
14. Kino Otok nadaljuje filmsko pot po Ljubljani in tudi po digitalnih platformah  

 

V nedeljo se je sklenil petdnevni izolski del 14. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola 

Cinema. Tokrat je Izolo obiskalo 39 filmskih gostov, od katerih jih je 15 pripeljalo svoje filme in jih v 

pogovorih po filmih publiki tudi predstavilo. V novem programu za filmske profesionalce PRO OTOK je 

sodelovalo 22 filmskih ustvarjalcev, filmskovzgojni program Podmornica - Otok za mularijo pa je 

soustvarjalo 7 gostov.  

 

Direktorica Kino Otoka Tanja Hladnik je ob festivalskem zaključku povedala, da “film postane celota šele, ko ga 

uzre oko gledalca, in tako tudi festival Kino Otok zares zaživi, ko se v Izoli zberemo filmski ustvarjalci in ljubitelji 

filma.” Vsi ti filmu predani ljudje so letos prišli od blizu in daleč, iz kar desetih različnih držav sveta. Odvrtelo se 

je 50 filmskih programov, več kakor 113 kratkih in celovečernih filmov, ki jih je doživelo na tisoče gledalcev. Pet 

dni filmskega bivanja v Izoli je pripravila stoglava festivalska ekipa. 

 

Otoška karavana se je iz Izole v ponedeljek premaknila v Ljubljano. Najprej je Kinodvor v sodelovanju z 

Zavodom Bunker gostil film Kongo na sodišču Mila Raua, prihodnji teden pa se bo v kinodvorano vrnila še 

otoška Jupitrova luna Kornéla Mundruczója.  

 

Nocoj bo otoški program dosegel Slovensko kinoteko s francoskim pustolovskim filmom Divji fantje Bertranda 

Mandica, jutri pa bo kinotečni program obarvan otoško še s ★ otoškega gosta Johanna Lurfa, ki je svoj svoj 

kronološki niz posnetkov zvezd iz filmov predstavil v Izoli, v Ljubljani pa ga bo na veliko platno pospremil 

Dragan Živadinov. 

 

V Kinodvorovem sklopu programa Kinobalon bosta čez vikend na ogled navdušujoč film Revolucija lesenih 

konjičkov, eden od treh filmov, med katerimi so izbirali mladi filmski žiranti na letošnjem Evropskem dnevu 

mladega filmskega občinstva, in zgodba o superjunaštvu prijateljstva Superjunakinja Modo režiserja Likariona 

Wainaine. 

 

Letos se otoško širimo še na digitalne platforme, prek katerih si lahko filmski navdušenci ogledate filmske 

vsebine tudi iz domačega naslanjača. V sodelovanju s prvo regionalno balkansko platformo Cinesquare 

podeljujemo brezplačna dostopa do dveh filmov. Johanno, enega starejših filmov Kornéla Mundruczója, 

režiserja letošnjega otoškega filma Jupitrova luna, in film sekcije Podmornica ter nominiranca za letošnjo EFA 

Evropsko nagrado mladega filmskega občinstva, Revolucija lesenih konjičkov (Hobbyhorse Revolution, 2017), 

si bo možno z geslom ogledati do 15. julija. Na Vimeo kanalu Otok pa so do 20. julija na voljo neomejeni 

ogledi izbranih filmov iz sekcije Video na plaži ter letošnjih izbranih obetavnih montažerjev in oblikovalcev 

zvoka iz Hrvaške, Italije in Slovenije programa PRO Otok: FOKUS. 

 

Veseli bomo, če nam boste pomagali z obveščanjem javnosti! 

 

 


