
Pionirski festivali umetniške ustvarjalnosti
Otroci in mladostniki Filmski festival ZOOM. 13 s 501 filmom in 17.
otroški festival gledaliških sanj s 56 skupinami

Ljubljana - Na Letošnji tridnev-

ni mednarodni filmski festival za
otroke in mladostnike ZOOM.13,
ki se v Festivalni dvorani in dru-

gih prostorih Pionirskega doma

začenja danes, je prijavljen 501

izdelek, večina, 418, je tujih fil-

mov iz 68 držav. Direktorica Pio-

nirskega doma Vika Potočnik pra-

vi, daje s filmi odziv posamezne
generacije na dogajanje v svetu

na dlani.

Aleš Stergar

Tekmovalci mednarodne sekcije

pogosteje razmišljajo o vojni, sre-

čujejo se s problematiko rasnega
razlikovanja, istospolnih odnosov,

sprašujejo se o svoji prihodnosti,

v slovenski sekciji pa so pogostejše
tematike medsebojnih odnosov in

družbenega statusa. Slovenski ani-

mirani filmi so primerljivi s tujimi,
pravi Vesna Tripkovič, ki v Pionir-

skem domu vodi oddelek za kultu-

ro. Vsem domačim in tujim osnov-

nošolcev do 15. leta in mladincem

do 19. leta pa je skupno zavedanje o

varovanju okolja in uporabi ter iz-

koriščanju sodobne tehnologije, ki

je dostopna praktično vsem, saj so
filmi posneti tudi z mobilnimi tele-

foni. To dokazujejo barvni filmi iz

Tajske in Bangladeša.
Filme v tekmovalnem delu bo

ocenjevala tričlanska strokovna ži-

rija, projekcije pa bodo spremljale
še strokovne delavnice. Vika Potoč-
nik zaznava v Sloveniji na področju

filmske vzgoje sivo liso, premalo
pogovorov o aktualnih temah, po-

sledica tega je razlika med sloven-

skimi in tujimi filmi v tematikah in

kakovosti.

Gledališke sanje

Dober teden po filmskem festiva-

lu, 1. aprila, pa se bo v Festivalni
dvorani Pionirskega doma začel
štirinajstdnevni 17. otroški festi-

val gledaliških sanj, na katerega je
prijavljenih 56 gledaliških skupin z
840 nastopajočimi in 128 mentorji,

ki so po besedah pomočnice direk-

torice Bjanke Kršmanc v teh letih,
ko zaznavajo neverjeten napredek,

v Pionirskem domu našli zavezni-

ke, prijatelje, ki pomagajo k boljši
kakovosti njihovega dela.

Letošnja nadgradnja bo Impro
dan 12. aprila, ko se bo v povezavi

z Young Theatrom - Mladim gleda-

liščem, predstavilo 20 skupin. Im-

provizacija je po besedah Bjanke

Kršmanc, ki vodi ta evropski pro-
jekt, v katerem je Pionirski dom

vodilni partner, sodelujejo pa še
tri države, pomembna v gledališču

in vsakdanjem življenju, saj impro
tehnike mladim in odraslim omo-

gočajo, da se lažje soočajo z neu-

spehi in problemi.
Poslanstvo Pionirskega doma

je spodbujanje mladih k avtorske-

mu delu na likovnem, literarnem,

filmskem in gledališkem področju.
Doseči želijo, da otroci niso samo

poslušalci in poustvarjalci, tem-

več da tudi ustvarjajo, od pisanja
besedil in scenarijev do priprav
uprizoritev in samih predstav. Na

festivalih imajo strokovne žirije in

njihova običajna ocena je, da gre za
izjemne dosežke, ki jih od otrok in

mladine ne pričakujejo.
Letošnja novost Pionirskega

doma je dramski natečaj, s katerim

spodbujajo mlade k lastnemu izra-

žanju. Prijavilo se je 18 avtorjev v
starosti od osem do 14. let, gre pa za
neverjetno kakovostne tekste, dra-

me absurda. Zmagovalno besedilo,
ki ga še niso razglasili, je zapisano

vešče in bi bilo vredno uprizoritve

v vseh profesionalnih gledališčih.

Udeležba na (osmih) festivalih,
ki jih vsako leto organizira Pionir-

ski dom, je odlična, ne delajo pa

samo festivalov, pomemben pro-
jekt je izobraževanje mentorjev.

Naš šolski prostor je po besedah
Vike Potočnik željan takšnih (men-

torskih) izobraževanj, kjer dobivajo
poleg teoretičnih predvsem prak-
tične izkušnje.

Pionir pri učenju jezikov

Pionirski dom je bil pionir pri uče-
nju tujih jezikov pri nas in ima več

kot 60-letno tradicijo, ugotavlja
vodja oddelka za tuje jezike in kul-

ture Karmen Feher Malačič. Imel
je precej vpliva na redno izobra-
ževanje, zdaj gre za prostočasovno

dejavnost z razvitimi lastnimi me-

todami poučevanja tujih jezikov.
Nekaj dodatnega glede na šole je
kreativnost, sposobnost lastnega

izražanja, kjer je pomembno, da
se otroci ne bojijo govoriti. Več kot
petsto tečajnikov se letos uči tri-

najst jezikov, v Pionirskem domu
pa je mogoče opraviti tudi medna-
rodno priznane izpite.

Otroci in njihovi starši so s po-

nudbo Pionirskega doma izjemno

zadovoljni, saj ne gre le za znanje,

temveč tudi za odnos z vrstniki in

pedagogi. Dejavnosti medsebojno

prepletajo - jezikovne tečaje z li-
kovnim ustvarjanjem, gledališče
z improvizacijo ali likovno dejav-

nostjo in podobno. V Pionirskem

domu so ponosni na svojo tradici-

jo, ustanova je bila pionir na svo-

jem področju kulturno-umetni-
škega ustvarjanja otrok in mladine,
ki je temelj kritičnega mišljenja. S
tradicijo ustvarjajo nove vsebine
mladi, ki se radi vračajo, med njimi

so tudi izvrstni pedagogi.
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Retro oprema

V letu 2018 je Pionirski dom posloval pozitivno, ob glavnem financerju,

ki je MOL, je bilo 53 odstotkov že lastnih prihodkov iz tržnih dejavnosti

in udeležbe na razpisih. V začetku lanskega leta so odprli po celem letu

prenove in izgnanstva prenovljeno stavbo na Komenskega ulici, kije več
ali manj namenjena likovnemu ustvarjanju, nekaj opreme pa še manjka.

Vika Potočnik se veseli obnove prostorov Pionirskega doma in Festival-

ne dvorane, saj se četrt stoletja, razen lastnih vlaganj, v te prostore ni

vlagalo, tako daje oprema - table, kasetniki itd. - tudi stara, malo »retro

scena«. Tudi med obnovo stavbe na Komenskega ulici so vse dejavnosti -
pač na drugih lokacijah - potekale nemoteno. Če bi bilo treba, bi delovali

tudi pod šotorom. Dogovor s Slovenskim mladinskim gledališčem (SMG)

je tak, da gre gledališče v novo stavbo, Pionirski dom pa ostane v Barago-

vem semenišču. Vika Potočnik si želi, da bi tam ostal tudi študentski dom

Akademski kolegij, kjer bi najraje videla študente umetniških akademij.

V obnovljeni vili na Komenskega ulici je dom likovnikov.

Festivalsko leto seje začelo z znanstvenim festivalom Hokus Pokus. Foto Blaž SamecO
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