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OBVESTILO 
KULTURNI PRAZNIK 

 

Spoštovani! 
 

Pred nami je KULTURNI PRAZNIK, tokrat se bomo pomenu kulture posvetili drugače,  

virtualno. 

V sredo, 10. 2. 2021, ob 11. 25 se bomo srečali razredniki in dijaki v Zoom aplikaciji 

(pripravi razrednik). Nekaj minut bo namenjenih pomenu slovenskega kulturnega praznika 

(dobili boste sočasno s poslanim linkom), nato se bodo dijaki sami preko poslanega linka vpisali 

v portal vimeo in si film ogledali.  

 

Ob 11. 30 si bomo preko platforme Vimeo ogledali norveški film po literarni 

uspešnici norveškega pisatelja Pera Pettersona 

Konje krast (trailer: https://www.kinodvor.org/film/konje-krast/).  

Norveški režiser Hans Petter Moland je s filmom Konje krast ustvaril delo, postavljeno v 

prelepo, a obenem neizprosno norveško pokrajino (več v nadaljevanju). 

 

Kako bo potekal ogled? 

Razredniki boste za ogled filma dobili link z uporabniškim imenom in geslom ter le-te 

posredovali svojim dijakom. Film bo sicer na voljo za ogled od 10. do 20. ure (če se zgodijo 

kakšne tehnične težave, je torej možen kasnejši ogled). Plačilo ogleda je 2,7 € in bo plačano 

iz šolskega sklada.  

Razrednike prosim, da v e-učilnici ustvarijo mapo, kamor bodo dijaki do petka, 12. 2. 2021, 

oddali nalogo (dobili jo boste skupaj z dostopom do filma). Glede na oddano nalogo bodo 

dijaku priznane ure za kulturne vsebine.  

Do četrtka, 11. 2.2021, do 12. ure pošljite na alenka.helbl@sc-sg.si število dijakov, ki so bili 

prisotni 10. 2. 2021. Na podlagi tega bo izdan račun za plačilo ogleda. 

 

https://www.kinodvor.org/film/konje-krast/
mailto:alenka.helbl@sc-sg.si


 
NEKAJ O FILMU 

Ostareli Trond živi osamljeno in mirno življenje v hišici na robu gozda, dokler neko zimo ne 

sreča soseda, za katerega se izkaže, da je njegov znanec iz mladosti. Pahnjen je v vrtinec 

spominov, ki ga še enkrat soočijo z njegovim otroštvom ter razkrivajo sladke in grenke 

trenutke odraščanja.  

Konje krast se resda prične s prihodom Tronda, znova izjemnega Stellana Skarsgårda, v 

odročno vasico, kjer naj bi preživel preostanek svojih dni, in sprva spominja bolj na 

meditacijo o jeseni življenja. A že z vstopom prvega stranskega lika, soseda in otroškega 

prijatelja, se začne pred nami razkrivati zgodba o odraščanju, v središču katere je 15-letni 

fantič.  

Gre za zgodbo o enem samem poletju in dogodkih, ki jih je to poletje prineslo, ki pa so bili 

ključni za osebno formacijo Tronda. V tem poletju se je preoblikoval njegov odnos z očetom, 

pa tudi odnos do življenja samega.  

Struktura filma Konje krast v osnovi temelji na pripovednem preskakovanju med dvema 

časovnim obdobjema, med letoma 1999 in 1948. Glavnega lika Tronda najprej spoznamo kot 

samotnega, odljudnega starca, osrednji del zgodbe pa prikazuje njegovo mladost, predvsem 

poletje, ki je njegovo življenje usodno zaznamovalo. Po eni strani torej časovna in starostna 

razlika prideta do izraza že pri Trondu samem (ali pa tudi njegovem vrstniku Larsu), s čimer 

se neizogibno odpre vprašanje vpliva izkušenj iz otroštva na človekov nadaljnji razvoj. Hkrati 

pa pripoved prav iz medgeneracijskih (delno tudi medvrstniških) odnosov in iz časovnih 

preskokov črpa svojo temeljno dinamiko in napetost. Petnajstletni Trond je sebe in svet 

okrog sebe spoznaval predvsem skozi stik z očetom, določeno vlogo pa imajo pri tem tudi 

njegovi odnosi z (večinoma) odsotno mamo, z mamo poletnega prijatelja Jona in ne nazadnje 

z nekaterimi vrstniki. Pri prikazu Tronda v zrelih letih pa po drugi strani pride do izraza njegov 

odnos s hčerko, v katerem se rišejo sledi vseh prej naštetih. Bolj kot sama resnica pa je v 

zgodbi za nas merodajen Trondov spomin oziroma njegova interpretacija preteklosti, saj 

hitro postane  očitno, v kolikšni meri je njegova osebnost zgrajena tudi okrog nekaterih 

zgodnjih, tragičnih prelomnic. 

 

 

 

Organizator            Pomočnik ravnatelja  
Alenka Helbl         Roman Založnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


