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Animirani film WOLFWALKERS je nominiran za nagrade BAFTA, Zlati globus in Oskar.   

 

Kratek opis: 

V času vraževerja in čarovnij gre mlada Robyn Goodfellow z očetom na lov na še zadnje volčje 

kardelo na Irskem. Medtem ko odkriva prepovedano ozemlje zunaj mestnega obzidja, spozna 

deklico Mebh, ki pripada skrivnostnemu gozdnemu plemenu, katerega člani naj bi se ponoči 

spreminjali v volkove. Medtem ko Robyn pomaga iskati Mebhino pogrešano mamo, se je vse bolj 

spoznava s čarobnim svetom Mebhinega plemena in se začne tudi sama spreminjati v volka, ki naj 

bi ga njen oče dokončno iztrebil. 

 

Čas in kraj: 1650, sredina 17. stoletja, Kilkenny, Irska 

 

Ključni pojmi:  

Okoljevarstvo, volkovi, izguba staršev, zatiranje 

 

Angleška državljanska vojna   

https://en.wikipedia.org/wiki/Confederate_Ireland 

 

Lik lorda protektorja temelji na resničnem lordu protektorju Oliverju Cromwellu: 

https://wiki.kidzsearch.com/wiki/Cromwellian_conquest_of_Ireland 

 

WOLFWALKERS 
 

Irska, Luksemburg, Francija, 2020 / 103 min 

Animiran pustolovski film, odraščanje,  

malo zgodovine, malo pravljice 

Priporočen ogled otrokom od 8. leta naprej 

 

Režija:  Tomm Moore, Ross Stewart  

Glavni vlogi:  Honor Kneafsey (Robyn Goodfellow)  

  Eva Whittaker (Mebh Óg MacTíre)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Confederate_Ireland
https://wiki.kidzsearch.com/wiki/Cromwellian_conquest_of_Ireland
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Začetek/konec:  

Na začetku sta deklici iz nasprotnih si svetov, a se skozi zgodbo vse bolj zbližujeta. Robyn kmalu 

ugotovi, da veliko bolj spada v Mebhin svet kot v svojega.  

Na koncu se vse dobro konča, Robyn in njen oče postaneta člana volčjega krdela, ki mora zgolj 

stran od mesta, poiskati si mora nov gozd. Ko se Moll in Bill zaljubita, postaneta Robyn in Mebh 

celo 'sestri'.  

 

Junaki: 

Robyn in njen oče Bill Goodfellow sta se ravno preselila v irsko mesto Kilkenny. Večina 

meščanov ju ne mara, ker sta novinca in, kar je najhuje, Angleža. Bill je lovec na volkove in dela za 

lorda protektorja. Prav tako varuje svojo malo Robyn, kot je obljubil njeni materi. Robyn ne sme 

nikoli na lov z očetom, saj bi bilo to proti pravilom lorda protektorja. Namesto tega mora gospodinjiti 

kot vsa dekleta in ženske v mestu.   

 

Billa je strah, da ji ne bo mogel vedno pomagati. Njena mama je očitno umrla ne prav dolgo nazaj, 

tako da jo oba še vedno močno pogrešata. Robyn je pametna, močna in uporniška deklica z bujno 

domišljijo. Je tudi zelo nadarjena pripovedovalka zgodb in strelka z lokom. Tudi sama bi nekoč 

rada lovila volkove. Sokol Merlin je njen družabnik in povezava med obema svetovoma, med 

mestom in gozdom. Robyn se ne čuti povezana z mestom, ni ji všeč, kako meščani in lord 

protektor ravnajo z njo. Zato izkoristi prav vsako priložnost, da gre v gozd, kjer je lahko svobodna 

in neobremenjena s pričakovanji drugih ljudi.  

 

Na drugi strani so skrivnostni in mogočni Slovolki, Mebhino in Mollino volčje krdelo. Skupaj živijo v 

gozdu, kjer ni človeških pravil in pričakovanj.  Ko Mebh in Moll zaspita, se spremenita v volkova. 

Ko se zbudita, spet dobita človeško podobo. Sta vodji krdela, imata pa tudi zdravilno moč. Mebh je 

močna kot narava, ki jo obdaja. Je divja, zabavna in dobrega srca, zna pa pokazati tudi zobe, ko je 

treba: »Nič se ne bojim, vse bom požrla.« Mesta sploh ne mara, od tam so ji všeč samo »dobrote«, 

kot je kruh. Seveda vzljubi tudi Robyn, pomaga ji, da se poveže z naravo in tudi pri spreminjanju v 

volka, potem ko jo po nesreči ugrizne.  

 

Lord protektor je angleški vladar v irskem mestu Kilkenny, ki seje strah med ljudmi. Je zelo veren 

in zahteva, da ga vsi ubogajo, v nasprotnem primeru jih kaznuje. V opozorilo začne pobijati 

volkove. Da bi dosegel svoja prav in imel nadzor nad vsem, hoče zavladati tudi naravi. Strogost, ki 

vlada mestu, se kaže z ostrimi in geometrično oblikovanimi hišami in ulicami. 

Navdih za lorda protektorja so ustvarjalci dobili pri Oliverju Cromwellu, čas in kraj dogajanja pa se 

ujema z angleško državljansko vojno v 17. stoletju. 

 

Ovčji pastir ima majhno, a pomembno vlogo. Voljkulja Moll ga je nekoč rešila in pozdravila, tako 

da pozna Snovolke. Pastir ne verjame, da bo lord protektor mestu prinesel kaj dobrega. Celo 

norčuje se iz njega, za kar je kaznovan. Lord protektor se takrat ustraši, da bi takšno 

nespoštovanje med drugimi meščani pripeljalo do novega upora. Pastir in Robyn se spoprijateljita. 

Pred mestnim obzidjem rad prisluhne prelepemu volčjemu zavijanju.   
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Možne teme za pogovor: 

Prijateljstvo 

Spoznavanje in zbliževanje z nekom, ki se ti sprva zdi zelo drugačen (zaradi drugačnega načina 

življenja) ali pa prihaja iz sveta, ki ga ne poznaš. Prijateljstvo v dobrem in slabem, to, da nekomu 

zaupaš, mu oprostiš, se zbližaš z njim. Da nečemu pripadaš - volčjemu krdelu ali izbrani družini. 

»Zdaj sva dve!«  

 

Strah  

Kaj naredi človeku strah?  

Kako obrne lord protektor strah v svojo korist? 

Kako lahko nadziramo svoj strah?  

 

Bill and Robyn se pogovarjata o strahu: 

Bill: »Morava ubogati ukaze!« 

Robyn: »Ampak zakaj, oče?« 

Predlogi za vprašanja: 

O čem govori film? Katere teme obravnava? 

Kdo so glavni junaki v filmu? Kako bi jih opisali? 

Lahko opišete oba svetova? (mesto, gozd) 

Kakšne so razlike in podobnosti med obema svetovoma?  

Kako bi opisali odnos med meščani in naravo? 

Kaj veste o volkovih? Kako so volkovi pogosto predstavljeni v filmih in pravljicah? Kako jih 

prikaže ta film? 
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Bill: »Ker me je strah! Bojim se, da te ne bom mogel večno varovati in da boš nekoč pristala v 

kletki.« 

Robyn: »Saj sem že v kletki!« 

 

Zgodi se tudi, da skuša Robyn ubogati voljkuljo Moll, ki jo prosi, naj z Mebh zapustita gozd in 

pobegneta na varno. Mebh skuša poslati stran, da bi jo zavarovala. Tu deluje iz strahu, tako kot 

včasih njen oče.   

 

Mesto pomeni zatiranje, gozd pomeni svobodo. Robyn razmišlja o pričakovanjih družbe in občutku, 

da živi v kletki. Bill se mora naučiti to sprejeti, če noče izgubiti hčerke. Mora sprejeti, da je Robyn 

pogumna deklica, ki si želi biti neodvisna in ki nikoli ne bo izbrala najlažje poti.  

V zadnji bitki Bill premaga lorda protektorja, ki se raje vrže v brezno, kot da bi se pustil ugrizniti 

volku.  

 

Okoljevarstvo: 

Spor med lordom protektorjem in Snovolki je močen simbol tega, kako skušajo ljudje vedno ukrotiti 

in izkoristiti »divjo« naravo ter živali v njej. Volkovi so v otroških zgodbah, pravljicah in legendah 

večinoma negativni junaki. Še danes se ljudje bojijo zlobnega volka, ki kolje ovce in jé otroke, 

čeprav je to daleč od resnice. V resnici so volkovi zelo družabne živali. S tem, ko jedo stare in 

šibke živali, skrbijo za ravnovesje v gozdu. Ljudem se izogibajo, dokler ti ne posežejo preveč v 

njihovo življenjsko okolje (tako kot večina živali). Lepo je videti film, kjer so volkovi končno pozitivni 

junaki. 

 

Pogrešanje ali izguba staršev 

Tako Mebh kot Robyn skušata vsaka na svoj način rešiti starše. Mebh se nikoli ne neha boriti za 

svojo volčjo mamo, ki jo na koncu iz kletke reši Robyn. Mebhin pogum navdahne Robyn, da ravna 

po svoji presoji, čeprav se tako zoperstavi očetu. Mebh kmalu ugotovi, da sama ni dovolj močna in 

da potrebuje pomoč krdela, tudi Robyn in Billa, da bi lahko ozdravila svojo mamo Moll in rešila 

gozd.  

Robyn reši očeta in mu dokaže, da je mogoče premagati strah, in da lahko ravnaš pravilno, čeprav 

te je strah. Na koncu ga sprejme v svoje krdelo, v svojo izbrano družino.  

 

 
© Apple 
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Animacija v filmu WOLFWALKERS 

Imamo 2D ali 3D animirane filme, pogosto pa se uporablja oboje. V animiranem filmu 

WOLFWALKERS so uporabili 2.5D animacijo: (3D) digitalna animacija je osnova filma, 6000 ročno 

narisanih risb (2D) devetih animatorjev pa je tisto, kar vidite. Tako ima film očarljiv videz ročno 

narisane animacije.   

 

Hitrost je samo dvanajst sličic na sekundo, normalno je 24 sličic na sekundo. Vsaka sličica je lep 

akvarel s črno obrobo, ki se spreminja z občutji likov. Močnejša ko so čustva, debelejša postane 

črna obroba. Uporabili so tudi irsko tehniko lesoreza.  

 

Glavni lokaciji v filmu sta zelo različno narisani. Mesto je sivkasto, strukturirano, z geometričnimi 

linijami, tudi meščani imajo stroge poteze. V gozdu pa je vse prelepo in barvito. Risbe so vesele, 

dinamične in valovite. Sloga mesta in gozda se združita v pokrajini, ki obdaja mesto. 

 

Za več podatkov si poglejte: https://www.youtube.com/watch?v=rOU4K4cV-Dk 

 

Še vedno nimate dovolj? Prisluhnite ekipi, kako so ustvarjali film: 

https://www.youtube.com/watch?v=wIRqP20reY8 

 

In intervju z režiserjema: 

https://www.youtube.com/watch?v=0eAWr6r5HLs 

 

 

 
 

Koti kamere in perspektive:  

Občasno so uporabljali razdeljeni zaslon, da smo lahko spremljali dva dogodka istočasno.  

Pazi: posnetki lorda protektorja od spodaj, oddaljeni posnetek mesta, dve perspektivi na isti sliki, 

npr.: posnetek od zgoraj in stranski posnetek narave.     

 

 

 

Predlogi za vprašanja: 

Ste opazili, kako je kamera ujela različne svetove in junake? 

Kako se perspektiva kamere spremeni, ko se junaki spremenijo v volkove? 

Kaj vidimo med Robyninim prvim spreminjanjem?  

Predlogi za vprašanja: 

Lahko opišete slog filma?  

Kakšno tehniko risanja opazite? (akvarel) 

Kakšne so razlike v risanju obeh lokacij, mesta in gozda? 

Katere barve uporabljajo? Sta mesto in gozd različnih barv? 

Kakšne oblike so večinoma porabljali v mestu? (oglate, kvadratne oblike, grad, stopnišče) 

Kaj pa v gozdu? (bolj zaobljene, valovite poteze)  

Do you have an idea about how it is animated? 

https://www.youtube.com/watch?v=rOU4K4cV-Dk
https://www.youtube.com/watch?v=wIRqP20reY8
https://www.youtube.com/watch?v=0eAWr6r5HLs
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Barve:  

Zelena (gozd, oblačila), rumena (lasje, gozd), modra in siva (mesto), vizualno je predstavljen tudi 

volčji voh, gozd je veliko bolj barvit kot mesto. 

 

Glasba: 

Irska glasba. Bruno Coulais in folk skupina Kíla sta poskrbela za filmsko glasbo. Sodelovala je tudi 

norveška pevka in avtorica Aurora, ki je za film ponovno posnela svoj singel “Running with the 

Wolves”.  

 

O spreminjanju podob: 

Spreminjanje podobe je v svetovnih zgodbah in pravljicah pogosto. V Evropi sta mogoče najbolj 

znana mita o volkodlakih in vampirjih, je pa še veliko drugih. Na Japonskem si pripovedujejo 

zgodbe o ljudeh, ki se spreminjajo v lisice, v Južni Ameriki se lahko ljudje sepremenijo v velike 

divje mačke …  

V različnih obdobjih so priljubljene različne pošasti, ki so pogosto odsev želja in strahov takrat 

živečih ljudi, tako posameznikov kot družbe.  

Spreminjanje podob je zlasti priljubljeno v zgodbah za mlade. Adolescenca je pomembno obdobje 

v življenju, ko dobimo še nepoznane moči (tudi telesne dlake), kar se ujema s spreminjanjem 

podobe. Robyn kot volkulja tudi postane močnejša in lahko preskoči prepad.   

 

 
 

Ugrizi 

Oba ugriza (Mebh ugrizne Robyn, Moll ugrizne Billa) sta nenamerna. 

Prvi ugriz: voljkulja Mebh ugrizne Robyn, ko jo skuša rešiti iz pasti. Robyn ne razume, da ji skuša 

voljkulja pomagati, zato misli, da jo napada. Med njenim upiranjem se zgodi ugriz.  

Drugi ugriz: Moll ugrizne Billa, ko skuša zaščititi Mebh. 

 

 
 

Lasje in simbolika: 

Vsi glavni junaki imajo posebno barvo las. Bill in Robyn sta svetlolasa, Moll in Mebh imata goste in 

dolge rdečkaste lase. Ko se Robyn in Mebh zbližata, Robyn pogladi Mebhine divje lase, kar ji je 

všeč. To jo pomirja, kar omeni tudi svoji speči mami. Robyn ji da tudi cvetlico v lase, kot je to nekoč 

počel njen oče. Mebh obdrži cvetlico vse do trenutka, ko dobi občutek, da jo je Robyn izdala in da 

se je skuša znebiti.  

Predlogi za vprašanja: 

Kako so se ljudje spremenili v volkove? 

Kako so se zgodili ugrizi? 

Kaj vse se je spremenilo? (lahko vidiš vonjave, spreminjanje v volka v spanju) 

Predlogi za vprašanja: 

Kaj veste o teh, ki spreminjajo podobe? 

Katere like, ki spreminjajo podobe, poznate? 

Kaj mislite, da pomeni spreminjanje podobe? 

Kako se v filmu prenaša sposobnost spreminjanja v volka?  

Odgovor: Z ugrizom, a mogoče je tudi dedno, saj imata to sposobnost tako Moll kot Mebh. 
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Lasje in Robynina podoba se skozi zgodbo zelo spreminjajo.  

Ko se Robyn prelevi v lovko, si povezne kapuco na glavo. Z ogrinjalom in kapuco se zamaskira, 

saj kot dekle počne nekaj, kar je družbeno nesprejemljivo. V mestu so vsa dekleta in ženske enako 

oblečene in so zato tudi videti enako. Vse skrbijo za otroke, gospodinjijo in živijo po patriarhalnih 

pravilih lorda protektorja.  

Ko je Bill dobre volje, da hčerki cvet v lase, ko ga je strah, pa ji povezne na glavo pokrivalo, ki ga 

nosijo gospodinje. To je na neki način simbol podrejanja lordu protektorju.  

Ko se Robyn končno odloči, da bo naredila tisto, kar se ji zdi prav, in da se ne bo več zmenila za 

mnenja in dejanja drugih (tako se zoperstavi očetu in gre rešit voljkuljo Moll) si prvič spusti lase, da 

zaplapolajo v vetru.  

 

 
 

 

 

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

s strani Evropske filmske akademije in zavoda Otok. 

 

 

 

Predlogi za vprašanja: 

Ste opazili kaj posebnega pri laseh obeh deklic? 

Kaj bi v različnih prizorih lahko predstavljali lasje? 


