
 

               
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Večer DSR: Filmski večer od blizu na daljavo 
Predvajanje kratkih animiranih filmov Špele Čadež  

z režiserkinim sprotnim komentiranjem v živo 
Sogovornika: režiserka in animatorka Špela Čadež in  

moderator Gregor Božič 

Četrtek, 20. maj, ob 21.00 na rtvslo.si/tv 
V sodelovanju z RTV Slovenija in  

s finančno podporo Slovenskega filmskega centra 

 
 
 
Spoštovane ljubiteljice, spoštovani ljubitelji filmske umetnosti, 
 

Društvo slovenskih režiserjev je konec pretekle sezone uvedlo nov programski cikel, ki 

ga je upoštevaje okoliščine mogoče izvajati tudi brez osebnega stika in poteka na portalu Televizije 

Slovenija rtvslo.si/tv pod skupnim naslovom 

Filmski večer Društva slovenskih režiserjev od blizu na daljavo. 

Izbrane filme iz bogate zakladnice slovenske filmske produkcije predvajamo v živo s sprotnim 

komentiranjem vsakokratnega režiserja in moderatorja, vi pa boste imeli možnost režiserju oz. 

režiserki  zastavljati vprašanja (pod izpostavljenim člankom, kjer bo vdelano ogledno okno s filmom 

in pogovorom. Članek je na voljo na tej povezavi). 

Torej vse, kar ste že od nekdaj želeli vedeti o teh filmih, pa doslej niste imeli priložnosti vprašati. 

V tokratnem ciklu bo na ogled kar osem kratkih filmov oz. napovednikov: 

Zasukanec (Mate to Measure); 2004, Nemčija, Slovenija (7 min.) 

Ljubezen je bolezen (Lovesick / Liebeskrank); 2007, Nemčija, Slovenija (9 min.) 

Marathon, sorežija z Izabelo Plucińsko; 2006-2008, Nemčija (5 min.) 

Napovednik za Far East Film Festival; 2009; Italija, Slovenija (30 sek.) 

Last Minute, sorežija z Marino Rosset; 2010, Nemčija, Slovenija (2 min.) 

Boles, 2013; Nemčija, Slovenija (13 min.) 

Nočna ptica (Nighthawk); 2016, Slovenija, Hrvaška (9 min.) 

Animirani napovednik pred 5. sezono nadaljevanke Orange is the new black 

- Unraveled; 2018, ZDA (5 min.) 

  

https://www.rtvslo.si/tv/filmi-in-serije/filmski-vecer-od-blizu-na-daljavo-animirani-filmi-spele-cadez/579909
https://www.rtvslo.si/tv/filmi-in-serije/filmski-vecer-od-blizu-na-daljavo-animirani-filmi-spele-cadez/579909


 

               
 

Režiserka in animatorka Špela Čadež je za svoje delo doslej prejela več kot sto nagrad na 

domačih in mednarodnih festivalih, mdr. štiri vesne in Župančičevo nagrado.  

Deluje kot režiserka, animatorka in producentka v okviru Zavoda Finta, ki je tudi producent oz. 

koproducent njenih filmov. Je doslej edina slovenska članica Ameriške akademije za filmsko 

umetnost in znanost (AMPAS).  

 

Vljudno vabljeni na filmski večer od blizu na daljavo 

v četrtek, 20. maja, ob 21.00 tukaj.   
 

 

Večer bo potekal v sodelovanju  z RTV Slovenija. 
Kot za vse naše prireditve, je ogled tudi za to brezplačen. 

 

 

Društvo slovenskih režiserjev 

 
 
 
 
 
Projekt Večeri Društva slovenskih režiserjev  Projekt Filmski večeri od blizu na daljavo  

finančno podpira Slovenski filmski center,   poteka v sodelovanju z  
javna agencija RS 

 

     
 
 
 
 
 

https://www.rtvslo.si/tv/filmi-in-serije/filmski-vecer-od-blizu-na-daljavo-animirani-filmi-spele-cadez/579909
https://www.film-center.si/sl/

