
 

 

NA OTOKU: EVROPSKI DAN MLADEGA FILMSKEGA OBČINSTVA 

 

Izola, nedelja, 8. maj 2016 
 
V nedeljo, 8. maja 2016, je zavod Otok v Art kinu Odeon v Izoli že četrtič izvedel Evropski dan 

mladega filmskega občinstva – filmsko-vzgojni dogodek za mlade ljubitelje filma med 12. in 14. 

letom starosti. Najstniki so si sočasno s sovrstniki iz kar 27 evropskih držav ogledali tri nominirane 

filme, jih komentirali v živahnih vodenih pogovorih in na koncu kot prava filmska žirija izbrali 

zmagovalca.  

Letošnji nominiranci za nagrado mladega filmskega občinstva so bili:  

Preobrazba deklet (Pojkarna, Alexandra-Therese Keining, Švedska, 
2015, 104 min). Tri socialno izključene najstnice odkrijejo skrivnostno 
rastlino, ki jih začasno preobrazi v fante. Je živeti v fantovski koži morda 
svobodneje kot v dekliški? Zgodba o spolnem prebujenju s primesmi 
fantazije. 

 

Rauf (Rauf, Bariş Kaya, Soner Caner, Turčija, 2016, 94 min). Deček Rauf 
se prvič zaljubi. Upa, da bo starejšo Zano osvojil z roza blagom – njeno 
najljubšo barvo. Vendar njegova misija ljubezni ni preprosta, saj roza 
barve še nikoli ni videl. Medtem v zasneženi vasi odmevajo tragedije 
okoliškega turško-kurdskega konflikta.  

 

Miss Impossible* (Jamais contente, Emilie Deleuze, Francija, 2016, 
90min). Odraščanje trmaste Aurore ni preprosto. Trinajstletnica z 
brezkompromisnimi pogledi na šolo, fante, družino in prijatelje v iskanju 
svoje poti poskrbi za življenje, polno zabavno dramatičnih trenutkov. 
*Urejanje prevoda naslova je v teku. 

 

Evropski dan in nagrada mladega filmskega občinstva je dogodek, ki je nastal kot pobuda Evropske 

filmske akademije, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma. 

Poteka od leta 2012, zavod Otok ga je prvič pripravil že naslednje leto in tako Izolo uvrstil na 

zemljevid evropskega filmskega dogajanja tudi za najstnike.  

Cilj tega izjemnega evropskega projekta filmske vzgoje je namreč oblikovanje samostojnih in 

kritičnih uporabnikov sodobnih medijev, ki bodo v prihodnjih desetletjih prispevali k izboljšanju 

družbenega okolja. 

Osnovno šolo Brežice so zastopali naslednji učenci: Matic Antolovič, Jakob Fifnja, Veronika Strnad 
in Mauren Davidovič.  

 

 

 



 

 

Na dogodek smo se pripravljali tako, da smo si ogledali štiri filme, nato pa so učenci pisali filmske 
kritike v angleškem jeziku. Organizatorji so naše učence pohvalili kot inovativne, razmišljujoče in 
ustvarjalne. 

Čestitke vsem! 

                                                                                                                                                Mentorica: 
Petra Vaš, prof. 

 

 


