
Program Mladi programerji organizira Otok, zavod za razvoj filmske kulture, glavni producent Mednarodnega
filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema in številnih filmsko-vzgojnih programov za otroke in mlade, ki

potekajo skozi vse šolsko leto. Podprt je s strani Slovenskega filmskega centra in podprograma Evropske komisije
Ustvarjalna Evropa – MEDIA; mednarodnega projekta Film v gibanju (Moving Cinema:

http://www.isolacinema.org/sl/filmska-vzgoja/moving-cinema/).

Dijaki vseh letnikov srednjih šol po Sloveniji,  ki vas zanima film in spoznavanje selekcije
filmov  za  filmski  festival,  vabimo  vas,  da  se  do  25.  maja  pridružite  skupini  Mladih
programerjev, ki si bo med koncem maja in koncem junija prek spleta ogledala šest (sklopov)
dokumentarnih filmov in se srečevala na spletnih videokonferencah. Na koncu boste kot pravi
selektorji  programov filmskih festivalov izbrali  enega,  ki  ga bomo uvrstili  v program 16.
mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema.

 

V letošnjem letu ponovno izvajamo srečanja s skupinami mladih, imenovanimi Mladi 
programerji, ki so del evropskega projekta Film v gibanju, podprtega s strani podprograma EU 
Ustvarjalna Evropa – MEDIA. Tokrat je skupina prvič namenjena  dijakom med 14. in 18. 
letom starosti. Od konca maja do konca junija 2020 se bomo s skupino petnajstih dijakov 
redno srečevali prek spleta, kjer bomo s strokovnimi mentorji aktivno in kritično gledali filme 
in v pogovorih pridobili znanja o filmski govorici ter raznolikostih, ki tvorijo svet, v katerem 
živimo. Film bomo obravnavali čim bolj celovito – kot umetnost, kot ustvarjalni izraz, a tudi kot 
sredstvo in pomoč spoznavanju ter boljšemu razumevanju družbe in sveta.

Osredotočili se bomo na najnovejše dokumentarne filme, ki so osvajali filmske festivale po 
svetu, v tem okviru se bomo posebej posvetili tudi prodornim slovenskim dokumentarnim 
filmom iz zadnjih let in spoznavali legendarne slovenske (nekoč jugoslovanske) kratke 
filme, ki brišejo mejo med dokumentarnostjo in fikcijo. Izmed ogledanih filmov bomo kot pravi 
selektorji programov filmskih festivalov po vsem svetu izbrali enega,  ki ga bomo uvrstili v 
program 16. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema, ki se bo tudi letos 
zgodil v Izoli (datumi zaradi epidemije še niso znani).

Za izbrani film boste napisali filmsko kritiko za festivalski katalog, sodelovali v promociji pred 
festivalom, ga ob festivalski projekciji predstavili občinstvu, in spoznali še marsikatero skrivnost
o pripravi festivala. Skozi film vstopite v čudežni svet umetnosti, ki vam izziva domišljijo in 
pogled na svet. Kot del programske ekipe mednarodnega filmskega festivala pa še sami lahko 
vplivate na to, kar vam je pomembno, da gledajo vaši sovrstniki.

Udeležba  je  brezplačna,  za  prijave  ali  več  informacij  pišite  Loreni  Pavlič,  na
lorena.pavlic@isolacinema.org, najkasneje do 25. maja 2020 oziroma čimprej. Skupina je
omejena na 15 udeležencev. 
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