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Z VAMI OD LETA 1995

dodajamo življenje dnevom.
Publikacija je del aktivnosti programa Žalovanja otrok in mladostnikov, s katerim želimo
otrokom in mladostnikom nuditi podporo v žalovanju, hkrati pa njihovim staršem ali
skrbnikom omogočiti razumevanje oblik žalovanja otrok in mladostnikov.

Program podpore se izvaja v obliki:
individualna podpora otrokom, mladostnikom in družini,
Levjesrčna druženja - skupinska kreativna delavnica,
Tabor Levjesrčnih - tabor za otroke in mladostnike ter Tabor za žalujoče starše,
podpora vrtcem in šolam ob izgubi in žalovanju,
delavnice in izobraževanja.

Za več informacij o programu Žalovanja otrok in mladostnikov nam pišite na
zalovanje.otrok@hospic.si ali nas pokličite na 051/419 558.
Informacije o lokalnih odborih in njihovih aktivnosti pa lahko najdete na spletni strani
www.hospic.si.
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predgovor

s filmi o izgubi se podpremo
Na poti celjenja bolečine ob izgubi ljubljene osebe nam
pomagajo tudi filmi. Celo več: lahko nam pomagajo sploh
stopiti na to pot.
Izguba ljubljene osebe je večna tematika filmskega platna,
hkrati pa tudi ena najbolj kompleksnih izkušenj v življenju
posameznika, ki jo je moč ujeti na celuloidni trak.
Filmi o izgubi lahko odražajo doživljanja, ki so podobna našim, ponudijo nov pogled na
izgubo bližnjega in pomagajo vsem, ki še niso stopali po poti žalovanja, razumeti, zakaj je
bolečina ob izgubi edinstvena in tako zelo drugačna od vseh drugih.
Edino žalujoči zares razumemo, kaj smrt ljubljene osebe resnično pomeni. Predelati široko
paleto intenzivnih čustev, ki nas preplavljajo v žalovanju, je zahteven proces. Vsekakor je
dostikrat lažje umakniti se od vsega, kar nas žalosti, in se preprosto zamotiti s čim bolj
prijetnim. Tak nameren ovinek nam lahko služi kot občasen ščit pred občutenjem še več
žalosti, ki jo že doživljamo zaradi izgube.
Tudi zato se pogosto izogibamo ogleda žalostnega filma. Pa vendar nas filmi o izgubi
lahko podprejo pri prepuščanju ter izražanju in soočanju z omenjenimi čustvi. Doprinesejo
k našemu razumevanju, da so žalovali in da žalujejo tudi drugi, ter da smo krmarji svoje
žalosti mi sami. To nam lahko da moč, da stopamo dalje, dalje po poti našega žalovanja,
ki je edini prostor in čas, kjer se vrši celjenje naše bolečine.
Žalovanje nas lahko pahne v hromečo osamo, iz katere
nas dostikrat uspe dvigniti edino občutek povezanosti s
sočlovekom: da vendarle obstajajo ljudje, ki razumejo
našo bolečino. Pričujoči filmski izbor je tu za vas in nas.
Dovolimo si jokati, kajti solze zmorejo izraziti našo
ranjenost in sprostiti našo žalost.
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filmov

KO LETIJO VRANE, Le jour des corneilles, JeanChristophe Dessaint, 2012, 95 min, sinhronizirano,
distribucija FIVIA – Vojnik, 7+
KOKO IN VELIKA SKRIVNOST, Coco Lee Unkrich, Adrian
Molina, 2017, 109 min, sinhronizirano, distribucija 2i film, 7+
PESEM MORJA, Song of the Sea Tomm Moore, 2014, 93 min, podnapisi, angleščina,
distribucija Karantanija cinemas, 7+
ISKANJE PERNATEGA KRALJA, Resan till Fjäderkungens Rike Esben Toft Jacobsen,
2014, 78 min, sinhronizirano, distribucija FIVIA – Vojnik, 7+
KAUWBOY, Kauwboy Boudewijn Koole, 2012, 81 min, podnapisi, nizozemščina,
distribucija FIVIA - Vojnik, 9+
NIKA, Nika Slobodan Maksimović, 2016, 91 min, slovenščina, distribucija Cinemania
group, 11+
OČE IN HČI, Father and Daughter Michaël Dudok de Wit, 2000, 9 min, brez dialogov, 11+
SEDEM MINUT ČEZ POLNOČ, A Monnster Calls Juan Antonio Bayona, 2016, 108 min,
podnapisi, angleščina, distribucija Blitz Film & Video Distribution, 12 +
RDEČA ŽELVA, La Tortue rouge Michaël Dudok de Wit, 2016, 80 min, brez dialogov,
distribucija Demiurg, 13 +
MLEČNI ZOBJE, Babyteeth, Shannon Murphy, Avstralija, 2019, 118 min, angleščina, 15+
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predstavitev filmov
Vir fotografij in opisov filmov: Kinodvor
Jean-Christophe Dessaint

Ko letijo vrane
Le jour des corneilles

2012, 95 min, sinhronizirano,
distribucija FIVIA – Vojnik, 7+
Vizualno in zvočno bogat animirani film, ki tenkočutno spregovori o pomembnih
življenjskih temah, kot so smrt in bolečina ob izgubi ljubljene osebe, starševska ljubezen,
strah pred tujim, sprejemanje drugačnosti.
Dodatne vsebine na strani Kinodvora:
• Pedagoško gradivo
• Napovednik in več o filmu
Zaloga DVD v knjižnicah – COBISS

Lee Unkrich, Adrian Molina

Koko in velika skrivnost
coco

2017, 109 min, sinhronizirano, distribucija
2i film, 7+
Miguel sanja, da bi postal odličen glasbenik, kot je bil njegov veliki vzornik Ernesto de la
Cruz. Toda njegova družina že več generacij vztrajno prepoveduje ukvarjanje z glasbo.
Miguel na skrivaj, a vztrajno vadi ter upa, da mu bo nekoč uspelo nastopiti pred
občinstvom in pokazati svoj talent. Po naključju mu pride v roke fotografija, na kateri
pokojni dedek – tudi njega želi družina vztrajno pozabiti – drži kitaro velikega Ernesta. Sta
morda povezana? Miguel se po nizu skrivnostnih dogodkov znajde v fantazijsko pisanem
svetu mrtvih.
Dodatne vsebine na strani Kinodvora:
• Pedagoško gradivo
• Napovednik in več o filmu
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Tomm Moore

Pesem morja
Song of the Sea

2014, 93 min, podnapisi, angleščina,
distribucija Karantanija cinemas, 7+
Ganljiva animirana pripoved, v kateri se na ozadju čudovito izrisane irske pokrajine
mojstrsko prepletajo zgodbe iz irske in škotske mitologije z zgodbo sodobne družine, ki se
sooča z izgubo mame.
Dodatne vsebine na strani Kinodvora:
• Kinobalonova knjižica za otroke
• Pedagoško gradivo
• Napovednik in več o filmu
Zaloga DVD v knjižnicah – COBISS

Esben Toft Jacobsen

Iskanje Pernatega kralja
Resan till Fjäderkungens Rike
2014, 78 min, sinhronizirano,
distribucija FIVIA – Vojnik, 7+
Melanholična dogodivščina pogumnega zajčka ali mitološko obarvana basen o
otrokovem pogrešanju in vztrajnem upanju.
Dodatne vsebine na strani Kinodvora:
• Napovednik in več o filmu
Zaloga DVD v knjižnicah – COBISS
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Boudewijn Koole

Kauwboy
Kauwboy

2012, 81 min, podnapisi, nizozemščina,
distribucija FIVIA - Vojnik, 9+
Desetletni Jojo živi s svojim očetom na podeželju. Dnevi mu minevajo med samotnimi
potikanji po naravi, treningi vaterpola in dolgimi telefonskimi pogovori z mamo, pevko na
turneji po Ameriki. Oče se za fanta ne meni dosti; njegov molk prekinjajo le občasni izbruhi
jeze. Nekega dne Jojo najde mlado kavko in jo skrivaj prinese domov. Med fantom in
zapuščenim ptičkom kmalu vzklije prijateljstvo. Deček z vso nežnostjo skrbi za nebogljeno
živalco, jo hrani, ljubkuje in nauči leteti. A skrivnosti prej ali slej pridejo na dan in mali
ptiček ni edina Jojeva skrivnost.
Dodatne vsebine na strani Kinodvora:
• Kinobalonova knjižica za otroke
• Pedagoško gradivo
• Napovednik in več o filmu
Zaloga DVD v knjižnicah – COBISS

Slobodan Maksimović

nika
nika

2016, 91 min, slovenščina, distribucija
Cinemania group, 11+
Najstnica Nika obožuje dirkanje z gokarti. Za ta šport jo je navdušil oče, ki se je ponesrečil
z avtomobilom. Nika živi z mamo Mojco in je z njo v sporu, ker ji ne dovoli, da bi še naprej
trenirala karting. Preveč jo je namreč strah, da bi po izgubi moža ostala še brez hčerke.
Toda mamina prepoved doseže ravno nasprotni učinek od želenega. Nika skrivoma dirka,
šprica pouk in se druži s svojo novo ljubeznijo. Ko ji očetov najboljši prijatelj, trener Nani,
obljubi, da ji bo pomagal do prvenstva, če konča šolo, Nika predlog sprejme.
Dodatne vsebine na strani Kinodvora:
• Napovednik in več o filmu
Zaloga DVD v knjižnicah – COBISS
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Michaël Dudok de Wit

Oče in hči

Father and Daughter
2000, 9 min, brez dialogov, 11+
vir fotografije: Youtube
Oče se poslovi od mlade hčere in odide. Tako kot prostrane nizozemske pokrajine
doživljajo svoje letne čase, dekle preživlja svoje. Postane ženska, si ustvari družino in se s
časom postara, a v njej nenehno živi močno hrepenenje po očetu.
Youtube: www.youtube.com/watch?v=wTIkvwwC23A

Juan Antonio Bayona

Sedem minut čez polnoč
A Monnster Calls

2016, 108 min, podnapisi, angleščina,
distribucija Blitz Film & Video Distribution, 12 +
vir fotografije: IMDB
Film posnet po istoimenski knjižni uspešnici Patricka Nessa, pripoveduje zgodbo o
trinajstletnem dečku Conorju, ki se sooča z materino hudo boleznijo. Starodavna, divja
pošast želi od dečka resnico. Pove mu tri zgodbe, četrto pa bo deček moral povedati sam.
Več o filmu in napovednik na spletni strani IMDB
Zaloga DVD v knjižnicah – COBISS
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Michaël Dudok de Wit

Rdeča želva
La Tortue rouge

2016, 80 min, brez dialogov,
distribucija Demiurg, 13 +
Presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi
povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni.
Dodatne vsebine na strani Kinodvora:
• Napovednik in več o filmu
Zaloga DVD v knjižnicah – COBISS

Shannon Murphy

Mlečni zobje
Babyteeth

Avstralija, 2019, 118 min, angleščina, 15+
vir fotografije: IMDB
Milla je resno bolna najstnica, ki se noro zaljubi v dilerja Mosesa. Ko dekle v nepričakovani
ljubezni najde novo voljo do življenja, se stvari zapletejo, saj dotedanja moralna pravila
zletijo skozi okno. Nekaj, kar se je sprva zdelo kot katastrofa, zdaj postane zgled, kako
hvaležni moramo biti za vsak trenutek tega čudovitega kaosa, ki mu rečemo življenje.
Več o filmu in napovednik na spletni strani IMDB
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FILMSKE ZGODBE O MINLJIVOSTI, zgodbe o življenju in smrti, izgubi, žalosti ter spominih
Publikacijo so pripravili prostovoljci Slovenskega društva Hospic ob podpori strokovnih
delavcev društva in v sodelovanju z Javnim zavodom Kinodvor. Pri pripravi so sodelovali:
izbor filmov Živa Jurančič in Miralem Zec, predgovor Meta Aljaž, uredila Radmila Pavlovič
Blatnik, oblikovanje Monika Glavonjić, spletna objava Edin Duraković.
Prva izdaja
Ljubljana, julij 2020
Publikacija je izdana v elektronski obliki in je brezplačno na voljo na spletni strani
Slovenskega društva Hospic.
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