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Povzetek: 

Stari rezbar Pepe izdela lutko. Toda zgodi se nekaj čarobnega – nagajiva lutka začne govoriti, 

lahko pa tudi hodi, teče in jé tako kot vsi dečki. Pepe ga poimenuje Ostržek in ga vzgaja kot 

lastnega sina. Toda Ostržku je težko biti priden. Zlahka se pusti speljati na kriva pota in tako 

prehaja iz ene nezgode v drugo, pri čemer ga razbojniki osleparijo, ugrabijo in lovijo po 

fantazijskem svetu domišljijskih bitij od trebuha ogromne ribe do Dežele igrač in polja čudežev. 

Njegova zvesta prijateljica vila s turkiznimi lasmi mu skuša predočiti, da se njegove sanje, da bi 

postal resnični fant, nikoli ne bodo izpolnile, dokler se dokončno ne poboljša.   

 

Režiser Matteo Garrone se je zaljubil v zgodbo o Ostržku, ko je imel pet let. Iz tistega obdobja ima 

celo zgodboris, v katerem si je zamislil, kako bi posnel film o njem. Skušal ga je posneti na karseda 

realističen način z močnim fokusom na scenografiji in ustvarjanju fantazijskih figur.  

Njegov Ostržek je prejel številne nagrade za masko, kostume in scenografijo, kot je nagrada 

Davida di Donatella leta 2020, zdaj pa je nominiran tudi za oskarja za najboljšo kostumografijo in 

masko.   

 

Intervju z Matteom Garronejem: https://www.youtube.com/watch?v=VyVZTZk3kX0 

 

 

 

 

 

OSTRŽEK  

Italija, Francija, 2019 / 125 min 

Fantazijski, pustolovski film 

Priporočeno za starejše od 12 let  

 

Režiser: Matteo Garrone  

Glavna igralca: Roberto Benigni (Pepe),  

   Federico Ielapi (Ostržek)  

https://www.youtube.com/watch?v=VyVZTZk3kX0
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Ozadje:  

Ostržek je svetovno priljubljena knjiga za otroke, ki jo je napisal Carlo Collodi leta 1883. Po njej so 

posneli že vsaj trideset filmov. Oskarjevec Roberto Benigni je režiral starejšo priredbo Ostržka iz 

leta 2002, v kateri je tudi igral naslovnega junaka, tokrat pa je nastopil v vlogi Pepeta. Ostržek je 

lesena lutka, ki oživi in gre skozi veliko strašnih in čudnih dogodivščin, dokler se mu želja, da bi 

postal resnični fant, končno ne uresniči.    

Temeljno sporočilo zgodbe je, da mora Ostržek zato, da bi postal resnični fant, poslušati odrasle, 

svojega očeta in učitelje, kar je danes deležno kritik, saj so taki koncepti uvrščeni pod t.i. strupeno 

pedagogiko. Predpostavlja se, da je Carlo Collodi hotel kritizirati in satirizirati vzgojne prakse, ki so 

prevladovale v tistem času.  

 

Več o tem najdemo v recenziji Janicka Noltinga: 

»V bistvu je bil Ostržek vedno zelo temačna zgodba, polna sumljivih likov in 

fizično nasilnega telesnega humorja. Konec koncev je ena prvih nezgod na 

njegovi odisejadi to, da mu zgorijo noge. Lutka se mora potem plaziti po tleh, 

medtem ko njene pohabljene noge še vedno tlijo. Subliminalno sporočilo 

izvirnika – Tisti, ki noče poslušati, mora občutiti. – je v novi priredbi še vedno 

zelo prisotno. Collodijev roman je poln strupene pedagogike in z današnje 

perspektive brezupno zastarel. Ni prostora za osebni razvoj, saj Ostržek lahko 

postane resnični fant le, če uboga pravila vseh vselej poučnih in pridigarskih 

odraslih in se podvrže razsvetljenskim vrednotam družbe, kjer otroška 

naivnost in veselje nimata mesta. V literarnih študijah je to, ali je Carlo Collodi 

vztrajal pri starinskih vrednotah, kot je slepa ubogljivost, ali je hotel satirizirati 

potrebo ljudi, da nadzorujejo svoje otroke, kontroverzno vprašanje.«    

 

Mestoma zelo nazorne podobe v filmu bi ob Ostržkovi živahni osebnosti in naturalističnem videzu 

filma v splošnem bile lažje prebavljive v medijih, kot sta književnost oziroma animirani film, saj ta 

omogočata večje ravni abstrakcije. Zato je priporočljivo, da žirijo opremite s strategijami 

spopadanja z bolj grozljivimi deli filma (po možnosti naj film gledajo podnevi in z ljudmi, ob katerih 

se počutijo prijetno). 

  

Sprožilec: Elementi grozljivke, temne in grozeče podobe, veliko nevarnosti (gorenje, ugrabitev, 

obešanje, to, da si sam v gozdu, pretepanja v šoli, spreminjaje v živali, utapljanje, to, da te živega 

pojejo) in fantazijske figure v realističnem okolju so lahko moteči dejavniki: ni jasno, komu lahko 

zaupamo. Obrat pravice (resnica je kaznovana).    

 

Začetek/konec: umeščen v resnično vas, sicer pa v fantazijski svet.  

 

 

Možna vprašanja:  

V katerem času se film dogaja? Po čem sklepate?  

Kakšna se vam zdi Pepetova vas?  

Gre za realističen ali za fantazijski svet?  

Katere fantazijske figure se pojavijo? (liki, ki so pol ljudje, pol živali, govoreče lutke, vile)  
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Glavni junaki: 

Osupljivo je, da se zdi, da Pepetovo vas naseljujejo zgolj starejši moški iz delavskega razreda. 

Razen polža in modre vile skorajda ni ženskih likov.   

 

Pepe je prikupen, čudaški tesar, ki je predan svoji obrti in marljiv, a nima denarja. Ko vidi lepo 

izdelane lutke potujočih lutkarjev, dobi navdih, da izdela svojo lutko. Ostržka ima rad kot sina in se 

neizmerno trudi, da bi mu zagotovil primerno vzgojo. Zanimivo je, da se nihče ne čudi, da je lutka 

živa – vsi v vasi sprejmejo Ostržka kot Pepetovega sina.  

 

Ostržek, lesena lutka, ki oživi, je seveda glavni junak. Željan se je učiti in odkrivati svet okoli sebe, 

njegova radovednost in trmoglavost pa ga pogosto spravita v težave. Obnaša se kot deček in je na 

Pepetovo veliko nezadovoljstvo občasno lahko tudi nagajiv. Kljub vragolijam je dobrosrčen in se je 

pripravljen žrtvovati, da bi rešil druge. Njegova največja želja je, da bi postal resnični fant.  

 

     

© Greta-De-Lazzaris 

 

Drugi liki: 

Govoreči čriček je glas razuma v filmu. Večkrat se pojavi, da bi Ostržku svetoval, vendar ta tega 

ne ceni vedno.   
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Mojster Višnja je Pepetov učitelj, ki ima strašljivo izkušnjo s polenom, ki se začne tresti pred 

njegovimi očmi. Svojemu nekdanjemu vajencu podari poleno, ker ga ta potrebuje za izdelavo 

lesene lutke.   

 

Lastnik lutkovnega gledališča je zelo velika, impozantna figura z dolgo črno brado, ki nosi črn 

klobuk in črn plašč. Ugrabi Ostržka in ga skoraj živega sežge le zato, da bi podkuril ogenj. Vendar 

pa je zmožen tudi milosti, če drugi apelirajo na njegovo nežnejšo plat. Premisli si, ko se Ostržek 

hoče žrtvovati, da bi rešil drugo lutko.  

Zato Ostržka izpusti, da bi se vrnil k očetu, poleg tega pa mu da tudi zlato.  

 

Lisjak in maček sta potepuha, ki naletita na Ostržka na njegovi poti domov. Očitno imata nekaj 

slabega za bregom in mu ponudita pomoč, zato da bi ga kasneje izkoristila in mu ukradla zlatnike.  

Izkaže se, da sta celo pripravljena moriti, ko Ostržka obesita le zato, da bi se izognila ugrizom. 

 

Modra vila in njena polžja guvernanta več kot enkrat rešita Ostržka in mu dasta nekaj 

priložnosti, da se izkaže za vrednega, da postane resnični fant. Ko se Ostržek in vila prvič srečata, 

sta istih let, toda naslednjič je vila že odrasla, tako da čas zanjo teče hitreje. Zdi se, da jo Ostržek 

zabava, in na koncu je ona tista, ki ga spremeni v resničnega fanta. 

 

Deček Trlica je Ostržkov prvi resnični prijatelj, ki ga pregovori, da se mu pridruži na poti v Deželo 

igrač, kjer ju spremenijo v osla. 

 

 
 

 

 

Svet OSTRŽKA  

 

 
 

Pepetova vas: 

Ljudje so prijazni in pomagajo drug drugemu, vendar je veliko revščine in tudi Pepe je na tesnem z 

denarjem. Njegov dom je majhen in prašen, a ko Ostržek oživi, svetloba postane toplejša in vidimo 

lahko, kako dobrodošel je.  

 

Na svojem potovanju Ostržek spozna veliko različnih krajev.  

Katerih se spomnite? 

Kako so bili videti? 

Kakšna je bila svetloba? Kakšne so bile barve?  

Kaj so predstavljali? 

 

Možna vprašanja:  

Ostržek na potovanju sreča veliko različnih likov. Katerih se spomnite? Jih lahko opišete?  

Kaj predstavljajo? 
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Lutkovno gledališče: 

Lutke na odru med občinstvom opazijo Ostržka in ga prepoznajo za svojega – za živo lutko brez 

niti. Opozorijo ga, a je prepozno, lutkar ga je že ujel.   

 

Polje čudežev: 

Maček in lisjak skušata prepričati Ostržka, da obstaja polje, na katerem mora le izkopati luknjo in 

vanjo zakopati zlato, da se bo to pomnožilo. 

 

Dom modre vile: 

Stara velika in lepa hiša in varen prostor za Ostržka z veliko svetlobe, zraka in topline. Vila je 

prijazna voditeljica veliko fantazijskih bitij, kot so polžja dama, mačji varnostnik in ptičji zdravniki. Ti 

sprejmejo njeno vodstvo v vseh njenih starostnih oblikah, celo v otroški.   

 

Šola: 

Vila pošlje Ostržka v zelo temačno šolo s slabim in strogim učiteljem, ki dejansko uživa v fizičnem 

kaznovanju svojih učencev, ko ti česa ne vejo, toda otroci držijo skupaj in najdejo majhne načine, 

da se mu maščujejo.  

 

Dežela igrač: 

Dečki želijo pobegniti od težkega šolskega in vaškega življenja in postanejo ujeti v Deželi igrač, ki 

se sprva zdi zabaven kraj, kjer lahko počnejo, kar hočejo, toda ponoči se spremenijo v osle, zjutraj 

pa jih prodajo. 

 

Drugi kraji: 

Morje 

Cirkus 

Trebuh kita (morskega psa)  

Prazna koča 

Kmetija, kjer Ostržek začne delati, da bi pomagal Pepetu  

 
 
 
Maska in posebni učinki:  

Izjemen videz likov je bil dosežen z umetelnostjo maskerjev, ki so delali s številnimi maskami in 

telesnimi podaljški in protezami (kot so veliki nosovi ali lesena koža lutk), zmešanimi z digitalnimi 

posebnimi učinki. Antropomorfni liki, ki so pol živali, pol ljudje, kot sta polž ali čriček, so res 

neverjetni in ustvarjeni z veliko ljubezni do detajlov, zaradi katerih je iluzija popolna. Za to, da so 

devetletnega  Federica Ielapija, ki igra Ostržka, pripravili za snemanje, so potrebovali štiri ure na 

dan. Kratek posnetek s snemanja: https://www.youtube.com/watch?v=RJoLIl8gW20 

 

 
 

Možna vprašanja:  

Kaj ste opazili glede maske in videza likov?  

Kako mislite, da so bili ti videzi ustvarjeni? 

https://www.youtube.com/watch?v=RJoLIl8gW20
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Kamera/perspektive:  

Maček in lisjak sta posneta od spodaj, zaradi česar se zdita večja in bolj grozeča. Epizode se 

pogosto začnejo in končajo s totalom. 

 

Barve prizorišč: 

Mesto je zelo umazano in ne preveč barvito. Vse, vključno z meščani, se zdi prekrito s prahom, kar 

je skladno z njihovimi življenji delavnih ljudi. Vzdušje je malo mrko in zdi se, da prebivalci niso 

preveč prijazni drug do drugega.   

V filmu so temne barve uporabljene za predstavitev zloveščih likov ali nevarnih situacij, medtem ko 

svetlejše barve običajno označujejo varna mesta, polna dobronamernih ljudi in bitij. 

 

 
 

Glasba: 

Glasba je minimalistična v smislu, da je uporabljenih zelo malo inštrumentov. Prizore spremljajo 

klasično navdahnjeni zvoki. Sega od vedrih in veselih melodij, ki zvenijo kot ptičje čivkanje, do zelo 

temačnih, turobnih godal, zaradi katerih se ti naježi koža.     

 

 

 
 
 
Teme, o katerih bi se lahko pogovarjali: 

 

»Resnični« človeški fant? 

Kaj pomeni biti človek, še posebej v svetu, ki je poln nečloveških (ali ne le človeških) bitij in likov? 

Zakaj hoče Ostržek spremeniti to, kar je? Od kod izvira ta želja? Je povezana z odraščanjem?  

 

Kdo rešuje koga? 

Od trenutka, ko Ostržek izgine, ga Pepe skuša najti. Toda ko se končno spet srečata v kitovem 

trebuhu, je Ostržek tisti, ki ne obupa in reši Pepeta in sebe (ter tuno, ki ju spravi na obalo). Potem 

je tudi Ostržek tisti, ki začne preživljati Pepeta.  

 

Kaj mora Ostržek narediti, da se spremeni v resničnega fanta?  

Možen odgovor: 

Ko vila vidi, da Ostržek ne misli več le nase, pač pa je nesebično predan očetu, ga spremeni v 

resničnega fanta. 

 

Možna vprašanja: 

Kaj ste opazili glede zvoka? 

Kakšna čustva vzbudijo zvoki? 

Možna vprašanja:  

Kakšno je osnovno vzdušje v svetu, v katerem se film odvija?  

Kako je to vzdušje ustvarjeno? 

Kaj ste opazili glede prizorišča v različnih situacijah?  

Kako se osvetlitev in barve spreminjajo glede na različne situacije? 
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Komu lahko Ostržek zaupa?   

Celotno potovanje je polno trenutkov, ki zadevajo vprašanje, komu lahko zaupamo. Zdi se, da 

Ostržek vedno zaupa ali ne zaupa napačnim ljudem.   

Po eni strani noče poslušati nasveta zelenega črička, ki ga skuša posvariti in mu pomagati, toda na 

precej odkrit in neposreden način. Po drugi strani pa kar naprej verjame lažem lisjaka in mačka, ki 

ga od začetka skušata le prevarati, a sladko govorita in se pretvarjata, da sta njegova prijatelja.   

Toda maček in lisjak nista edina nevarna lika, ki ju Ostržek sreča. Kasneje gre še z nekaj dečki v 

Deželo igrač, kjer se po dnevu zabave in igre spremenijo v osle! Starec, ki vlada Deželi igrač, jih 

proda. Ostržek mora potem delati v cirkusu. Vila ga vidi, a se odloči, da mu tokrat ne bo pomagala. 

Ostržek se poškoduje in direktor cirkusa se ga hoče takoj znebiti. Na srečo se v tem trenutku 

spremeni nazaj v lutko in odplava stran, dokler ga ne pogoltne kit in se spet združi s Pepetom. 

Ostržek prehaja od slabe situacije v slabšo, dokler končno ne začne zaupati svoji presoji in 

sprejemati lastnih odločitev.   

 

 
 

Obvestilo: Med snemanjem filma ni bila poškodovana nobena žival. 

 

 

Pedagoško gradivo je za namen EFA Evropske nagrade mladega filmskega občinstva pripravljeno 

s strani Evropske filmske akademije in zavoda Otok. 

 

Možna vprašanja: 

Se spomnite, kdo hoče Ostržka prevarati in kdo mu skuša pomagati?  

Se spomnite, komu Ostržek pomaga na svojem potovanju?  

Zakaj je pomembno zaupati? Kako ugotoviš, da nekomu ne moreš zaupati?  


