila Američana
William Hanna in Joseph Barbera. Hanna in Barbera sta vse od leta 1940 pa do leta 1958
napisala in režirala 114 risank Tom in Jerry. Leta 2000 je bila v reviji Time magazine risanka
Tom and Jerry imenovana kot ena izmed najboljših televizijskih »šovov« vseh časov (Veler
2012 in Wikipedija 3 2013).
Pozneje sta ustvarila tudi nekatere televizijske like, kot so Huckleberry Hound, medvedek
Jogi, Kremenčkovi, Top Cat idr (Parkinson 2000).
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Slika 23: Tom in Jerry
Risarji studia Warner Brothers (Tex Avery, Chuck Jones in Friz Freleng) pa so se
specializirali za vihrave, divje risanke z junaki, kot so Zajec Dolgouhec, Silvester in Čivkec,
Racman Tepko, Pujsati pujsek, Vili 1. Kojot in Cestni dirkač (Parkinson 2000).

3.2.1 Zgodovina animiranega filma na Slovenskem
Leta 1934 je Ivan Marinček, oče snemalca in montažerja Ivana Marinčka (1922), direktno na
dvometrski filmski trak s tušem zrisal 105 sličic za 12-sekundno situacijsko humoresko.
Humoresko so s projektorjem na ročni pogon v zanki predvajali na domačo kuhinjsko steno.
Zgodba filma govori o možicu, ki je na začetku v avtomobilu, ki se med vožnjo dvigne in s
prstom pokaže predse, v naslednjem kadru je fant na gugalnici; možic v avtomobilu se z
avtom zaleti v fanta, da se ta sunkovito zaguga (Prassel 2012).

V obdobju pred drugo svetovno vojno se pojavljajo le posamezni filmski napisi Emona filma.
Ti napisi niso ohranjeni, je pa ohranjena animirana špica z naslovom Združeni delavci v vrste
stopimo (1939).
Po besedah slovenskega animatorja Konija Steinbacherja je okoli leta 1940 Juri Lenasi iz
Portoroža neposredno na filmski trak zrisal dvominutno družinsko risanko, vendar pa gradivo
v tem primeru, na žalost, ni ohranjeno (Prassel 2012).
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Profesionalni začetki animiranega filma v Sloveniji so temeljili le na zvrsti lutkovnega
animiranega filma (Prassel 2012).
Pionir lutkovnega filma je učenec čeških mojstrov, arhitekt Saša Dobrila (1922–1992).
Veliko je dosegel že na področju stripa. Z omejenimi tehničnimi in pa tudi finančnimi sredstvi
je leta 1952 ustvaril prvi slovenski (črno-beli) lutkovni animirani film z naslovom Sedem
na en mah (po Pogumnem krojačku bratov Grimm).

Slika 24: Sedem na en mah
Vitez in koš je drugi Dobrilov film in hkrati tudi drugi slovenski animirani film. Film
zaznamujejo odlična scenografija ter originalne in odlično animirane lutke. Leta 1957 pa je
posnel tudi prvi slovenski barvni lutkovni film z naslovom Najlepši cvet. Sledili so še
naslednji lutkovno animirani filmi: Motorist (1959), Pepe išče stanovanje (1960), Robot
(1960), Venera (1961), za Sarajevo je animiral pri filmu Ne vihaj nosu (1961), v zagrebški
Zora film pa je ustvaril Tri lenobe (1959) in Pijana ulična svetilka (1962). S Hrvati je
sodeloval, tako da je animiral, še pri filmih 2+2=3 (1961), Strah (1962) in Zahvalna metla
(1962). S filmom Naredi si sam (1976) pa je Dobrila pri animiranem filmu zaključil kariero.
V svetovnem merilu je Dobrila zapustil pomemben avtorski opus (Prassel 2012 in Šimenc
1996).

Slika 25: Prvi slovenski barvni lutkovni film – Najlepši cvet
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Leta 1965 smo dobili prvi dolgometražni barvni lutkovni film z naslovom Zvezdica
Zaspanka. Scenarij je napisal Frane Milčinski, animator je bil Črt Škodlar, režiral je Jože
Pengov, snemalec pa je bil Veka Kokalj.
Črt Škodlar (1934) je svoj avtorski potencial dokazal že z animiranim filmom Rondo (1959),
za katerega je napisal scenarij. V filmu je želel izpostaviti kontrast med mrtvo materijo
(figurico iz lesa) in življenjem, ki ga vdahne človekova oziroma animatorjeva roka. Z
Rondojem je dokazal, da je lahko gibanje lutke veliko bolj tekoče in zvezno, kot je bilo do
tedaj. V Zaspanetu (1959) in v filmu Čigavo je pismo (1959) je z grotesknim pretiravanjem
lutkovnih figur poudaril humornost animacij. Njegov prvi pravi eksperimentalni film je
Jutro, jezero in večer v Annecyju (1965). Drugi eksperimentalni film je Sintetični humor
(1967). Poglavitni namen animacije v tem filmu je izzvati smeh, kar skuša avtor doseči s
pomočjo komičnih situacij, v kateri imajo glavno vlogo barviti abstraktni liki. V filmu so
izmaličeni glasovi, ki prihajajo iz avtorjevih ust in dopuščajo določeno mero personifikacije.
Škodlarjev film je za slovenski prostor predstavljal avantgardno dejanje (Prassel 2012 in
Šimenc 1996).
Prvi risani film je nastal šele leta 1960. Film ima naslov Puščica. Režiral in animiral ga je
Miki Muster (1925). V filmu so liki in topla barvna ozadja poenostavljeni, animacija pa je
minimalistična. Musterjev film Kurir Nejček se že odlikuje z bogatejšo animacijo. Realistična
risba in barve se dopolnjujejo. Z zimsko zgodbo je dosegel vrhunec svojega avtorskega
ustvarjanja. Telesa živalskih likov so dinamično animirana, ozadje pa je polno detajlov. Od
leta 1967 do leta 1990 je nastalo tudi okoli 380 reklamnih spotov, v katerih je Muster
sodeloval. Najbolj znani so bili Cikcak zajčki, Šumi (bonboni Visoki C), trgovina Mercator,
Kolinska (Viki krema, Čunga Lunga), Podravka (Medolino in juhe), Medex, Fructal (dvojni
A), Dana in Jelovica. Poleg tega pa je delal še za druge naročnike, kot so bili Elan, Aero,
Emo, Termika in drugi. V grobem se Musterjevo delo torej deli na animirane filme, ilustracije
slikanic in stripe (Bendazzi 2006, Parkinson 2000, Prassel 2012 in Šimenc 1996).
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Slika 27: Puščica

Slika 26: Zimska zgodba

Dušan Hrovatin je avtor, za katerega je značilno, da je v posameznih filmih pogosto animiral
vse nastopajoče lutke in je s trdim delom tako ustvaril opus, ki je redek celo v svetovnem
merilu. Znal se je prilagajati različnim konceptom, pri vsem tem pa je ostajal samosvoj in
ustvarjalen. Vse svoje izkušnje je združil leta 1964 v filmu Kitarist, ki ga je režiral in animiral
sam (Prassel 2012).
V sedemdesetih letih se je začela na področju amaterskega in tudi otroškega filma uspešno
razvijati avtorska produkcija risanega animiranega filma.
Med glavnimi ustvarjalci je bil akademski slikar, ilustrator, filmski pedagog in publicist Tone
Rački (1946). Rački je na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani vodil krožek
filmske animacije in tudi številne delavnice animiranega filma. Je eden redkih, ki je
objavljal članke o animiranem filmu. Rački je leta 1982 tudi režiral in animiral film O
samoupravljanju. Ob Račkem sta bila na področju filmske pedagogike najbolj dejavna še
Mirjana Borčič (1925), ki je vrsto let vodila filmskovzgojne dejavnosti v ljubljanskem
Pionirskem domu, in Koni Steinbacher (1940). Prav Steinbacher je leta 1964 začel delati kot
likovni pedagog na osnovni šoli v Izoli. Tam je v likovno vzgojo začel vnašati osnove filmske
animacije. Leta 1964 je ustanovil tudi filmski krožek Zarja in s tem spodbudil amatersko
filmsko dejavnost na slovenski obali. Kratki animirani, igrani in dokumentarni otroški filmi,
ki so nastali v okviru krožka, so prejeli številna mednarodna in jugoslovanska priznanja.
Uspeh je doživel predvsem prvi domači otroški animirani film Ribič (1967), ki ga je
posnela skupina izolskih osnovnošolcev. Steinbacher je leta 1970 skupaj z mladimi filmskimi
entuziasti ustanovil Atelje animiranega filma (AAF) Koper in se tudi sam lotil ustvarjanja
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filmov. Med uspešnejšimi so bili filmi Govornika (1970), Figov list (1971), Koeksistenca,
Superman (oba 1972) in Marinškov igrano-animirani Utrujeni kipi (1973) (Prassel 2012).

Leta 1975 je bil mejnik sodobnega avtorskega animiranega filma, saj je Koni Steinbacher za
Viba film posnel film Študent (1975). Zelo zanimivo je, da sta se skupaj z Janezom
Marinškom (1942) v svojih filmih odločila za animacijo kolaža, ki ga zagrebška šola še ni
gojila. S to tehniko sta improvizirala, saj v tistih časih tudi v tujini še ni bilo veliko avtorjev,
ki bi se v njej resno preizkušali. V filmu Figov list, ki je prvi slovenski animirani glasbeni
spot, narejen za takrat zelo popularno skupino Faraoni, sta uporabila vrsto »najdenih
materialov«, kot so npr. golo animirano telo in razbita kokošja jajca.

Slika 28: Figov list
S podobnimi iskanji sta nadaljevala tako tudi pri profesionalnih filmih. V filmu Močvirje se
prepletajo različne tehnike animacije. Risbo na celuloidne folije dopolnjuje animacija kolaža
in različni predmeti. Originalna vizualna rešitev tridimenzionalnega prikaza močvirja in
inovativna animacija likovno bogatih podob uvrščata film v sam vrh slovenske avtorske
animacije. Avtorja sta v filme vnašala aktualno dogajanje, ki sta ga prikazala na humoren in
satiričen način (Prassel 2012 in Šimenc 1996).

Slika 29: Močvirje
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V prostorih Viba film so leta 1974 posneli svetovno uspešno animirano serijo režiserja Branka
Ranitovića Mišek na Marsu.
Tudi v Ljubljani so uspevali centri amaterskega animiranega filma. Že v prvi polovici
šestdesetih let so se filmski amaterji organizirali v kinoklub Unikal (Unija Kinoamaterjev
Ljubljana), ki je s produkcijo kratkih animiranih učnih filmov v sedemdesetih letih dosegel
profesionalen produkcijski standard. Sredi sedemdesetih let so bili dejavni tudi v velenjskem
kinoklubu Gorenje. Velenjski kinoklub ne obstaja več, še vedno pa uspešno deluje Kinoklub
Maribor, ki je danes preimenovan v Film in video klub Maribor. Ustanovljen je bil leta 1970.
Med njegovimi člani se z animiranim filmom ukvarjata Gorazd Lozar in Franc Kopič, ki je od
začetka risal na folijo, danes pa ustvarja v računalniški 3D-tehniki. Člani mariborskega kluba
od leta 2000 organizirajo TOTI mednarodni festival nekomercialnega filma Maribor. Tam
vsako leto predstavijo tudi animirano produkcijo (Prassel 2012).

Eden redkih, ki se je nekonvencionalno posvetil risanemu filmu je slovenski akademski slikar
Bojan Jurc (1950). V nasprotju z zagrebško šolo, ki je imela dvodimenzionalno animacijo, je
ustvarjal tridimenzionalno risanko. Tak njegov samostojni animirani film je Jutri bo novo
leto (1982). Film ima poučno pravljično zgodbo živih barv in je namenjen otrokom. Jurc je
pomemben tudi zato, ker je imel v osemdesetih letih pomembno vlogo snemalca animiranih
filmov številnih avtorjev. Sprva je snemal na 16-milimetrsko kamero, pozneje pa je za potrebe
snemanja animiranih filmov uspešno priredil 35-milimetrsko kamero (Prassel 2012 in Šimenc
1996).
Med slovenskimi avtorji srednje generacije zavzema eno najvidnejših mest Marjan Manček
(1948). Dandanes ilustrira knjige in mladinsko periodiko, ustvarja stripe, avtorske slikanice,
likovne zasnove za lutkovne predstave in avtorske animirane filme. Najbolj se je otrokom
prikupila jezerska družina v seriji Hribci iz leta 1993. Hribci so najprej izhajali v stripu v
mladinskih revijah, nato pa jih je prenesel leta 1993 na risani film. Leta 2011 je kot posebna
izdaja stripovske serije izšla nova, nadgrajena zbirka o Hribcih z naslovom Hribci kremeniti.
Osnova za risbo in scenarij pri njegovi animirani seriji »za male in velike« je bil njegov
predhodno narejeni strip Dajnomir in Miliboža.
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Slika 30: Hribci
Leta 1981 je bil posnet otroški risani film Zimska želja, za katerega je Manček pripravil
scenarij in glavno risbo, režiral in animiral pa ga je zagrebški animator Leopold Fabiani.
Izkušnje, ki jih je Manček pridobil v času sodelovanja z zagrebškimi kolegi, je izkoristil pri
svojem nadaljnjem delu. Zavetje (1983), Po delu počitek (1983), Ljubo doma (1985) in
predvsem Na liniji (1989) pričajo o tem, da Manček ne ustvarja samo za otroško publiko,
temveč tudi za odrasle. V naslednjem desetletju je kot avtor glavne risbe sodeloval pri filmu
Peter Klepec (1999) Konija Steinbacherja. Njegova zadnja avtorska animirana filma Kako se
znebiš Mačota? (1999) (v klasični tehniki risbe na folijo pripoveduje o miroljubnem psu in
mačku, ki ga nadleguje) in Be (2003) (na papir zrisana prigoda »slovenske ovce« na
popotovanju v Evropo) sodita med vrhunce avtorjevega ustvarjanja. Filmi Marjana Mančka so
pogosto nastajali z ženo Marto, ki je sprva barvala, pozneje pa je sodelovala pri animaciji, s
sinom Mitjem, ki tudi sam postaja zelo uspešen avtor animiranih filmov. Marjan je sodeloval
tudi s televizijsko oddajo Radovedni Taček, za katero je ustvaril animiran napovednik in
likovni osnutek lutke. Za ljubljansko lutkovno gledališče je likovno zasnoval nekaj lutkovnih
predstav, kot so Za devetimi vrati, Kozlovska sodba v Višnji gori, Grofič prašič, Vrtec pri
stari kozi … (Prassel 2012 in Šimenc 1996).

Slika 31: Kako se znebiš Mačota?
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Pomemben mejnik v slovenskem avtorskem animiranem filmu predstavlja leta 1984 ustvarjen
film Poljubi mehka me radirka, avtorja Zvonka Čoha (1956). Poljubi mehka me radirka je
animirani film, ki je v celoti risan s svinčnikom na papir. Pred gledalci se zvrsti množica
figur, ki doživljajo različne metamorfoze. Nadnaraven in živahen način gibanja teh figur pa
filmu dodaja komičen prizvok. Klasičen pristop, obogaten s svežim avtorskim slogom, uvršča
Čoha v vrh svetovne animacije. Zvonko Čoh je sodeloval tudi z Milanom Eričem (1956) in
skupaj sta ustvarila poseben prispevek k uveljavitvi animiranega filma v Sloveniji, in sicer
prvi celovečerni animirani film Socializacija bika? (1988). Za ta celovečerni animirani film
sta avtorja porabila deset let, saj sta narisala kar 50.000 risb in tako v film vložila veliko
napora. Filmu dajejo pravi avtorski pečat kaotična, neukročena linija risbe, izostren občutek
za podrobnosti in simulacije delovanja različnih tehničnih aparatov. Za zgodovino
slovenskega animiranega filma je torej film Socializacija bika? neprecenljive vrednosti
(Prassel 2012 in Šimenc 1996).

Slika 32: Socializacija bika?

3.3 Novejša doba animiranega filma v Sloveniji
Kljub težavnim pogojem slovenski animirani film v zadnjih desetih letih doživlja preporod.
Tradicionalni načini animacije po vsej verjetnosti ne bodo nikoli zamrli. So pa začeli avtorji v
dobi prevlade tehnologije ustvarjati s pomočjo računalnika (Prassel 2012).
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Avtorji, ki so Slovenijo s svojimi deli v zadnjih desetih letih znova postavili na svetovni vrh
animiranega filma, so naslednji:
Dušan Kastelic (1964) je prvi pri nas, ki se je začel ukvarjati s tridimenzionalno računalniško
animacijo. Ustvaril je film Perkmandeljc, ki je glasbeni spot za skupino Orlek. Perkmandeljc
oz. krajše Perk (saj je tako za tujce lažje razumljivo in govorljivo) naj bi rudarje opozarjal na
nesreče, ki so jim v rudnikih grozile. Perk je postal pravi internetni hit, ki je bil predvajan tudi
na mnogih TV-postajah v ZDA, Evropi, na Japonskem in v Aziji ter Avstraliji. Leta 2008 je
po pesmi primorskega gledališčnika in šansonjerja Iztoka Mlakarja ustvaril film Čikorja
an`kafe. Film odlikuje do potankosti izdelana scenografija za ljubezensko zgodbo, liki so
dovršeno oblikovani in brezhibno animirani. Kastelic je program, v katerem je delal, usvojil
do te mere, da je njegov izdelovalec, ameriško podjetje Hash Inc., leta 2003 Perkmandeljca
uporabil kot maskoto in del svoje celostne podobe. Avtor je dokazal, da je mogoče v Sloveniji
z ustvarjalno vizijo in predanostjo ustvariti vrhunski kratkometražni animirani film
svetovnega merila (Prassel 2012 in Štefanac 2003).

Slika 33: Nastajanje Perkmandeljca

Slika 34: Perkmandeljc

Zadnja leta se Dušan Kastelic ukvarja z multimedijo, izdelavo računalniških igric in
ilustracijami. Ima tudi garažni studio BugBrain, za katerega si želi, da bi postal pravi studio za
animacijo (Štefanac 2003).

Grega Mastnak (1969) se intenzivno ukvarja s stripom, ilustracijo in animiranim filmom. V
lastni produkciji je dokončal kratke animirane filme Skrivnost starega klobuka (1985),
AAAAAA (1986), Boštjanček sanjari (1988) in animirani videospot za skupino Ana Pupedan
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Luknjasta barka (2002). Leta 2003 je Mastnak ustvaril dve petminutni risanki v 2Dračunalniški tehniki z naslovom Bizgeci – Češnje in Bizgeci – Na jug, kar je njegova
prelomnica ustvarjanja. Leta 2004 so ustvarjalci prejeli razvojna sredstva Evropskega
združenja nacionalnih televizij (EBU), s katerimi so pripravili vse potrebno za produkcijo
petnajstih delov serije. Leta 2006 pa je bila produkcija v sodelovanju z Otroškim in
mladinskim programom Televizije Slovenija uspešno zaključena (Prassel 2012).

Slika 35: Bizgeci – Na jug
V zadnji generaciji sodobnih slovenskih ustvarjalcev animiranega filma je prepoznavna tudi
Špela Čadež (1977). Za svoje izrazno sredstvo v animaciji je izbrala lutke. V času študija
animiranega filma na Akademiji medijskih umetnosti v Kölnu je posnela filma Zasukanec
(2004) in Ljubezen je bolezen (2007), ki je tudi njeno diplomsko delo. Odlikujeta ju popolna
scenografija ter kostumografija ličnih in originalnih lutk, ki so zvezno animirane. Njen
najnovejši film je Zadnja minuta (2010). Film je kombinacija tehnike stop-motion, senčne
animacije in risanja s kredo. Nastal je v sodelovanju s priznano švicarsko avtorico Marino
Rosset (Prassel 2012).

Slika 36: Zasukanec
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Na področju animiranega filma se je uveljavil tudi Kolja Saksida (1981). Z animiranim
filmom se ukvarja kot avtor, režiser, producent in animator, je pa tudi filmski igralec. Leta
2001 je s producentom Matijo Šturmom ustanovil avdiovizualni studio Zvviks Production, ki
je bil namenjen predvsem produkciji animiranega filma. Leta 2003 je tako začel razvijati
lutkovno animirano serijo trinajstih epizod Koyaa. Serija je bila dokončana dve leti pozneje in
predvajana na nacionalni televiziji. Koyaa je zaslovel celo v tujini. Leta 2011 je ustvaril tudi
film Koyaa: Lajf je čist odbit, s katerim nadaljuje svojo prvo uspešno serijo. Leta 2009 je
Saksida s slovenskimi ustvarjalci realiziral desetminutni lutkovni animirani film Mulc-frača.
V zadnjem času se avtor posveča izobraževanju in organiziranju delavnic animiranega filma,
ki so namenjene otrokom in mladim (Prassel 2012).

Slika 38: Koyaa – Lajf je čist odbit

Slika 37: Mulc - Frača

Pomemben je tudi Nejc Saje (1976), saj je leta 1998 z mladimi soustvarjalci ustanovil
večmedijsko umetniško skupino Strup. Znotraj te skupine se Saje eksperimentalno in
profesionalno

ukvarja

s

fotografijo,

animacijo,

filmom,

videom

in

gledališčem.

Petindvajsetminutni animirani film Dvorišče (2006) odlikujejo izvirna zgodba, scenografija,
oblikovanje lutk, nadstandardna sinhronizacija in izbor glasov. Film Dvorišče je v domačih
razmerah primer uspešne produkcije, ki ga lahko gleda cela družina.

Slika 39: 36
Dvorišče

Član skupine Strup je tudi Miha Knific (1976), ki je s Sajetom koscenarist Dvorišča. Na
filmskem področju deluje kot režiser, producent in scenarist. Poleg Sakside se tudi Knific na
področju animiranega filma usmerja v lutkovno animacijo, ki je namenjena otroški publiki.
Njegova filma Lisica v lisičjem jeziku (2009) in Pikapolonica hoče odrasti (2011) sta
osnovana na bogatih dialogih, v katerih lahko tudi odrasli najdejo skrite pomene (Prassel
2012).

Slika 40: Pikapolonica hoče odrasti

Son:DA je naveza Metke Golec (1972) in Mihe Horvata (1976). Avtorja se od leta 2000
posvečata eksperimentiranju in preučevanju zvoka, prostora, fotografije in gibljivih podob.
Veliko pozornost posvečata različnim tehnikam dela in materialom. Njun prvenec na področju
animiranega filma predstavlja NO.stalgija (2002). Film je sestavljen iz trinajstih različnih
animacij, ki segajo od klasične in digitalne fotografije, risbe na papirju do dvodimenzionalne
računalniške animacije, videa in animacije objektov. Prav ta eksperimentalni film sodi med
najbolj radikalne v slovenskem prostoru, saj je z njim slovenski animirani film sodeloval tudi
na prestižnem mednarodnem festivalu v japonski Hirošimi (Prassel 2012).
Matej Lavrenčič (1980) deluje na področju stripa, ilustracije in animiranega filma. Za svoj
prvi animirani film z naslovom Dušan (2002) je na drugem Festivalu slovenske animacije v
Izoli prejel priznanje za najboljši debitantski film. Na področju računalniške animacije se je
uspešno preizkusil tudi v stop-motion tehniki animacije. V tej tehniki je skupaj z Romanom
Rožmanom ustvaril Patty, tj. kratki film v perverzih (2006). Film je prejel več mednarodnih
nagrad. Lavrenčičeva novodobna estetika in njegov smisel za humor sta vnesla v slovenski
animirani film potrebno svežino. Matej sodeluje tudi z agencijo Invida, ki združuje talentirane
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avtorje iz Slovenije in tujine. Soustanovitelj agencije je tudi Boris Dolenc (1982), ki je režiser
igranih in dokumentarnih filmov, tridimenzionalnih animiranih filmov in serij, humorističnih
oddaj ter videospotov. Njegov animirani režijski prvenec je Palčica (2009). V filmu so
ustvarjalci po pravljični predlogi H. C. Andersena uspešno povezali elemente igranega filma,
realnega okolja in animacije v tridimenzionalno animirano celoto. Na Festivalu slovenskega
filma je avtor za film Palčica prejel nagrado vesna za najboljši animirani film (Prassel 2012).

Slika 41: Palčica

Mitja Manček (1987) se je z animiranim filmom začel ukvarjati že kot osnovnošolec. Leta
2000 je na prvem Festivalu slovenske animacije v Izoli v kategoriji osnovnošolskih otrok z
dvema filmoma presenetil in navdušil žirijo ter animatorje v publiki. Filma Neptun –
skrivnostni planet (1999) in parodija na Rdečo kapico Rdeča papica (2000) sta narejena v
tehniki risbe na papirju. S filmoma Gora (2002), Živali, ljudje, vesoljci (2004) in z direktno na
filmski trak praskanim filmom Smrt (2007) je Manček prerasel otroškega ustvarjalca in postal
samostojni avtor. Leta 2009 je diplomiral s črno filozofsko komedijo Življenje in smrt v
dvodimenzionalni računalniški animaciji (Prassel 2012).
V Sloveniji kljub mednarodnim uspehom nove generacije avtorjev še vedno ni organizirane in
načrtne produkcije animiranih filmov. Je pa spodbudno dejstvo, da se v zadnjih letih skupine
avtorjev združujejo v domače studie. Med znanimi studii so Bugbrain, Zap!, Strup produkcija,
Zvviks Production, Invida idr., vendar ti le stežka predstavljajo osnovo za razvoj
profesionalne in kontinuirane produkcije. Tudi institucionaliziran študij animiranega filma v
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Sloveniji raste z zamudo. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je od
ustanovitve do danes nastal le en film, ki delno vključuje tudi animacijo. To je bil študentski
dokumentarni film Martina Srebotnjaka Pepelca (1996). V filmu avtor v kolažu različnih
tehnik uporabi tudi animacijo. Na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij Akademije
za likovno umetnost si že več let prizadevajo za oddelka za animirani film, ker pa so ta
prizadevanja še vedno vprašljiva, se vse več študentov med študijem ali po njem odloči za
specializacijo v tujini.
Z letom 2010 smo v okviru Univerze v Novi Gorici dobili nov visokošolski študijski program
Digitalne umetnosti in prakse, ki vključuje tudi animirani film. Kot prvi, ki je uspešno
diplomiral v tem študijskem programu, je Miha Šubic. Diplomiral je s tridimenzionalno
računalniško animacijo z naslovom Zadnje kosilo (2011) (Prassel 2012).

Slika 42: Zadnje kosilo

4 Animacijske tehnike
Animirani filmi ne obsegajo samo področje risanih filmov, kot po navadi misli večina ljudi,
temveč obsegajo še številne druge različne vrste le-teh (Munitić 1976).
Animirane filme največkrat razlikujemo ravno na osnovi tehniki izdelave. Te se razlikujejo
glede na specifiko uporabljenega materiala (Repše idr. 2012).
Obstajajo različne animacijske tehnike in postopki. Glavne animacijske tehnike so: risana
animacija oz. risani film, stop-motion oz. slovensko trik film in računalniška animacija (Repše
idr. 2007).
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4.1 Risana animacija
V literaturi je poimenovana tudi kot klasični ali tradicionalni animirani film. Je
najpogostejša, najbolj znana in zagotovo najbolj priljubljena oblika animacije. Zajema
direktno rokopisno animacijo na filmski trak in risano animacijo na papir, kjer se
poznejevsako risbo pretvori v analogni ali digitalni zapis.
Najpogostejša oblika animiranega filma je risana animacija na papir. To je klasična
animacijska tehnika, pri kateri animator za vsak najmanjši premik nariše novo sličico. Lahko
riše in barva s svinčnikom, akvareli, pasteli ali dela v kateri koli risarski tehniki. Gibanje
animator ustvari tako, da za vsako stopnjo nekega giba nariše novo risbo. Da se na vsaki
naslednji risbi lahko drži želene smeri gibanja, videza junaka in da lažje nadzira hitrost
gibanja, si animator pomaga s svetlobno mizo. To je miza s prosojno zgornjo površino (po
navadi je steklena), pod katero je nameščena svetilka. Animator ima tako v času, ko riše eno
izmed sličic, pod njo še predhodno sličico, ki preseva skozi papir. Nekatere dele predhodne
sličice lahko s takim načinom natančno preriše in s tem prihrani veliko časa ter nepotrebnega
napora.
Vse risbe, ki nastanejo, je treba posneti oziroma fotografirati eno za drugo na filmski trak.
Vse to zahteva veliko vztrajnosti in potrpežljivosti. Animator mora narisati najmanj 12 risb za
le eno sekundo animacije, kar pa predstavlja veliko trdega dela. Takim ustvarjalcem je bilo
delo nekoliko olajšano z iznajdbo »celov« ali celuloidnih prosojnih folij (Bray in Hurd,
1910. leta), ki jih uporabljajo še danes. Animator lahko s pomočjo celov riše sličico po sličico
na prosojne folije, ki jih pri snemanju polaga na ozadje. Tako je treba vsako ozadje narisati le
enkrat.
Danes je vloga svetlobne mize in folij velikokrat nadomeščena tudi s posebnimi
računalniškimi programi, kjer svinčnik, papir in folije nadomešča programska oprema. Princip
dela je isti, olajšan je le postopek dela. Računalniški programi animatorjem skozi trenutno
risbo kažejo tudi predhodno, ki obravnavajo junaka posebej in ozadje posebej. Omogočajo
jim tudi, da občasno »zavrtijo« vse do tedaj narisane sličice in tako nadzorujejo, ali je potek
gibov takšen, kot so si ga zamislili. V takem primeru animatorji rišejo kar z računalnikom,
končni rezultat pa je zelo podoben ročno izdelani animaciji (Munitić 1976, Repše idr. 2007,
2012).
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Slika 43: Primer risane animacije

4.2 Stop-motion oz. trik film
Za tehniko trik film je za razliko od risane animacije značilno, da namesto risanja animiramo
tridimenzionalni objekt v prostoru. Tridimenzionalno pomeni, da ima predmet tri razsežnosti,
tj. širino, višino in globino. Okrog filmske lutke je pred kamero razpostavljeno prav tako
tridimenzionalno prizorišče. Tu gre za postopek snemanja s fotoaparatom. Animiranega
junaka po majhnih korakih premikamo in vsak premik posnamemo, tj. zabeležimo v obliki
fotografije oziroma filmske sličice na filmski trak.
Animirani junak je lahko lutka s premičnimi sklepi ali kak že obstoječi objekt, izdelan je
lahko iz poljubnega materiala (npr. plastelina, gline ipd.), lahko pa je junak kar človek sam.
Različni materiali omogočajo različne načine gibanja. Animator si tako izbere tehniko, ki
ustreza značaju vnaprej zamišljenega junaka, ali pa ravno obratno – junake in zgodbo
prilagaja vnaprej izbranemu materialu. Na primer: če animiramo junaka iz plastelina, nam
lastnosti tega materiala omogočajo, da se bo v animaciji lahko junak navidezno stopil,
transformiral v drugo obliko in zopet prišel nazaj v prvotno itn., kar pri lutkovni animaciji ni
možno.
Za snemanje stop-motion animacije potrebujemo fotoaparat (ali kamero), poleg njega pa še
več tehničnih pripomočkov, kot so stojalo za kamero, primerna osvetljava in prostor, kjer se
lahko skupina animatorjev okoli scene nemoteno giba (Munitić 1976, Repše idr. 2007, 2012).
Najbolj znani načini uporabe tehnike trik filma so: animiranje gline, animiranje plastelina,
animiranje lutk, modelna animacija, predmetna animacija, piksilacija, grafična animacija in
»time lapse« (slovensko: minevanje časa).
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– Animiranje gline:
Glina je lahko zelo uporabna pri ustvarjanju animacije. Ponuja veliko svobode v
animaciji, saj se zlahka oblikuje. Oblike se lahko radikalno spreminjajo in prehajajo iz
ene v drugo. V nekaterih animacijskih podvigih je bila glina uporabljena kot površina,
na kateri se je animiralo vanjo vrisane oblike in reliefe. Glina je zelo uporabna, saj
omogoča zanimive rezultate, vendar se hitro suši in je zaradi tega nekoliko manj
ugodna (Repše idr. 2007, 2012).

Slika 44: Primer animacije gline
– Animiranje plastelina:
Plastelin ima enake prednosti kot glina, omogoča še čvrstejše strukture. Za figurice, ki
imajo daljše okončine, se izdela primerno notranje ogrodje iz žice. Plastelin v
primerjavi z glino nudi večjo izbiro barv, je nekoliko trši, kar omogoča natančnejše
animiranje, vendar ga svetloba po dolgotrajnem delu zmehča, zato je treba delo
prekinjati. Ročno premikanje takih lutk pod kamero je občutljivo in težko, vendar pa
so taki liki videti celovitejši in tudi gibljejo se bolj prožno kot navadne lutke (Munitić
1976, Repše idr. 2007, 2012).

Slika 45: Primer animacije plastelina
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– Animiranje lutk:
Lutke nudijo nekoliko bolj okorno animiranje, saj se je treba prilagajati njihovi
konstrukciji. Pri lutkah se mora previdno izdelati ogrodje oz. poenostavljen skelet.
Glede na to, kako želimo, da se lutka giba, ji moramo izdelati gibljive dele, ki morajo
biti zelo vzdržljivi. Na to ogrodje se potem pritrdi še telesne dele, ki so lahko izdelani
iz lesa ali glini podobnih materialov. Ti materiali se morajo popolnoma strditi, da je
lutka premična samo v sklepih, lahko pa so telesni deli izdelani iz posebne silikonske
mase, ki je bolj kompaktna kot plastelin, vendar ni popolnoma trda, kar je lažje, če
npr. želimo animirati lutki tudi spremembe na obrazu. Poleg dobro izdelanih sklepov,
mora objekt imeti tudi stabilnost, da pri simulaciji hoje in drugih gibov ne pade.
Lutkovni film je ena najtežjih tehnik animiranega filma (Repše idr. 2007, 2012).

Slika 46: Primer animacije lutk

– Modelna animacija:
To je proces animiranja likov, za katere želimo, da bi bili videti čim bolj resnični.
Taka animacija je namenjena predvsem kombiniranju z igranim filmom, v katerem
želimo ustvariti iluzijo realnosti nekega sicer fantazijskega lika in ga prepričljivo
vključiti v filmsko dogajanje. V ta namen se pogosto uporablja računalniška 3Danimacija (Repše idr. 2007).
– Predmetna animacija:
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Pri tej animaciji lahko animiramo kateri koli predmet oz. objekt. V veliko primerih so
to že obstoječi objekti, ki prvotno niso bili izdelani z namenom, da bi jih animirali.
Animiramo lahko kar koli, kateri koli predmet, od svinčnika ali baterije do metle ali
skodelice za kavo. Predmetna animacija se mnogokrat dopolnjuje z lutkovno
animacijo (Repše idr. 2007).

Slika 47: Primer animacije predmetov

– Piksilacija:
Piksilacija je posebna zvrst animacije, za katero je značilno, da so v njej animirani
ljudje, lahko tudi živali, vendar redkeje. Proces animiranja je enak animiranju lutk, le
da se pri piksilaciji z majhnimi premiki gibajo ljudje sami in nadzirajo svoje gibanje.
Taka animacija ima poseben vizualni učinek in lahko ustvari nenavadno, včasih tudi
komično atmosfero (Repše idr. 2007).

Slika 48: Primer piksilacije
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– Grafična animacija:
Za grafično animacijo je značilno, da je dvodimenzionalna. Tako ne animiramo
trodimenzionalnih objektov v prostoru, temveč dvodimenzionalne elemente na ravni
površini. Je oblika animiranega kolaža, kjer so lahko animirane fotografije (celotne ali
zgolj izrezki), kolaž papir, tipografija (črke) in drugi ploskoviti grafični elementi.
Kljub temu da je taka animacija precej bolj povezana z risano animacijo, še vedno
spada pod stop-motion tehniko oz. tehniko trik filma.
Ena vrsta grafične animacije je cut-out animacija ali po naše izrezanka. Tu se like
oblikuje z izrezovanjem oblik iz papirja. Tako npr. izrežemo glavo posebej, trup
posebej in okončine posebej, da nastane junak. Pod kamero, na ozadju slikanega
prizorišča, nato vse dele junaka sestavimo v celoto. Nato pa takšnega junaka
premikamo po vodoravni površini. Za vsako fazo gibanja moramo z roko premakniti
določene dele telesa, posneti ta položaj, znova premakniti izrezke, spet posneti itd.
Tak »kolažni« film je cenejši od »klasičnega« risanega filma, saj od ustvarjalca
zahteva mnogo manj in izpušča fazo delovnega postopka (izdelavo zvezka,
prerisovanje in barvanje). Dolgotrajnejše pri tej animaciji je delo pod kamero, saj je
trajanje odvisno od števila elementov ter izkušenj, sposobnosti in pripravljenosti
animatorja. Pri realizaciji animacije kolaža oz. izrezanke se celotna animacija skrči na
dve etapi: prva je izdelovanje naslikanih in izrezanih elementov, druga pa animacija
teh elementov pod kamero.
Da se poudari teksturo papirja, zatemni in poenostavi oblike v ospredju do golih
obrisov, se celotno sceno osvetli tudi od spodaj. Tako pride do silhuetne animacije
(Dovniković 2997, Munitić 1976 in Repše idr. 2007).

Slika 49: Primer cut out animacije – izrezanke
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– Minevanje časa ali timelapse
To je pasivna oblika stop-motion tehnike. Kamera je programirana tako, da se sproži
in dela posnetke na določene časovne intervale. Primer tega so posnetki, kako raste
trava ali kako se razpira cvet, pri čemer pa je kamera delala posnetke več dni skupaj.
Podoben primer je tudi posnetek oblakov, ki se hitro spreminjajo in potujejo po nebu.
Taki posnetki so narejeni na način trik filma, niso pa animacija, saj tu animator ničesar
ne animira (Repše idr. 2007).

Slika 50: Primer timelapse-a

4.3 Računalniška animacija
Enega največjih izzivov pri raziskovanju novih animacijskih tehnik predstavlja računalniška
tehnologija. Tehnološki in računalniški razvoj je prinesel nove oblike animacije in s tem tudi
lažji dostop do njene izdelave. Računalnik je in še bo razširil izrazne možnosti animacije,
vendar nikoli ne bo mogel nadomestiti animatorjeve roke, mu bo pa vedno v veliko pomoč.
Računalnik je revolucioniral ne samo ustvarjanje risb, temveč tudi prenašanje le-teh na
filmski trak (Dovniković 2007, Repše idr. 2007, 2012).
Obstaja vrsta različnih pristopov in različnih računalniških programov.
Nekateri načini animacije temeljijo na tradicionalnih animacijskih tehnikah, le da računalnik
nekatere dele nastanka poenostavi in skrajša čas izdelave animacije (npr. animacija, risana na
računalnik).
Drugi načini te animacijske tehnike pa so se razvili na podlagi računalnikov in jih ni mogoče
izvajati »na roko«. Ena izmed teh posebnosti je vektorska animacija. Pri tej animaciji ne
slikamo »od sličice do sličice«, ne rišemo ali snemamo vsake sličice posebej, temveč
določimo začetno in končno točko (npr. za premik) ter računalniku »ukažemo«, v kolikšnem
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času, na kakšen način in po kakšni poti naj premakne želeni objekt od ene točke do druge.
Glede na naše ukaze računalnik sam matematično generira vmesne sličice, za razliko od
risane animacije oziroma stop-motion tehnike, kjer bi morali te vmesne sličice risati ali
posneti vsako posebej (Repše idr. 2007).
Ločimo 2D- in 3D-animacije, ki so odvisne od različne programske opreme in izraznih
možnosti, ki jih posamezni programi nudijo (Repše idr. 2012).
Omeniti je treba 3D-aplikacije, ki so posebno poglavje računalniške animacije. Pri 3Danimaciji gre za pravi virtualni prostor, po katerem se orientiramo s prostorskimi
koordinatami. V tem 3D-prostoru lahko konstruiramo želena tridimenzionalna skeletna
ogrodja, ki se jim nato določi teksturo površine. 3D-program deluje kot virtualni studio, ki ga
sestavljajo glavni junaki, scenografija, osvetljava in upravljanje virtualne kamere, ki virtualno
snema z želenega kota. Gibe se v takih animacijah ustvarja na vektorski način ali po principu
»motion tracking« (slovensko: sledenje gibanju). To pomeni, da se v pravem studiu posname
igralca, ki izvaja želene gibe, ki naj bi jih izvajal animirani junak. Računalnik nato »prebere«
takšen video posnetek in na osnovi svetlostnih razlik od sličice do sličice »izračuna«, kako se
je igralec premikal. Svoje matematične izračune oz. izsledke potem aplicira na 3D-junaka. Pri
tej animacijski tehniki se poraja vprašanje, ali je to sploh še animacija (Repše idr. 2007). V
primeru 3D-animacije je torej poznavanje programske opreme in njenih orodij nujno (Repše
idr. 2012).
V današnjem času gledalec težko loči med računalniško animacijo, ki lahko doseže
presenetljivo realističen učinek, in med filmskim posnetkom. 3D-animacija, v kateri nastopajo
izmišljeni junaki ali pokrajine, ki po videzu delujejo realistično, se uporablja pri
znanstvenofantastičnih in avanturističnih filmih (npr. Vojna zvezd, Pirati s Karibov …), kjer
sta filmski posnetek in animacija prepletena v vizualno celoto.
3D-animacijo se lahko uporablja tudi samostojno. Nekateri filmi (npr. Shrek, Monsters Inc
…) so v celoti ustvarjeni v tridimenzionalni animacijski tehniki. To tehniko se uporablja tudi
za računalniške igrice (Repše idr. 2012).
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Slika 51: Primer računalniške animacije (tridimenzionalna animacijska tehnika)

Slika 52: Primer programa za ustvarjanje računalniške animacije

Animatorji združujejo tehnike med seboj ali pa odkrivajo nove materiale in pristope
(Dovniković 2007 in Repše idr. 2007).
Za doseganje želenih rezultatov se lahko različne tehnike torej tudi kombinira. Povezuje se jih
lahko že med snemanjem ali pa pozneje prek računalnika z montažo (Repše idr. 2012).
Vsem vrstam animiranega filma je skupna oznaka tehnika »sličico za sličico«, saj si pri
katerem koli filmu te zvrsti moramo vsako podobico posebej zaznamovati, jo skrbno
oblikovati in vsako tudi posebej posneti (Munitić 1976).
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5 Klasična in moderna animacija
Animirani film bi lahko razdeli v dve skupini, in sicer v tradicionalno oz. klasično animacijo
in v neodvisno/avtorsko oz. moderno animacijo. Deli se glede na značaj animacije, način
produkcije in vir financiranja (Repše idr. 2007).

5.1 Tradicionalna oz. klasična animacija
V tradicionalni animaciji so junaki in prostori animiranega filma podobni resničnim osebam
in okolju. Junaki so torej podobni ljudem, prostori, v katerih nastopajo, pa našim sobam,
pokrajinam ipd. Tako ustvarjajo iluzijo tridimenzionalnega prostora, v katerem se junaki
gibajo naravno. Preprosto rečeno, je to igrani film, ki je prenesen v animacijo. Vsa klasična
animacija izhaja iz umetnikove želje, da bi s svojimi junaki in njihovimi prostori posnemal
oblike življenja ter resničnost. To posnemanje pa ni dobesedno preslikovanje, temveč je
ustvarjeno z veliko domišljije, sproščenosti in svobode. Najpogosteje so taki animirani filmi
narejeni v tehniki risane animacije (Munitić 1976 in Repše idr. 2007).
Posnemanje resničnih oblik, resničnega življenja lahko naredimo s tremi osnovnimi pravili
klasičnega animiranega filma:
– Prostor, v katerem se nahajajo animirani liki, mora biti tridimenzionalni prostor. Tak
prostor je lahko bogat z domišljijo, pa vendar ima še vedno globino, višino in širino.
– Tudi liki morajo biti tridimenzionalni – imeti morajo polne oblike. Vsi junaki
klasičnih animiranih filmov imajo poudarjeno višino, dolžino in širino oz. debelino
svojih postav.
– Gibi junakov morajo biti prav tako v skladu z naravnim, prožnim gibanjem –
posnemati morajo resnične gibe ljudi, živali ipd. Junaki morajo tudi oponašati vzorni
človeški govor.
Omenjena načela so trije temelji, na katerih sloni ves sestav klasične animacije. V njih je
veliko domišljije, vendar vseeno spominjajo na naravne modele, na življenjsko okolje,
človeško telo in njegovo gibanje (npr. Miki Miška ima velike bele prste, sicer ima samo štiri
prste in še smešne – velike in debele –, vendar spominjajo na človeško roko). Klasična
animacija popolnoma posnema resničnost, kroji po svoje naravne oblike in jih dela smešne,
zabavne in čudežne (Munitić 1976).
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Klasični animirani filmi so najpopularnejši in dosežejo največ gledalcev. Pri tradicionalni
animaciji, ki je narejena z visokim proračunom, je potrebna velika ekipa risarjev in
animatorjev. Primer take animacije so animirani filmi iz studia Disney (Repše idr. 2007).

Slika 53: Primer klasične animacije
Ta oblika animacije je bila značilna za vso svetovno kinematografijo vse do nekaj let po
koncu druge vojne. Takrat pa so začeli umetniki ubirati povsem drugačno pot … (Munitić
1976).

5.2 Neodvisna oz. moderna animacija
Moderna animacija je nastala takoj, ko se je nek umetnik spomnil, da s svojimi risbami in
barvami pravzaprav ni prisiljen posnemati resničnost, prerisovati oblike, ki v življenju že
obstajajo. Tako se je podrlo prvo temeljno pravilo klasičnega animiranega filma, tj.
tridimenzionalni prostor – natančni posnetek naravnega okolja. Animatorji so prej naslikani in
natrpani prostor zamenjali z navadno belo ploskvijo (bel papir). S to potezo se je začela
verižna reakcija nadaljnjih sprememb. Junaka so prilagodili svojemu ozadju, tako da je še on
postal enostavna figura, ki je imela samo dve dimenziji: širino in višino. Zamenjava
globinskega prostora s ploskvijo in zamenjava polnosti figure v dvodimenzionalni lik je
pripeljala še do spremembe gibanja. Tudi gibanje se je spremenilo in se podvrglo zakonom, ki
niso več zakoni fizične resničnosti in vsakdanjega življenja, ampak so na novo ustvarjeni,
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svobodni in z domišljijo omogočeni zakoni svobodnega gibanja. Junak moderne animacije se
torej giblje na vse mogoče različne načine (Munitić 1976).

Neodvisna oz. avtorska animacija namesto posnemanja igranega filma v animacijo raziskuje
nove možnosti, ki jih ponuja medij animiranega filma. Glavni junaki so npr. abstraktni, samo
znakovno prikazani in se gibajo na načine, ki jih v realnosti ne poznamo oz. ne zmoremo.
Zgodba pri takih animacijah je lahko zaokrožena, kot jo ima tradicionalna, lahko pa je čisto
abstraktna. Animirani film je tako postal umetnost, ki lahko izrazi vse tisto, kar so doslej
izražale druge, starejše umetnosti.
Namen avtorskega animiranega filma ni samo zabavati gledalce, lahko je tudi angažiran,
družbenokritičen in se širi na področje drugih umetnosti. Tako animacijo ustvarjajo manjše
skupine avtorjev ali posamezniki, ki vse financirajo sami ali pa si pridobijo sredstva iz javnih
kulturnih skladov (Munitić 1976 in Repše idr. 2007).

Slika 54: Primer moderne animacije
Vso (risano) posnemanje resničnosti je bilo oz. je potrebno, da lahko umetniki čim bolj
prepričljivo prikažejo vse tiste pravljice in bajke o princesah in kraljevičih, o dobrih in
zlobnih vilah, o zmajih in vseh čudežih, ki jih imajo radi otroci (npr. Disney – Sneguljčica in
sedem palčkov). Vendar s takimi oblikami animacija ne more povedati ničesar drugega kot
pravljice, zgodbe. Moderna animacija se je tako znebila tudi vsebine in zgodb, namenjenih
samo otrokom. Moderni animirani film ni več samo pravljica in bajka, postal je tudi roman,
lirska pesem, drama, tragedija, filozofska misel, ki ni namenjena samo otrokom, temveč tudi
odraslim. Klasična animacija nas zabava, nasmeje do solz, moderna animacija nas prav tako
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zabava in spravlja v smeh, vendar nas poleg tega še poučuje o številnih pomembnih in resnih
rečeh. To poučevanje ni dolgočasno in nasilno, temveč je duhovito vpleteno v pisano,
fantastično, poetično tkivo filma (Munitić 1976).
Klasične slike prikazujejo vse podrobnosti, vse detajle prizora, vse pomembne in manj
pomembne podrobnosti, ki jih najdemo okrog sebe v resničnosti. Vse te podrobnosti nam
predstavijo določen prizor. Umetniki take oblike animacije tako opisujejo prizore, opisujejo
vse, kar je mogoče videti, vsako drobnarijo.
V nasprotju s klasično sliko pa se moderna slika ne ukvarja več podrobno s popolno celoto
prizora. Moderni umetnik prikazuje samo bistveno in najvažnejše in v nekaj potezah bo
nakazal tisto, kar je jedro vsega motiva. Svojega junaka želi prikazati na najkrajši, najjasnejši,
najizrazitejši in najbolj neposreden način. V moderni sliki so poenostavljene oblike zato, da bi
njeno sporočilo čim prej in čim popolneje prišlo do nas (Munitić 1976).
Tradicionalne animacije večinoma popolnoma upoštevajo zakonitosti filmskega jezika.
Številni neodvisni oziroma avtorski animirani filmi pa nas do določene mere tudi nagovarjajo
k temu (Repše idr. 2007).

6 Filmski jezik
Da lahko razumemo, kaj se dogaja na filmskem platnu, moramo razumeti filmski jezik. Če pa
želimo filme in animirane filme tudi ustvarjati, moramo ta jezik znati govoriti. Že zgodaj se
nehote oz. nezavedno naučimo osnovnega razumevanja filmskega jezika, in sicer ob gledanju
filmov. Filmski jezik ima svoje elemente, ki bi jih lahko primerjali z besedami, in pravila,
kako se te besede združujejo v smiselne stavke in zgodbe. Torej ima filmski jezik določene
elemente in pravila, brez katerih ne bi mogli priti do smiselne celote in zaključka filma. Ta
jezik nam omogoča, da v celoti doživimo film oz. animirani film in z njim komuniciramo
(Repše idr. 2007).
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6.1 Lastnosti slike
6.1.1 Plani ali izrezi
Zelo pomembno je, s kakšne bližine in pod kakšnim kotom je junak posnet, še posebej zaradi
našega razumevanja dogajanja na platnu. Taki posnetki, ki so posneti z različnih razdalj, se
imenujejo plani ali izrezi (Repše idr. 2007).
Najbolj značilni so:
– Splošni plan ali total
V splošnem planu so glavni junaki narisani ali posneti od daleč. S slike je tako lahko
razvidno tudi okolje dogajanja. Naloga takega plana je predvsem informativna.
Splošni plan je namenjen temu, da se junaka postavi v geografski kontekst (npr. ali se
zgodba odvija v mestu, na vasi, v džungli, v vesolju …). Total ima lahko tudi čustven
učinek, ko npr. oseba oz. junak v veliki prostrani pokrajini zgleda osamljen, izgubljen
in žalosten.
– Srednji plan
Ta plan pokaže junake že s krajše razdalje kot pri splošnem planu. Srednji plan sega
od zgornjega do spodnjega roba slike. Je še vedno informativen plan, saj se dobro vidi
celotno postavo junaka, njegov kostum in zelo bližnjo okolico.
– Bližnji plan
Junak pri bližnjem planu je prikazan od pasu ali prsi do vrha glave. Tu se lahko že
lažje razbere poteze na junakovem obrazu. Bližnji kader že prikaže junakova čustva
oz. njegovo počutje, v katerega se tako gledalci lažje vživimo in si predstavljamo
njegovo razmišljanje. Ob vsem tem pa se še vedno zaznava okolje, v katerem se junak
oziroma subjekt nahaja.
– Veliki plan
Veliki plan je v osnovi le obraz z malo vratu in čisto malo ramen, toliko, da se vidi
povezavo med vratom in telesom. Vzpostavi se že precej intimno vzdušje med
gledalcem in filmom. Gledalci se še močneje poistovetimo z junakom, še močneje
sočustvujemo z njim ali pa nas ta še močneje odbija. Neposredno se vidi junakove oči
in tako so nam bližje njegove reakcije ter čustvovanje oz. počutje.
– Zelo velik plan
Takšen plan je celotno zapolnjen z obrazom. Osredotočen je na subjekt oziroma
junaka, ki ga prikazuje. Okolja se v tem planu ne vidi več. Junaka se med dogajanjem
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v takem planu še močneje podoživlja. Zelo velik plan je skrajno intimen, lahko pa je
tudi zaprt in »zadušujoč«.
– Detajl
Detajl pokaže določen del subjekta ali pa določen predmet čisto od blizu. Tisto, kar
gledalci vidimo v detajlu, doživljamo kot nekaj posebnega, pomembnega. Lahko je to
npr. nekaj, kar detektiv odkrije na kraju zločina, ali pa drobni kazalci na zapestni uri;
lahko pa detajl prikazuje nekaj, kar bo v naslednjih trenutkih sprožilo dogajanje
(Repše idr. 2007).

6.1.2 Kot, s katerega gledamo junaka, oz. rakurz kamere
Objektivno lahko prikaže režiser ali animator svojega junaka tako, da ga nariše oz. posname
tako, da je kamera postavljena v višini njegovih oči in je obrnjena naravnost (Repše idr.
2007).
Koti kamere ali rakurzi:
– Pogled od spodaj
Če je kamera postavljena niže od višine oči in je obrnjena navzgor, prikazuje junaka
kot veličastno, pomembno ali pa celo grozečo osebo.
– Pogled od zgoraj
Če je kamera postavljena više od linije oči in na subjekt gleda »zviška«, subjekt deluje
majhen, ponižan, nemočen, prestrašen …
– Pogled od spredaj in od strani
Če se subjektu gleda naravnost v obraz (pogled od spredaj), se dobro vidi čustvene
reakcije, vzgibe na njegovem obrazu. Če se junaka gleda prvič, se tako ustvari vtis o
njegovem značaju.
Če pa se gleda subjekt v profilu (od strani), prizor deluje bolj informativno in manj
čustveno.
– Smer gibanja
Če nekdo hodi od leve proti desni, to razumemo kot hojo naprej – hojo proti nekemu
cilju. Če pa nekdo hodi ravno obratno, od desne proti levi, pa to razumemo kot
vračanje k izhodišču. Tudi brati smo vajeni z leve proti desni in tako torej tudi nehote
»beremo« filmsko sliko (Repše idr. 2007).
Primik ali odmik pomenita uporabo »zooma«, ki ga imajo vse sodobne kamere (Košir 1996).
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6.1.3 Kompozicija
Filmska kompozicija ima veliko podobnih zakonitosti kot likovna kompozicija. Lepše je, če
upoštevamo tretjino in postavljamo like na levo ali desno stran in ne na sredino. Če lik gleda
proti desni, ga postavimo malo bolj levo (Repše idr. 2012).

6.1.4 Okvir
Pomembna razlika med filmom in našimi očmi je ta, da ima film okvir. Naš vid takšnega
okvirja nima, stvari pa izginjajo za vidnim poljem. Film ima okvir in treba je paziti, kako
stvari, ki jih želimo posneti, postavimo v okvir, paziti moramo na kompozicijo kadra. Kader
traja od takrat, ko kamero vključimo, in do takrat, ko jo izključimo in je najmanjša enota v
filmu. V montaži pa lahko potem posnetke skrajšamo, material režemo stran ipd. Kader po
tem traja od reza do reza (Repše idr. 2012).

6.2 Lastnosti zvoka
»Film je od prihoda zvoka dalje najbolj zanimiva in raznovrstna umetniška avdiovizualna
izrazna oblika, kar jih je človek iznašel« (Repše idr. 2012: 40).
V animiranem filmu se zvok odvija podobno kot v igranem filmu. Odvija se na treh ravneh:
dialogi oziroma govor, zvočni učinki in glasba (Repše idr. 2007).

6.2.1 Dialogi oz. govor
V govor sodi kakršna koli oblika uporabe glasu v filmu. Pojavi se lahko v obliki dialogov
med liki v filmu, lahko kot monolog ali kot nevidni pripovedovalec. Govor je možen v vseh
obstoječih jezikih.
Zvok dialogov je pri animaciji prej posnet kot sama animacija, da lahko animator sinhronizira
gibanje ustnic s predhodnim zvočnim posnetkom. Sinhroniziranje ustnic se s tujko glasi lip
sinc. Vsebina govora pa kdaj niti ni potrebna, in sicer takrat, ko animacija že na vizualni ravni
jasno sporoča vsebino. V tem primeru avtorji ustvarijo namišljeno govorico (npr. medmete,
smeh, vzdihe, krike, stokanje), ki animiranemu liku doda novo zvočno dimenzijo in ga
okarakterizira. Taki elementi so pomembni pri izražanju čustev oziroma čustvenih reakcij
lika.
Pri govoru je po navadi potrebno vse tisto, kar smo se kdaj naučili v šoli o pravilnem govoru:
pomembni so torej predihi med govorjenjem, premolki za pikami, dvopičji in podpičji,
pomembni so premori, ki so namenjeni temu, da preidemo na poudarjanje novih čustev ali
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misli, in odmori, ki jih igralci zapolnijo s kretnjami ... V animiranem filmu pa vse to nikakor
ni priporočljivo. Animirani film je izmišljen, je umeten. In če vse izvira iz domišljije, morata
biti tudi govor in glas, ki prihajata iz animiranega lika, primerna govoru in glasu
domišljijskega bitja. Nekateri umetniki animiranih filmov so počasi prešli z vzornega govora
svojih junakov na deformacijo govora. Začeli so tudi uporabljati onomatopoijo, tj.
posnemanje glasu z besedo (na primer besedo kukavica nadomestiš s kukanjem) (Munitić
1976 in Repše idr. 2007).

6.2.2 Zvočni učinki oz. šumi
Šumi so zvoki, ki jih s svojim delovanjem proizvajajo junaki, predmeti v prostoru ali pa
okolje samo (npr. šumenje vetra, sopihanje lokomotive, koraki ljudi po cesti, škripanje vrat ).
Pri zvočnih učinkih animacije ni nujno, da se vizualnost gledanega realno ujema s tistim, kar
slišimo. Če je npr. junak animacije orjaški čmrlj, ni nujno, da ga spremlja zvok brenčanja
čmrlja, ampak ga lahko na humoren način pospremi npr. brnenje helikopterja.
Šumi in zvočni učinki postavijo dejanje v prostor, tako da začutimo, kako je velik ta prostor in
kaj se v njem dogaja.
Zvoki z ustreznimi značilnimi toni pospremijo dogajanje na filmskem platnu in ponazarjajo
različna razpoloženja ter okolje, v katerem se znajde junak.
Še bolj na začetku animiranega filma so čustva junakov spremljala razna glasbila, instrumenti
(npr. tesnobo, potrtost ali razposajenost so ponazarjali z oboo, fagotom, lovskim rogom, violo,
violino ipd.; zvočno sliko jutra, svitanja, šumenja dreves, žuborenja potoka oz. lepe prizore iz
narave so najbolje podajali s flavto, različnimi ropotuljami, oboo; nevihte, bučanje, grmenje
pa z velikimi bobni in činelami ipd.). Tak način ponazarjanja resničnih zvokov animatorjev
kmalu ni več zadovoljil. Tako so kmalu nastali šumi. To so torej prikrojeni in prirejeni
resnični zvoki oz. hrupi npr. resničnega avtomobila, skoka prave žabe v vodo, trganje prave
svile … (Munitić 1976 in Repše idr. 2007).

6.2.3 Glasba
Glasba spremlja animirane filme že od samega začetka. Takrat je bila celo edini zvočni
dodatek animaciji. Je torej nepogrešljiva spremljevalka animiranih filmov. Za animirani film
je lahko komponirana naknadno, ko je animacija že končana, lahko pa vnaprej. Glasba,
komponirana vnaprej, je pomembna predvsem pri animiranem muzikalu, ko liki v animaciji
pojejo ali plešejo. Ko je končana, lahko animatorji gibanje, ritem, ples in sinhronizacijo ustnic
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animirajo po njej. Glasba tudi podkrepi čustva, ki jih želimo izraziti. Na voljo so različni
instrumenti, ki imajo vsak svoje značilnosti in svojo izrazno moč.
Večkrat so ustvarjalci animiranega filma govor zamenjali z glasbo, z vokalno (pesmi) ali
instrumentalno (skladbe za glasbila) glasbo, da so ilustrirali dogajanje ali stopnjevali dramsko
napetost (Munitić 1976 in Repše idr. 2007).
Pomembno vlogo v zvočni podobi filma ima lahko tudi tišina. Uporabljena je lahko na
kreativen in zanimiv način. Tišina v filmu ni vedno in ni nujno dobesedna odsotnost zvoka.
»Če npr. v neki situaciji slišimo kapljanje vode v umivalniku ali pa tiho tiktakanje ure, potem
lahko sklepamo, da sicer v prostoru vlada tišina, saj v nasprotnem primeru tako neznatnih
zvokov ne bi slišali. V takšnem primeru torej zvoki lahko delujejo kot nekakšni simboli za
tišino« (Repše idr. 2007: 28).
Tišina lahko vsebuje tudi čustveno sporočilo, ko npr. želimo prikazati, da je lik osamljen ali
žalosten ipd.

Ravni zvoka imajo lahko zamenjane vloge. Vse ravni se lahko torej pri animaciji med seboj
kreativno pomešajo. Lastnosti ene plasti zvoka se lahko prenesejo na drugo plast. Kar je
realno v funkciji glasu, se lahko izvaja z glasbenim instrumentom.
»Npr. smeh debelušnega lika naše animacije nadomestimo z zvokom razposajene trobente. Ali
pa so težki koraki velikega slona pospremljeni z močnimi udarci na bobnu.« Pogosto se pojavi
tudi obratno, da se zvočni učinek oponaša z glasom (npr. padec) (Repše idr. 2007: 28).
Pomembna značilnost animiranega filma je, da ni mogoče snemati zvoka v živo. Treba je
sinhronizirati ločeno nastale vizualne in zvočne prvine, kar pa zahteva tehten razmislek
animatorja in ozvočevalca filma. Skratka, zvok bo vedno nekaj, kar se zgodi prej ali pa pride
pozneje, nikoli pa ni mogoča sočasnost (Repše idr. 2012).
Ustvarjalci filma morajo upoštevati zakonitosti filmskega jezika, saj bodo tako gledalci bolj
razumeli, kaj želijo s filmom povedati (Repše idr. 2012).
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7 Proces ustvarjanja animiranega filma
Da nastane film, je potrebnih veliko ustvarjalcev oz. filmskih delavcev. Nekateri od teh delajo
že pred snemanjem. Treba je napisati zgodbo, jo pripraviti za snemanje, izbrati prostore za
snemanje, igralce, ugotoviti, kako bodo ti igralci oblečeni … Pri animiranem filmu je
potrebno izdelati junake, lutke, sceno, potrebujejo še risarje, kiparje … (Repše idr. 2007 in
Repše idr. 2012).
Proces ustvarjanja animiranega filma poteka po določenem vrstnem redu …

7.1 Ideja
Vsak film se začne z idejo. Kakor vsa druga umetniška dela se tudi animirani film razvije iz
določene ideje, zamisli, gre za pomembno misel, ki jo animator ali režiser sporoča gledalcem.
Torej ima vsaka animacija namen. Scenarist razvije idejo v zgodbo in filmsko pripoved. Ideja
je lahko izražena v enem samem stavku (Dovniković 2007, Repše idr. 2007, 2012).
»Lahko je tipična zgodba, kjer mora glavni junak premagati neko oviro ali nevarnost in na
svoji poti doživi zanimive stvari. Zgodba je lahko družbeno angažirana in izpostavlja neki
splošen problem, npr. opozarja na onesnaževanje okolja. Animirani film je lahko tudi zgolj
informativen ali izobraževalen in je v uporabi takrat, ko vsebine ne moremo posneti s filmsko
kamero na dokumentaren način: npr. kako se spajajo atomi in molekule, kako se gibajo
zvezde in planeti« (Repše idr. 2007: 29).
Celoten proces ni zahteven, če se začne z zelo dobro idejo. Včasih pa je težko, ko je ideja
dobra in se ne moremo spomniti, kako bi jo izrazili in zapisali (Purves 2008). Pri tem pa nam
pomaga naslednji korak …
*Sinopsis je razdelana ideja, kjer gre za kratko vsebino filma, združeno z morebitnimi namigi
o načinu realizacije (Dovniković 2007).

7.2 Snovanje zgodbe in scenarij
Scenarij animiranega filma se podobno piše kot zgodbo. V njem so opisani vsi pripetljaji, ki
sestavljajo zgodbo in na kakšen način oz. kako. Vsi junaki, dogodki in prostori so opisani na
zanimiv, slikovit način, da si jih lažje zamišljamo oz. predstavljamo (Repše idr. 2007).
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Dober scenarij je predvsem zelo opisen, saj je le-ta podrobna vsebina filma. Scenarij
povprečnega filma mora vsebovati: časovno obdobje, jasno in nedvoumno opisana prizorišča,
mizanscensko vedenje (razpostavitev in gibanje igralcev na prizorišču), odzive in način
izražanja nastopajočih, dialog, glasbo, šume, maske, kostume … (Dovniković 2007 in Košir
1996).
Animacija je zvočno-vizualna forma, ki ima lahko zaključeno zgodbo, tako kot v pravljicah
ali filmih, lahko ima poenostavljeno zgodbo ali pa je sploh ni. Najpogostejše so animacije z
zaokroženo zgodbo. »Takšna zgodba najprej potrebuje glavnega junaka ali protagonista
(lahko je eden, redko več). Gledalci spremljamo dogajanje skozi njegov pogled, vživimo se
vanj. Poleg junaka potrebujemo še zaplet ali povod. Do zapleta pride na začetku zgodbe.
Zapleti in povodi so lahko najrazličnejši, npr. glavni junak na podstrešju odkrije zemljevid do
skritega zaklada/glavni junak se izgubi v gozdu, ko pade noč/hudobci ugrabijo princesko in
glavni junak se odpravi na reševalno akcijo. Za nadaljnji potek zgodbe so zelo pomembne
njegove značajske lastnosti, saj odločajo o tem, kako bo ravnal. Je pogumen ali strahopeten?
Je neroden in počasen ali spreten in hiter? Ima posebne nadnaravne sposobnosti – čara, leti?
Ima svojo šibko točko, kjer je ranljiv? Za dodaten zaplet dogodkov poskrbi nasprotnik
glavnega junaka ali antagonist. Npr. pirat, ki je na sledi istim zakopanim zakladom/volk v
gozdu/ugrabitelj princeske. V zgodbi lahko nastopajo tudi druge osebe, npr. prijatelj, s
katerim skupaj iščeta zaklad (zaveznik)/dobra vila, ki mu pomaga najti pot iz gozda (mentor).
Na poti se glavnemu junaku primerijo najrazličnejše stvari, skozi katere se lahko spremeni ali
»raste«. Npr. strahopetec v nočnem gozdu premaga zapreke, spozna, da gozd ponoči ni nujno
tako strašen in postane pogumen. Temu v angleščini rečejo character arc, kar bi lahko
prevedli kot lok razvoja junaka. Na koncu sledi razplet: odkritje zaklada/vrnitev iz
gozda/rešitev princeske. Po navadi imajo zgodbe tudi sporočilo, npr. dobro premaga zlo,
pogum je poplačan. Pogosto je glavni junak pozitiven lik, antagonist pa negativen in glavni
junak na koncu zmaga. Ni pa nujno vedno tako. Najbolj zanimive zgodbe so tiste, kjer ima
tudi glavni junak svoje slabosti, ki dodatno zapletajo zgodbo, predvsem pa za gledalca
vzpostavijo polje za razmišljanje« (Repše idr. 2007: 30, 31).
Scenarij, tj. filmsko zgodbo, v kateri je torej opisano vse, kar se bo moralo zgoditi v filmu in
kako se bo zgodilo, napiše scenarist. Tisti, ki sprejme scenarij, je režiser. Lahko pa režiser,
seveda, tudi sam napiše scenarij. Režiser je glavni vodja skupine, ki ustvarja film, je osrednji
ustvarjalec filma (Munitić 1976).
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7.3 Snemalna knjiga oz. zgodboris (storyboard)
Ko je scenarij sprejet, sledi pisanje in risanje snemalne knjige. Snemalna knjiga je izrisana
verzija scenarija, ki vsebuje narisane skice za vse pomembne spremembe v sliki, v pravilnem
zaporedju. Snemalna knjiga je pravzaprav preoblikovan in spremenjen scenarij v vrsto slik, ki
ilustrirajo dogajanje, osebe in položaje. To je neka vrsta dolgega stripa, ki v risbi ponazarja
vse dele prihodnjega filma. S snemalno knjigo se določi, kakšne posnetke se potrebuje v
nadaljnjem delu oz. kako se bo postavljalo kamero pri trik filmu ali s katerih strani se mora
narisati dogodke pri risani animaciji. Če je snemalna knjiga ustrezno narejena, se že lahko
približno razbere in predstavlja celotno zgodbo oz. animacijo. Ob skicah, narisanih v knjigi,
se zapiše tudi dialoge in pomembne opombe. Tako se lahko z besedami opiše gibanje
glavnega junaka in drugih likov, zvočne učinke, ki bodo potrebni, pazljivost pri snemanju in
risanju … Zato je snemalna knjiga nepogrešljiva skozi celoten proces ustvarjanja animiranega
filma (Dovniković 2007 in Repše idr. 2007).
Bistveni podatki, ki jih mora vsebovati snemalna knjiga povprečnega filma, so: zaporedja
sekvenc, ki so razdeljena na prizorišča; dnevne razmere (dan, noč, jutro ipd.); meteorološke
razmere (sončno, dež, megla …); lokacija (studio, na Luni, ineks …); zaporedje posnetkov;
osnovni plan in gibanje kamere za vsak kader posebej; mizanscenska postavitev igralcev,
njihova dinamika v prostoru, dialog v primernem trenutku, reakcije, frizura, maska, ozračje,
okolje, ozadje, rekviziti, glasba, šumi, zvočni učinki.
»Osnovno pravilo pri pisanju snemalne knjige: podatkov ni nikoli dovolj ali celo preveč!«
(Košir 1996: 153).
Snemalno knjigo si zamisli režiser, v sodelovanju z režiserjem pa jo nariše risar; glavni risar
obdela vse glavne in stranske like, okolje in dekoracijo (pohištvo v sobi ali drevesa zunaj ipd.)
pa nariše risar ozadja ali scenograf (Dovniković 2007, Munitić 1976 in Repše idr. 2007).
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Današnji razvoj od snemalne knjige do animatika dopušča avtorjem, da lahko premikajo svoje
kamere okoli virtualnega niza, da si ogledujejo prave kote, še preden gre stvaritev v kakšen
dražji studio (Shaw 2004).

Slika 55: Primer snemalne knjige

7.4 Animatik
Vse skice, ki so v snemalni knjigi, se v pravilnem zaporedju fotografira, skenira ali posname
in prenese v računalnik. Torej je animatik nekakšna snemalna knjiga, ki poteka v času. V
računalniku se vsaki skici določi dolžino trajanja. Tako se predvidi, koliko časa bo trajal
kakšen prizor in kakšna bo celotna zgodba oz. dogajanje. Tu, v animatiku, se še ne animira,
temveč se pusti statične skice »trajati v času«. Potrebno je gledati, opazovati narejen animatik,
da se vidi, ali je trajanje posamezne scene primerno dolgo. Po končanem animatiku se lahko
izračuna število sličic, ki jih bo za animacijo za vsako sceno treba narisati ali posneti.
Animatiku se lahko doda tudi zvočni zapis dialogov. Zvok je lahko posnet samo v obliki skice
in se ga po potrebi naknadno izboljšuje. Tako se lažje predstavlja, koliko sekund je potrebnih
za izgovor posameznih stavkov v zgodbi (Repše idr. 2007).
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7.5 Oblikovanje junakov in scenografije
Oblikovanje junakov in scenografije lahko poteka pred zaključkom snemalne knjige in
animatika ali po njem. Avtorji si kdaj zamislijo in narišejo ali zmodelirajo junake že pred
začetkom pisanja scenarija. Če je obratno, pa izberejo tehniko, ki je zgodbi najprimernejša.
»Junak mora s svojim videzom pa tudi načinom gibanja in obnašanja čim bolje odražati svoje
osebnostne lastnosti. Junaki animiranih filmov so zelo redko realistično narisani/oblikovani
ljudje ali živali. Po navadi so zelo stilizirani, pravljični, groteskni, prav tako so tudi prostori
in pokrajine stilizirani, izmišljeni, zelo pogosto poenostavljeni na najnujnejše« (Repše idr.
2007: 36).
Če pri ustvarjanju animiranega filma sodeluje veliko ljudi in je več risarjev, nariše glavne
junake glavni risar (Repše idr. 2007).

7.6 Animiranje
Za oblikovanjem junakov in scenografije je na vrsti animiranje. Pri stop-motion tehniki se za
vsak posnetek junake za malenkost premakne. Pri animiranju junakov je pomembno, da se
oseba, ki animira, vživi v svoje junake. Osebe, ki animirajo, so animatorji. Animatorji si
pomagajo tako, da gibanje svojih junakov najprej sami odigrajo. Tako predvidijo, kako se
mora premikati junakovo telo, koliko časa traja določen gib in koliko sličic se potrebuje za
določen gib. Gibanje, tako kot videz, odraža junakov značaj. Lik oz. junak je lahko len,
žalosten, prestrašen, vesel, zvedav, počasen, poskočen … Lahko se ustvari realne gibe ali pa
se pretirava in uporablja veliko domišljije. »Npr. igrivi slon ne teka okrog kot pravi slon,
ampak lahko poskakuje kot žoga« (Repše idr. 2007: 37). Ob vsem tem se morajo umetniki
dobro spoznati na abecedo gibov, tj. na animacijo, gibanje in na osnovne značilnosti gibanja
posameznih likov posebej. Na primer: da se mačka giblje tako, da se plazi, rep drži pokonci;
šibak dedek dela majhne, previdne in negotove korake, ziblje glavo izmenoma na desno in
levo ipd. Oblika gibanja je najvažnejši in najobčutljivejši del celotnega animatorjevega dela
(Repše idr. 2007).

Pri stop-motion delamo torej tako, da zajamemo sliko za sliko. Fotografiramo lahko s
fotoaparatom ali pa povežemo kamero z računalnikom in zajamemo slike v računalnik (Repše
idr. 2012).
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Za risano animacijo je potrebnih toliko risb, kolikor smo jih v animatiku predvideli. Pri risani
animaciji narišejo risarji skrajne točke gibov, vmesne faze, spremembe določenega gibanja
med njimi pa narišejo fazerji. Junake z barvanjem dokončajo koloristi (Repše idr. 2012).

Avtor knjige Stop Motion: Passion, Process and Perfomance, Barry J. C. Purves, je zapisal
nasvet, ki bi ga lahko vsi upoštevali pri animiranju (predmetov), in sicer: »Pred animiranjem
si izberi nekaj vsakdanjih objektov in jim vdihni nekaj življenja, ne vzemi vedno nekih
kompliciranih stvari s sestavljenim in konstruiranim ogrodjem, posezi tudi po takih stvareh, ki
te obdajajo, s katerimi lahko delaš in eksperimentiraj z njimi. Taki predmeti ti dajejo dobro
pot k učenju animacije in karakterjev. Vzemi vžigalico in si predstavljaj, da je pes ali
avtomobil in ji daj pasji oz. avtomobilski karakter …« (Purves 2008: 21, 22).
Niso redki primeri, da vsa že zgoraj opisana dela opravi samo en umetnik, torej tisti, ki je
hkrati scenarist, režiser, risar, animator in scenograf filma. Tako je več možnosti za celoten
uspeh filma. To je povsem razumljivo, saj se morajo vsi našteti deli med seboj združiti in
spojiti v popolno celoto. Brez take enkratne oblike tudi ni dobrega filma. Dobro narisan,
vendar slabo animirani lik ne bo naredil uspešnega filma in prav tako ne, če bo ravno obratno
(Munitić 1976 in Repše idr. 2007).

7.7 Montaža in postprodukcija
Ko je vse posneto, gre material v montažo. Če nam snemanje predstavlja zgolj konjiček,
posneti material montiramo po potrebi oz. po želji. Pri montiranju se popravlja trajanje
prizorov ali zaporedje le-teh (Repše idr. 2007, 2012).
Montaža pomeni, da material z računalnikom dokončno oblikujemo in obdelamo. Če smo
delali z lutkami, je včasih treba pobrisati pripomočke, s katerimi smo si pomagali (npr. žice,
vrvice). Izrežemo dele, s katerimi nismo zadovoljni, določimo zaporedje, da bo zgodba
gledalcem razumljiva. Skladno sestavimo zvok in sliko, sinhroniziramo govor. Dodamo tudi
glasbo, za katero je treba imeti avtorske pravice. Proti koncu dodamo še napise, naslove in
odjavno špico filma. Napisati je treba sodelujoče in njihove vloge pri filmu … (Repše idr.
2007, 2012).
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»Ni dobrega filma brez skrbne, premišljene in ustvarjalne montaže!« Montaža lahko dela
čudeže. Iz povprečno ali celo slabo posnetega gradiva se lahko z raznimi montažnimi triki
ustvari mojstrovino (Košir 1996: 170).
V postprodukciji se npr. popravlja kontraste v sliki, doda naslov in zaključno špico (Repše idr.
2007).

7.8 Zvok
Del zvočne opreme se lahko pripravi še pred animiranjem, npr. če želimo, da se lik giba po
glasbi oz. se prilagodi glasbi. Pred animiranjem je posnet tudi zvočni zapis dialogov, saj je
treba obrazno mimiko lika prilagoditi njegovim izgovorjenim besedam. Končna zvočna
podoba filma oz. animiranega filma se oblikuje po koncu animacije. Zvočni zapis se natančno
sinhronizira s sliko (Repše idr. 2007).
Po vseh teh korakih sledi samo še premiera ustvarjenega dela …
Vsi postopki, od ideje pa vse do montaže, so zelo pomembni v celem procesu prav stopmotion animacije oz. trik filma (Shaw 2004).

8 Medijska vzgoja/vzgoja za medije
8.1 Mediji in družbene spremembe
Tisočletja je komunikacija slonela na dveh temeljnih medijih, na jeziku in pisavi. Takrat je
bilo to dovolj, saj so bile socialne strukture ljudem dojemljive, krog udeležencev v
komunikaciji pa pregleden. Za vključevanje v družbo je bilo odločilno neposredno okolje, kot
je družina, vas, soseščina ipd. Ljudje so bili pripadniki verskih, kulturnih oz. etničnih skupin
in to je bilo dovolj za zanesljivo ter obvezno sodelovanje v družbeni skupnosti. Življenje je
torej temeljilo na neposrednem stiku med ljudmi in ni potrebovalo večjega napora za
medsebojno sporazumevanje ter učenje pomembnih življenjskih pravil. Prenašanje vseh norm,
spretnosti, oblik življenja, tehnik in razlag vrednot je bilo zaradi skupnega življenja
zagotovljeno. Takrat ni bilo potrebe po posebnih medijih za sporazumevanje, prenašanje
informacij in ustvarjanje javnega mnenja (Wakounig idr. 2000).
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V današnjem času pa so, za razliko od nekoč, mediji, podprti s tehniko in elektroniko,
institucija, ki služi družbeni integraciji in ljudem omogoča, da zadovoljijo vsakodnevne
potrebe in obveznosti. Mediji so bolj ali manj prevzeli vlogo človekove orientacije v prostoru.
Danes mnogi veliko pričakujejo od medijev in z njimi tudi dobivajo namige ter nasvete za
ravnanje v družbeni realnosti, saj nam le-ti nekako skušajo povedati, kaj je prav in kaj ni. Ena
izmed najpomembnejših funkcij medijev v današnji civilizaciji je prav ta, da ustvarjajo
pregled nad informacijsko zmešnjavo in pomoč pri razumevanju dogajanj v naravi ter družbi
(Wakounig idr. 2000).
Za današnji čas je značilno tudi to, da v naš prosti čas močno posegajo prav mediji. S
ponudbo filmov, računalniških igric, glasbe, oddaj, samih prenosov le-tega ... namenjenih
individualnim in skupinskih potrebam, opravljajo pomembno socializacijsko funkcijo. Mediji
so nova oblika družbene organizacije, saj si svojega zasebnega in javnega življenja brez njih
že težko predstavljamo (Wakounig idr. 2000).

8.2 Kaj je medijska vzgoja?
Že leta 1968 je Miroslav Vrabec (Vrabec 1968: 23) v svoji knjigi Moj otrok in film zapisal:
»Starši imajo torej tele naloge, ki jih morajo uresničiti pri filmski vzgoji:
– svojim otrokom morajo pomagati pri doseganju filmske kulture,
– z otroki morajo razčleniti, tj. obravnavati ogledane filme,
– izbirati in svojim otrokom priporočati filme za ogled,
– skrbeti morajo o času in številu obiskov kina,
– vedeti morajo o družbi, s katero zahaja otrok v kino,
– odvračati morajo morebiten negativen vpliv filma in škodljiva filmska nagnjenja.
Zaradi tega morajo imeti starši, ki se imajo odgovorne za filmski razvoj svojih otrok, osnovno
znanje iz filmske umetnosti, pedagogike in psihologije.«
Že takrat so vedeli, da je medijska vzgoja zelo pomembna v otroštvu.

Kratko opredelitev, kaj vse medijska pismenost zajema, so pripravili na posebni konferenci
pod pokroviteljstvom Aspenskega inštituta in pravi: »Medijska pismenost je zmožnost
dostopa, analize, ocene in proizvodnje (medijskih) sporočil v najrazličnejših oblikah« (Košir
1996: 95).
Vzgoja za medije torej vključuje branje, pisanje, risanje, čečkanje, poslušanje, govorjenje,
kritično gledanje, selekcioniranje medijskih vsebin kot veščine oblikovanja lastnih tekstov z
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uporabo najrazličnejših tehnologij, od oglaševalskih panojev, fotoaparatov, mikrofonov do
videokamer.
Ko govorimo o vzgoji za medije, tematiziramo svojsko spoznanje jezika množičnih občil,
njegovo razumevanje, umevanje in »govorjenje«. Mislimo na medijsko pismenost, ta pa
zajema dve ravni, in sicer reflektivno in produktivno. Reflektivna spodbuja impresijo in
razmislek o medijskih vsebinah in oblikah; opravičuje izbiro po lastni presoji; uči kritičnost
do ponujenih medijskih izdelkov, do kanalov, ki jih posredujejo, in do lastnikov, ki jih
plačujejo. Produktivna uči učence »brati« in »pisati« medijski jezik tudi tako, da se igrajo
produkcijo podob za množična občila – sami ustvarjajo fotografije, plakate, rišejo in pišejo
stripe, delajo časopise, imajo svojo radijsko postajo, ustvarjajo video in filmske izdelke, se
gredo televizijo ipd.
Celotna vzgoja za medije omogoča otrokom oz. učencem, da se socialno zbližujejo, krepijo
medsebojno komunikacijo in prek vstopa v javna množična občila komunicirajo z drugimi.
Spodbuja jih, da se estetsko izražajo in z oblikovanjem stališč ter moralnih standardov gradijo
svoj osebni etos. Na ta način zasnovano medijsko opismenjevanje omogoča kritično
razmišljanje o ponujanih medijskih vsebinah in podobah. Tako gre za ustvarjalni vstop v
množično komunikacijski prostor. Vse to je potrebno nam in otrokom, da bi zmogli postati
kritični državljani, ki se zavedamo človekovih pravic, svojih dolžnosti in svoje človeške ter
državljanske svobode (Košir 1996).
Mediji ne kažejo stvarnosti, temveč jo predstavljajo – so predstava. So simbolni ali znakovni
ali reprezentacijski sistemi, ki jih moramo znati brati. Za to pa je potrebno znanje. Otroci so
pri tem najbolj potrebni pomoči, saj do četrtega leta ne ločijo med resničnostjo in medijsko
predstavo.
V medijih otroci dobijo velikokrat tudi svoje idole, ki jih zelo radi posnemajo. Otroci pa se
osebnostno oblikujejo predvsem s posnemanjem. Kdo naj bi bili in kaj naj bi postali, jim
govorijo že družinski zgledi, učitelji, vzgojitelji, prijateljske družbe in to jim reprezentirajo
množična občila. Mladi potrebujejo idole. Vendar pa starše skrbi, kakšne idole si izberejo
otroci (Dragan 1998).
Nasilje v medijih je tema, ki že desetletja vznemirja starše, pedagoge in raziskovalce z
vprašanjem, ali nasilje v medijih povečuje agresivnost otrok in viša stopnjo nasilja v družbi.
Zagotovo ni vseeno, kakšne slike polnimo v svoje glave, še posebej zvečer pred spanjem.
Vendar to velja ne samo za otroke, tudi za odrasle. V zvezi s problematiko nasilja in medijev
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se tudi v Sloveniji kaže vzorec, da se razreševanje konfliktov z ekranov prenaša v vsakdanje
življenje. Toda ta prenos ni tako pogost in neposreden, kot se večini zdi. Za posledice uporabe
množičnih občil ni pomembno toliko, kaj otroci gledajo, temveč v kakšnih socialnih in
komunikacijskih okoliščinah, predvsem pa je pomembno, kdo gleda. Treba se je vprašati,
katere dele družinskega življenja prepustimo medijem. Če otrok izhaja iz problematične
družine, bo nasilni medijski prizor nanj imel močnejši učinek kot na otroka tistih družin, ki
skrbijo za zdrav telesni, duševni, duhovni in socialni razvoj ter osrečujejo medsebojne odnose.
Seveda pa je potrebno ob gledanju televizije, branju knjige ipd. biti z otrokom (še posebno, če
je kakšna »tabu« tema), se o branem/gledanem pogovarjati in odgovarjati na zastavljena
vprašanja otrok (Dragan 1998).
»Starši se o branih, poslušanih in gledanih medijskih vsebinah s svojimi otroki premalo
pogovarjajo!« Za pogovor, skupno gledanje, branje, poslušanje si je treba vzeti dovolj časa
(Košir 1996: 94).
Medijska vzgoja ponuja odlično možnost zbiranja svobode, gojenja radovednosti in učenja
mišljenja z lastno glavo. »Pomembno je, da naučimo sebe in otroke misliti o medijih, in (se)
vzgajamo za to, da ne bodo oni mislili za in namesto nas« (Košir 1996: 99).
Tako tudi negativne medijske podobe ne bodo toliko vplivale na nas.
Vzgoja za medije naj bi ljudem omogočala dostop do medijev, naučila naj bi jih kritično
ocenjevati, analizirati, oblikovati različna sporočila množičnih medijev (televizijski program,
radijski program, tisk, iskanje informacij po internetu) ter razviti znanje in spretnosti, ki so
nujno potrebni za aktivno vključevanje v demokratični sistem (Wakounig idr. 2000).

8.3 Zgodovina medijske vzgoje
Pobuda za organizirano medijsko vzgojo se je pojavila v Sloveniji pred več kot štiridesetimi
leti, in sicer z namenom, da bi pomagali filmskovzgojnim delavcem z organiziranim
izobraževanjem o oblikah in vsebinah dela (posveti, študijski sestanki, seminarji) ter z
izdajanjem potrebne filmske literature (Dragan 1998).
Filmskovzgojni delavci, filmski teoretiki in filmski ustvarjalci so leta 1956 na novosadskem
posvetu sprejeli deklaracijo, da je treba sistematično razvijati razne oblike filmske vzgoje za
dvig filmske kulture mladih. Sklenili so tudi, da je treba začeti z vpeljevanjem filmske vzgoje
v šole ter začeti z izobraževanjem učiteljev višjih in visokih šol.
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1961. leta je bil ustanovljen republiški filmski sosvet, ki so ga sestavljali filmski strokovnjaki,
kulturni in javni delavci. Operativno nalogo je imela študijska komisija, in sicer študij vseh
oblik filmskoizobraževalnega in vzgojnega dela doma in v svetu ter prenašanje izkušenj
filmskim gledališčem, šolam in klubom. Študijska komisija je pripravljala tudi predloge za
nakup učnih pripomočkov, filmov in za potrebno filmsko literaturo (Dragan 1998).
Od leta 1960 do leta 1970 je filmska vzgoja v Sloveniji močno zaživela po občinah, izdelovali
so se tudi prvi osnutki učnega načrta za filmsko vzgojo v osnovnih in srednjih šolah. Učni
načrt ni bil obvezen, izvajali pa so ga entuziasti oz. pionirji filmske vzgoje.
V Ljubljani, v Pionirskem domu, je bil leta 1963 ustanovljen oddelek za filmsko vzgojo, ki ga
je vodila filmskovzgojna delavka Mirjana Borčić. Deloval je kot republiško središče za
organizacijo raznih oblik filmske vzgoje in organizacijo izobraževanja filmskovzgojnih
delavcev. V oddelku so izvajali program o teoriji filma, program otroške in mladinske
ustvarjalnosti, filmskovzgojno dejavnost na šolah in program filmskih abonmajev za otroke in
mladostnike (Dragan 1998).
Pojavili so se prvi filmski abonmaji, za katere so bili na voljo filmski listi, ki so bili
opremljeni z bistvenimi podatki o filmu, s primerno starostno stopnjo ter z nekaj mislimi o
filmu. Za učitelje so bili pripravljeni še posebni priročniki, v katerih so bile napisane različne
možnosti pogovora o filmu (Dragan 1998).
Filmska vzgoja pri pouku je na žalost sčasoma začela pojenjati, saj je bilo močno
pomanjkanje filmov in priročne literature ter pomanjkanje izobrazbe učiteljev, kajti šole
učiteljev za medijsko vzgojo niso usposabljale (Dragan 1998).
Posamezni filmskovzgojni ustvarjalci so si po letu 1970 še vseeno prizadevali za filmsko in
televizijsko vzgojo. Pričelo se je triletno poučevanje oblik in metod filmske vzgoje v osnovni
šoli, pri katerem je imel, v soglasju z Zavodom SRS za šolstvo, glavno vlogo Oddelek za
filmsko vzgojo v Pionirskem domu. Takratni učni načrt filmske vzgoje je od 1. do 8. razreda v
osnovnih šolah vseboval v okviru slovenskega jezika po 6 ur pouka o filmu na leto.
Bistvo filmske vzgoje je bilo »ne poučevati, temveč odkrivati«.
Leta 1972 je bil sprejet učni načrt za filmsko vzgojo. Za izvajanje filmskovzgojne dejavnosti
je bil seznam potrebnih filmov dopolnjen leta 1976 na Dopisni delavski univerzi. Spremembo
je učni načrt doživel leta 1983. Taka filmska vzgoja in televizijska vzgoja oz. medijska vzgoja
je v veljavi še danes (Dragan 1998).
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Leta 1984/1985 je s pomočjo projekta Celostna estetska vzgoja, ki je potekal pod vodstvom
Dore Gobec na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, bil učni načrt dopolnjen, in sicer za nižje
razrede osnovne šole. Filmska in televizijska vzgoja sta bili sestavni del govornih, pisnih vaj,
vizualnih iger in del likovnega pouka. Metode filmske vzgoje v predšolskem obdobju pa naj
bi otrokom omogočile, da bi z gledanjem in snemanjem filmov razvijali svojo osebnost. V
srednji šoli, v 1. ali 2. letniku, so filmsko in televizijsko vzgojo poučevali znotraj umetnostne
vzgoje, le po 10 ur. Visokim kadrovskim šolam v 80-ih letih ni uspelo v svoj program
vključiti tovrstne vzgoje. Učni načrt je bil, prav tako filmski fond in strokovna literatura za
izvajanje filmske ter televizijske vzgoje, primanjkovalo pa je primerno usposobljenih učiteljev
(Dragan 1998).
V sredini 50-ih let je na Slovenskem z delovanjem televizije začela delovati tudi šolska
redakcija. Oblikovali so se splošni izobraževalni programi, tudi otroški in mladinski program,
ki posreduje kulturne, duhovne, umetniške vrednote in zabava, vzgaja, izobražuje otroke še v
današnjem času.
Proti koncu 70-ih je bilo približno 200 osnovnih in srednjih šol že opremljenih z
videorekorderji. Obenem sta se določila tudi standard in normativ opremljanja šol z
videotehnologijo, ki še danes velja.
Pri uvajanju videotehnologije so prek seminarjev pri predmetu didaktika pomagale Pedagoška
akademija (danes fakulteta) v Ljubljani, Pedagoška akademija oz. današnja fakulteta v
Mariboru in Katedra za pedagogiko na Filozofski fakulteti.
Organiziranih je bilo veliko seminarjev o uporabi šolskih TV-programov pri pouku in o
estetiki videoslike.
Od leta 1985 dalje pa je na področju računalništva in informatike prišlo do korenitih
sprememb (Dragan 1998).
Filmska vzgoja se je v slovenske šole začela uvajati v začetku 60-ih let. Takrat so učenci
osnovnih šol posneli tudi prve filme. Predvajanje prvih (dvanajstih) filmov, ki so jih posneli
osnovnošolci, je bilo leta 1964. Od takrat naprej se je povečalo število šol, ki so imele filmske
krožke in število amaterskih filmskih klubov (Dragan 1998).
Od leta 1965 potekajo vsakoletna Srečanja najmlajših filmskih ustvarjalcev, kjer se prikaže in
oceni v minulem letu nastale filme. Po podatkih z interneta (http://www.jskd.si/film-invideo/prireditve_film/srecanje_otrosko/srecanje_12/uvod_izola_srecanje_najmlajsih_12.htm,
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17. 2. 2013) je bilo leta 2012 že 48. Srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev. V
Ljubljani si je strokovna žirija ogledala kar 56 filmov.
Že od samega začetka se pojavljajo vse filmske zvrsti, kot so: dokumentarni film, igrani in
animirani film. Zelo pogoste so reportaže in dokumentirani filmi. Še posebej se je razvila
ustvarjalnost v tehniki animiranega filma, ki jo negujejo predvsem mlajši učenci. Filmi so
različno dolgi, pojavljajo se enominutne risanke, deset- do petnajstminutni filmi. To je meja
dolžine filma, ki jo učenci še lahko obvladajo.
Včasih so osemmilimetrske filmske kamere, ki so bile takrat v uporabi, zahtevale za uspešen
posnetek vsaj osnovno fotografsko znanje in veliko tehnične spretnosti. Pri uporabi današnjih
kamer pa ni potrebno nobeno posebno znanje, saj so kamere avtomatizirane (Dragan 1998).
Tako se je otroškemu in mladinskemu ustvarjanju odprla pot, ki je upoštevala otroka kot
ustvarjalca, snemanje filma pa je bila ustvarjalna igra (Dragan 1998).
Kot najboljši način otroške filmske ustvarjalnosti se je pokazalo snemanje individualnih
zamisli ali snemanje v majhnih, spontanih skupinah otrok. Otrok lahko individualno in izvirno
vzpostavi pristen odnos do teme, ki jo želi prikazati s filmom. Tako nastanejo iskreni,
spontani filmi in zapisi otrokovega odnosa do okolja, v katerem živi, ali do njegove domišljije
(Dragan 1998).
Do leta 1997 so slovenski otroci posneli že okoli tisoč filmov vseh žanrov, prejeli pa so tudi
veliko mednarodnih priznanj (Dragan 1998).

8.4 Uvedba medijske vzgoje od vrtca do visokih šol
Avtorica Manca Košir je mnenja, da bi se moral slovenski model vzgoje za medije vzpostaviti
že na stopnji vrtcev, saj otroci ne razlikujejo med realnostjo in fikcijo, radi posnemajo
vedenjske vzorce, ki jih vidijo na televiziji, tudi oglase jemljejo resno (Košir 1996).
S študijskim letom 1998/99 so na Fakulteti za družbene vede uvedli predmet Vzgoja za
medije. Ministrstvo za šolstvo in šport kljub pravočasni prošnji za odobritev novih predmetov
ni sprejelo tega, tako da so Vzgojo za medije zavrnili in je predmet v sklopu izbirnih
predmetov. Za ta predmet se odločajo predvsem študenti novinarstva in kulturologije, ki
opravljajo tudi pedagoške izbirne predmete in tako pridobijo kvalifikacijo za poučevanje
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medijskih vsebin oz. predmetov v osnovnih in srednjih šolah. Leta 2000/2001 je Vzgoja za
medije postal obvezen predmet za vse študente novinarstva, ki študirajo po B-programu
(Košir 1996).
Vzgoja za medije je vključena v devetletko, in sicer v zadnjo triado. V 7. razredu se predmet
imenuje Tisk, v 8. razredu Radio in v 9. razredu se imenuje Televizija. To so izbirni predmeti,
ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. V sklopu teh predmetov so napisani učbeniki in
delovni zvezki avtoric Karmen Erjavec in Zale Volčič. Slovenski model vzgoje za medije
enakovredno obravnava klasični tisk, radio, televizijo in tudi internet, saj snovalci vzgoje za
medije menijo, da naj noben medij ne bi izpodrival drugih, prevzemal pozornost učencev,
temveč naj bi obstajali paralelni medijski jeziki in različne oblike.
Medijske vsebine so tudi del drugih predmetov, kot so slovenski jezik, tuji jeziki, zgodovina
in sociologija. Učenci v osnovnih in srednjih šolah zelo radi diskutirajo o stvareh, ki so jih
videli na televiziji, poslušali po radiu ali prebrali v časopisih in revijah (Košir 1996).
Leta 2000 so študentje, ki so opravili obvezen nastop za učitelje in za starše v vrtcih in
osnovnih šolah pri predmetu Vzgoja za medije, v sporočilu za javnost predlagali, da se vzgoja
za medije uvede tudi v kurikulum vrtcev in da se z njo nadaljuje v prvi in drugi triadi
devetletke (Košir 1996).
Na Slovenskem je bolje razvita produktivna raven medijske pismenosti. Na osnovnih šolah so
že trideset let in več razni krožki, je pa tudi razširjenost in kakovost slovenskih
osnovnošolskih in srednješolskih glasil ter navdušeno novinarsko gibanje. Mnoge osnovne
šole imajo svoje radijske postaje in veliko je že šolskih televizij. Znana sta tudi Radio Študent
in mariborski MARŠ, ki predstavljata študentski medijski diskurz (Košir 1996).
Z eksplozijo medijev so se potrebe po tehnični opremi na osnovnih in srednjih šolah močno
povečale. Standardi in normativi so v slovenskem šolskem prostoru postavljeni. Šole imajo
veliko računalniške opreme, manj pa je videoopreme. To velja zlasti za osnovne šole, na
srednjih šolah so malo bolj ugodne razmere (Dragan 1998).
V zadnjih desetletjih se je v številnih državah po svetu status vzgoje za medije izboljšal,
čeprav so jo le redke države uvrstile v šolski kurikulum (Wakounig idr. 2000).
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Šolske oblasti zahodnoevropskih držav izhajajo menijo, da je šola ključna institucija za
prenašanje spretnosti in znanja osnovne medijske pismenosti, ki lahko otroke nauči kritičnega
pristopa do medijev in jim pomaga razviti avtonomno mišljenje. Zato je nujno potrebno, da
dobi vzgoja za medije v medijsko bogatih državah primerno mesto v šolskem sistemu
(Wakounig idr. 2000).

8.4.1 Medijska pedagogika
Za pedagogiko in šolstvo je pomembno, da se do sodobnih medijev opredelita, da se ne
umakneta in ostaneta ob robu dogajanj. Mediji širijo šolsko obzorje. Prav zaradi tega jih je
potrebno izkoristiti za vzgojno, izobraževalno, socialno, ekonomsko, kulturno učinkovanje
(Wakounig idr. 2000).
Pedagogika mora upoštevati pozitivne možnosti medijev za vzgojo in umestiti medijske
potenciale za svoje izobraževalne naloge in cilje.
Za učitelje informatika ne bi smela biti samo usposabljanje učiteljev za tehnično uporabo
medijev, pač pa tudi usposabljanje za ugotavljanje in raziskovanje meja pedagoške
uporabnosti teh medijev (Wakounig idr. 2000).
Šola se že danes in tudi v prihodnje ne bo mogla ogniti novim medijem (mediji, ki omogočajo
multimedialnost, interaktivnost in simulacijo), temveč naj bi jih integrirala kot pomemben del
učnega procesa. S tem pa so potrebni tudi novi pristopi, v katerih je medijska usposobljenost
ena ključnih učiteljevih kvalifikacij (Wakounig idr. 2000).
Medijska pedagogika je bila že ob koncu sedemdesetih let priznana kot pedagoška disciplina.
Večji preobrat pa je nastal šele z diskusijo o šolski avtonomiji. Posamezne šole so za svoj
pedagoški in učni profil iskale nova vsebinska težišča, pouk z novimi mediji pa se je tako
ponudil kar sam od sebe. Medijsko pedagogiko oz. znanost so tako potrebovali za
utemeljevanje spremenjenih učnih načrtov in nabavo tehnološke infrastrukture po šolah
(Wakounig idr. 2000).
V pedagogiki so mediji do nedavnega imeli v vseh učnih procesih vlogo pomožnih sredstev,
ki jih posameznik uporablja z namenom, da popestri učenje. Malo pa je bilo vključevanja
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medijev kot samostojnega učnega izziva, ki učenca in učitelja pri reševanju nalog prisili k
alternativnemu razmišljanju.
Pedagogika je potrebovala kar nekaj časa, da se je osvobodila konservativne drže do
tehničnega napredka in si pridobila bolj ozaveščen odnos do medijev. Medijska pedagogika se
je z veliko zadržanostjo in precej pozno začela ukvarjati s konstruktivnimi možnostmi
računalništva in interneta. Kar nekaj časa je tudi trajalo, da je razvila primerne koncepte, ki so
spodbujali k razmišljanju, kako uskladiti pedagoško prakso in različno uporabnost novih
medijev (Wakounig idr. 2000).
Novi mediji omogočajo konstrukcijo umetnih svetov oz. realnosti in s tem odpirajo nove
dimenzije izkušenj, ki jih lahko uporabimo v pedagoške namene (Wakounig idr. 2000).
Medijev se ne smemo braniti, ker za nas lahko pomenijo možnost, vendar pa je treba
pravočasno prepoznati odvisnosti in omejitve, ki jih le-ti prinašajo. Zato pa je potrebna vzgoja
za medijsko kompetenco.
Medijska kompetenca je sposobnost, ki se nanaša na uporabo vseh medijev. Pomeni
usposabljanje posameznika, da se bo znašel v svetu, ki ga mediji oblikujejo po svoje.
Kompetenco je treba diferencirati po starosti. Sposobnost predšolskega otroka in sposobnost
odraslega se morata bistveno razlikovati. Medijska kompetenca je osredotočena na
prihodnost, torej poskuša zajeti sedanja in prihodnja dogajanja (Wakounig idr. 2000).
Naloga medijske vzgoje je, da konstruktivno pospešuje proces in da z razvijanjem pedagoških
konceptov dejavno prispeva svoj delež k ustrezni integraciji novih medijev v vzgojo in šolo
(Wakounig idr. 2000).
Številne gibljive podobe oz. gibljivke lahko vidimo v obliki televizije, videa, interneta,
računalnika in drugih vizualnih informacij. So vse bolj pomemben del našega vsakdana. Ko
govorimo o medijski ali filmski vzgoji naših najmlajših, se danes zdi že kar naravno in
predvsem pomembno, da mlade poleg pravilnega gledanja filmov oz. branja medijev,
naučimo tudi kritičnega razmišljanja in analize videnega oz. prebranega ter globljega
razumevanja filmov. »… je trenutno filmska vzgoja, za razliko od drugih umetnosti (glasbe,
gledališča, literature, likovne umetnosti itn.) najbrž najbolj zapostavljena znotraj šolskega
izobraževalnega sistema« (Rugelj (ur.) 2006: 11).

73

Kljub poplavi gibljivk veliko mladih danes ostaja medijsko nepismenih in nekritičnih. Mediji,
ki delajo in posredujejo gibljive podobe, so dragocen del naše kulture in otroci imajo temeljno
pravico, da se o njih v šoli poučujejo (Rugelj (ur.) 2006).
Animirani film oz. animacija je v osnovni šoli v rednem učnem načrtu pri izbirnem predmetu
Likovno snovanje III, in sicer v poglavju o vizualnih medijih (Repše idr. 2012).
V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah sloni medijska vzgoja na vzgojiteljih in učiteljih
entuziastih, ki imajo podporo v vodstvu šol oziroma vrtcev (Dragan 1998).

8.5. Zakaj je potrebno otroke (od 3. do 11. leta starosti) vzgajati glede
gibljivih podob?
Otroci se že zgodaj naučijo pomensko razbirati vse to pobliskovanje na ekranu, spreminjanje
velikosti in kotov, sukanje ozadja in nastopajočih, zvoke in glasbo, ki naznanjajo nevarnost,
komedijo, razburjenje in srečen konec. V starosti treh let se otroci poleg govorjenega
maternega jezika naučijo še enega, in sicer zakonov in konvencij, skladno s katerimi gibljivke
podajajo zgodbo. Vendar ta jezik poznajo omejeno, ne znajo še z gotovostjo reči, kaj je
resnično, realno, »zares« in kaj ni resnično, »se samo delajo«. Večina otrok ima že lastne
zbirke svojih najljubših videov, ki jih znajo na pamet, in ker si tako prizadevajo, da ne bi
zamudili priljubljene risanke ali oddaje, se pogosto prav kmalu naučijo gledati na uro in
upravljati z videosnemalnikom. Pravilno bi bilo, da bi šole tako znanje in navdušenost
izkoristile, saj nastajajoča filmska pismenost oz. učenje o filmu triletnikom odpira vpogled v
osupljivi svet podob in zvokov. Nekatere gibljivke prinašajo laži, nekatere žalijo ali strašijo,
nekatere so cenene in ničvredne. Vendar vse to velja tudi za knjige, kljub temu se učimo brati,
saj nam knjige nudijo enkratno priložnost, da si delimo znanje in domišljijo drugih ljudi. In
prav zaradi tega razloga imajo vsi otroci pravico, da se poučijo o svetu gibljivih podob
(Rugelj (ur.) 2006).
Pet ključnih argumentov, ki jih podpirajo akademske raziskave in ki dokazujejo, zakaj je treba
medijsko vzgojo vključiti v učno izkustvo vseh učencev nižje stopnje:
»– potreba po dejavnem učenju;
– energija, ki poveže dom in šolo;
– vse bolj poglobljeno umevanje beriv/glediv (ki bi jih lahko poimenovali s skupnim
imenom ›gibljivska besedila‹);
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– ustvarjalnost, ki vznika iz gibljivk;
– razumevanje kulture in družbe« (Rugelj (ur.) 2006: 16).
Dejavno učenje je tukaj mišljeno kot tako, da kar koli že učimo, moramo učence aktivirati,
sicer ne bodo doumeli. V procesu učenja pa se moramo pomikati od znanega k neznanemu,
pri čemer poskrbimo, da znano postane eksplicitno, potem pa tako znanje in razumevanje, ki
ju že imamo, razširjamo. Če želimo, da se otroci angažirajo znotraj filmske vzgoje tako, da
bodo doumeli, kako naj jih »berejo«, moramo nujno začeti z gradivom, ki ga že dejavno
berejo, jim je blizu (Rugelj (ur.) 2006).
Otroci od doma v šolo prinesejo visoko raven umevanja medijev. Vzgojiteljice jim lahko tako
omogočijo, da bodo nadgrajevali to znanje in prihajali do novih spoznanj (Rugelj (ur.) 2006).

8.6 Animirani film v vzgojno-izobraževalnem procesu
»Animirani filmi niso samo pisane zgodbe, marveč živa, navzoča, pomembna umetnost, nekaj,
s čimer se je treba seznaniti, nekaj, s čimer se je lepo in koristno ukvarjati« (Munitić 1976:
52).
Otroci so v današnjem času že zelo zgodaj v stiku z avdiovizualnimi podobami in prav zaradi
tega jih je potrebno sočasno navajati nanje. Pomembno je izbrati vsebine, ki so kakovostne, in
zelo pomembno se je o njih tudi pogovarjati. Treba je tudi izbrati pravi trenutek in prostor
zanje (Repše idr. 2012).

Otroci lahko animirani film gledajo, lahko pa ga tudi ustvarjajo. Ob gledanju filma lahko
spoznavajo tematiko, razvijajo empatijo, s pogovori kritično distanco, sprejemajo filmski
jezik in filmsko govorico. Vse to lahko storimo z analizami filmov ali pa s praktičnim delom,
da znanje ozavestimo (Repše idr. 2012).
Tudi praktično delo je izkustveno delo. Otroci z drugačnim zanimanjem spoznavajo različne
učne vsebine in pridobivajo življenjske izkušnje.
Animirani film je v izobraževalnem procesu zelo pomemben, saj združuje različna področja,
kot so: likovno področje, glasba, jezik in literatura, matematika, fizika, gibanje, računalništvo.
Največkrat zahteva skupinsko sodelovanje. Mladi v skupini oblikujejo pozitivno
komunikacijo, drug drugega spodbujajo, saj imajo skupni cilj, učijo se izražati svoja mnenja
in si z vsem tem krepijo svojo samozavest. Projektno delo v animiranem filmu predstavlja za
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mlade velik izziv, saj pri procesu sodelujejo celostno, in sicer od zasnovanja ideje do končne
montaže, po kateri izdelek skupaj predstavijo javnosti (Repše idr. 2012).
»Vpeljevanje animiranega filma v učni sistem dosega naslednje cilje vzgoje in izobraževanja:
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 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 resnega, tj. profesionalnega dela, saj jim je
eden od motivov tudi predstavitev nastalih del« (Repše idr. 2012: 47, 48).
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V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr. 2011: 38, 39) pa smo zasledili naslednje cilje, za katere
mislimo, da so primerni tej temi oz. jih dosegajo otroci na animacijskih delavnicah:
– »Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in
različnosti,
– doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,
– razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,
– negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja,
zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških
dejavnosti,
– odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti,
– uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (materiali, glasom, predmeti, instrumenti, tehnologijami) in
njihovimi izraznimi lastnostmi,
– spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in
prostora.«

8.6.1 Otroci kot avtorji animiranih filmov
Animirani filmi danes navdušujejo otroke že zelo zgodaj, v prvih letih življenja. Otroci
gibljive podobe spremljajo na televizijskih ekranih, internetu, na ulici … Odgovornost
odraslih pa je, da nadobudnemu otroku izbere kakovostne filme in mu jih predstavi na
primerni razvojni stopnji.
Dostopnost opreme in orodij v današnjem času omogoča, da se lahko prav vsak spozna z
osnovnimi prijemi snemanja in tako ustvarja svoje filme. Tudi čedalje več učiteljev se
navdušuje nad uporabnostjo avdiovizualnih medijev in jih zato poskušajo vključiti v učni
proces.
Predvsem stop-motion oz. po naše trik animacija nagovarja k skupinskemu delu, pri katerem
morajo udeleženci sodelovati, da ustvarijo svoje like, svojo scenografijo in da sestavijo
zgodbo, s katero bodo vsi zadovoljni. Tisti posamezniki, ki se težko vključijo v skupinsko
delo in uživajo v risanju, pa se lahko najdejo v klasični risani animaciji, saj njen postopek
izdelave zahteva bolj individualno delo. Največje zadovoljstvo doživijo učenci, ko se liki, ki
so jih sami ustvarili, na zaslonu začnejo premikati.
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Zato je zelo pomembno, da mladim omogočimo spoznavanje tehnik animiranja in pri tem
spodbudimo njihovo spontanost, kreativnost in željo po raziskovanju ter spoznavanju sveta, ki
jih obdaja (Rugelj (ur.) 2 2006).

8.6.2 Pogovarjajmo se o animiranih filmih!
Pri izbiri animiranih filmov za otroke je pomembno, da otroci spremljajo tiste, ki so
namenjeni njihovi starosti in ki jih razumejo, saj bodo tako otroci od filmov največ odnesli.
Avtorica članka Pogovarjajmo se o animiranih filmih, Martina Peštaj, je zapisala: »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« (Rugelj (ur.) 2 2006: 8).
Priljubljenost žanrov se z razvojem spreminja, 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.
Ni dovolj, da otroke pustimo same pred platnom oz. ekranom, kjer se vrti film. Otroci se
morajo naučiti gledati, sprejemati in vrednotiti filmske vsebine. Prve korake v tej smeri naredi
otrok v spremstvu odraslih, ki spodbujajo in usmerjajo otrokov odnos do filma. Ogledi filma
otrok skupaj z odraslimi so pomembni predvsem zato, ker se lahko otrok o videnem pogovori.
Ko odrasli spremlja otrokovo gledanje, lahko iz njegovega vedenja razbere, kako doživlja
dogajanje na platnu (kaj ga pritegne, kaj vznemiri, kdaj mu popusti pozornost ipd.). In prav
takšne situacije so dobre iztočnice za pogovor o najrazličnejših temah, tudi takšnih, o kakršnih
se je sicer težko pogovarjati (npr. smrt, spolnost, ljubezen ipd.). Še posebej takrat je potrebno,
da smo odrasli ob otrocih, ko vsebin, ki jih gledajo, še ne razumejo ustrezno in bi si ravnanje
lahko napačno razlagali. Animirani filmi so lahko tudi iztočnica za pogovor o stiskah, željah,
strahovih in hrepenenjih.
Aktivno gledanje animiranih filmov pomeni pred ogledom in po ogledu filma najti prostor
za pogovor, izmenjavo mnenj, občutkov, izkušenj. Pomeni tudi usmerjati pozornost na obliko
in vsebino filma ter ob njem razvijati lastno refleksijo (prepoznavanje vzorcev razmišljanja,
sporazumevanja, vedenja, njihovo vrednotenje in povezovanje z lastnimi izkušnjami).
Aktivno spremljanje animiranih filmov je lahko izhodišče za ustvarjanje – da se otroci sami
preizkusijo v ustvarjanju animiranih filmov.
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Prav je, da otrokom pokažemo vse plati animiranega filma (animirani filmi, narejeni v
različnih tehnikah, z raznolikimi vsebinami), saj si tako lažje ustvarijo svojo sliko o svetu, v
katerem živijo. Tako imajo tudi možnost odločanja o tem, katere teme so jim blizu, katere
tehnike jih najbolj prevzamejo, s kakšnimi liki se poistovetijo ipd.
Skrbno izbrani animirani filmi otrokom bogatijo in razširjajo obzorje (Rugelj (ur.) 2 2006).
Zelo priporočen je tudi obisk kina. Animirani filmi v vznemirljivi temi kinodvorane dobijo
poseben čar. »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« (Rugelj (ur.) 2 2006: 10).

8.6.3 Delavnice animiranega filma
Razpon animacijskega medpredmetnega povezovanja je širok, saj zajema glasbo, tehniko,
matematiko, slovenščino, fiziko, biologijo, medijsko vzgojo … Torej je animacija
interdisciplinarna disciplina, ki povezuje področja in omogoča celostno razumevanje ter
dojemanje sveta. »Iz tega dejstva sledi, da je njena uporaba primerna in ustvarjalna za vse
osnovnošolske učence od prvega do devetega razreda« (Repše idr. 2012: 49).
Otroci sami raziskujejo, predlagajo ideje, načrtujejo in spoznavajo. Na ta način razvijajo svoje
sposobnosti, urijo spretnosti, razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti in ob delu ter svojem
izdelku gradijo samopodobo (Repše idr. 2012).
Pri projektu lahko otroci izdelajo svoj animirani film v različnih tehnikah s pomočjo različnih
materialov, orodij in pripomočkov (Repše idr. 2012).
Za učence je najpomembnejše, da spoznajo pot od ideje do izdelka. Sami naj izbirajo ideje za
zanimivo zgodbo, zasnujejo scenarij, izdelajo scene, animacijske like, pripravijo potrebne
naprave za snemanje, druge pripomočke in programsko opremo, snemajo sliko in zvok ter
izdelajo končni izdelek (Repše idr. 2012).
Marko Šebrek je zapisal (Repše idr. 2012: 50): »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.«
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Poznamo različne mentorske pristope. Najbolj uspešen je mentor, ki izhaja iz otrokove
individualnosti in ima posluh za njegove ustvarjalne potrebe. Najprej mora mentor otroke
oziroma mlade filmarje seznaniti z uporabo filmske tehnike in videotehnike ter s filmskim
jezikom (kadriranje, premikanje kamere, montaža ipd.). Pri sami izvedbi naj mentor ne
posega v otrokove zamisli, naj pomaga otrokom le toliko, kot je nujno potrebno. Njegova
naloga je, da otroke opomni na teme iz okolja, kjer živijo, iz njihovega življenja ali pa jih
opozori na njihovo domišljijo (Dragan 1998).
Mentor mora otrokom pustiti kreativno svobodo ustvarjanja, saj le tako otroci pridejo do
sproščenega, ustvarjalnega in plodnega dela. Tako delo omogoča učenje iz lastnih izkušenj,
kar pa poveča kakovost in trajnost pridobljenega znanja (Repše idr. 2012).
Šebrek: »V praksi se je za izdelavo animiranega filma za najboljšo izkazala tehnika stopmotion animacije. Včasih se seveda tehnike tudi kombinirajo med seboj.«
Otroci zelo radi posegajo po materialih, kot so papir, barvni papir, flomastri, tempera barve,
suhe barvice, plastelin. Pri stop-motion animaciji otroci animirajo svoje like neposredno. Tu
je pomembna motorična angažiranost pri delu. Ves svoj trud otroci kompenzirajo z visoko
stopnjo motiviranosti, ki jo ustvarja želja po končnem rezultatu. »To je zaznati tudi pri
učencih s posebnimi potrebami« (Repše idr. 2012: 51).
»Za najmlajše je najprimernejše izdelovanje raznih enostavnih optičnih igrač, pri čemer
spoznavajo osnove animacije in iluzijo gibanja (taumatrop, folioskop, flipbook)« (Repše idr.
2012: 51).
»Pri organizaciji dela se je za najučinkovitejše izkazalo delo v skupini z največ petimi
udeleženci.« Delo v skupini je vedno pozitivno, kljub temu da so včasih skupine po spolu in
starosti heterogene (Repše idr. 2012: 51).
Projektno učno delo zaradi svojih značilnosti presega klasični pouk. Pri projektu stremimo k
samostojnosti in aktivnosti otroka, ki v času procesa pridobiva izkušnje, spretnosti in znanje z
različnih področij. Za projektno delo ne zadostuje le ena šolska ura. »Čeprav projektno učno
delo navadno izvajamo ob tehniških dnevih, ne smemo zanemariti možnosti, ki nam jih
ponujajo eno- ali večdnevne delavnice« (Repše idr. 2012: 52).
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Pomembno je, da že mlajše otroke, učence postavimo v situacije, kjer se srečajo s tehničnimi
procesi, na ta način spodbujamo otroke za samostojno odkrivanje, spoznavanje in
ustvarjalnost. Z vsem tem si bodo otroci krepili svojo samozavest in samospoštovanje, kar je
zelo pomembno za njihov nadaljnji osebnostni razvoj (Repše idr. 2012).

8.6.4 Pomen otroškega animiranega filma
Pomembno je, da so otroci že od najzgodnejšega obdobja dalje vključeni v dejavnosti, ki jih
vodijo in jih bodo vodile skozi današnji svet, svet hitrega tempa, množičnih medijev,
globalizacije in informacij. Otroci morajo znati razlikovati med dobro in slabo vsebino ter
morajo biti kritični do vsebin, ki jih spremljajo (Repše idr. 2012).
Pravica do izražanja skozi film, predvsem skozi animirani film, je izredno pomembna, saj, kot
smo že omenili, spodbuja ustvarjalnost. Skozi animacijo lahko otroci in mladi izrazijo svoje
strahove, svoje želje ali svoj pogled na svet. Ta proces jim bo povišal samozavest in jim dal
občutek varnosti (Repše idr. 2012).
»Animacija je sijajna kombinacija logike, matematike, besed, intuicije in ustvarjalnosti, otroci
in mladi s pomočjo te dejavnosti razvijajo svoje potenciale, kognitivne sposobnosti, naučijo se
potrpežljivosti, razmišljanja, strukturiranja …« (Repše idr. 2012: 55).
»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« (Repše idr.
2012: 55).

Mesta, kjer se zbirajo otroci, ki ustvarjajo, so pomembna; vzajemno prijateljstvo, izmenjava
izkušenj, spremljanje filmov drugih ipd. vpliva na začetne postavke (izobraževanje in kritičen
odnos do vsebin).
Naša naloga je, naučiti otroke ločiti, kaj je prav in kaj narobe, jim ponuditi izkušnjo
ustvarjanja lastnega filma, lastnega sveta. Tako se bodo naučili razlikovati dober film od
slabega, dobro zgodbo in dobro režijo od kilave in tako bodo varni v svetu, v katerem živijo
(Repše idr. 2012).
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9 Festivali animiranega filma za otroke v Sloveniji
Obisk festivalov animiranega filma je zelo priporočljiv. Le-ti še posebej poskrbijo za otroke,
saj imajo zanje prilagojene sporede in pogovore ob filmih (Repše idr. 2012).
– Festival slovenske filmske animacije: Prvi tak festival je potekal oktobra leta 2000 v
Izoli. Glavni namen festivala je vzpodbujanje in razvoj kakovosti nacionalne filmske
produkcije in videoprodukcije. Idejo za festival je predlagal Koni Steinbacher. Nekaj
let je vodil animacijske delavnice, kjer mladi s pomočjo računalnika ustvarjajo svoje
prve filme. In po nekaj letih je prišlo tudi do filmskih tekmovanj. Prva filmska žirija,
ki so jo sestavljali Roberto Catani (Italija), Borivoj Dovniković Bordo (Hrvaška), Igor
Prassel (Animateka) in Miki Muster, si je ogledala kar 28 tekmovalnih filmov,
razdeljenih v pet kategorij, glede na različne starostne stopnje in amaterske ali
profesionalne razlike. Festival se nadaljuje kot bienalni dogodek, kar časovno
omogoča vsakemu slovenskemu avtorju stvaritev vsaj enega filma. Leta 2006 se je
festivalski koncept razširil na mednarodno raven, saj se je poleg nacionalnega
tekmovalnega programa prvič predstavil tudi tekmovalni program evropskih študentov
(Rugelj (ur.) 2006).
– Mednarodni festival animiranega filma Animateka: Festival je bil prvič v ljubljanskem
Kinodvoru leta 2004. Slovenskim avtorjem ponuja možnost tekmovanja s srednje- in
vzhodnoevropskimi avtorji. Poleg tekmovanja je na Animateki posebno pomembna
tudi dejavnost v okviru delavnic animiranega filma, na katerih sledijo trendom in
novostim na področju animacije. Posebna pozornost festivala je tudi skrb za najmlajše,
katerim ob posebej zanje pripravljenih filmskih programih organizatorji pokažejo tudi,
kako se animirani film naredi in na kaj morajo biti ob gledanju animiranih filmov
pozorni (Klemenčič idr. 2006).
– Vzgojno-izobraževalni program Slon: »Program Slon je pedagoški program, ki s
svojimi aktivnostmi predvsem mlade spodbuja k spoznavanju kakovostnega
animiranega filma.« Otroški in mladinski program Slon je namenjen predvsem
mlajšim. Ima širok spekter vsebin (predavanja, projekcije, delavnice, pedagoška
gradiva …), s katerim ponuja različnim starostnim skupinam prilagojeno spoznavanje
animiranega filma na analitičen in praktičen način. V programu Slon otroci celostno
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spoznajo umetnost animiranja in animiranih filmov. Evropska komisija je leta 2009
prepoznala program kot primer dobre prakse. V letu 2010 pa se je program Slon
predstavil na Unescovi 2. svetovni konferenci o umetnostni vzgoji v Seulu (Repše idr.
2012: 47).
Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon in Mednarodni festival
animiranega filma Animateka nudita različne vsebine za otroke in mlade, študente,
starše in učitelje, od delavnic animiranega filma do projekcij s pogovori in z drugimi
aktivnostmi, ki se izvajajo skozi vse leto (Repše idr. 2012).
– FSF – Festival slovenskega filma
Festival slovenskega filma je vsakoletna prireditev, namenjena celostnemu pregledu
tekoče slovenske filmske produkcije. Hkrati je tudi tekmovalne narave, saj z
nagradami estetsko in komercialno promovira posamezne filme in filmske ustvarjalce.
Festival

prikazuje

vse

vrste

filmov,

od

igranih,

dokumentarnih,

kratkih,

eksperimentalnih do animiranih filmov, pomembnih v tej diplomski nalogi (Rugelj
(ur.) 2006).
– Luksuz produkcija: Filmske delavnice potekajo tudi prek Luksuz produkcije. Luksuz
produkcija poteka pod okriljem Društva zaveznikov mehkega pristanka (DMZP), ki ga
je leta 1995 ustanovila skupina mladih ljudi kot odziv na pomanjkanje kulturnega
dogajanja za mlade in splošno neobčutljivost za stisko drugih. Na filmskih delavnicah
Luksuz produkcije za osnovnošolske otroke, stare od 9 do 15 let, potrebujejo približno
pet dni časa, da končajo film. Z vsakim končanim filmom se ustvarjalci veliko naučijo
o filmskem jeziku in manipulacijah, ki so potrebne, da razumemo zgodbo. S svojo
video produkcijo, ki se je začela leta 1997, sodijo med pionirje demokratizacije filma
kot medija in umetniškega sredstva v Sloveniji, s čimer so pripomogli k uveljavljanju
neodvisnega filma. (Repše idr. 2012).
»Filmske delavnice, na katerih udeleženci vidijo nekaj filmov, poslušajo nekaj filmske teorije
in izdelajo svoje filme, so se izkazale kot zanimive in poučne« (Repše idr. 2012: 38).
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10 Programi za ustvarjanje animacije
– The Logitech Quickcam 4000: je animacijski paket, program za ustvarjanje animacije
s pomočjo ustavljanja sličic.
– Complete Animator: je cenen igralno-izobraževalni paket; je zabaven, animacijski
program za otroke z animacijskim klipartom in zvoki, s preprostim igračastim
orodjem; namenjen je bolj začetnikom risane animacije. Program zlepi skupaj posebej
izrisane sličice in tako sestavi gibljivko.
– Gif Construction: je brezplačni program, ki se ga dobi na internetni lokaciji Alchemy
Mindworks. Uporablja enaka načela kot Complete Animator, vendar je manj
intuitiven. Animacijo skompresira.
– PaintShop Pro: gre za »timeline« program, animacijski paket, pri katerem mora
uporabnik izrisati posamezne sličice, te pa potem program zlepi skupaj. Program ima
na voljo prijazne ukaze, posebne učinke in čarovnika, ki nas lahko po potrebi vodi.
– Lego Studio: je animacijski paket, ki je uvajalo v temeljne animacijske tehnike; je
izjemno poceni (Rugelj (ur.) 2006 in Rugelj (ur.) 2 2006).
– Monkey Jam: program se lahko zastonj naloži s spletne strani in je podoben
naslednjemu …
– Stop Motion Animator: v tem programu smo ustvarjali mi. Pridobili smo ga zastonj s
spletne strani. Omogoči nam ustvariti animirani film, saj posamezne sličice spremeni v
film. Program je podrobneje opisan (z navodili) v prilogah.
Filmska montaža pa je tudi možna z več programi, npr. z Apple iMovie, Adobe Premiere,
Movie Maker idr.
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11. Raziskovalni del
11.1 Namen in cilj diplomske naloge
Namen diplomske naloge je v praksi prek animacijskih delavnic prikazati, kako lahko otroci v
vrtcu spoznavajo in ustvarjajo animirane filme.
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali so otroci, starosti 5 – 6 let, ob asistenci vzgojitelja
sposobni ustvariti lasten animirani film po metodi trik filma (ang. stop motion).

11.2 Raziskovalna vprašanja
Pri raziskovanju smo izhajali iz sledečih raziskovalnih vprašanj:
– Kako se otroci odzivajo na ogled različnih animiranih filmov?
– Kakšno vlogo ima ogled animiranega filma pri otrokovem ustvarjanju lastnega
animiranega filma?
– Kako otroci razvijajo ideje za ustvarjanje animiranega filma?
– Ali lahko otroci ob asistenci vzgojitelja ustvarijo lasten animirani film po metodi stop
motion?
– Kako uspešni so otroci pri ustvarjanju animiranega filma v manjših skupinah?
– Kako uspešni so otroci pri skupnem (kot cela skupina) ustvarjanju animiranega filma?
Predvidevali smo naslednje hipoteze:
– Da bodo otroci z zanimanjem spremljali animirane filme v različnih tehnikah.
– Da ima ogled animiranega filma pri otrokovem ustvarjanju lastnega animiranega filma
vlogo motivacije za nadaljnje delo, otroku daje tudi ideje, ki jih bo potreboval pri
ustvarjanju.
– Da otroci razvijajo ideje za ustvarjanje animiranega filma s pomočjo predhodnih
gledanih animiranih filmov, s svojo domišljijo, z različnimi predmeti, ki jih dobijo na
voljo pri ustvarjanju, s poslušanjem drug drugega in z medsebojnim komuniciranjem.
– Da otroci lahko ob asistenci vzgojitelja ustvarijo lasten animirani film po metodi stop
motion oz. trik filma.
– Da so otroci pri ustvarjanja animiranega filma v manjših skupinah zelo uspešni.
– Da so otroci pri skupnem ustvarjanju animiranega filma srednje uspešni, manj uspešni
kot pri ustvarjanju v manjših skupinah.
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11.3 Metode dela
V diplomski nalogi je bila poleg študij literature uporabljena kavzalno neeksperimentalna
metoda pedagoškega raziskovanja s kvalitativno raziskovalno metodo. Raziskovalni del je bil
zasnovan v obliki pedagoškega dela z otroki v vrtcu, starimi 5 – 6 let. V tem delu smo
predstavili realizacijo animacijskih delavnic v vrtcu.

11.4 Vzorec
V raziskovanje je bilo vključenih 24 otrok, starih 5 – 6 let, iz skupine Čebele (šol. leto:
2011/2012), vrtec Kurirček Logatec, Enota Tabor. Skupino sestavlja 13 dečkov in 11 deklic.

11.5 Načrtovanje raziskave
Načrtovali smo približno štirinajst dni izvajanja delavnic. Izvajali smo jo v dopoldanskem
času in sicer uro do dve uri.
Animacijske delavnice smo na začetku, ko smo se pogovarjali o animiranih filmih (kaj so
animirani filmi, kakšne tehnike poznamo …), ko smo spoznavali pripomočke, opremo, se
igrali in izdelovali optične igrače, izvedli skupaj v igralnici, kasneje pa smo po manjših
skupinah v prostoru, ki je ločen od igralnice (računalniška soba), in je prav tako kot prej
igralnica ustrezal vsem pogojem, da so lahko otroci nemoteno delali kratke animirane filme.
Za načrtovanje animacijskih delavnic smo oblikovali skupine otrok. Na začetku, ko smo imeli
gledališko igro in igro lutk, smo se razdelili v dve veliki skupini po 12 otrok oz. na polovico,
optične igrače so otroci izdelovali individualno, kasneje, ko pa smo v ločenem prostoru
ustvarjali animirane filme, smo se razdelili v več skupin, ki jih je sestavljalo po 5 otrok (saj
smo prek študij literature ugotovili, da je tako najbolje).
Vrednotenje in predstavitve končnih izdelkov smo izvedli po realizaciji. Potem smo
pridobljene podatke ustrezno metodološko obdelali.

11.5.1 Plan dela
Pri delu smo upoštevali časovne, materialne in prostorske zmožnosti vrtca oz. natančneje
igralnice skupine
Delo smo razdelili na več srečanj zaradi nemotenega dela skupine in v dva sklopa.
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V prvem delu so otroci gledali različne animirane filme, jih spoznavali, se o njih pogovarjali,
jih uprizarjali prek gledališke igre in lutkovne predstave, spoznavali so animacijo, izdelovali
optične igrače …
V drugem delu pa so spoznavali opremo in pripomočke, ki so potrebni, da animirani film
nastane, po skupinah in skupno so ustvarjali svoje animirane filme ter si posnetke po
zaključku filmov kritično ogledali.

Otrokom smo glede na animacijsko delo ponudili ustrezen material, ki so ga potrebovali, da
so realizirali nalogo. Ko smo ustvarjali animirane filme, so poleg vseh tehničnih pripomočkov
(računalnik z naloženim programom Stop Motion Animator, kamera, namizna luč ...) pri stop
motion tehniki potrebovali še različne predmete (ki so si jih sami izbrali), blago, papir,
barvice oz. svinčnik in plastelin. Prostor smo prilagodili skupinam oz. otrokom tako, da so
lahko nemoteno delali.

Vsi otroci so usvojili osnove programa Stop Motion Animator (1.1XP), ki smo ga pridobili
zastonj s spletne strani. Omenjeni program nam je omogočil ustvariti animirani film, saj je
posamezne sličice spremenil v film.
Z zvokom, glasbo oz. na splošno z montažo se takrat nismo ukvarjali.

11.6 Praktična izvedba animacijske delavnice v vrtcu
Preden smo začeli z izvajanjem praktičnega dela, smo potrebovali soglasje vodstva vrtca in
soglasje staršev, da so lahko njihovi otroci sodelovali v raziskavi in da smo lahko uporabili
fotografije in videe le-teh ter njihove izdelke vključili v diplomsko nalogo.

Za izvedbo je bilo potrebno:
– v obliki priprave na vzgojno-izobraževalno delo načrtovati več srečanj v skupini;
– pridobiti material, s katerim smo predstavili koncept izvajanja dela;
– pridobiti prostor in primeren čas za izvajanje animacijskih delavnic;
– zagotoviti tehnične pripomočke (digitalni fotoaparat, kamera, stojalo, računalnik,
programska oprema, kabli, namizna luč);
– načrtovati in zagotoviti materiale, ki so jih otroci uporabljali pri gledališki igri in
lutkovni predstavi, pri izdelavi optičnih igrač in pri ustvarjanju kratkih animiranih
filmov;
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– najti primeren prostor in čas za skupinski in skupni ogled izdelkov.
Čas praktičnega dela oz. animacijskih delavnic:
Prvi del – ogled različnih animiranih filmov, pogovor o animiranih filmih, spoznavanje le-teh,
gledališka igra in lutkovna predstava ter izdelovanje optičnih igrač je sestavljalo 6 srečanj in
sicer od 9. 1. 2012 do 27. 1. 2012.
Drugi del – predstavitev in seznanitev z opremo in pripomočki ter ustvarjanje animiranih
filmov pa je sestavljalo 9 srečanj od 15. 2. 2012 do 29. 2. 2012.
Število srečanj animacijskih delavnic: 15 srečanj po približno uro in pol do dve uri
Področje: animacija, animirani film

Tehnika: stop-motion oz. trik film
Tema: prosta, spontana tema, po želji in idejah otrok

11.8 Potek dela in analiza

11.8.1 Prvi del animacijskih delavnic
1. SREČANJE:
− Seznanitev z otroki in predstavitev nadaljnjega dela:
Otrokom smo se predstavili in povedali, da smo prišli k njim zato, da si bomo skupaj ogledali
nekaj animiranih filmov, se o njih pogovarjali in tudi ustvarili svoje animirane filme.
Otroci so bili že takoj zelo navdušeni, ko smo pri svoji predstavitvi omenili, da si bomo
skupaj ogledali nekaj animiranih filmov, saj so nekateri kar komentirali z: »Jupi!«, »To!«,
»Filme bomo gledali.« Presenečeno so čakali, da bomo DVD vstavili v računalnik. Spraševali
so nas: »Ali bomo gledali risanke?«, »Kakšne risanke pa bomo gledali?«, »Bomo gledali
Nodija?«, »Ne, ne Nodija, dajmo raje Avtomobilčke. Bomo lahko Avtomobilčke?« Otroci so

88

s tem navdušenjem pokazali, da zelo radi gledajo risanke oz. na splošno animirane filme in da
jih doma veliko spremljajo, saj so jih že v tem delu nekaj našteli.
− Pogovor o animiranih filmih:
Pričakovali smo, da otroci ne bodo vedeli veliko o animiranih filmih. Ko smo jih vprašali, če
vedo, kaj je animirani film, so bili tiho, nato pa se je eden izmed dečkov opogumil in
odgovoril, da je to risanka. Se pravi, da je bil zelo blizu odgovora …
Na kratko in jedrnato smo jim odgovorili, kaj je animirani film. Povedali smo, da je risanka
oz. risana animacija le ena izmed tehnik, vrst animiranega filma, nato smo jim razložili, kaj je
to animirani film. Takrat smo imeli občutek, da večine otrok naša razlaga ne zanima.
Osredotočeni so bili na tisto veliko pričakovanje – da bomo gledali risanke. Smo pa že takrat
vedeli, da jim bo bolj zanimivo kot sama razlaga to, da jim bomo pozneje nazorno pokazali,
katere animirane filme poznamo itd.
Otroke smo vprašali, če radi gledajo risanke oz. na splošno animirane filme in katere najraje
gledajo, kako pogosto jih gledajo ter kateri so njihovi najljubši junaki. Otroci so povedali, da
zelo radi gledajo animirane filme. Radi jih gledajo predvsem ob sobotah in nedeljah zjutraj,
ko je po televiziji na sporedu otroški program. Veliko otrok si jih ogleda skupaj s svojimi
sestrami ali brati, nekateri pa tudi skupaj s starši. Že pri preučevanju literature smo razbrali,
da morajo otroci gledati filme skupaj z odraslimi in se o njih tudi pogovarjati. Zato smo bili
veseli, da jih gledajo tudi skupaj s starši, vendar pa se o njih premalo pogovarjajo oz. skoraj
nič.
Otroci so tudi našteli svoje najljubše animirane filme in tudi svoje junake, kot so: Bacek Jon,
Pujsa Pepa, Benten, Nodi idr. Tudi sami smo našteli nekaj animiranih filmov iz našega
otroštva (Tom in Jerry, Čebelica Maja, Pipi in Melkijad, Palček David, Smrkci, Banana njam,
Barbapapa) in si skupaj ogledali odlomek animiranega filma z naslovom Palček David, saj so
le-tega otroci najmanj poznali. Posnetek smo pridobili na svetovnem spletu (na spletni
straniYoutube). Otroci so bili zelo mirni in čisto tiho, ko smo gledali risanko. Vsi otroci so
pozorno spremljali predvajanje. Izbrali smo ustrezen animirani film, saj je otroke zanimal in
ves čas so ga spremljali.
− Skupni ogled animiranih filmov:
Pri izbiri animiranih filmov za otroke je pomembno, da otroci spremljajo tiste, ki so
namenjeni njihovi starosti in ki jih razumejo, saj se le-tako največ naučijo.
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S seboj smo prinesli zgoščenke Slon, Slon 2, Slon 3 in Slon 4, saj so to animirani filmi, ki so
namenjeni otrokom, njihovim staršem, vzgojiteljem in učiteljem. Zgoščenke vsebujejo tudi
dodatno vrstico za pogovor (o čem se lahko pogovarjamo z otroki po določenem filmu).
Ogledali smo si nekaj animiranih filmov, in sicer: Gledališki korenček, Boo in Vestern
špageti. Zaradi želje otrok smo si ogledali še animirane filme Korenček na plaži, Koyaa in
Miriamina razbita slika. Te filme smo izbrali zaradi njihovih vsebin, ki so primerne tej starosti
otrok in jih pritegnejo.
Otroci so se ob gledanju posnetkov animiranih filmov navdušeno smejali, bili so jim všeč.
Vidno je bilo, da so otroci te animirane filme gledali prvič. Večini otrok sta bila najbolj
zanimiva filma Gledališki korenček in Korenček na plaži, saj se v filmu pojavi hudomušna
zgodba, v kateri nastopata snežak in zajček, ki na vsak način hoče snežakov nos – korenček,
da bi ga lahko pojedel, zato se lovita … Pri obeh filmih so se otroci iz srca nasmejali. Vživeli
so se v vsebino filmov, kar dokazuje njihovo komentiranje med samim ogledom. (En otrok je
rekel: »Glej snežaka, spremenil se je v lužo in se skril zajčku.« Drugi pa: »Ha-ha, zajček, ne
boš dobil korenčka, snežak je boljši kot ti!«). Izbrali smo torej primerne zgoščenke in tudi
primerne filme, saj so bili otroci ves čas gledanja motivirani. Pogovori s pomočjo vrstice, ki
so bili na zgoščenkah so nam zelo pomagali pri pogovorih z otroki. Tako smo govorili o
odnosih med junaki filma, o njihovih čustvih, naklepih ipd. (primeri vrstic filma Korenček na
plaži: Kaj se dogaja s snežnim možem? Kaj bi rad naredil zajec? Misliš, da je zdaj
zadovoljen? Se ti zdi snežak vesel? …). Ob tem smo spoznali, da otroci zelo različno
razumejo in si razlagajo situacije v filmih.

Slika 56: Naslovnici DVD-jev Slon in Slon 4

− Pogovor o vsebini predhodno gledanih animiranih filmov:
Po ogledu posameznega animiranega filma smo se z otroki pogovarjali o vsebini, poteku
zgodbe, junakih, stranskih likih, o čustvih junakov … S tem smo želeli, da bi se otroci naučili,
da je pozitivno, da se o filmih pogovarjamo, povemo svoja mnenja, pozitivne in negativne
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plati filma oz. zgodbe, povemo, kaj nam ni bilo všeč in kako bi to spremenili. Tako bi se
otroci učili kritičnega razmišljanja in ustvarjalnosti ter se naučili znati razlikovati dober film
od slabega oz. dobro vsebino od slabe. Še bolj pomembno pa je, da se pogovarjamo o odnosih
in sporočilu za življenje.
Sprva so težko povedali samo vsebino filma, ko pa smo jih spodbudili z dvema
podvprašanjema, so samostojno dokončali obnovo zgodbe. Ko smo jih vprašali, kdo je bil
glavni lik v animiranem filmu Gledališki Korenček, so najprej malo premišljevali, potem pa
smo jih vprašali, če vedo, kdo je bil glavni v filmu, kdo je največ nastopal v filmu … in tako
so odgovorili, da je bil to snežak, neka deklica je dodala še zajčka. Zgodbo so opisali tako:
»Snežak in zajček sta se lovila, saj je bil zajček lačen in je hotel snežaku pojesti korenje, da
sta nastopala na odru in so se jima ljudje v kinu smejali …« Zanimiv je bil komentar nekega
dečka, ko je dejal, da bi bil on tudi snežak, da bi se tako lahko spremenil v omaro ali stol in se
skril, ko bi doma kaj ušpičil in bi ga mami kregala. Otroke smo želeli spodbuditi tudi k
razmišljanju o nauku določenega animiranega filma. To je bilo že preveč zahtevno zanje, zato
smo jim pri tem veliko pomagali.
Otroci so torej znali našteti glavne junake filmov in tudi stranske like. Znali so povedati, kako
so se junaki v določeni situaciji počutili. (»Zajček je bil jezen in žalosten, ker ni mogel dobiti
korenčka.« »Snežak je bil prijazen, ker je zajčku začaral toliko korenja.«) Na osnovi vseh
komentarjev in odgovorov otrok smo ugotovili, da so zgodbe otrokom dovolj razumljive in da
smo izbrali primerne animirane filme, saj so bili ves čas gledanja zelo motivirani.
2. SREČANJE:
− Skupni ogled animiranih filmov, narejenih v različnih tehnikah:
Cela skupina nas je v prijetnem vzdušju pričakala v polkrogu in komaj je čakala, da si bomo
skupaj ogledali še kakšen animirani film. Veseli smo bili, da so otroke animirani filmi tako
pritegnili, sicer pa smo to že vnaprej pričakovali.
Ponovno smo si ogledali nekaj animiranih filmov iz zbirke zgoščenk Slon. Tokrat smo se
osredotočili na različne tehnike animiranega filma, in sicer: Pozor, vrata se odpirajo (tehnika
animacije objektov), Pika in črtica (risani animirani film), Gozdni impro (risani film), Moj
srečni konec (animacija papirja), Pik in Nik (animacija peska) in Mulc – frača (lutkovni
animirani film).
Ko smo otroke spraševali, katere predmete vidijo na filmu, smo jih spodbudili k drugačnemu
gledanju na filme, saj so začeli opazovati like, junake in ne vsebine. Spodbudili smo jih tudi k
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razmišljanju, kako se ti predmeti, ki nastopajo v filmih, premikajo … Otroci so pri prvem
filmu prepoznali gumbe, šivanko ipd., pri drugem so videli roko in svinčnik, nato papir itd.
Niso pa znali povedati, kako se predmeti premikajo oz. bilo jim je čudno, da je npr. gumb
hodil kar sam, saj v realnem svetu to ni mogoče. V nadaljnje so pri gledanih filmih opazovali
samo še, kdo oz. kaj, kateri predmet nastopa v filmu.
Otroci so prvič videli, da obstaja več vrst animiranih filmov, saj se doma o tem niso
pogovarjali, niti niso opazili tega. Na njim že znanem področju so spoznali nekaj novega.
Postali so bolj pozorni na to in so začeli prepoznavati predmete v animaciji ter kako je
animacija sploh nastala. Bili so presenečeni nad novim spoznanjem. Začeli so opazovati in
razmišljati o samem nastanku animiranega filma oz. o njegovih podrobnostih (objekti v filmu,
scena filma, kako se objekti premikajo, kdo jih premika …).
− Pogovor o različnih tehnikah animiranih filmov:
Po ogledu posameznega animiranega filma smo se z otroki pogovarjali o materialih, objektih,
ki so v filmih, o različnih tehnikah in na splošno o animiranem filmu. S tem smo želeli otroke
spodbuditi k intenzivnejšemu razmišljanju o samem nastanku animiranega filma, o njegovem
procesu. Ob tem smo se še enkrat spomnili različnih tehnik animiranega filma in podrobneje
opisali tehniko stop-motion oz. trik film, v kateri smo sami ustvarjali. Tako smo otrokom
približali animirani film, saj so si lažje predstavljali njegov nastanek, vedeli pa smo, da bodo
še bolj razumeli, ko jim bomo to nazorno pokazali, ne le o tem govorili. Otroci morajo namreč
videti stvari, da jih razumejo in si jih tako lažje zapomnijo. Videti morajo proces nastajanja
filma in le tako si ga bodo lahko predstavljali.
Nekateri so z začudenjem spremljali film, imeli smo občutek, da se doma o tem še niso
pogovarjali. Eden izmed dečkov nas je vprašal, če potem Bacek Jon ni živ – zanimivo
vprašanje, pri katerem smo morali kar razmisliti … Risanke, na splošno animirani filmi oz.
liki v njih niso resnični (razen pri piksilaciji, kjer nastopajo ljudje, živali) in menimo, da je
prav, da otroci razumejo, da čisto vse, kar je možno tam, v našem realnem svetu ni. Nekateri
otroci so bili razočarani, saj so verjeli, da so njihovi junaki resnični. Otroci morajo spoznati
mejo med realnostjo in domišljijskim svetom.
3. SREČANJE:
− Gledališka igra otrok po predhodno gledanem animiranem filmu na prejšnjih
srečanjih:
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Ker smo otroke naključno razdelili v dve večji skupini (da je najprej ena skupina igrala –
igralci, druga pa gledala – gledalci), smo se izognili prepiranju, kdo bi bil v kateri skupini.
Pomembno je, da otroke na vsake toliko časa sami razporedimo po skupinah, da se družijo
tudi s tistimi sovrstniki, s katerimi se drugače ne bi, in se tako bolje spoznajo med seboj.
Otroci so si po tako oblikovanih skupinah zbirali najljubši animirani film. Vsak je povedal
svoje mnenje, nato pa so skupaj izbrali en film. Ni jim bila pomembna zgodba, več sta jim
pomenila glavna junaka zgodb. Odločili so se zelo hitro. Večini sta bila najljubša kar dva
animirana filma, in sicer Gledališki korenček ter Korenček na plaži. Menimo, da sta bila filma
otrokom všeč zaradi smešne vsebine, ki jih je razveselila, in zaradi iznajdljivosti snežaka, ki
se je spreminjal v razne oblike, saj so se takrat otroci med gledanjem najbolj smejali.
Zanimivo je, da so si najbolj zapomnili animirane filme, kjer nastopa poleg dobrega lika tudi
»nagajiv« junak. To nas je spomnilo na animirano serijo Tom in Jerry. Otrokom v skupinah
smo omogočili, da so lahko zaigrali oba animirana filma oz. so ju med seboj združili. Otroci
so se z zgodbama poistovetili. Zadovoljni smo bili z njihovo odločitvijo, saj so v obeh
zgodbah našli kanček sebe ali kar bi želeli početi, pa v realnem svetu ne morejo (npr.
spreminjati oblike).
Otroci so si sami pripravili prostor. Določili so, kje bo oder (na sredini igralnice), vse stvari,
ki bi jih ovirale, so pospravili z »odra«. Pripravili so tudi stole za gledalce, tako da so jih
razporedili v polkrog pred »odrom«. Pri tem so sodelovali vsi otroci, zato smo imeli
»gledališče« hitro pripravljeno. Prav je, da smo otrokom pri postavitvi pustili prosto pot, saj
smo jih tako spodbudili k razmišljanju, k iskanju rešitve problema, k izražanju svojih stališč
in k dogovarjanju ter sprejemanju drugih mnenj v skupini.
Pri tem, kdo bo imel kakšno vlogo, smo otroke pustili, da so se sami odločili in se med seboj
dogovorili. Najprej je bil le en snežak in le en zajec, nato pa je bil še kakšen snežak in še
kakšen zajec. Bilo je zanimivo in smo sprejeli ideje otrok, saj ni bil naš namen odigrati ravno
tako zgodbo iz animiranega filma, temveč uporabljati čim več svoje domišljije.
Sprva je bilo otrokom nerodno, ko so igrali pred ostalimi, šele med igro so se malo sprostili.
Tako so videlo, da strah in tremo lahko premagamo. Igrali so tako, da so se veliko gibali,
uprizarjali so namreč gibe likov iz filma. Govorili pa so bolj malo oz. skoraj nič (tako kot v
filmu liki ne). Nekateri so bili bolj zadržani, tako da so nekaj časa samo opazovali, nato pa so
se vključili v igro. Vedno je nekaj otrok bolj pogumnih in tudi tu sta glavna lika igrala taka
93

otroka. S svojim igranjem in improviziranjem sta spodbudila še ostale otroke k igranju. Otroci
so tudi veliko improvizirali in povezovali vsebini obeh njim ljubih animiranih filmov med
seboj. Vlogo snežaka so težko igrali, saj je le-ta v zgodbi spreminja svojo obliko, česar pa
ljudje ne moremo. Sama gledališka igra se je na koncu spremenila v pravo igro oz. igranje –
otroci so se vživeli v svoje vloge, tako da sta se »snežak« in »zajec« prav zares začela loviti.
Otroci so menjali vloge, kljub temu da so si jih predhodno določili. Gledalci so zelo pozorno
spremljali igralce, nekateri so med igro komentirali, kako naj bi igralci igrali (primer: »Ne,
snežak se je potem spremenil v lužo.«), drugi so se iz srca nasmejali … Naša cilja sta bila
nastanek gledališke igre in spodbujanje otroške domišljije. Cilja sta bila dosežena, saj so vsi
nastopajoči uporabljali veliko svoje domišljije, razmišljali so, kaj in kako bodo zaigrali, pri
vsem tem pa so veliko improvizirali in tako je nastala gledališka igra.
− Ogled posnetkov naše gledališke igre:
Gledališko igro smo posneli, saj smo hoteli, da bi otroci s skupnim ogledom posnetkov
kritično razmišljali o nastalem delu. Ob gledanju posnetkov so se zelo smejali. Všeč jim je
bilo, da so na posnetkih videli sebe. Bili so ponosni nase, tudi če so samo stali in igrali drevo,
kar seveda tudi ni enostavno, sodelovali namreč so. Pri posnetkih torej niso opazovali zgodbe,
temveč sebe in druge nastopajoče. Nekaterim je bilo nerodno videti sebe na ekranu, v vlogi
televizijskega junaka. Otroci so ob gledanju veliko komentirali (»Glej, to si pa ti!« »Kaj si pa
tukaj počel?« »Ha-ha, poglej Ž., kako je hodil.« ) Komentarji kažejo na to, da so z
zanimanjem spremljali posnetke svoje gledališke igre. Čeprav smo bili malo razočarani nad
vsebino igre in končno tudi posnetka, pa otroci niso bili, saj so se ob njem zelo zabavali.
4. SREČANJE:
− Lutkovna predstava po predhodno gledanem animiranem filmu na prejšnjih srečanjih:
Naš cilj te dejavnosti je bil, da bi otroci prek animiranja lutk spoznali, da je treba lutke za
animacijo premikati in uporabljati pri tem svojo domišljijo ter da se vsi predmeti, ki nastopajo
v raznih animiranih filmih, ne premikajo kar sami od sebe in da je treba za to vložiti veliko
truda.
Razporeditev v skupini je bila ista kot prejšnji dan in ravno tako so si otroci zbrali ista
animirana filma kot v prejšnjem srečanju. Videlo se je, da sta že drugič zbrana animirana
filma na otroke naredila velik vtis.
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Skupina je najprej poskrbela za izdelavo lutk in scene. Otroci so si sami izdelali enostavne
ploske lutke na palici. Pri izdelovanju niso imeli težav. Lutke so bile zelo hitro narejene.
Ploske lutke so za to starost otrok premalo zahtevne. Vendar smo želeli, da bi otroci lutke čim
hitreje naredili in jih več časa animirali, da bi tako spoznavali animacijo. Večina je naredila
lutko junaka iz animiranega filma, saj jim je bil najbolj všeč. Zanimiv je bil primer lutke, ko
je deček izdelal top in ne npr. snežaka ali zajca kot vsi ostali otroci. Nekateri otroci so naredili
celo dve lutki.
Kljub temu da smo prej želeli, da bi otroci lutke čim hitreje naredili in z njimi več animirali,
pa sedaj mislimo, da bi bilo bolje, če bi naredili vsaj nogavično lutko in ne ploske lutke, saj bi
otroci nogavične lutke lažje animirali. Večini je bilo težko animirati ploske lutke. Videli smo,
da je za to starost otrok prezahtevno kontrolirati take lutke – lutka nima debeline, da bi lahko
z njo igrali tudi od strani. Nekateri otroci pa niti niso gledali na to, kako bodo njihove lutke
animirane, saj so se v igro tako vživeli, da so se z lutko igrali – igrali so se za zabavo, ne pa z
namenom, da bi gledalcem naredili predstavo.

Slika 57: Otroci rišejo svojo lutko

Slika 58: Otroci strižejo narisano
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Vsi so bili zadovoljni s svojimi izdelki. Navdušeno so jih kazali prijateljem in se z njimi
ponašali. Mi pa smo bili navdušeni nad kreativnostjo otrok, saj so kljub temu da so enostavne
lutke, bile kar pestre in nekatere zanimivo pobarvane.

Za oblikovanje scene so uporabili blago, ki jim je bil na voljo. Tudi pri oblikovanju scene so
bili otroci zelo samostojni, mi smo jim pomagali le pri zagotovitvi materiala in pri tehnični
ureditvi prostora.

Slika 59: Otroci postavljajo sceno
Videlo se je, da imajo otroci pri igranju z lutkami že izkušnje, saj jim ni bilo tako nerodno kot
pri gledališki igri in vedeli so, kakšna mora biti scena, da morajo lutko dvigniti, če želijo, da
bo le-ta vidna ipd. Otrokom je bilo manj nerodno kot pri gledališki igri, ker niso bili toliko
izpostavljeni pred drugimi (skrivali so se za sceno, v ospredju pa je bila njihova lutka in ne
oni sami). Ena izmed deklic je med igranjem pela. To nam je bilo zelo všeč, saj tudi film
spremlja glasba. Nekaj otrok se je tudi pogovarjalo o tem, kako naj bi nastopati, drug
drugemu so dajali nasvete.
Z animacijo lutk, ko so lutke »oživili«, so še bolj spoznavali animacijo, o kateri smo se že
pogovarjali, in ugotovili, da je treba lutke za animacijo premakniti in uporabljati pri tem svojo
domišljijo. Cilj je bil dosežen.
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Slika 60: Animiranje lutk
− Ogled posnetkov naše lutkovne predstave:
Tudi lutkovno predstavo smo posneli, ker smo želeli, da bi otroci s skupnim ogledom
posnetkov kritično razmišljali o nastalem delu.
Otroci so bili kritiki, saj so veliko komentirali ( »To je pa moja lutka!« »Kje imaš pa ti lutko,
saj ni tam, lutka mora biti na vrhu.« »Ti se pa nisi skril za mizo.« »Ha-ha, glej top!« ), se
smejali, vendar so se prejšnji dan, ko so gledali sebe in ostale otroke na posnetku, bolj
zabavali. Posnetke lutkovne predstave so sicer spremljali, vendar ne s tolikšnim zanimanjem
kot posnetke gledališke igre, saj so imeli zdaj bolj kratkotrajno pozornost. Pri nas pa je bilo
ravno obratno – raje smo gledali lutkovno predstavo. Osebno nam je bila lutkovna predstava
bolj všeč kot gledališka. Otroci so bili pri njej bolj umirjeni in osredotočeni na igro oz.
animacijo.

Slika 61: Skupno slikanje z lutkami
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5. SREČANJE:
Po uvodnih srečanjih so bili otroci prav željni novega znanja in ustvarjanja, saj so že začeli
spraševati, kdaj bodo lahko začeli ustvarjati animirane filme. Pred tem smo jim želeli
animacijo z optičnimi igračami še malo bolj približati.
− Prikaz primera optične igrače flip book oz. knjižica oživi (navodila za izdelavo igrače
so v Prilogi 1)
Na našem prikazu je bila narisana animacija črvivega jabolka. Jabolko je bilo na začetku lepo,
potem je dobilo črno piko, ki pa se je večala in večala in iz nje je pokukal črv. Ob primeru te
optične igrače smo otrokom razložili, kako jo lahko izdelajo tudi sami.

1.

2.

3.

Slika 62: Primer našega flip book-a: Črvivo jabolko

− Ustvarjanje flip book-a:
Otrokom smo prek prikaza svojega primera optične igrače približali celotni potek nastajanja
knjižice. Njen nastanek so dojeli, vendar prek prakse tega niso toliko pokazali, saj so vedeli,
da morajo začeti z risanjem od zadnje strani naprej, niso pa risbe risali točno eno za drugo oz.
na enakem mestu, kot je bila na prejšnji strani. Menimo, da je že to veliko, da so vedeli, da
morajo risati postopno, vsako risbo na novo stran in od zadnje strani k prvi. Pred in med
nastajanjem svoje knjižice so opazovali ustvarjanje drugih otrok in tako pridobivali nove
ideje.
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Pri opažanju otrok smo ugotovili, da so otroci, ki so porabili malo časa za risanje, to storili
zaradi radovednosti, saj jih je zanimala animacija narejene knjižice. S hitenjem so površno
narisali zgodbo in animacija ni bila tako dobra kot pri drugih otrocih. Nekateri so bili tudi
razočarani nad svojo animacijo. Otroci, ki so v knjižico vložili več truda, so bili s svojim
izdelkom, seveda, bolj zadovoljni. Pri izdelavi flipbook-a so bili vsi zelo ustvarjalni in zavzeti
za delo.
Končne izdelke so si med seboj pokazali. Ob tem so povedali, kakšno animacijo so naredili
(primeri: Rožica, ki oveni, Avtomobilček, ki se vozi, Luna in sonce, Sonce, ki ga zakriva
oblak …). Bili so zelo izvirni, saj je nastalo veliko različnih animacij, ki se niso ponavljale.
Otroci so radi pokazali svoje izdelke ostalim sovrstnikom v skupini, saj so bili ponosni nanje .
Radi so tudi pogledali knjižice ostalih otrok. Všeč so jim bili ne le njihovi izdelki, temveč tudi
izdelki drugih otrok in tiste so znali pohvaliti (primer: »Ooo, T., tvoja je pa ›full‹ dobra.«), so
se pa kakšnem izdelku tudi iz srca nasmejali (primer: »Ha-ha, poglej kakšen črv.«).

Slika 63: Otroci si izmenjujejo ideje

Slika 64: Izdelovanje flip book-a

Slika 65: Primer flip book-a: Sonce, ki ga zakrije oblak
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Slika 66: Primer flip book-a: Ribnik je prazen, potem pa je poln

1.

2.

3.

Slika 67: Primer flip book-a: Jabolko in črv

6. SREČANJE:
− Prikaz primera optične igrače taumatrop oz. vrti se, vrti se (navodila za izdelavo
igrače so v Prilogi 2):
Na našem prikazu je bila narisana animacija ptice v kletki. Na eni strani kroga je bila narisana
ptica, na drugi strani pa kletka. Ko si igračo zavrtel, se je videlo, kot da je ptica v kletki. Prek
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našega primera taumatrop-a smo otrokom na bolj razumljiv način prikazali in ob tem razložili
proces nastajanja le-tega.
Ta optična igrača jim je bila še bolj všeč kot prejšnji dan knjižica oživi, saj so se ob njej še
bolj nasmejali. Zanimivo jim je bilo, da je ptica s pomočjo vrtenja potem kar v kletki. Takoj
so želeli narediti še svojo igračo, da bi se prepričali, če bo pri njihovem izdelku tudi tako oz.
če jim bo uspelo.

Slika 68: Primer našega taumatrop-a: Ptiček v kletki

− Ustvarjanje taumatrop-a:
Večina otrok je dojela potek nastajanja optične igrače. Nekaj pa jih ni vedelo, da če narišemo
kletko na sredini, moramo tudi ptico na drugi strani narisati v tistem obsegu, na sredini. Zato
se pri nekaterih ni dobro videlo, da je npr. ptica v kletki, ko so zavrteli igračo, temveč je bila
delno v njej, delno pa zunaj nje.
Zelo radi so izdelovali taumatrop, saj je nekaj otrok izdelalo tudi več primerov te optične
igrače. Nekateri so se bolj posvetili samim risbam na kartonu, ki so jih dlje časa risali,
nekateri so si bolj prizadevali, da bi igrače čim hitreje in teh čim več naredili, nekateri pa so
tudi kar hitro narisali, da so se potem z igračo dlje časa igrali in jo pokazali še ostalim
otrokom …
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Slika 69: Izdelovanje taumatrop-a

Slika 70: Primer taumatrop-a: Ptiček in kletka

Slika 71: Primer taumatropa-a: Avto v kletki
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Otroci so z veseljem pokazali drugim prijateljem svoje končane optične igrače. Veliko otrok
je po želji izdelek tudi predstavilo (povedali so, kaj so narisali, npr. Avto v kletki). Igrače so si
med seboj menjavali, jih preizkušali in ob tem opazovali tudi animacije izdelkov drugih otrok.
Pri tej optični igrači niso bili toliko izvirni, saj je večina otrok narisala ptico v kletki ali pa kaj
drugega (npr. avto) v kletki, lahko pa bi namesto kletke narisali veliko drugih stvari (npr. pri
avtu garažo). Tu smo bili nad seboj malo razočarani, saj bi bili lahko izdelki boljši, če bi
otroke še bolj usmerjali k razvijanju novih idej in risanju le – teh. Pri takih stvareh je zelo
pomembna vloga vzgojitelja, ki otroke usmerja.
Po naši predstavitvi optičnih igrač in ustvarjanju lastnih igrač so otroci na nazoren način
spoznali dva različna primera nastajanja in delovanja optičnih igrač.
Tekom izdelovanja in igranja z optičnimi igračami so spoznavali animacijo, kar pa je bil pri
teh dejavnostih že naš prvotni namen.

Slika 72: Vrtenje optične igrače – animacija

11.8.2 Drugi del animacijskih delavnic
7. SREČANJE:
− Priprava materiala:
Za vsa srečanja, kjer smo ustvarjali animirane filme, smo pripravili: računalnik
sprogramom Stop Motion Animator (1.1.XP), kamero, digitalni fotoaparat, vse potrebne
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kable za priključitev kamere na računalnik, stojalo za kamero, namizno svetilko (za
osvetljavo prostora), če smo delali predmetno animacijo, smo priskrbeli različne predmete
za animiranje (figure iz lego kock, avtomobilčke, plastelin, svinčnik, papir ipd.) in
različno blago za ozadje animiranih filmov …
− Predstavitev opreme in tehničnih pripomočkov za ustvarjanje animiranega filma:
Naš namen je bil, da bi otrokom približali vse pripomočke in vso opremo, da bi razumeli vsaj
osnovne lastnosti le-teh. Skupaj smo si ogledali kamero in digitalni fotoaparat, ju vključili in
izključili ter predstavili njune osnovne lastnosti. Vsakemu otroku posebej smo omogočili, da
je lahko pogledal računalnik, kamero in fotoaparat ter jih prijel.
Otroci so si z zanimanjem ogledovali vso tehnično opremo, ki smo jim jo predstavili. Celotna
skupina si je pogledala vse ponujeno. Ob gledanju teh pripomočkov so nas spraševali, čemu
služi kakšen gumb. Najraje so prijeli v roke kamero, saj le-te še nimajo vsi doma, zato jim je
bila zanimivejša kot digitalni fotoaparat.
Veliko otrok se že spozna na računalnike, saj so dejali, da doma igrajo računalniške igrice in
uporabljajo računalnik za gledanje raznih risank oz. animiranih filmov (ali prek zgoščenk ali
prek internetne strani YouTube). Zanimivo je bilo, ko je eden izmed otrok ob vključitvi
našega računalnika povedal tudi geslo, ki ga imajo doma na njihovem računalniku za vstop v
Windows.
Skozi to srečanje smo ugotovili, da so otroci že precej seznanjeni s tehnologijo glede na
njihovo starost, saj prav vsi že npr. obvladajo spletni brskalnik. Menimo, da kadar otroci
brskajo po spletu, bi bilo najbolje, da so ob njih tudi starši in jih tako obvarujejo pred
neprimernimi spletnimi vsebinami.
Ker smo otrokom predhodno pokazali vso opremo, so v nadaljnje z njo lažje ustvarjali
animirane filme.
− Prikaz procesa nastajanja »domačega« animiranega filma v tehniki stop-motion oz.
trik filma:
Pri prikazu smo se držali celotnega poteka, ki smo ga zapisali v prilogah (Priloga 3).
Z njim smo želeli otrokom približati proces nastajanja animiranih filmov. Naš namen je bil
tudi, da bi skupina dobila občutek, koliko truda morajo vložiti strokovni delavci na področju
animiranih filmov v en film. Otroci so skozi celotni postopek bili čisto tiho, poslušali so in
motivirano gledali – nas spremljali. Nikoli še niso videli procesa nastajanja animiranega filma
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in ker so jim le-ti blizu, jih je to še toliko bolj zanimalo, kar je potrdilo naša pričakovanja. To
je bilo spet nekaj novega, neznanega na njim že znanem področju.
Posnetek, ki je nastal, so otroci poimenovali Avtodirka. Z zanimanjem so ga gledali, čeprav je
bil zelo kratek. Šele z videnim posnetkom so spoznali, kakšen postopek je potreben za samo
nekaj sekund dolg animirani film. Posnetek smo si na željo otrok večkrat ogledali. Otroci so
se ob njem nasmejali, saj je na posnetku konj prehitel avto.
Ker smo pokazali pred njimi ves postopek (od priključka kamere na računalnik, odprtja
programa Stop Motion Animator in celotnega poteka snemanja, animiranja do shranjevanja
posnetka …), so otroci veliko bolj razumeli, kaj želimo od njih in kako bomo ustvarjali
animirane filme. S tem nazornim prikazom so tudi bolj začeli razumeti samo animacijo in
proces nastajanja animiranega filma.
− Ustvarjanje animiranih filmov v skupinah – animacija predmetov:
Otroke smo razdelili v skupine po pet, saj smo prek študija literature ugotovili, da je najbolje
delati v manjših skupinah. Z njimi smo odšli v računalniško sobo, kjer smo skupaj še enkrat
pripravili vso tehnično opremo. Prvih nekaj skupin smo izbrali z izštevanko, saj so vsi hoteli
prvi ustvarjati animirane filme. Menimo, da je dobro, da smo to naredili, saj tako ni prišlo do
nepotrebnega prepira, na koncu pa so tako ali tako vsi prišli na vrsto. Pozneje smo otroke
razporedili v skupine tako, da smo izbrali tiste otroke, ki še niso ustvarjali. Na koncu so
najbolj navdušeni dobili priložnost, da so lahko animirani film še enkrat ustvarjali.
V drugi prostor smo odšli zato, ker smo hoteli imeti nemoteno delo po skupinah, kar se je
izkazalo za zelo dobro, saj so otroci v takem miru lažje ustvarjali. Bolj so bili zbrani in
osredotočeni na svoje delo, kot pa če bi okoli njih bilo še 20 otrok.
Vsem skupinam, ki so prvič ustvarjale filme, smo še enkrat razložili in pokazali, kako jih
bomo v nadaljnje ustvarjali. Otroci so se na začetku še bolj spoznavali s samo opremo,
programom in potekom animiranja. Najprej smo mi delali s programom Stop Motion
Animator, otroci pa so animirali predmete pred kamero. Potem pa so se otroci tako razdelili,
da je bil eden za računalnikom in pritiskal na ukaz Start oz. Grab v programu, ostali pa so
animirali, nato pa so po želji zamenjali vloge.
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Otroci so si iz danih materialov, ki so jim bili na voljo, lahko izbrali predmete, ki so jih potem
animirali, in blago, ki so ga lahko po želji uporabili za sceno oz. ozadje. Otrokom smo
prepustili prosto pot pri izbiri materiala. Pričakovali smo, da bodo otroci tako bolj zavzeti za
delo, saj so izhajali iz svojih lastnih idej in izkušenj. Izmed ponujenih predmetov so za prvo
srečanje ustvarjanja animiranih filmov izbrali avtomobilček in figure iz lego kock.
Pri animiranju objektov so na začetku potrebovali kar nekaj časa, da so ugotovili, kolikšen
prostor lahko zajame kamera oz. v katerem prostoru se njihov želeni predmet vidi potem na
posnetku – vidno polje kamere. Veliko otrok je želelo izven vidnega polja kamere nekaj
animirati, šele s posnetkom so videli, da te stvari niso zajeli. Sčasoma so se na to privadili.
Naučili smo se, da bi bilo bolje, če bi otrokom dali oz. prilepili na mizo pravokotno podlago,
ki je cela v vidnem polju kamere, na njej pa bi potem otroci animirali. Tako bi jim omejili
prostor in bi vedeli od kje do kje lahko animirajo svoje like. Vidi se, da skupina pri teh letih še
ni vešča ravnanja s kamero in ne razume, da ima kamera vidno polje. So pa preko našega
ustvarjanja animiranega filma in dela s kamero pridobili veliko novih izkušenj ter spoznanj.
Pri prvem ustvarjanju animiranih filmov so bili posnetki še bolj kratkotrajni, saj so se otroci
še učili ravnanja s tehničnimi pripomočki in s samimi predmeti – kako z njimi animirati in
kje. So se pa otroci na splošno zelo hitro učili, saj so ob koncu že sami opravljali s
programom Stop Motion Animator – eden je pritiskal na ukaze, ostali pa so animirali
predmete. Kljub hitremu učenju programa so za razumevanje še vedno potrebovali naše
vodenje (pravočasno pritiskanje ukaza, umikanje rok, vidno polje kamere).
Na začetku smo torej imeli skupine po 5 otrok, kar se ni izkazalo za uspešno, saj je bilo
skupaj preveč otrok z različnimi idejami in tako se niso znali uskladiti ter dogovoriti, kako bi
ustvarili film (kdo bo delal s programom, kdo bo animiral, kako bo kdo animiral …).
Zanimivo je, da je bil v vsaki skupini nekdo vodja, videlo se je, kdo je vodja. Tisti vedno
vzame pobudo v svoje roke.
Takrat smo se odločili, da bomo naslednjič imeli skupine po 3, kar pa se je izkazalo za boljše.
Še boljše pa je bilo, če sta skupaj ustvarjala samo 2 otroka (eden je delal s programom, drugi
pa je animiral). Tako so se otroci še najbolje ujeli in ni bilo nobenega prepira. Ravno taki
izdelki so najboljši, z najmanj vidnimi vmesnimi rokami (ko so otroci premikali predmete).
Čeprav je bila skupina z dvema otrokoma najbolj efektivna, smo mnenja, da se morajo otroci
naučiti tudi prilagajanja in sodelovanja v večjih skupinah, kar jih spremlja tudi v vsakdanjem
življenju (družina, razred otrok …). Zato menimo, da je dobro, da skupino sestavljajo vsaj
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trije otroci. Tako se morajo med seboj dogovarjati, se poslušati, upoštevati druga mnenja in se
prilagajati.

Slika 73: Otroci med ustvarjanjem animiranega filma –
predmetna animacija

− Ogled posnetkov:
Po vsakem končanem animiranem filmu, smo si ogledali posnetek, da so otroci takoj videli
svoj izdelek. Otroci so bili kar malo razočarani, ko so videli, da so filmi tako kratki. Želeli
smo jim predstaviti, da film nastaja postopno in dlje časa. Šele, ko so videli svoje delo, so
spoznali, koliko truda bi šele morali vložiti za daljši animirani film.
Na teh posnetkih se vidi še veliko rok, saj so otroci prekmalu »slikali« oz. kliknili ukaz ali pa
so prepozno umaknili roko, ko je bil čas za to. Smo se pa vseeno ob gledanju nasmejali. Eden
izmed otrok je dejal, da bo naslednjič naredil daljši in zanimivejši film. Videli smo, da otroka
ustvarjanje v tehniki stop-motion zelo zanima, kar nas je zelo razveselilo.
8.–12. SREČANJE:
Srečanja smo združili, saj je bil namen vseh srečanj enak – da otroci v skupinah z
vzgojiteljevo asistenco ustvarjajo animirane filme v tehniki stop-motion oz. trik filma prek
predmetne animacije in animacije risanja na papir.
Ker smo prejšnji dan ugotovili, da je bolje delati v manjši skupini, smo namesto 5 otrok
izbrali le 3. Tako so v skupinah po 3 skupaj ustvarjali kratke animirane filme.
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− Animacija risanja na papir:
Dokler otrokom nismo pokazali, da se z listi in svinčniki lahko ustvari animacijo risanja na
papir, so uporabili barvice tako, da so le – te animirali in ne z njimi risali. Šele po našem
nazornem prikazu, ko smo na papir postopoma narisali snežaka, so tudi sami začeli ustvarjati
na ta način.
Pri risanju so imeli malo več težav, saj so morali zajeti cel list v objekt kamere in ga obrniti
tako, da je bil potem na posnetku v pravem položaju. Tu smo jih morali opominjati na pravi
položaj.

Slika 74: Otroci med ustvarjanjem animiranega filma – risanje

Kot smo že omenili, smo vse shranjene posnetke takoj pogledali, da so otroci tako prepoznali
svoj izdelek, opazili napake, komentirali, kaj jim je bilo všeč in mogoče začeli razmišljati, kaj
bi lahko spremenili.
Naš prvotni cilj je bil, da bi otroci ustvarjali po procesu ustvarjanja animiranega filma, ki smo
ga preštudirali v literaturi (od ideje do animiranja, seveda, brez montaže), predvsem v knjigi z
naslovom Animirani film in otroški program slon 2006, avtorice Hane Repše in v knjigi
avtorja Dovniković – a, ki nosi naslov Šola risanega filma. Vendar smo že pri prvi skupini
videli, da je to za tako starost prezahtevno. Poskusili smo, čeprav so se otroci pogovarjali in
skupaj predhodno ustvarili neko idejo, le-te niso upoštevali. Vsak je želel uveljavljati svojo
idejo. Vidno je bilo, da se otroci v tem obdobju še težje prilagodijo skupini. Pustili smo, da so
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spontano, svobodno ustvarjali in se sproti pogovarjali, dogovarjali, saj je bil naš namen
ustvariti animirani film in ne nujno slediti celotnemu procesu nastajanja pravih animiranih
filmov. Otroci težje sledijo v naprej pripravljenemu scenariju oz. jim je ta manj pomemben
kot samo animiranje, ki so ga nevede spremenili v igro.
− Animacija plastelina:
Da bi otroci lahko animirali junake iz plastelina, je bila najprej potrebna naša demonstracija
uporabe plastelina pri animaciji. Kljub prikazu, da lahko npr. snežak nastane sam (animacija
postopnega nastanka snežaka), so vseeno najprej naredili lik in šele nato z njim animirali.
Videli smo, da ne razumejo, da lahko animiramo tudi sam nastanek junakov. Plastelin so sami
začeli kombinirati z ostalimi predmeti, česar smo se zelo razveselili, saj so tako začeli še bolj
razvijati svojo ustvarjalnost.

Slika 75: Otroci med ustvarjanjem likov iz plastelina

Slika 76: Animiranje plastelina (na podlagi – »na travniku«)
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Počasi so začeli nastajati že daljši in zanimivejši posnetki. Ko smo si jih ogledali, so otroci
bili že ponosni nase in se smejali vragolijam, ko je konj prehitel avto ipd.
Začeli so uporabljati in kombinirati že vse materiale, od raznih predmetov (avtomobilčki,
igrački konj in pujs, figure iz lego kock …), plastelina, do svinčnikov. Zanimivo je bilo, da je
neka deklica čisto spontano uporabila in animirala tudi veliko embalažo lepila. Na mizi smo
nenačrtovano imeli tudi ključe od avtomobila z raznimi obeski. Ena izmed deklic je opazila
obesek, na katerem je bila majhna svetilka, in ga je želela animirati. Poleg svetilke so otroci
animirali tudi obeska, na katerem sta bili ovčka in posodica. S tem so razširili znanje o
animaciji in dojeli, da lahko animiramo čisto vse, kar vidimo in lahko premaknemo. Animirali
so tudi baterije in barvice, ki so jih kombinirali z risanjem. Zelo zanimiv je posnetek, ko je
deček risal, nato pa je med posnetkom dodal k risbi tudi barvice in nato malo animiral
barvice, da je z njimi sestavil svoje ime, potem pa nadaljeval z risanjem.

Slika 77: Uporaba in animiranje različnih predmetov (barvice, baterije, avtomobilčki …)

Nastajati so začeli posnetki, ki so imeli večji pomen, neko zgodbo. (Primer: Zebra pobegne.
Ko je zebra (igrača) pobegnila iz »živalskega vrta« in so jo s helikopterjem, ki ga je
ponazarjala svetloba svetilke, iskali.) Naš namen je bil dosežen, saj so otroci sami sestavljali
zgodbo, sami so animirali predmete, tudi tiste, ki niso bili namenjeni temu. Presenetljivo hitro
so tudi usvojili veščine ravnanja s tehnično opremo.
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Slika 78: Otroci med ustvarjanjem animiranega filma »Zebra pobegne«
Na zadnjem srečanju so otroci prihajali v računalniško sobo že po želji, ne več z izštevanko,
kdor si je želel, je lahko še ustvarjal. Tako so se skupine tudi hitreje menjale, saj so se otroci
že kar veliko naučili in je vse potekalo hitreje. V tistem dnevu je nastalo kar 18 kratkih
animiranih filmov. Najbolj nas je presenetil in razveselil posnetek, ko je deček animiral s
plastelinom tako, da so z »neba« padale »kepe«, ki so se združile v eno veliko kepo, ki se na
koncu spet spremeni v več manjših ali pa ko ena velika kepa ujame več manjših … Pokazal je
veliko mero ustvarjalnosti in tudi razumevanje, da lahko animira sam nastanek lika.
Otroci so pri ustvarjanju zelo uživali, večina jih niti ni toliko gledala na to, kakšni bodo
posnetki (ali se bodo videle roke, ali bo v redu, če bodo objekt premaknili tja ipd.), ampak so
se bolj posvetili igri. Tako je bil naš namen dosežen, saj je pomembno, da se otroci preko igre
učijo sodelovanja z drugimi otroki, postopka nastajanja animiranih filmov in ravnanja z vsemi
tehničnimi pripomočki ter programi, ki jih potrebujejo ob ustvarjanju filma.

Slika 79: Sodelovanje otrok med ustvarjanjem filma in ravnanje s tehničnimi pripomočki
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Skozi vsa srečanja, ko smo ustvarjali v računalniški sobi, smo veliko pozornosti namenili
temu, da vedno, ko premaknemo predmet, potem umaknemo oz. skrijemo svojo roko, s katero
smo animirali, da je kamera ne zajame v svoj objektiv in je ne posname. Na začetku otrokom
to ni bilo tako razumljivo, proti koncu pa so že pazili na svoje roke, da se jih ni videlo.
Pokazalo se je, da tak način dela zahteva od otrok veliko usklajevanja in medsebojnega
sodelovanja. To pa vedno ni enostavno. Pričakovali smo, da jim bo to lažje. Eni so se bolj
prilagajali delu v skupini, drugi pa niso upoštevali skupnih interesov, temveč samo svoje, saj
se niso znali prilagoditi in dogovoriti drug z drugim (npr. tisti za računalnikom ni počakal
animatorja, da je premaknil figuro in umaknil roko). Najbolj zanimiva sta bila dva dečka, ko
je eden animiral in se je po vsakem premiku predmeta vedno najprej cel umaknil, nato pa
rekel drugemu: »Slikaj!« in tisti je takrat pritisnil v programu ukaz Grab. Bila sta edina tako
usklajena dvojica. Drugi se je prilagodil prvemu – animatorju in upošteval njegova navodila.
Na prvem srečanju skupinskega ustvarjanja animiranih filmov, smo otrokom pomagali pri
ustvarjanju tako, da smo jim mi priključili kamero v računalnik, pripravili stojalo, namizno
luč, odprli program idr. in s programom tudi delali, medtem ko so oni le animirali. Skozi
nadaljnja srečanja se je to spremenilo, saj so otroci vidno napredovali. Samostojno so
pripravljali tehnično opremo, tako da smo sčasoma mi bili tam le v podporo, spodbudo, po
potrebi v pomoč, odgovarjali smo na zastavljena vprašanja in svetovali. Dobro je bilo, da smo
otrokom pustili prosto pot in čim več svobode, saj so tako bili še bolj ustvarjalni, veliko so se
naučili in na koncu bili ponosni nase. Bili smo zadovoljni s samostojnostjo otrok, saj so se
zelo hitro učili, ob koncu smo jim bili v pomoč le pri shranjevanju posnetkov.

Slika 80: Samostojna uporaba programa za ustvarjanje animiranih filmov – Stop Motion Animator
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Slika 81: Raziskovanje, spoznavanje in učenje otrok pri nastajanju animiranega filma

13. IN 14. SREČANJE:
− Animacija naših teles – piksilacija:
Da so si otroci lažje predstavljali, kaj je piksilacija, smo si prek spleta ogledali nekaj primerov
piksilacije, tudi piksilacijo, ki so jo naredili učenci OŠ. Z ogledi posnetkov so otroci začenjali
razumeti piksilacijo in njen nastanek. Lažje jim je bilo kot prej, ko smo spoznavali na splošno
animirane filme, saj so zdaj imeli že nekaj izkušenj, ki so si jih pridobili tekom animacijskih
delavnic. Postopek nastajanja jim je bil razumljivejši tudi zaradi tega, ker so nastopali v njem
pravi ljudje in ne izmišljena bitja.
Ob ogledu primera piksilacije prek spleta so se otroci zelo nasmejali, saj je res kar smešno
videti, kako se ljudje in ob njih predmeti na posnetkih premikajo (ko ljudje »hodijo« nazaj, ko
lahko copati sami pridejo k njim in se kar sami obujejo ipd.). Z ogledom takega filma so si
otroci torej lažje predstavljali, kaj je piksilacija.
− Nastajanje animiranih filmov s piksilacijo: Čarobna zavesa, Prihajamo iz stene, Bum,
Čira čara in Rjuha čara:
Otroci so sami postavili sceno in se sami spomnili, z malo vzgojiteljičine pomoči, kakšno
vsebino bi prikazali v animiranem filmu. Ideje so dobili v predhodno videnih posnetkih o
piksilaciji z interneta. Vzgojiteljici sta malo pomagali otrokom, tako da sta govorili in jih
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usmerjali, kdaj je kdo naslednji na vrsti z animiranjem (samega sebe). Nekateri otroci so
vedeli, da morajo iti čisto počasi naprej, nekateri so šli malo prehitro, vendar so ravno zaradi
tega, ker so otroci tako različni, posnetki toliko boljši. Vsak je delal po svojih sposobnostih in
zmožnostih. Otroci so med animiranjem in snemanjem uživali. Nekaterim je bilo nerodno
nastopati pred ostalimi, vendar jim je bilo vseeno malo lažje kot pri gledališki igri, saj so tu
animirali vsi na podoben način in z enakim ciljem – priti počasi na drugo stran oz. izven
vidnega polja kamere.
Na začetku smo snemali oz. delali s programom mi, zato da so lahko vsi otroci sodelovali v
animiranju. Že naslednje srečanje, ko smo imeli piksilacijo, pa so otroci bili pri vsem čisto
samostojni. Bili smo zadovoljni, da so otroci bili željni dela in samostojnosti z opremo. Eden
izmed otrok je prijel krmilo nad računalnikom, drugi pa so animirali brez naše pomoči.

Najbolj zanimiv nam je posnetek Bum, saj se vidi, da je res samostojno delo otrok, v katerem
se prepleta dogajanje z rjuho, stolom, »čaranjem«, menjavanjem vlog, hitenjem otrok okoli
stola ...
Otroci so z veseljem ustvarjali na način piskilacije, kar se vidi tudi na posnetkih, saj je večina
otrok nasmejanih. Bili so motivirani ves čas ustvarjanja, tudi pozneje med ogledom
posnetkov.
− Ogled posnetkov:
Posnetke s piksilacijo smo si ogledali po vsakem takem končanem animiranem filmu, saj smo
želeli, da otroci sproti vidijo, kaj so ustvarili in da so si sploh prek prakse in posnetka
predstavljali, kako je animirati v piksilaciji. Med ogledi posnetkov je skupina dobila tudi nove
ideje za nadaljnje animiranje v piksilaciji.
Pri gledanju piksilacije so otroci izmed vseh že prej gledanih posnetkov še najbolj uživali, saj
so bili posnetki (zaradi hitrega premikanja otrok na njih) zelo smešni. Kot smo že predhodno
omenili, otroci tudi zelo radi vidijo sebe in druge otroke na posnetkih, bolj kot lutke in ostale
objekte. Tako jim je bilo všeč, da so sami vprašali, če bomo še kdaj to delali. Eden izmed
dečkov je prosil, če bi lahko pokazal posnetke tudi doma svojim staršem, kar smo mu, seveda,
ugodili.
Ponosni smo na to, da smo lahko prenesli veselje do ustvarjanja animiranih filmov na otroke
in jih hkrati seznanili s spoštovanjem do animiranih filmov oz. do ljudi, ki se ukvarjajo z
nastajanjem le-teh.
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Ko smo kot celotna skupina v igralnici ustvarjali animirane filme s piksilacijo, je bilo kar
pestro. Takrat smo se skupaj pogovarjali, dogovarjali, podajali mnenja, ideje ... Pri
razmišljanju so nam, kot smo že zgoraj omenili, pomagali predhodno gledani posnetki
piksilacij z interneta. Ti posnetki so otrokom tudi približali samo piksilacijo, z njimi so lažje
razumeli, kaj sploh je piksilacija. Otroci so uživali v ustvarjanju zadnjih animiranih filmov.
Ker so to predšolski otroci – so le še toliko mlajši – je že ustvarjanje animiranih filmov zanje
zahteven postopek, zato se z zvokom in s samo montažo skozi celotne animacijske delavnice
nismo ukvarjali, saj menimo, da je to že preveč zahtevno zanje. V posnetke smo prek
programa Movie Maker zvok s pomočjo strokovne osebe na tem področju naknadno
zmontirali, prav tako smo nekatere posnetke malo upočasnili, da so bili nekoliko daljši. Tako
se je bolj nazorno videlo, kaj so otroci želeli prikazati.
15. SREČANJE:
− Skupni ogled vseh animiranih filmov v tehniki stop-motion oz. trik filma, nastalih v
animacijskih delavnicah:
Ogledali smo si čisto vse posnetke. Začeli smo z ogledom prvih skupinsko nastalih animiranih
filmov iz ustvarjanja v računalniški sobi in na koncu prišli do ogleda posnetkov iz skupnega
snemanja animiranih filmov prek piskilacije v igralnici. Otroci so bili zelo veseli svojih
posnetkov. Bili so ponosni nanje, saj so se pohvalili ostalim, kako so kaj naredili in s čim.
Nekateri otroci so se začeli med gledanjem posnetkov drugih otrok malo dolgočasiti, saj jih je
bilo res kar veliko, ogledali pa smo si čisto vse. Vse smo si ogledali, ker nismo hoteli, da bi
kakšen izmed otrok bil užaljen, če ne bi pokazali njegovega posnetka. Razpoloženje se je spet
spremenilo takrat, ko smo si ponovno ogledali posnetke s piksilacijo, saj so jih spet vsi z
navdušenjem gledali, s polno mero motivacije. Ob koncu dneva smo prišli do sklepa, da bi si
morali celotni ogled vseh ustvarjenih filmov ogledati v več etapah, saj otroci nimajo tako
dolge koncentracije.

Prostor, v katerem smo si ogledali posnetke, je bil primeren. Bil je primerno zatemnjen in
dovolj velik, da smo lahko vsi skupaj sedeli v polkrogu ter videli ekran računalnika, na
katerem so se predvajali filmi.
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Svoje animacijske izdelke lahko predstavimo na več načinov. Mi smo si posnetke ogledali kar
direktno na računalniku, bilo bi še bolje, če bi si posnetke ogledali na kakšnem velikem platnu
(projekcijsko platno), da bi se počutili prav zares kot v kinu. Tako bi otroci še bolj uživali in
bi bili še bolj motivirani ter vztrajni pri gledanju.
Ob vseh posnetkih smo se tudi pogovarjali, jih vrednotili. S tem smo želeli, da bi se otroci
učili kritičnega razmišljanja. Otroci so razmišljali o tem, kdaj so kaj naredili, kako in s kom so
to naredili, kaj so narobe naredili (da se npr. vidi roka na posnetku) in kako bi to lahko
popravili … Tako so utrjevali svoje znanje, ki so ga pridobili tekom animacijskih delavnic,
naučili so se še česa novega in predvsem uživali ter se imeli lepo.
Prav tako so uživali ob gledanju posnetkov (še posebej s piksilacijo), nasmejali so se in se še
po zaključku ogleda posnetkov pogovarjali o tem (primera: »Si videla moj animirani film?«,
»Doma bom naredil še boljši posnetek in ga bom prinesel pokazat v vrtec.«). Veseli nas, da
smo navdušenje nad animiranimi filmi prenesli na otroke in da jim je bilo ustvarjanje teh
filmov ena sama zabavna igra, skozi katero so se nevede ves čas učili.
Že pri preučevanju literature smo zasledili pomembno trditev: »Bistveno pomembno je
vzdrževanje zdravega delovnega odnosa z ekipo oziroma sodelavci, saj so oni tisti, ki lahko
rečejo »da« ali »ne« tvojemu projektu. Samo bodi, kar si, in bodi odprt njihovim mislim ter
predlogom, ne glede na to, koliko se strinjaš z njimi ali se ne strinjaš. Če lahko vsi delajo
skupaj, s skupnimi močmi in pustijo svoj ego za sekundo, se naredi odličen projekt, od
katerega imajo potem vsi koristi« (Levy 2009: 190).
S tem se še kako strinjamo in tudi v vrtcu so otroci pri vseh aktivnostih v okviru animacijskih
delavnic med seboj sodelovali, se pogovarjali, izražali svoja mnenja, svoje občutke in se
predvsem prilagajali drugim.
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12 Razprava
Pri praktičnem delu oz. raziskovanju smo izhajali iz že zgoraj, v poglavju Raziskovalna
vprašanja, naštetih raziskovalnih vprašanj.
Skozi študij literature smo ugotovili, da je ponudba literature o filmih zelo pestra, tudi
literatura o animiranih filmih je pestra, manj pa je literature o zgodovini animiranega filma na
Slovenskem in o vključevanju animiranih filmov v vrtec kot dejavnosti za predšolske otroke.
S preučevanjem literature in predvsem skozi celotni potek praktičnega dela animacijskih
delavnic z izbrano skupino otrok, ko smo sprotno opazovali in beležili, smo ugotovili:
–

Otroci se na ogled različnih animiranih filmov odzivajo različno, čisto odvisno je od same
vsebine in tehnike animiranih filmov. Nekatere bolj privlači tehnika stop-motion, druge
risana animacija, tudi vsebine zgodb so, seveda, različne … Zato se na animirane filme
tudi odzivajo različno. Smo pa otrokom ponudili kar pester izbor animiranih filmov, ki
smo si jih ogledali, tako da so vsi bili zadovoljni. Večina otrok je gledala film z
zanimanjem in z nasmehom na obrazu, ko je npr. kakšen od animiranih junakov naredil
»neumnost«, ali pa z začudenjem na obrazu, kako se lahko npr. špageti sami premikajo oz.
čisto odvisno od same vsebine. Hipoteza je potrjena, saj so otroci z zanimanjem spremljali
animirane filme.

–

Predhodni ogled animiranega filma ima pri otrokovem (nadaljnjem) ustvarjanju lastnega
animiranega filma zelo pomembno vlogo oz. ima več vlog. Otroci se ob gledanju filma
sprostijo, se ob njem zabavajo, nasmejijo. Otokom smo s pomočjo filmov lažje predstavili
tehnike animiranja in tudi na splošno animacijo ter animirani film. Otroke so filmi in
njihove vsebine ter tehnike motivirali za nadaljnje delo. Iz filmov so črpali ideje, ki so jih
uporabili predvsem pri gledališki igri in igri z lutkami, pri samem ustvarjanju animiranih
filmov pa ne. Hipoteza je delno potrjena, saj ogled animiranih filmov daje motivacijo za
ustvarjanje le-teh, ideje pa otroci črpajo iz svoje domišljije in iz predmetov, ki jih imajo na
voljo. Ko zagledajo predmet, ki ga bodo animirali, ni pomembno, kaj so prej gledali, takoj
začne delovati njihova domišljija in nekako že vedo, kaj in kako bodo animirali, vse pa
poteka čisto spontano.

–

Otroci črpajo svoje ideje za ustvarjanje animiranega filma predvsem iz predmetov, ki jih
imajo na voljo, saj, kot smo že zgoraj opisali, takoj ko v roke primejo predmet oz. objekt,
ki ga bodo animirali, že vedo kaj in kako bodo to počeli – njihova domišljija tako začne
takoj delovati. Ideje pridobijo tudi, ko opazujejo (poslušajo, gledajo) drug drugega, ko
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vidijo, kako s predmeti drugi otroci animirajo, poslušajo kakšno zgodbo … Hipoteza je
tudi delno potrjena, saj otroci razvijajo ideje s svojo domišljijo in s poslušanjem ter
opazovanjem drug drugega, z medsebojnim komuniciranjem pa v našem primeru ravno ne,
saj so se v tem primeru, ko so skupaj načrtovali, kaj bi animirali, bolj prepirali in govorili
drug čez drugega – vsak je raje imel svoj prav in je razmišljal po svoje.
–

Otroci definitivno lahko (z vzgojiteljevo pomočjo) ustvarijo lasten animirani film. Otroci
so ustvarili več animiranih filmov, sicer so bili zelo kratki, trajali so le nekaj sekund
(nekateri so bili izjeme in so bili tudi malo daljši), vendar je že to velik uspeh za otroke,
stare 5–6 let. Filmi so bili narejeni v različnih tehnikah stop-motion animacije oz. z
različnimi objekti – v tehniki stop-motion z animacijo predmetov, animacijo plastelina,
risano animacijo in piksilacijo. Večina otrok je bila čisto samostojnih. Poleg animiranja so
sami delali tudi v pogramu (ko so sami z miško klikali na določene ukaze), sami so
vključevali računalnik, kamero, luč, sami so povezovali kamero z računalnikom (pri tem
smo jim svetovali in malo pomagali) ipd. Pomembno je, da otrokom ne posegamo preveč v
samo delo, da verjamemo v njihove sposobnosti in zmožnosti, da smo otrokom le mentorji,
jim le svetujemo in smo jim v pomoč, da jim pustimo čim več svobode, saj se le tako lahko
največ naučijo ter si pridobijo veliko izkušenj. Hipoteza je potrjena, saj so otroci ob
asistenci vzgojitelja oz. (nas) samostojno ustvarili več kratkih animiranih filmov po metodi
stop-motion oz. trik filma.

–

Otroci so pri ustvarjanju animiranih filmov v manjših skupinah zelo uspešni. Na začetku
smo si zadali, da bomo imeli skupine po 5 otrok (na osnovi preučevanja literature smo
spoznali, da naj bi bilo to najbolje), vendar smo že prvi dan ustvarjanja animiranih filmov
ugotovili, da je bolje, če sodelujejo skupaj samo 3 otroci (da eden dela s programom oz. je
na računalniku in »slika«, druga dva pa animirata), zelo dobro pa je bilo predvsem takrat,
ko sta sodelovala skupaj samo 2 otroka. Hipoteza je potrjena, saj se v raziskavi nismo
osredotočili na točno določeno število te manjše skupine, temveč v to, ali je delo v manjših
skupinah uspešno, to pa vsekakor je.

–

Otroci so pri skupnem (kot celotna skupina) ustvarjanju uspešni. V hipotezi smo zapisali,
da srednje uspešni, in sicer manj uspešni kot v manjših skupinah, kar drži. Otroci, kot smo
že zgoraj zapisali, so zelo uspešni v manjših skupinah, saj se tako lažje dogovarjajo, kajti
ni preveč mnenj, idej naenkrat, ki bi jih morali poslušati ter upoštevati. Otroci te starosti bi
tudi vsi naenkrat radi povedali, kar želijo tisti trenutek, in jim je še dokaj težko čakati, da bi
prišli na vrsto, če pa je njihova ideja tako odlična, še posebej. Ko smo delali skupno kot
cela skupina, smo jim mi pomagali tako, da smo jih umirili in se dogovorili, da bo vsak
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vsakega poslušal in bo nato lahko podal svoje predloge (kaj bi lahko s piksilacijo posneli),
ki jih bomo upoštevali. Otroci bi malo težje sami ustvarili skupen animirani film, brez naše
pomoči, oz. bi potrebovali malo več časa in priprav, vendar bi jim tudi to uspelo, saj smo
se to prepričali že v delu po skupinah. Hipoteza je potrjena, saj so otroci pri skupnem
ustvarjanju animiranega filma srednje uspešni, manj uspešni kot pri ustvarjanju v manjših
skupinah.
Vpeljevanje animiranega filma v vrtec dosega tudi cilje vzgoje in izobraževanja, ki smo jih po
avtorici Hani Repše (Repše idr. 2012) našteli že v poglavju Animirani film v vzgojnoizobraževalnem procesu, in cilje, ki smo jih v istem poglavju navedli iz Kurikuluma za vrtce
(Bahovec idr. 2011). Cela skupina otrok je tekom animacijskih delavnic razvijala svojo
ustvarjalnost, empatijo in kritično mišljenje. Razvijali so primeren odnos v skupini in
medsebojno sodelovanje ter tako krepili medsebojno strpnost in pravice do enakih možnostih.
Razvijali so logično spajanje in povezovanje različnih umetniških elementov. To je le nekaj
naštetih ciljev izmed vseh ostalih, ki so jih usvojili. Konec koncev pa smo otrokom prek
delavnic spodbujali radovednost in veselje do umetniških del tega področja.
V študiju literature smo zasledili, da je za najmlajše najprimernejše izdelovanje raznih
enostavnih optičnih igrač, pri čemer spoznavajo osnove animacije in iluzijo gibanja, kar,
seveda, drži. Je pa primerno tudi, da stopimo korak dlje in se že pogovarjamo z njimi o
ustvarjanju animiranih filmov ter jih skupaj z njimi izdelujemo. Teh dejavnosti v vrtcu na
žalost primanjkuje in menimo, da bi jih vzgojitelji lahko večkrat uporabili ali kot samostojni
tematski sklop ali pa kot didaktično enoto, ki bi popestrila vsako temo. Z animacijskimi
delavnicami bi se otroci v vrtcu prek igre učili ravnanja s tehničnimi pripomočki in z opremo,
učili bi se sodelovanja z ostalimi otroki, razvijali domišljijo in ustvarjalnost ter razvijali
spoštljiv in tudi kritičen odnos do medijev.
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Zaključek
V teoretičnem delu smo preučevali osnove animacije, animiranega filma, njegov razvoj oz.
zgodovino, njegove tehnike, proces nastajanja animiranega filma in medijsko vzgojo oz.
animirani film v vzgojno-izobraževalnem procesu. S tem smo ugotavljali, če so otroci v vrtcu,
starosti 5 – 6 let, sposobni ustvariti animirani film. Tako smo na podlagi dosedanje dostopne
slovenske in tuje literature ter s praktičnim delom oz. z raziskavo (v vrtcu s skupino 24. otrok,
starosti 5 – 6 let) v diplomskem delu zapisali, da so otroci v vrtcu, starosti 5 – 6 let, sposobni
ustvariti animirani film. Otroci so bili najbolj uspešni, ko so ustvarjali v manjših skupinah (po
3) in srednje uspešni, ko so ustvarjali vsi skupaj, kot cela skupina 24. otrok. Samostojno so
ustvarili več kratkih animiranih filmov po metodi stop motion oz. trik filma in pa tudi risane
animacije.

V praksi smo prek animacijskih delavnic prikazali, kako lahko otroci v vrtcu spoznavajo in
ustvarjajo animirane filme. Bistvo je bilo doseženo, tako da smo zapisali praktičen postopek
našega dela oz. raziskovanja v diplomsko delo.
Spoznavanje animacije in animiranih filmov ter ustvarjanje le-teh skozi animacijske delavnice
lahko v vrtcu predstavlja zelo pozitivno izkušnjo, saj so dejavnosti otrokom zelo zanimive,
ves čas so motivirani, so pa dejavnosti tudi poučne, otroci uporabljajo svojo ustvarjalnost,
kreativnost, domišljijo, samostojno razmišljajo in se ob gledanju ter vrednotenju svojih in
drugih izdelkov učijo kritičnega razmišljanja. Animacijske delavnice prispevajo k
razumevanju medijev, saj otroci na igriv način pridobivajo znanje.
Videlo se je, da otrokom manjka takih dejavnosti v vrtcu, saj so bili vsi, brez izjeme, izredno
motivirani za delo in navdušeni nad ustvarjanjem. Vzgojiteljice v vrtcih bi morale otrokom
večkrat ponuditi takšne dejavnosti, saj so lahko zelo poučne. Kot smo že v razpravi pri
hipotezah pisali, je potrebno otrokom ponuditi pester izbor animiranih filmov, da so vsi
zadovoljni, saj imajo različne okuse. S pomočjo takih filmov si lažje predstavljajo animacijo
in animirani film. Ogled teh filmov jim nudi tudi motivacijo za nadaljnje delo – za ustvarjanje
animiranih filmov. Animirane filme pa so otroci ob asistenci vzgojitelja definitivno sposobni
ustvariti. Najlažje jih ustvarjajo v manjših skupinah (po trije skupaj), sposobni pa so tudi
sodelovanja v večjih skupinah. Pri takem delu se naučijo sodelovanja, dogovarjanja,
podajanja svojih mnenj in idej, sprejemanja kompromisov, prilagajanja …
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Mulc – frača:
http://www.scca-ljubljana.si/news_09_48.htm (15. 6. 2013).
Najlepši cvet:
https://www.google.si/search?q=metod+badjura&client=firefoxa&hs=nk9&rls=org.mozilla:sl
:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QEC8UbjRMKrx4QTbp4HYCw
&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=638#client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl%3Aofficia
l&channel=np&tbm=isch&sa=1&q=najlep%C5%A1i+cvet&oq=najlep%C5%A1i+cvet&gs_l
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=img.3..0i24l4.1366.1878.6.2209.2.2.0.0.0.0.71.140.2.2.0...0.0...1c.1.17.img.PNCp6RHFQc&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47883778,d.bGE&fp=1d2e8e02dc09efb8&biw=1
366&bih=638&facrc=_&imgrc=C3lxbfaNq2wm9M%3A%3Bw37IOkjnFHe6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kinoteka.si%252Fcache%252Fnormal_pic_film
_photo_2012_07_Najlepsi_cvet_animateka_najlepsi_cvet.tif.jpg%3Bhttp%253A%252F%252
Fwww.kinoteka.si%252Fprogram%253Fw%253D25%2526y%253D2012%3B600%3B356
(15. 6. 2013).
Naslovnica DVD – ja Slon in Slon 4:
http://slon.animateka.si/dvd-ji/ (13. 6. 2013).

Nastajanje Perkmandeljca:
http://www.pikslar.com/znalci/intervjuji/dusan_kastelic/2.jpg (15. 6. 2013).
Palčica:
http://www.animateka.si/2009/programme/family-elephant-4 (15. 6. 2013).

Perkmandeljc:
http://www.pikslar.com/znalci/intervjuji/dusan_kastelic/4a.jpg (15. 6. 2013).
Pikapolonica hoče odrasti:
http://www.slocartoon.net/?main=cartoons/cartoon&cartoon_id=31379 (15. 6. 2013).

Praksinoskop:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lanature1882_praxinoscope_projection_reynaud.png (14. 6.
2013).

Primer animacije gline:
http://www.animateka.si/sl/node/3693 (15. 6. 2013).

Primer animacije lutk:
http://www.mladina.si/98055/ (15. 6. 2013).
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Primer animacije plastelina:
https://www.google.si/search?q=koyaa+lajf+je+%C4%8Dist+odbit&client=firefoxa&hs=z1V&rls=org.mozilla:sl:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=a1i
8Ua3QMuGL4gSBioCYDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=638#client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&sa=1&q=animacija+plastelina&oq
=animacija+plastelina&gs_l=img.3...203430.206114.28.206264.20.18.0.2.2.0.177.1653.14j4.
18.0...0.0...1c.1.17.img.EzEdSvgzgco&bav=on.2,or.r_qf.&fp=be0e014c03e08167&biw=1366
&bih=638&facrc=_&imgrc=4bl0NozsTnZWFM%3A%3BSFmDJodEtVT4bM%3Bhttp%253
A%252F%252Fb.vimeocdn.com%252Fts%252F363%252F075%252F36307554_640.jpg%3
Bhttp%253A%252F%252Fvimeo.com%252F8020493%3B640%3B360 (15. 6. 2013).

Primer animacije predmetov:
http://zavod-iskra.org/index.php?page=novice&subpage=arhiv&month=8 (15. 6. 2013).
Primer cut- out animacije – izrezanke:
http://michaeleyecheck.livejournal.com/ (15. 6. 2013).
Primer flipbook – a:
https://www.google.si/search?um=1&client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&ch
annel=np&hl=sl&biw=1366&bih=638&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=flipbook&oq=flipbook&
gs_l=img.12...0.0.2.102074.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c..17.img.m0f2gYFeGW8#facrc=_&i
mgrc=fUKnhOQTUWsvM%3A%3B3rpxKJ6IaopakM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gr
eenchairpress.com%252Fblog%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2008%252F01%252Ffli
pbooktutorial.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.greenchairpress.com%252Fblog%252F
%253Fp%253D237%3B203%3B213 (12. 6. 2013).
Primer klasične animacije:
https://www.google.si/search?q=koyaa+lajf+je+%C4%8Dist+odbit&client=firefoxa&hs=z1V&rls=org.mozilla:sl:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=a1i
8Ua3QMuGL4gSBioCYDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=638#client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&sa=1&q=Disney&oq=Disney&gs
_l=img.3..0l10.6726.8055.0.8564.6.4.0.2.2.0.118.434.0j4.4.0...0.0...1c.1.17.img.dEsyQQ_Rk
TQ&bav=on.2,or.r_qf.&fp=63b83ff8750c2fce&biw=1366&bih=638&facrc=_&imgrc=FpC8
4wRgHpmxiM%3A%3BbXwqEVuQchYCM%3Bhttp%253A%252F%252Fstuffpoint.com%
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252Fdisney%252Fimage%252F175977disneydisneycharacters.jpg%3Bhttp%253A%252F%2
52Fstuffpoint.com%252Fdisney%252Fimage%252F175977%252F%3B1920%3B1200

(15.

6. 2013).

Primer moderne animacije:
http://zahrain.com/modern-american-animation.html (15. 6. 2013).
Primer načrta (od začetka do konca) optične igrače flipbook:
https://www.google.si/search?um=1&client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&ch
annel=np&hl=sl&biw=1366&bih=638&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=flipbook&oq=flipbook&
gs_l=img.12...0.0.1.9181.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c..17.img.3KXsJ04aOo4#facrc=_&imgrc
=CprkT0LnR9Lq4M%3A%3BlsnRBg80CTxAxM%3Bhttp%253A%252F%252Ff.internetara
.com%252Fonbellek%252F13%252F05%252F13%252Fiuuq_NV_00xxx_SL_obvujdvt_SL_
psh0bdujwjujft0qpo0jnbhft0gmjqcppl_SL_kqh.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ffoto.internet
ara.com%252F%253Fa%253DFlipbook%2526id%253D767401%3B767%3B993

(12.

6.

2013).

Primer piksilacije:
https://www.google.si/search?q=koyaa+lajf+je+%C4%8Dist+odbit&client=firefoxa&hs=z1V&rls=org.mozilla:sl:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=a1i
8Ua3QMuGL4gSBioCYDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=638#client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&sa=1&q=piksilacija&oq=piksilaci
ja&gs_l=img.3...116542.118823.40.119013.13.12.1.0.0.0.98.1013.12.12.0...0.0...1c.1.17.img.
xwaxflTeNe0&bav=on.2,or.r_qf.&fp=ff5ed8f3d1de1316&biw=1366&bih=638&facrc=_&im
grc=XCkRlItclilRyM%3A%3BZAGqV6k4xmhhM%3Bhttp%253A%252F%252Fi3.ytimg.co
m%252Fvi%252FZ4j5QbtTEMo%252Fhqdefault.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.yo
utube.com%252Fwatch%253Fv%253DZ4j5QbtTEMo%3B480%3B360 (15. 6. 2013).
Primer programa za ustvarjanje računalniške animacije:
http://www.the-flying-animator.com/3d-computer-animation-software.html (15. 6. 2013).
Primer računalniške animacije (3D animacijska tehnika):
http://opinionmoviegoer.blogspot.com/2012/07/shrek-2-andrew-adamson-kelly-asburyand.html (15. 6. 2013).
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Primer risane animacije:
https://www.google.si/search?q=koyaa+lajf+je+%C4%8Dist+odbit&client=firefoxa&hs=z1V&rls=org.mozilla:sl:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=a1i
8Ua3QMuGL4gSBioCYDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=638#client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&sa=1&q=risana+animacija&oq=ri
sana+animacija&gs_l=img.3..0i24.178366.182041.22.182166.22.10.3.9.9.0.193.1011.6j4.10.
0...0.0...1c.1.17.img.H6OGNW_15fs&bav=on.2,or.r_qf.&fp=93f9a9e403c08d53&biw=1366
&bih=638&facrc=_&imgrc=231GuDv71ZIbM%3A%3BdkDCwG7Vi5dQwM%3Bhttp%253
A%252F%252Fdejan13.blog.siol.net%252Ffiles%252F2009%252F01%252Flooneytuneswall
paper800.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fdejan13.blog.siol.net%252Fcategory%252Fanimi
rani-filmi%252F%3B800%3B600 (15. 6. 2013).

Primer snemalne knjige:
http://hobanartdepartment.blogspot.com/2011/11/examples-of-storyboarding.html

(15. 6.

2013).
Primer taumatrop – a:
https://www.google.si/search?um=1&client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl%3Aofficial&channel=np&hl=sl&tbm=isch&sa=1&q=taumatrop&oq=ta
umatrop&gs_l=img.3..0i19j0i10i19.1685.4748.5.5203.10.10.0.0.0.0.106.770.9j1.10.0...0.0...1
c.1.17.img.Bc44fDTfciU&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47810305,d.bGE&biw=1366&bih=63
8&ech=1&psi=br24UaVb0NnhBMS9gcAE.1371061616199.7&emsg=NCSR&noj=1&ei=Kb
64Uf25OOXY4QTS44HQCA#facrc=_&imgrc=r2WHCnD9DCFVsM%3A%3BtXGtnUS449
egM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.laf.in.rs%252Flaf%252Fimages%252Fzanimljivosti
%252Ftaumatrop.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.laf.in.rs%252Flaf%252Fzanimljivo
sti.php%3B246%3B150 (12. 6. 2013).
Primer timelapse – a:
http://beyondplm.com/2013/05/10/plm-lifecycle-and-google-timelapse-ideas/ (15. 6. 2013).

Prizor iz snemanja filma Na svoji zemlji:
https://www.google.si/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&channel=n
p&biw=1366&bih=638&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=na+svoji+zemlji&oq=na+svoji+zemlji&
gs_l=img.3..0j0i24l8.2662.5526.0.5771.15.6.0.8.8.0.180.749.2j4.6.0...0.0...1c.1.17.img.ex133

GWChjVNs#facrc=_&imgrc=C2yKGhg8P0ynBM%3A%3BkVYGucH9RqQRtM%3Bhttp%
253A%252F%252Fwww.tpnasvojizemlji.si%252F_Images%252FPhotos%252Ffilm_01.jpg
%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tpnasvojizemlji.si%252F_film.html%3B550%3B372
(14. 6. 2013).
Pustolovščine Princa Ahmeda:
https://www.google.si/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl:official&channel=np&biw=
1366&bih=638&noj=1&tbm=isch&oq=Die+Abenteuer+des+Prinzen+Achmed+&gs_l=img.1
2...103797.105808.0.106515.1.1.0.0.0.0.84.84.1.1.0...0.0...1c.1.17.img.k9aV_xsjS0A&q=Die
%20Abenteuer%20des%20Prinzen%20Achmed#facrc=_&imgrc=6d8b6EB8LTigM%3A%3B
NPXgMRE56Ags9M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.absolutmedien.de%252Fbilddatenb
ank%252Fbilder%252F750%252Fpict5.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.absolutmedie
n.de%252Fbilddatenbank%252Ffilm-1006%3B1062%3B763 (14. 6. 2013).
Puščica:
https://www.google.si/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&channel=n
p&biw=1366&bih=638&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=miki+muster+pu%C5%A1%C4%8Dica
&oq=miki+muster+pu%C5%A1%C4%8Dica&gs_l=img.3...142795.146303.0.146384.19.15.
0.4.4.0.175.1505.9j6.15.0...0.0...1c.1.17.img.kbzpq5Mv_Pk#facrc=_&imgrc=0rtLToDEOBU
gJM%3A%3B68y_evBHShEM%3Bhttp%253A%252F%252Fi2.ytimg.com%252Fvi%252Fi2
rPBe4IQLc%252Fhqdefault.jpg%253Ffeature%253Dog%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.
youtube.com%252Fplaylist%253Flist%253DPL2D58E32950C58975%3B480%3B360 (15. 6.
2013).

Sedem na en mah:
http://www.animateka.si/2009/programme/stop-motion-7 (15. 6. 2013).

Socializacija bika?:
http://www.scca-ljubljana.si/news_11_95.htm (15. 6. 2013).

Taumatrop:
http://institutjoansola.blogspot.com/p/abans-del-cinema.html (14. 6. 2013).
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Tom in Jerry:
https://www.google.si/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&channel=n
p&biw=1366&bih=638&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=tom+and+jerry&oq=tom+and+&gs_l=i
mg.3.0.0l8j0i24l2.337448.341882.0.343480.12.8.2.2.2.0.186.788.6j2.8.0...0.0...1c.1.17.img.lj
48siLKcCk#facrc=_&imgrc=R42IuqtLpoTDM%3A%3Bpp0VXNMdc3kSpM%3Bhttp%253
A%252F%252Fimages.fanpop.com%252Fimages%252Fimage_uploads%252FTom-andJerrytomandjerry81353_800_600.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fanpop.com%252F
clubs%252Ftom-and-jerry%252Fimages%252F81353%3B800%3B600 (14. 6. 2013).

Zadnje kosilo:
https://www.google.si/search?q=koyaa+lajf+je+%C4%8Dist+odbit&client=firefoxa&hs=z1V&rls=org.mozilla:sl:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=a1i
8Ua3QMuGL4gSBioCYDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=638#client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl%3Aofficial&channel=np&tbm=isch&sa=1&q=miha+%C5%A1ubic+za
dnje+kosilo&oq=miha+%C5%A1ubic+zadnje+kosilo&gs_l=img.3...27538.31920.20.32094.2
4.23.0.1.1.0.144.1950.17j6.23.0...0.0...1c.1.17.img.wRsDRlvtwEI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=81
c69b90b3ae0183&biw=1366&bih=638&facrc=_&imgrc=S6iI4hS3GVHPrM%3A%3Bw8Hd
0evX6yIf5M%3Bhttp%253A%252F%252Fb.vimeocdn.com%252Fts%252F432%252F171%
252F432171215_640.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvimeo.com%252F62325565%3B640
%3B360 (15. 6. 2013).

Zasukanec:
http://www.kinoteka.si/program?w=37&y=2012 (15. 6. 2013).

Zgodba o komarju:
https://www.google.si/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla:sl:official&channel=np&biw=
1366&bih=638&noj=1&tbm=isch&oq=The+Story+of+a+Mosquito+or+How+a+Mosquito+O
perates+&gs_l=img.12...28249.30433.0.31147.1.1.0.0.0.0.76.76.1.1.0...0.0...1c.1j2.17.img.r3
_OX2G33TU&q=The%20Story%20of%20a%20Mosquito%20or%20How%20a%20Mosquit
o%20Operates#facrc=_&imgrc=GA4LzEQNNhJg3M%3A%3B6jcsfrtqrHzQXM%3Bhttp%2
53A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252
F4%252F41%252FWinsor_McCay_%281912%29_How_a_Mosquito_Operates_still.jpg%25
2F220pxWinsor_McCay_%281912%29_How_a_Mosquito_Operates_still.jpg%3Bhttp%253
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A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FHow_a_Mosquito_Operates%3B220%3B
168 (14. 6. 2013).

Zimska zgodba:
https://www.google.si/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla%3Asl%3Aofficial&channel=n
p&biw=1366&bih=638&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=zimska+zgodba+miki+muster&oq=zim
ska+zgodba+miki+muster&gs_l=img.3...3562.6822.0.6959.16.14.2.0.0.0.73.841.14.14.0...0.0.
..1c.1.17.img.cvHD7s8BXds#facrc=_&imgrc=hJcl3RV4s24GXM%3A%3BmsV79UeCMge
VtM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.slocartoon.net%252Fcartoons%252Fimages%252F0
00000%252F119.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.slocartoon.net%252F%253Fmain%
253Dcartoons%252Fcartoon%2526cartoon_id%253D119%3B350%3B267 (15. 6. 2013).

Slike od 57 do 88: lastni arhiv.
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Priloge
Priloga 1: Navodilo za izdelavo optične igrače flip book oz. knjižica oživi
Optična igrača flip book oz. knjižica oživi

Slika 82: Primer flipbook – a
Potrebujemo:
– manjši blok z več listi
– svinčnik in /ali flomastre, barvice

Postopek izdelave:
Na vsak list nariši predmet, ki ga želiš animirati. Poskusi narisati žogo. Začni na čisto
zadnjem listu. Ko si z risbo žoge zadovoljen/na, nanjo spusti naslednji list in žogo preriši
tako, da se nekoliko razlikuje od prejšnje – kakšna bo razlika, je odvisno od tega, kaj bi rad/a
pokazal/a. Če hočeš prikazati, kako žoga postaja vse večja, bo na vsakem listu narisana malo
večja. Če bi rad/a prikazala, da leti z ene strani lista na drugo, potem jo boš vsakič narisal/a
nekoliko zamaknjeno. Če želiš prikazati počasen let žoge, jo boš risal/a z majhnimi zamiki, če
pa bi rad/a prikazal/a, da leti hitreje, bodo zamiki večji. Ko ti listov v bloku zmanjka, s palcem
na hitro prelistaj vse strani in dobil/a boš animacijo (Veler 2012: 9 in Furniss 2008).

Slika 83: Primer načrta (od začetka do konca) optične igrače
flipbook
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Priloga 2: Navodilo za izdelavo optične igrače taumatrop oz. vrti se, vrti se
Optična igrača taumatrop oz. vrti se, vrti se

Slika 84: Primer taumatrop - a

Potrebujemo:
– kos tršega papirja
– škarje
– sukanec ali majhna elastika
– svinčnik in/ali flomastre, barvice
Iz papirja izreži krog s premerom okoli 8 cm. V sredino kroga na obeh straneh nariši sličici, ki
ju boš animiral/a. Na eno stran kroga lahko denimo narišeš akvarij, na drugo pa ribo. Nato v
krog narediš luknji, kot kaže skica. Skoznju vpelješ vrvico ali majhno elastiko. Potem vrvico
primeš na vsaki strani in jo zavrtiš ter potegneš narazen. Kartonasti krog se bo začel vrteti.
Dobro je, če se karton vrti čim hitreje. Opazuješ risbi. Ob vrtenju se zlijeta v eno sliko (kot da
bi bila riba v akvariju) (Veler 2012: 10 in Furniss 2008).
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Priloga 3: Navodilo za uporabo programa Stop Motion Animator (1.1 XP)
Stop Motion Animator 1.1XP
Kako program naložimo na računalnik?
Na internetu v iskanje vtipkamo ime programa in ga poiščemo (Stop Motion Animator (free) –
Download). Pridemo do naslednjega naslova: http://en.kioskea.net/download/download-374stop-motion-animator
Na tem naslovu kliknemo ukaz Download in si ga po navodilih naložimo na svoj računalnik
(shranimo v želeni prostor računalnika in kliknemo ukaz Zaženi …).

Kaj potrebujemo za snemanje animiranih filmov s tem programom?
–

Računalnik z naloženim programom (Stop Motion Animator)

–

Kamero ali digitalni fotoaparat (lahko je to tudi kamera, ki je že na prenosnem računalniku,
vendar mora biti dovolj zmogljiva – moja je namreč prepočasna za delanje animiranih
filmov s tem programom)

–

Kable za povezavo kamere z računalnikom, ki jih danes po navadi dobimo že pri nakupu
kamere in digitalnih fotoaparatov

–

Lahko imamo tudi stojalo za kamero, za lažje snemanje (da nam kamere ni potrebno držati
in da je kamera čim bolj pri miru) in pa namizno luč (za osvetljavo)

Kako uporabljamo ta program oz. kako z njem naredimo animirani film?
–

Najprej moramo kamero ali digitalni fotoaparat s primernimi kabli, ki jih dobimo po
navadi že poleg kamer, priključiti preko vhoda USB na računalnik.

–

Na računalniku odpremo že predhodno naloženi program Stop Motion Animator (1.1 XP),
ki nam omogoči lažje ustvarjanje animiranih filmov. Ta mora že zaznati našo kamero, ki
smo jo povezali z računalnikom.

–

Vzamemo stojalo za kamero, ga razpremo ter nanj položimo kamero, tako, da bo snemala
nam želeni prostor.

–

Vzamemo en želeni predmet (ali več), ki bo nastopal v animiranem filmu, npr. majhen
avtomobilček, in ga postavimo v prostor, ki ga kamera lahko zajame v svoj objektiv.

–

V programu kliknemo ukaz Start. Avtomobilček za malenkost po želji premaknemo,
umaknemo oz. skrijemo roko pred objektom kamere (da se kasneje na posnetku ne vidi
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naše roke) in kliknemo v programu ukaz Grab (ki se izpiše v programu namesto ukaza
Start), avtomobilček spet za malenkost premaknemo, umaknemo roko in kliknemo ukaz
Grab itn., dokler ne končamo z animiranjem. Vsakič, ko kliknemo ukaz Grab, kamera
zajame sliko položaja predmeta in jo samodejno shrani.
–

Ko torej končamo s snemanjem oz. animiranjem, kliknemo v programu ukaz Done.

–

Prikaže se nam okno Save File As (shrani datoteko kot), kjer pod ukazom Shrani v: po želji
ukažemo, naj računalnik shrani posnetek v želeno mesto (npr. Namizje). Pri ukazu Ime
datoteke: posnetek po želji imenujemo (npr. Avto dirka). Pri ukazu Vrsta datoteke pustimo
vse nespremenjeno, torej v avi.

–

Nato kliknemo ukaz Shrani in posnetek se nam shrani v prej želeno mesto (npr. Namizje)
računalnika.

–

Kliknemo na tisti shranjeni posnetek, ki ga poiščemo v prej želenem mestu, in si ga že
lahko ogledamo.
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Priloga 4: Prazen list za soglasje staršev
SOGLASJE STARŠEV OZ. SKRBNIKOV ZA
VIDEOPOSNETKOV OTROK

OBJAVO

FOTOGRAFIJ IN

Kot sem že omenila, sem Mateja Novak, študentka Pedagoške fakultete, smer predšolska
vzgoja. V skupini Čebelice, kjer so Vaši otroci, izvajam empirični del diplomske naloge z
naslovom Animiran film v vrtcu. Za svojo raziskavo bi potrebovala tudi fotografije in še
posebej videoposnetke Vaših otrok, saj bodo po skupinah sami posneli animirane filme, te pa
bom priložila k diplomski nalogi. Vsi ti podatki bodo uporabljeni samo v študijske namene!
Zato Vas prosim, da podpišete priloženo soglasje, ki naj ga otrok prinese vzgojiteljici.

Podpisani ___________________________(ime in priimek starša oz. skrbnika
otroka), dovoljujem, da študentka Mateja Novak objavlja fotografije,
videoposnetke

in

razne

izdelke

mojega

otroka

________________________________(ime in priimek otroka) ,
ki v letu 2011/2012 obiskuje skupino Čebelice v vrtcu Vrtec Kurirček Logatec,
enota Tabor.

Datum: ___________
Podpis

staršev

oz.

skrbnika:

________________________________________________________________

Hvala in lp, Mateja
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Priloga 5: Intervju s Hano Repše
INTERVJU S HANO REPŠE: Animiran film in Animateka Slon ( 9.7.2012)

Slika 85: Hana Repše

Pozdravljeni!
1. Ali bi se lahko za začetek na kratko predstavili? (Kdo ste? Kaj počnete v
življenju oz. kaj je Vaš poklic? Kaj Vas veseli? ...)
Hana Repše: »Hana Repše, diplomirana profesorica likovne umetnosti. Trenutno sem
zaposlena v Mercatorju IP d.o.o. kot aranžerka. Zaključujem podiplomski študij na ALUO
UL, smer Novi mediji in Kiparstvo. Od leta 2006 (prvo delavnico animiranega filma sem
izvedla na praksi na Srednji trgovski šoli v Ljubljani za aranžerje leta 2005) raziskujem
animirani film oz. vzgojno-izobraževalne vrednosti, ki jih področje prinaša in vrednote, ki jih
lahko ponuja otrokom ter metode, kako ga vključiti v šolski sistem. Z začetki na
Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka smo leta 2008 vzpostavili celostni
Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon, ki deluje čez vse leto in po vsej
Sloveniji. Za otroke in mlade, pa tudi učitelje in druge zainteresirane, izvajamo delavnice in
projekcije kratkih in celovečernih animiranih filmov. Decembra pa od leta 2004 vsako leto
organiziramo Otroški in mladinski program Slon na festivalu Animateka, ki ponuja gledalcem
širok spekter avtorskih animiranih filmov.«
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2. Ali bi lahko na kratko, v parih stavkih, povedali kaj je to animiran film?
Hana Repše: »Animirani film je umetniško področje, ki se ukvarja z gibljivo sliko.
Zaznamuje ga predvsem širok spekter medpredmetnega oz. medpodročnega sodelovanja, saj v
sebi združuje tako likovne, glasbene kot literarne prvine. Bolje ga poznamo pod izrazom
»risanka«, ki pa žal ne zajema vseh tehnik kot jih sicer za animirani film lahko uporabimo.
Ločimo ga predvsem na risani animirani film in stop-motion animacjo (včasih so jo
poimenovali kar lutkovni animirani film, vendar se zaradi različnih možnosti bolje prepozna
kot stop-motion animacija).«
3. Mislite, da ima animiran film v današnjem času velik vpliv na otroke in ali je ta
bolj pozitiven ali negativen?
Hana Repše: »Animirani film je vedno imel velik vpliv na otroke, pa ne samo na njih …
Predvsem japonska animacija je že zelo zgodaj oblikovala »rdeče« animirane filme za
odrasle. Danes pa ga ima seveda še toliko bolj, saj je ponudbe ogromno, veliko otrok pa nima
omejitve oz. pravega nadzora in kakovostnega izbora vsebin.
Animirani film – kot tudi drugi avdiovizualni mediji - ima lahko zelo pozitiven ali pa zelo
negativen vpliv. Ključen je izbor vsebin za določeno starost otroka ter način, kako se mu ga
približa. Vsekakor otroka ne smemo pustiti samega pred televizijo, saj si na veliko vprašanj,
ki se mu jih bo pri tem poraja, ne bo znal odgovoriti. Tako bo s časom postal pasivni
sprejemnik, brez kritične distance in zmeden v tistem kar vidi. Kot z vsemi množičnimi
mediji se lahko ob prekomernem gledanju pojavi problem dojemanja razlike med virtualnim
in stvarnim prostorom, fikcijo in realnim.«
4. Kaj menite o risankah oz. na splošno o animiranih filmih, ki se zadnje čase
»vrtijo« po televiziji? Mislite, da so primerni za otroke? Se otroci veliko naučijo
iz njih? Najverjetneje je čisto odvisno od vsakega animiranega filma posebej,
kajne?
Hana Repše: »Televizija je zelo širok medij, ki ponuja zelo veliko animiranih filmov,
predvsem kratkih in hkrati zelo malo takih, ki so resnično dobri. Res je odvisno od vsakega
animiranega filma posebej in seveda od dovzetnosti filmske hiše za kakovostne animirane
filme. Bolj komercialne televizijske hiše seveda sledijo tistemu, kar se na sorodnih programih
predvaja tudi v tujini, kar je trend v komercialnem smislu, da bi pritegnilo čim več gledalcev.
In te je potrebno gledati skozi prizmo marketinga in potrošništva, saj poleg animiranih filmov
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ponujajo nešteto »igrač« in drugih predmetov, ki jih otroci oz. njihovi starši lahko kupijo.
Vsekakor pa obstajajo tudi zelo kakovostni animirani filmi, ki jih včasih vidimo predvsem na
nacionalni televiziji. Moram priznati, da jih sicer zadnji dve leti manj spremljam. Vedno pa je
pri izbiri najbolj pomembno upoštevati starost otroka.«

5. Kateri so najbolj znani oziroma gledani animirani filmi po svetu in v Sloveniji v
zadnjem času? Se ti »vrtijo« sedaj v Animateki?
Hana Repše: »Težko je govoriti o znanih filmih in Animateki skupaj. »Znani« filmi se vrtijo
predvsem v Koloseju in Planetu Tuš, vendar to še ni pravilo za dober ali slab film. Vsekakor
se pri izbiri odličnega filma ne bomo zmotili, če si ga bomo ogledali v Kinoteki, Kinodvoru
ali katerem drugem kinu Art kino mreže v Sloveniji. Animateka vlaga vse moči, da bi k nam
pripeljala animirane filme, ki jim z lahkoto rečemo umetniško delo. Bodisi zaradi estetskih in
vsebinskih kakovosti, bodisi zaradi njihovega zgodovinskega pomena. Treba je vedeti, da je
za filme, ki jih razumemo v domeni »znani«, potreben svetovni marketinški splet različnih
gospodarskih področij, ki ga vodijo predvsem kapital in želja po visokem dobičku. V redkih
primerih sicer lahko prodre tudi kakšen film, ki nima tega zaledja, vendar ostaja velika večina
tovrstnih filmov predstavljenih predvsem v festivalskih krogih pri nas in po svetu.«
6. Kateri animiran film Vam je najljubši in zakaj?
Hana Repše: »Težko vprašanje. Trenutno se je Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, ki je
tudi producent Animateke, spustilo v distribucijo celovečernih animiranih filmov. Letos
potuje po Sloveniji Hiša pravljic, ki je odličen, pred njim pa Skrivnost iz Kellsa prav tako
nepozaben. Vsak s svojo vsebino in poetiko. Projekcijska izkušnja, ki sem jo nazadnje polno
doživela, pa je bil nemški film iz leta 1926 Dogodivščine princa Ahmeda, avtorice Lotta
Reiniger, ki ga je spremljala živa glasba. Za festivalsko edicijo Animateke leta 2010, sta
Andrej Goričar in Oksana Pečeny pripravila novo glasbeno podlago. Žal se je filmski
dogodek odvrtel samo v tistem času in bo verjetno zelo malo priložnosti, da ga bomo ponovno
videli.«
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7. Katera tehnika animiranega filma Vam najbolj ugaja oz. s katero najraje
ustvarjate? Ste sodelovali že pri ustvarjanju vseh tehnik animiranega filma?
Hana Repše: »Moram priznati, da nisem še začela oz. bolje rečeno končala resnega projekta
v animiranem filmu. Zanj potrebuješ veliko časa, ustvarjalnega miru in potrpljenja. Večinoma
so me zanimali preizkusi različnih tehnik, predvsem z namenom, da jih znam podati otrokom
in mladim. Za otroke (8+) se mi zdita najboljši tehniki kolaž ali plastelin, če imaš na voljo več
časa in udeležence, ki radi rišejo, tudi risana animacija. Za predšolske otroke je to še
prezahtevno, oz. pri individualnem delu in osnovnem spoznavanju gibanja v animaciji lahko
začnemo bolj zgodaj (4+), vendar menim, da so za predšolske otroke bolj primerne optične
igrače (taumatrop, flip book). Seveda pa se pri delu s predšolskimi otroki moramo zavedati
njihovih sposobnosti in ne smemo pričakovati animacije v tem smislu, kot jo mi razumemo.
Otroci vidijo gibanje in pravi učinek, tudi če ga mi ne. To je nujno spoštovati in spodbujati.«
8. Kateri so današnji najbolj slavni avtorji animiranih filmov po svetu in kateri v
Sloveniji? So kateri izmed teh obiskali Animateko?
Hana Repše: »Danes se mi zdi, da so bolj kot avtorji slavne produkcijske hiše. Kar ni nič
nenavadnega, saj animirani film zahteva skupinsko delo. Leta 2010 smo v Ljubljani gostili
razstavo francoskega Studia Folimage … Večkrat je festival obiskal tudi Borivoj Dovnikovič,
avtor knjige Šola risanega filma. Avtorji pa prijahajo od vsepovsod - Evropa, Amerika,
Kanada, Japonska, Korea …
Kar se tiče slovenskih avtorjev, pa se seveda trudimo z njihovo promocijo tudi na našem
festivalu. Med najbolj opazne ali delujoče mlade avtorje sodi vsekakor Kolja Saksida (filmi
Koyaa, Mulc - frača), Špela Čadež (filmi Ljubezen je bolezen, Zasukanec …), Dušan Kastelic
(Čikorja & kafe, Perkmandeljc), Grega Mastnak (Bizgeci), Nejc Saje (Dvorišče) … Seveda pa
je v zgodovini slovenske animacije nekaj cvetk - Miki Muster, Koni Steinbacher, Zvonko Čoh
in Milan Erič s prvim celovečernim slovenskim risanim filmom Socializacijo bika? …«
9. Večkrat Sva že omenili Animateko. Zanima me kaj je to Animateka? Kakšen je
njen namen?
Hana Repše: »Animateka je mednarodni festival animiranega filma, ki vsako leto decembra
pripelje v Ljubljano (od 2004) in Maribor (od 2009) najboljše animirane filme za otroke in
odrasle iz vsega sveta. Pripravlja različne tekmovalne programe, med katerimi je tudi Otroški
in mladinski program Slon, ki predstavlja profesionalno produkcijo za otroke, ter Mali Slon,
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ki predstavlja otroško produkcijo iz vsega sveta. Slednji se odvija samo v Mariboru. Več je
najbolje prebrati na spletni strani www.animateka.si in slon.animateka.si.«
10. Kje pa poteka Animateka in kako?
Hana Repše: »Animateka poteka v Ljubljani (Kinodvor) v drugem tednu decembra (letos od
3. – 9. decembra) ter v Mariboru (Kino Udarnik) takoj za Ljubljansko edicijo (od 9. – 16.
Decembra 2012). Program je zelo obilen, med drugim pripravljamo letos Mednarodni
simpozij o vzgoji in izobraževanju na področju animiranega filma. Poleg festivalskega
dogajanja, ki vključuje projekcije, delavnice, predavanja, okrogle mize, razstave …
pripravljamo čez leto še druge stvari. V sodelovanju z revijama Ciciban in Cicido vsako leto
novembra izdamo DVD Slon z vrstico, ki ponuja izhodišča za pogovore ob gledanih vsebinah,
pedagoška gradiva za starše in učitelje, kjer lahko spoznajo več o področju animiranega filma
ter si lahko preberejo več o konkretnih festivalskih filmih. Zadnji dve leti organiziramo
distribucijo kakovostnih celovečernih animiranih filmov za kinodvorane. Izdajamo tudi knjige
in DVD-je.«
11. Kakšne so Vaše naloge v Animateki?
Hana Repše: »Pred časom sem bila vodja programa, kjer sem opravljala vse okrog
organizacije, koordinacije, razpisov, izvedbe delavnic, mentorstva, izbor filmov, priprava
festivalskih vsebin za otroke, komunikacije s šolami, priprave manjših projektov čez leto …
seveda sem vedno imela ljudi, ki so po potrebi pomagali in tudi dodatno strokovno zaledje –
od začetka še Petra Slatinšek (vodja programa Kinobalon) in Martina Peštaj (mag. medijske
psihologije, RTV Slovenija) in urednice revij Ciciban in Cicido, Tatjana Urbič (animatorka),
Igor Prassel (direktor festivala), Urška Jež in Katja Hohler (bivša in sedanja predsednica
društva, ki sta skrbeli za vso administracijo in oddajo razpisov), Rok Govednik (PR in danes
tudi predavanja ob filmih) …. Zaradi pomanjkanja časa in financ sem se malo oddaljila od
celote. Sedaj sem svoj fokus usmerila predvsem na festival v Mariboru. Mednarodni simpozij
o vzgoji in izobraževanju na področju animiranega filma, ki se bo letos zgodil. Pomembna mi
je tudi knjiga, ki se bo ob tej priložnosti izdala. Vsekakor pa ne smem izpustiti Malega Slona,
program kratkih animiranih filmov, ki so jih naredili otroci. Razvoj tega programa je eden od
ciljev mariborske edicije festivala. Občasno pripravljam in izvajam še delavnice in
izobraževanja za učitelje.«
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12. V Animateki ste osnovali tudi program Slon, ki je namenjen najmlajšim. Bi lahko
povedali nekaj več o tem?
Hana Repše: »Program Slon oz. s celim naslovom Vzgojno-izobraževalni program
animiranega filma Slon pripravlja projekcije in delavnice za otroke. Te pa spremljajo še
pedagoška gradiva za učitelje in starše, Zbornik Slon, DVD-ji Slon z vrstico, ki spodbuja
pogovore ter seveda otroški in mladinski program Slon s projekcijami in delavnicami, med
katerimi je vsako leto tudi ena z mednarodnimi mentorji. Letos bomo gostili Andrea
Martignonija iz italijanskega studia Laboratori OTTOmani. Več informacij je na spletni strani
Slon slon.animeka.si ali pa v naši brošuri Slon.
13. Ali Vi kdaj z otroki ustvarjate animirane filme in če ja, kako to poteka?
Hana Repše: »Delavnice izvajamo praktično od začetka … Če izpostavim samo tisto, ki jo
pripravljamo za predšolske otroke. Navadno je skupina velika do 22 otrok, mentor je eden.
Delavnico spremljajo tudi vzgojiteljice. Otrokom najprej pokažem kakšno kratko animacijo in
se o njej pogovarjamo. Primerjamo jih s tistimi, ki jih poznajo od doma. Pogovarjamo se o
temu, kaj mislijo, da je risanka, kaj animacija.. kako mislijo da nastane – glede na odgovore
jim poskušamo razložiti, kaj dejansko je – prilagojeno njihovi razvojni stopnji. Potem se
spoznajo z optičnimi igračami – taumatrop, praksinoskop, flip book, zoetrop … Na koncu
izdelajo svoj taumatrop in si ga odnesejo domov. Delavnice so na kratko opisane tudi v
brošuri Slon.«
14. Mislite, da bi otroci v vrtcu, starosti 5 do 6 let, z asistenco vzgojitelja lahko
ustvarili svoj animiran film? Katera tehnika pa bi bila pri tem najbolj primerna?
Hana Repše: »Glej zgoraj opisano. Ob individualnem delu bi se lahko delala tudi stopmotion animacija. Predvsem je odvisno od fleksibilnosti vzgojitelja in zahtevnosti
posameznika oz. skupine.«
15. Kaj menite o tem, da bi bil animiran film oz. delavnice na to temo prisotne v šoli?
Hana Repše: »To bi bilo po mojem nujno. Vsaj v smislu projektnega dela in
medpredmetnega sodelovanja.«
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16. Česa še niste poskusili/storili v življenju in si želite, da bi?
Hana Repše: »Vzpostaviti Slona kot tržno zanimiv projekt, da bi se na njem lahko zaposlilo
nekaj ljudi. Trenutno bi potreboval vsaj 2 redno zaposlena.«
17. Kakšne so Vaše nadaljnje želje v poklicu?
Hana Repše: »Predvsem ta, da bi to bil res poklic, ki bi ga prepoznali kot pomembnega v
smislu javnih služb. Vsekakor bi ga lahko zasnovali podjetniško, vendar je to področje kot
sem že omenila umetniško in je zato razumljeno predvsem s strani marginalnih skupin. Žal ga
je do sedaj Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo in šport podpiralo predvsem
moralno. Finančno pa se seveda vsi izogibajo oz. krijejo predvsem praktično izvedbo
posameznih segmentov, saj je društveno delo še vedno v večini primerov razumljeno kot
javno dobro.«
Zahvaljujem se Vam za odgovore, želim Vam uspešno delo še naprej in Vas lepo
pozdravljam!
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Priloga 6: Zgoščenka (DVD)
Diplomski nalogi je priložena zgoščenka z izdelki otrok (kratki animirani filmi v tehniki
stop – motion oz. trik filma).
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