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UVOD
Pedagoško gradivo je kot priročnik bogato toliko, kolikor je film sam zakladnica tem,
ki jih lahko razpredemo in razčlenimo s svojimi otroki ali z učenci. Izredna vrednost
filma Deček in svet je bogastvo likovnega izraza, ki mu z živimi barvami na beli
podlagi ter v preprostih likovnih linijah uspe v vsej njegovi moči izrisati čudovite in
hkrati neverjetne razsežnosti sveta, ki ga otrok odkriva. Avtor v filmu ustvarjalno
uporablja vizualna sredstva, ki jih ob pripovedi o Cucovem spoznavanju mesta in
ustroja industrializirane družbe primerno prilagaja, razvija in stopnjuje. Tako film
sprva gradijo enostavne linije svinčnika, izraznost voščenk, krede, tempera barv, ki se
jim v drugi polovici filma priključi kolaž, s katerim se pripoved izgrajuje v
razsežnostih

medijskih

manipulacij

in

potrošništva,

mehaničnih

živali

ter

onesnaževanja okolja.

Deček in svet tako na najlepši način pripoveduje o odraščanju, o otrokovem
spoznavanju sveta in je hkrati kritika sodobne razslojene družbe, ki pretirano
onesnažuje naravo, je ujeta v potrošniške zanke oz. jih spretno ustvarja in je močno
industrializirana. Vse to skozi oči in razumevanje otroka, ki kmalu postane mladenič
in nato odraste. Film je tako po svoji strukturi in resnosti tem ter relevantnosti večen
in za vse generacije.
Gradivo ponudi obsežno analizo filma, intervju z avtorjem in režiserjem Alêjem
Abreujem, slikovni pregled filma ter pregled tem in konkretnih vprašanj, ki jih film
razprostira. V gradivu pa lahko preberete tudi veliko o povodih in ustvarjalnem
procesu nastajanja filma.

2

PODATKI O FILMU
Orig. naslov: O Menino e o Mundo
Brazilija, 2013, DCP, 80 min
Brez dialogov.
Za starost 7+
Režija, scenarij, montaža
Alê Abreu
Animacija Alê Abreu, Bruno Coltro Ferrari, Daniel Puddles, Diogo Nii Cavalcanti, Erika
Marques de Lima, Estela Damico, Gabriela Casellato, Jozz, Mário Ferreira, Midori Sato
Monito Man, Rafael Lucino, Renan Xavier
Fotografija, učinki in kompoziting: Débora Fernandes, Débora Slikta, Luiz Henrique
Rodrigues, Marcus Vinicius Vasconcelos
Glasba Ruben Feffer, Gustavo Kurlat
Glasovi Marco Aurélio Campos, Vinicius Garcia, Lu Horta
Producent Filme de Papel (Fernanda Carvalho, Tita Tessler)

Distribucija v Sloveniji 2 koluta

Filmski napovednik: http://www.youtube.com/watch?v=6lFP8FVUwK8
Domača stran filma: http://decekinsvet.animateka.si

Festivali
Festival animiranega filma Animage Recife; Mednarodni festival animiranega filma
Anima Mundi Rio de Janeiro; Mednarodni festival animiranega filma Ottawa; Svetovni
festival animiranega filma Annecy; Mednarodni festival animiranega filma Monstra
Lizbona; Mednarodni festival televizijskega filma Šanghaj; Mednarodni filmski festival
São Paulo; Mednarodni festival novega latinskoameriškega filma Havana; Mednarodni
filmski festival Leeds; Novozelandski mednarodni filmski festival; Mednarodni festival
animiranega filma Anifest Trebon; Mednarodni festival animiranega filma Anim'est
Bukarešta; Mednarodni festival filmov za otroke New York; Mednarodni festival
animiranega filma Utrecht; Mednarodni festival animiranega filma Cinanima Espinho;
Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFE; Mednarodni festival animiranega filma
Animateka
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Nagrade
Mednarodni festival animiranega filma Ottawa (posebna nagrada žirije), Svetovni
festival animiranega filma Annecy (najboljši celovečerni film, nagrada občinstva),
Mednarodni festival animiranega filma Monstra Lizbona (najboljši celovečerni film,
nagrada občinstva), Mednarodni festival animiranega filma Cinanima Espinho
(najboljši celovečerni film), Mednarodni festival novega latinskoameriškega filma
Havana (najboljši animirani film), Mednarodni festival televizijskega filma Šanghaj
(posebna nagrada žirije), Mednarodni filmski festival São Paulo (nagrada mladega
občinstva), Mednarodni festival animiranega filma Anifest Trebon (najboljši film za
otroke), Mednarodni festival animiranega filma Anim'est Bukarešta (velika nagrada)
Kritike
»Poln prelepih, še nikoli videnih podob.«
- utemeljitev žirije na festivalu Ottawa 2013
»Vsebuje nekaj igrivega, otroškega in smešnega, kar bo nagovorilo otroke. Obenem

pa je to političen film, ki nas popelje čez vrsto stopenj kapitalizma, ki smo jim bili
priča v zadnjem stoletju. /…/ S filmom Deček in svet je Abreu izdelal mali čudež,
nujno potreben protikapitalistični manifest, ki si zasluži, da ga vidijo tudi otroci in
odrasli prihodnjih generacij.«
- Alysson Oliveira, Cineweb
»Deček in svet je domišljijska podoba sodobnega sveta – skozi oči otroka.«
- Cinemablographer.com
»O Menino e o Mundo, takšen je izvirni naslov, je osamljen primerek v sodobni

kinematografiji, predvsem pa estetska in tehnična mojstrovina prekipevajoče
zadržanosti, ki z majhnimi sredstvi doseže veliko, osupljivo polnost. /.../ Film se tudi
neposredno navezuje na umetnost kolaža klasične moderne, četudi se njegove barve
in glasba napajajo globoko pri brazilski kulturi. Nobena od estetskih odločitev filma
ni naključna, slog vselej in dosledno služi temu, da podpira fantovo gledišče in
pripoveduje njegovo zgodbo: čim polnejši je svet, tem bolj pisane, kontrastne,
živahne so podobe, pa tudi zvoki – in vendar ostaja Deček in svet ves čas na višini
otroka, ki celotne dele svoje zaznave občasno tudi izključi. /.../ Deček in svet sooči
našo okrutnost z lepoto sveta in s srečo, da smemo biti med ljubljenimi ljudmi – to je
osupljivo
lepó,
globoko
žalostno,
obenem
pa
čista
sreča.«
- Rochus Wolff, kino-zeit.de
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SINOPSIS
Deček Cuca brezskrbno spoznava svet, v
katerem odkriva navdušujoče vzorce, barve,
srečuje živali ter idilično in bogato naravo. A
vse v njegovem življenju le ni tako čarobno in
čudovito, saj se mora njegov oče odpraviti v
mesto, da bi našel službo. Cuca se poda za
njim. Pot iskanja očeta pa je zanj prav tako
neverjetna in polna novih odkritij kot otroška
raziskovanja, ki ga obogatijo za nove izkušnje
o nepoznanem urbanem svetu.

O AVTORJU IN REŽISERJU
Alê Abreu se je rodil leta 1971 v brazilskem São Paulu. Od
otroštva očaran nad risbo se je pri trinajstih srečal še z
animacijo. Takrat se je vpisal na delavnico animiranega filma v
Muzeju slike in zvoka (Museu da Imagem e do Som), kjer je
posnel svoj prvi kratki animirani film Elephant Memory. Ko je
spoznal francoskega mojstra animiranega filma Reneeja Lalouxa
(La Planète Sauvage in Masters of Time), ki mu je pokazal
drugačno naravo animacije, ni bilo več dvoma, da bo ta
zaznamovala njegovo življenje. Diplomiral je na Fakulteti za
socialno komuniciranje, kjer je posnel kratka animirana filma

Sírius (1993) in Espantalho (1998). Alê je avtor mednarodno nagrajenih animiranih
oglasov ter ilustracij za revije, časopise in knjige. Med slednjimi so brazilske literarne
klasike O Mistério do Cinco Estrelas Marcosa Reya, Sangue Fresco Joãoja Carlosa
Marinha in O Menino que Espiava prá Dentro Ane Marie Machado.
Leta 2007 je posnel kratki animirani film Passo, ki je bil prikazan na vseh
najpomembnejših festivalih animiranega filma. Tega leta je bil tudi rezidenčni
umetnik festivala Anima Mundi, kjer so prikazali njegovo retrospektivo filmov. Leta
2008 je v kinih in na DVD-ju izšel Alêjev znanstvenofantastični celovečerni prvenec

Garoto Cósmico, ki ga je spremljala tudi knjižna izdaja. Za AnimaTV (TV Cultura) je
leta 2009 pripravil pilot za serijo Vivi Viravento. V letu 2010 je izdal svojo drugo
avtorsko knjigo, slikanico za otroke Mas Será que Nasceria a Macieira (pri založbi FTD
in v sodelovanju s Priscillo Kellen). Leta 2010 je bil ponovno povabljen na Anima
Mundi, da za 18. edicijo festivala ustvari likovno podobo.
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Nato se je lotil dela pri animiranem dokumentarcu Canto Latino o latinskoameriških
protestnih pesmih, v teh zapiskih pa se je znašel deček Cuca in sprožil željo po
novem filmu Deček in svet.

INTERVJU Z ALÊJEM ABREUJEM
Kako se je rodil projekt Deček in svet?
Ukvarjal sem se s projektom Canto

Latino (dokumentarno-animirani film o
zgodovini latinskoameriškega sveta) in
poslušal protestno glasbo iz 60. in 70.
let. Takrat sem našel svoje risarske
zvezke, v katerih sem skiciral lik dečka.
Preprosti slog teh risb me je spodbudil k
temu, da sem vključil tega dečka v
projekt, ki sem ga pripravljal. Začel sem
risati prizore, v katerih ga odnese piš
vetra, teče skozi gozd, srečuje ljudi. V predmontaži sem združil te kratke sekvence in
poskusil vzpostaviti odnos med njimi, še zlasti ob eksperimentiranju z zvoki in
glasbo.
Otroka ste se odločili narisati z nekaj potezami, medtem ko je svet, ki ga obkroža,
kompleksen. Od kod to nasprotje?
Ustvarjanje tega filma je bilo podobno igri. Ko sem otroka vključil v dokumentarec, je
film postal fikcija. Dokumentarec je ponujal vizijo sveta na podlagi razvoja držav v
Latinski Ameriki, ki se nanaša na »otroštvo« te celine. Vse države v Latinski Ameriki
so bile kolonije, dobaviteljice primarnih surovin in poceni delovne sile. Zaradi
gospodarskih interesov so te države doživljale državne udare in vojaške diktature.
Kako so dosegle »odraslo« stopnjo v tem globaliziranem svetu, kjer politične
odločitve vselej narekujejo gospodarski interesi? Svet, ki ga deček odkriva, je prav
tak.
Zakaj ste se odločili posneti film skozi dečkove oči oziroma pogled?
Želja po gledanju skozi dečkove oči se je porodila že pred filmom. Otrokov pogled je
osrednja, estetska ideja. Zaradi nje sem naredil ta film in ne nasprotno.
Kako bi opisali lik dečka?
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Deček nima imena, nima ust, nima glasu. V zvokih razpoznava barve. Nekega dne ga
zapusti oče in odloči se ga poiskati. Na pot se odpravi z družinsko fotografijo v žepu.
Prepričan, da bo našel očeta, se odpravi pustolovščinam naproti.
Kako bi opredelili otroštvo?
Otroštvo sem povezal s prostodušnostjo, sanjami, svobodo. Kot vsi otroci tudi ta
deček verjame, da je vse mogoče. In to mu da neverjetno moč. Ta malce poseben
deček je v nas vseh. Svet, ki nas obkroža, nas bega, toda upanje, otroštvo, sanje in
utopija še naprej živijo v nas.
Deček se poda na lirično in sanjsko
potovanje,

ki

pa

je

tudi

nekoliko

zlovešče in temačno.
To potovanje lahko interpretiramo tako
realistično kot tudi simbolno. V tem
pomenu je zgodba zelo odprta in raje
vidim, da si vsak zase ustvari mnenje,
kaj sporoča ta pustolovščina.
Zakaj ste se odločili prikazati prav
pridelovanje bombaža?
Različne proizvodne stopnje so v filmu lahko zelo lepo prikazale gospodarski proces.
Bombaž ima tudi zelo močan simbolni pomen: nekaj zelo lahkega in mehkega se
spremeni v nit, nato v kolute blaga, nazadnje pa postane druga koža posameznikov.
Nit je prav tako metaforična. Lahko je proizvodna linija, steza, pot, po kateri stopa
deček ...
Vsi liki govorijo izmišljeni jezik. Za kateri jezik gre? Kako ste do njega prišli?
Želeli smo biti univerzalni in obenem latinskoameriški. Dečkov pogled nam je
dopuščal veliko svobodo pri ustvarjanju. Izmislili smo si neko drugo državo, drug
planet in nato smo ustvarili dialoge. Najprej je šlo za dialoge v portugalščini, nato pa
smo igralce prosili, naj izgovarjajo besede v nasprotni smeri.
Naslov se pojavi deset minut po začetku filma. Zakaj tako pozno?
Želel sem ga vključiti po očetovem odhodu, ko je napetost na vrhuncu. Tako sem
lažje poudaril občutek »pred« in »potem«.
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Oče in flavta, karneval, bobnar ... Glasba je pomemben pripovedni element in ustvarja
pravo vizualno simfonijo. Ste že na začetku vedeli, da bo glasba imela tako
pomembno vlogo?
Naredili smo zgodboris in nato vključili zvoke in glasbene odlomke. Nekatere sem že
uporabil pri svojem projektu Canto Latino. Duh uporništva, svobode in utopičnosti v
teh pesmih je vplival na to, da sem se odločil posneti ta film. Ta film je kot opera, kjer
ima glasba najpomembnejšo narativno vlogo.
Kako bi interpretirali boj med
črnim in barvnim ptičem?
Svoboda

in

realnost,

norme,

upanje

svetloba

in

senca.

sanje
in

in

strah,
Gre

za

dvojnost, ki jo mora vsak zase
interpretirati. Rad si zamišljam,
da je to osebni boj vsakogar
izmed nas.
Urbani

prizori

spominjajo

na

Metropolis Fritza Langa. Prizori v pristanišču in igranje v gozdu se spogledujejo s
sodobnimi videoigricami, kot sta recimo Tetris ali Konkey Kong. Je to vplivalo na vas?
Tukaj so name vplivali umetniki, kot denimo stripovski avtor Moebius. Če omenjate
vplive, bi rad povedal, da je zame najboljši režiser Andrej Tarkovski. Nekaj kritikov je
med drugim opazilo tudi njegov vpliv v filmu Deček in svet.
V film ste vključili resnične posnetke. Gre za prizore naravnih katastrof in
industrijskega onesnaženja. Zakaj?
Ko smo začeli produkcijo filma Deček in svet, smo že imeli namen uporabiti
časopisne izseke in odlomke iz revij, s čimer smo vnesli banalne elemente, ki vse bolj
vdirajo v dečkov idilični svet. Ko smo hoteli stopnjevati napetost v prizoru, pa smo
uporabili odlomke iz latinskoameriških dokumentarcev.
Včasih imamo občutek, da režirate tudi samo formo animiranega filma. Je animirani
film eden izmed 'likov' v tem filmu?
Paul Klee pravi, da umetnik ni ne voditelj ne suženj. Ali kot parabola o drevesu:
umetnik ni korenina in ne veja, umetnik je deblo. Ker je sredi poti, ustvarja razmerja
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do sveta. Najpomembnejše je, da kot režiser prisluhneš svojemu filmu. V tem smislu
film lahko postane eden izmed likov.
Risbe ste ustvarili s kredo in z barvicami. Ste se želeli na ta način nekako zoperstaviti
temu, kar se dogaja danes na področju animacije? Nehote pomislimo na filme, kot je
denimo Rio (Carlos Saldanha, Studio Fox, 2011), ki se dogaja v Braziliji in predstavi
podobne teme.
Uporaba različnih tradicionalnih animacijskih tehnik je neposredno povezana z
vsebino filma: otrok, ki sem si ga predstavljal kot svobodnega in lahkotnega. Njegove
poteze vsebujejo nekakšno vitalnost, ki filmu daje življenje. Z uporabo različnih
materialov sem lahko ustvaril to zgodbo. Res pa je, da lahko estetsko stališče postane
politično. Značilnosti lika in obrtniški proces animacije se zoperstavljajo estetskemu
»mainstreamu«. Lahko bi se ujel v past in posnel film po tržnih standardih, ki veljajo
recimo za film Rio, severnoameriški film, ki ga je posnel Brazilec. Ta film je vizualno
zelo lep. V industriji zabave se uvršča na raven filmov, ki jih proizvaja produkcijska
hiša Pixar. Po ogledu tega filma smo z osuplostjo odkrivali temačne ulice v Braziliji,
mesta, v katerih ni mogoče uzreti koščka modrega neba ... Velika večina sodobnih 3D
računalniških filmov išče učinke absurdne realnosti. Brezhibni lasje, sijoče oči,
resnična koža, a se pravzaprav oddaljujejo od resničnosti. S filmom Deček in svet sem
želel ubrati nasprotno pot.

ZGODBA FILMA
Njegove roke, noge in prsti so tanki kot
nit, glava, ki s široko odprtimi očmi
raziskuje okolico, pa okrogla kot žoga ali
svet. Dečka zanima prav vse: rože, ribe,
ptiči, pa tudi zvoki in melodije, ki se pred
njegovimi očmi spreminjajo v tisoč in eno
barvo. Je lahek kot pero, odnese ga veter,
pristane na oblaku, od koder opazuje
Zemljo. Nekega dne njegov oče zapusti
družinsko hišo in spomin nanj bo dečka
spremljal se življenje. Sanjaril bo o tem, da
skupaj opazujeta zvezde, melodija, ki jo je oče nazadnje igral, pa bo oživljala njegov
pogled. Deček pospravi v kovček družinsko fotografijo in odide iskat očeta. Odleti,
sunek vetra ga odnese, temna noč leže nanj.
Star kmet žalostnega obraza s konzervo na glavi dečka sprejme in ga vzame s seboj
na polje bombaža, kjer ljudje vsak dan delajo v težkih delovnih razmerah. Kmet se s
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svojim psom poda na pot. Deček ju spremlja. Ko zagleda oglas z moškim, ki je na las
podoben njegovemu očetu, ju zapusti in se odpravi iskat očeta. Pot ga vodi skozi
tovarno, kjer obdelujejo bombaž. Tam vidi delavce, ki pod težo dela sklonjeni delajo
za stroji. Pade noč in z natrpanim avtobusom se odpravi v mesto. Deček z odprtimi
očmi opazuje neskončno vrsto parcel. Njegovo pot tu prekine vojaški sprevod v ritmu
velikanskih reklamnih podob.
Deček nato začne slediti mladeniču, ki na glavi nosi barvasto čepico in stanuje v
višjem predelu mesta. Mladenič prispe domov, kjer od utrujenosti komajda spravi
vase nekaj hrane in nato med gledanjem televizije zaspi. Naslednji dan oba prečkata
predmestje vse do tržnice. Tam se izkaže, da je mladenič glasbenik, in dečka s svojo
glasbo spremi skozi velikansko mesto. Deček opazuje velika gradbišča, tovorne ladje
z zabojniki in tovarne.
Ponoči mladenič pokaže dečku še eno skrivnost: prostor, kjer sam tke oblačila
različnih barv. Takrat pa ju presenetijo lastniki tovarne, ki preizkušajo nov tkalski
stroj, ki bo že jutri nadomestil delavce. Deček opazi vlak - kačo, na katerega se je
vkrcal njegov oče. Teče in še pravočasno prispe na peron. Tam zagleda očeta, ki
izstopa iz vlaka, a kmalu vidi, da so mu podobni vsi moški, ki izstopajo iz vlaka. Vsi
so utrujeni, postarani, zdijo se kot duhovi. Deček je nato priča grozljivi predstavi
sistemske represije, ki tepta človekovo dostojanstvo in uničuje naravo.
Deček se vrne domov. Odrasel je in star. Drevo, ki ga je v otroštvu zasadil skupaj s
starši, je zraslo. Sede na tla in se nasloni na deblo. Ob zvoku otrok v bližini si
odpočije.

IDEJA IN RAZVOJ FILMA
Alê Abreu se je s filmom Deček

in svet najbolj približal svojemu
glavnemu liku, tako narativno
kot estetsko. »Nisem se trudil

risati kot otrok, sem pa hotel
doseči tisto svobodo, ki jo
občutijo otroci, ko rišejo.« V
filmu

je

avtor

svoboden

kot

otrok in meša vse mogoče barve
in tehnike: oljne barve, barvice,
voščenke, flomastre, tuš, vodene
barve

in

Uporabil

vse
je

zvrsti
tudi

slikanja.

izrezke

iz

časopisov in revij.
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Slog Alêja Abreuja je kot pritekanje in odtekanje praznega in polnega. Bela stran se
počasi napolnjuje, se gradi in dobi pomen na podlagi intuitivnih, zvočnih ali čutnih
harmonij. »Belo je kot pravkar rojeni otrok, ki se začne učiti in nabirati znanja. Belo je

prav tako metafizični simbol. Njegova kvaziduhovna navzočnost v filmu poudarja
misel, da je svet nekaj zelo majhnega. Obkroža nas neznano ali praznina in to v nas
sproža vprašanja: Od kod smo? Kam gremo?«
Ritem ustvarjanja animacije pri filmu je narekovalo pet etap. Režiser in avtor je
najprej skiciral glavne točke zgodbe in like. Nato je sledila finalizacija dekorja, risb in
grafike. Nazadnje je vključil barve in gibanje elementov (liki in dekor).
Alê Abreu je narisal tako ves dekor kot tudi vso animacijo. Toda pomagalo mu je 150
strokovnih sodelavcev, od tega 20 risarjev.
Studio je postal mravljišče delovnih skupin, ki so bile neprenehoma v gibanju. Alê
Abreu je kot snovalec in umetniški koordinator vztrajal pri času in ritmu, ki ju je
moral imeti vsak kader. Za film Deček in svet je značilna izrazita vizualna svoboda, pa
tudi izbira ritma, ki je nasproten sodobni vizualni histeriji.
Film Deček in svet so ustvarjali pet let, tri leta je terjala produkcija, šest mesecev so
porabili za pripravo na prvo predvajanje filma v Braziliji.
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GENEZA
28. junij 2011
Alê Abreu
Včasih se mi zdi, da so filmi tisti, ki najdejo nas, in ne nasprotno.
Leta 2006 nas je obvestilo državnega brazilskega programa PAC usmerilo v razvoj
projekta Canto Latino. Šlo je za animirani dokumentarec, v katerem bi različna
obdobja burne zgodovine našega kontinenta prikazali skozi zgodbe, ki jih
pripovedujejo protestne pesmi iz 70. let. Projekta smo se lotili v zaključni fazi
produkcije animiranega filma Garoto Cósmico, zato se mi je to zdelo logično
nadaljevanje in sem se strastno lotil poglobljenega raziskovanja te teme. Poleg branja
knjig in poslušanja glasbe je to pomenilo tudi, da sem si oprtal nahrbtnik, veliko
prepotoval in z zapiski napolnil kar nekaj zvezkov. Ko smo leto pozneje projekt
zaključili, sem nanj pozabil in nisem več razmišljal o tej temi. Canto Latino pa se je
medtem v resnici že spremenil in potrdil tezo, da se dokumentarni film nagiba k
fikciji in nasprotno.
Razlog za to spremembo je bila
podoba,

ki

je

nenadoma

vzniknila iz mojih zvezkov s
skicami, zapiski in razmišljanji o
projektu Canto Latino; podoba
dečka, ki sem ga kar takoj
poimenoval Cuca. Ta risba se je
od

drugih

risb

v

skicirki

razlikovala predvsem po zelo
poenostavljeni

silhueti

in

preprostih linijah, zdelo se je, da
mi deček maha. Toda bolj kot
sam lik me je prevzela ideja o
preprostem

in

simboličnem

načinu risanja, počasi je rasla in
postala pomembnejša od projekta Canto Latino. Tako se je Cuca počasi umeščal v
kontekst, dobil je jasno ozadje, svoj vrt. In v tem vesolju je čakal na svojo zgodbo.
Prvi osnutek zgodbe sem napisal zelo ohlapno, nizal sem samo nepovezane ideje:
Cuco odnese veter, srečanje fantka s starcem, odhod očeta, misterij v opuščeni
tovarni itd. Kljub temu pa so vse te ideje imele trdno ozadje, ki sem ga našel v
projektu Canto Latino. Tam sem iskal tudi rdečo nit, ki bi vse povezala v zgodbo.
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Scenarija pravzaprav sploh nisem napisal, vsaj ne na tak način, kakor ga sicer
razumemo. Ko sem imel v rokah zgodbo, sem film gradil neposredno v sobi za
urejanje videa, že v avdiovizualni obliki, ter tako ustvaril zgodboris (ang. storyboard).
Ta proces je trajal malo več kot leto dni. V zvezek sem si
delal zapiske in risal osnutke, kar sem nato spremenil v
delčke

zgodbe

in

jih

vključil

v

film.

Hkrati

sem

eksperimentiral z zvoki in glasbenimi izseki ter se že
poigraval z montažo. Mislim, da je film prav zato ostal
brez dialogov.
To besedilo pišem ob zaključku prvega leta našega dela in
dolgega obdobja

predprodukcije. Zdaj smo iz

risb,

mešanja tehnik in scenarijev, ritma enega glavnih likov ter
premikanja kamere odkrili že veliko več o filmu, ki ga
gradimo. Njegov jezik nas je spravil v gibanje. Naloga mene kot režiserja je, da sem
pozoren na glasove filma in se jim, potopljen v zgodbo, pustim voditi.


Oglejte si tudi posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=fg5cgJ-QPVI

ODKRIVANJE CUCOVEGA VRTA
21. maj 2011
Priscilla Kellen, asistentka režiserja in umetniška vodja

Cuco, lik ohlapnih, sproščenih potez in resnega, a očarljivega pogleda, sem spoznala
proti koncu produkcije filma Garoto Cósmico. Takoj sem se zagrela za idejo Cuce v
neskončni belini papirja, kjer je zlit s svojim notranjim svetom, hkrati pa svoboden in
v interakciji z igrivimi in barvitimi bitji. Na skici v potovalnem dnevniku Alêja Abreuja
Cuca s paličico dreza v rastlino v obliki mehurja, s katere dežujejo črtice.
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Še vedno brez zgodbe, toda obenem tudi brez potrebe po tem, da bi projekt »Cuca
na vrtu« (delovni naslov filma, op. ur.) definirali bodisi kot serijo, kratkometražni ali
celovečerni film, je Alê na osnovi svojih idej o prizorih, subtilnih prehodih in nekaj
šalah gradil scenarij. Vsake toliko nam je razkril nekaj več o Cuci in tako je film
počasi dobival atmosfero, ki se je selila tudi v druge Alêjeve filmske projekte, ki jih je
medtem razvijal; belina ozadja in risanje s svinčnikom v animacijo Passo, vetrnica v
animirano serijo Vivi Viravento, ilustracije pa so postajale čedalje lahkotnejše in
abstraktnejše.
Ko sem prvič videla snemalno knjigo,
sem bila navdušena. Vsi deli še niso
bili

zapolnjeni,

vendar

je

Cucova

zgodba že zaživela in je bilo že
mogoče razbrati, kakšen bo film, ki ga
ustvarjamo.
priključila

V

tej

projektu

fazi
in

sem
se

se

lotila

izpopolnjevanja manjkajočih sekvenc
in kolaža. Ko se je zaključila ta etapa,
smo

v

pripovedi

odkrili

še nekaj

nerešenih vprašanj, poleg tega pa smo
se začeli zavedati, da imamo težko temo, ki smo jo vizualno predstavili na zelo
poenostavljen, geometrijski, otroški način. Pojavil se je dvom, ali se bo za ta film
sploh našlo občinstvo, kar nas je spodbudilo k iskanju drugih mnenj. Snemalno
knjigo smo pokazali otrokom, mladim in odraslim ter se o njej z njimi pogovorili. Na
naše veliko olajšanje smo presenečeno ugotovili, da je film nagovoril prav vse
starostne skupine. Tako nam je postalo jasno, da se zgodba dečka Cuce dotika
univerzalnih tem, kot so igrivost, medosebni odnosi in izgube, obenem pa je zabavna
kritika mesta, ki ga v svetu globalizacije zavzema posameznik.
Ko smo dodobra preučili in predebatirali snemalno knjigo, smo imeli že zelo jasno
predstavo o tem, kako bodo na koncu videti nekateri prizori v filmu. Ustvarili smo
podrobne opise teh delov in jih nato poskusili prevesti v prakso in ustvariti svet Cuce
na vrtu. V tem počasnem procesu eksperimentiranja smo z veliko potrpljenja našli
odgovore na zastavljena vprašanja in si obenem zastavili nova. Kakšna naj bo
prisotnost beline papirja, kakšne naj bodo teksture, svinčniki, flomastri, barve,
kolaži? Katere tehnike in procesi animacije bodo najprimernejši in kako bo ta jezik
funkcioniral? Vse rešitve zastavljenih vprašanj smo shranili v dokument, ki smo ga
poimenovali umetniški načrt in ki nam je služil kot vodilo za produkcijo prav vsake
sekvence.
Danes, leto in pol od začetka projekta, že obvladujemo film, čeprav še vedno korak
za korakom odkrivamo nove podrobnosti in zahteve Cuce na vrtu. Vse skupaj je zelo
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zanimivo, saj se zdi, kakor da film kar sam spontano vznika iz zgodbe. Verjamem, da
bo prav ta spontanost tista, ki bo filmu dala pečat.
VIZUALNA SIMFONIJA
Alê Abreu je ustvarjal film in pri
tem

ves

čas

imel

v

mislih

glasbo.

Glasba

pravzaprav

določa

zgradbo

določenih

prizorov, daje ritem, ton in
barvo.

Abreu

pojasnjuje:

»Z

zvočnim trakom smo ravnali kot
z zvočnim telesom, kjer se
glasba in zvoki mešajo in rušijo
meje, ki jih običajno srečamo v
filmih. Najprej smo iskali
melodijo flavte, ki odpre in
zaključi film. Vse druge teme
smo ustvarili na podlagi teh nekaj not. Želeli smo, da bi glasba vsebovala več ritmov
in glasbenih slogov.« Vsi vemo, kako pomemben je zvok v animiranih filmih. Abreu je
zato k sodelovanju povabil slavne in ustvarjalne glasbenike.
Ruben Feffer in Gustavo Kurlat
Umetnika Ruben Feffer in Gustavo Kurlat sta že sodelovala z Alêjem Abreujem pri
filmu Garoto Cosmico. Ruben Feffer igra harmoniko. Razen rapovskih vložkov, za
katere je poskrbel Emicida, sta Ruben Feffer in Gustavo Kurlat napisala vse skladbe za
film.
Nana Vasconcelos
Za tempo filma je Alê Abreu poklical Nanaja Vasconcelosa,
najznamenitejšega bobnarja na svetu. Ta je prejel že osem
grammyjev in je danes eden najpomembnejših brazilskih
glasbenikov. Odkril ga je Gato Barbieri v 70. letih. Igral je že
z

Donom

Cherryjem,

Patom

Methenyjem,

Janom

Garbarekom in Paulom Simonom. »Njegova glasba me je

vedno spodbujala k iskanju novih glasov pri mojem
grafičnem in filmskem delu,« je priznal Abreu.
Oglejte si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=eRs58AcGuNI
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Gem
Gem je skupina glasbenikov, ki
pri izvajanju glasbe uporablja vse
mogoče

predmete,

denimo

smeti. Sami izdelujejo glasbila in
ustvarjajo edinstven zvočni jezik.
Njihova

glasba

inovativna

in

umetniškim
Skupina

je

izrazito

povsem

ustreza

merilom

filma.

Gem

je

posebej

poskrbela za zvoke, vzdušje in
različne oblike hrupa.
Oglejte si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=y3EOLvxMKa8
Barbatuques
Za

druga

brazilska
Barbatuques.

tolkala

je

poskrbela

glasbena

skupina

Brazilski

glasbeniki

melodije in različne ritme ustvarjajo
z

glasovnimi

učinki

ter

raziskovanjem zvokov človeškega
telesa,

ob

ploskanje,

čemer
tleskanje,

uporabljajo
poke

ter

udarce dlani in podplatov. »Takoj

sem občutil željo, da bi sodeloval z
njimi,« pove Abreu. Estetsko se njihova uporab teles še najbolje sklada z vsem tistim,
kar je v filmu organskega. Mednarodno priznano skupino je leta 1996 ustanovil
Fernando Barba.
Oglejte si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=Z-wsQaqAF48
Emicida
Melanholični rap v filmu Deček in svet je odpel Emicida. Rodil se je leta
1985 v São Paulu in je danes eden izmed največjih odkritij brazilskega
rapa. Njegov video Triunfo si je ogledalo več kot 4 milijone ljudi.
»Protestna glasba je bila temelj tega filma. Zdelo se nam je, da ima rap

takšno vlogo,« pojasnjuje avtor. »Izvedeli pa smo tudi, da je osebna
zgodba raperja zelo podobna dečkovi zgodbi!«
Oglejte si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=eRs58AcGuNI
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Glasovi
Marco Aurélio Campos, Lua Horta in Vinicius Garcia interpretirajo glasove glavnih
likov (oče, mama in deček). Naučiti so se morali izgovarjati portugalščino v nasprotni
smeri. Za lažjo interpretacijo so sprva imeli na voljo besedilo, napisano v pravilni
portugalščini.

FILM SKOZI FOTOGRAME
S spodnjimi fotogrami (posameznimi »slikami« oz. »fotografijami« iz filma) se
spomnite filma in z njimi ustvarite različne pripovedi, ki se ponujajo – filmsko
pripoved in linearno pripoved. Prva upošteva filmske elipse ter časovne in prostorske
preskoke, diskontinuirano montažo in predvsem zavedanje vseh teh avtorjevih
pristopov. Druga pa ponuja prebiranje filmskega gradiva in njegovo razvrščanje v
časovno pravilno zaporedje dogodkov, ki končno tvorijo jasnejšo celoto.
Za zanimivo nalogo sličice izrežite ter jih z otroki in učenci razporedite v vrstni red, ki
si ga boste izbrali. Mi jih spodaj razvrščamo po filmski pripovedi. Zanimivo je, da se
nekateri kadri v filmu ponovijo, zato so nekateri fotogrami lahko kronološko uvrščeni
tudi drugje.
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ANALIZA
Film Deček in svet je animirani film, ki se trudi prikazati neolepšan svet skozi oči in
razumevanje otroka, kar avtor Alê Abreu z vizualno govorico v filmu prepričljivo
doseže. Enostavne linije, vzorci, barve in struktura slike vizualno obogatijo pripoved
in razvijajo večplastnost sporočilnosti ter tako ustvarijo bogat kulturni tekst za
odraščajoče otroke. Z izredno lahkotnostjo sledimo popotovanju malega dečka Cuce,
ki išče odgovore na vprašanja o čudovitem, včasih pa tudi nerazumljivem in
strašljivem svetu. Abreu spretno razvija zgodbo, ki na otroški ravni deluje kot
otrokovo raziskovanje, a se v vsakem prizoru najde mnoštvo referenc, zaradi katerih
je film izredno zanimiv tudi za starejše gledalce.
Film ponuja ogromno tem, o katerih se lahko pogovarjamo z otroki in mladostniki in
ki jih bomo tudi obširneje razčlenili. Naj jih nekaj že omenimo: otroštvo, odraščanje,
naivnost, (otroški) pogled, otroškost, odsotni oče, spomini in čustva, ustvarjalnost,
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domišljija, glasba, samoodkrivanje, globalizacija, mediji, prekarno delo, družbena
razslojenost, izkoriščanje, kapitalizem, upor, vojna, ekologija, narava, življenje smrt.

POGLED IN MESTO OTROKA
Deček in svet ni zgolj film, ki je
primeren
prikazati

za

otroke,

tudi

skuša

domišljijo,

nedolžnost in čutnost otroškega
pogleda. Avtor je svojo željo
tako uresničil z ustrezno izbiro
likovne tehnike animacije, ki
spominja na otroško risanko. Alê Abreu je povedal: »Želja, da bi gledal z otroškimi

očmi, se je porodila pred filmom. Pogled otroka je osrednja estetska ideja, zaradi
katere sem se lotil filma, in ne nasprotno.« Film tako gledamo z zornega kota
otroškega junaka. Subjektivni plan se izrazi že na začetku filma, ko Cuca opazuje
pisani kamen, kar avtor izrazi kot naš mežik v to navdušujočo barvno gmoto. Tako je
določeno naše gledišče. Z otrokom si bomo delili pogled.
Izvirnost tega filma je zato v svobodi in poeziji otroškega pogleda. Njegovo
dojemanje še ni podvrženo logiki sveta, temveč je posledica občutenj in domišljije.
Vse, kar ga obkroža, postane velikanska igralna površina. Ves živalski svet,
bombažno polje ali trgovsko pristanišče so zanj prostor igre. Otrok se ne zaveda vseh
nevarnosti (padec z drevesa, skakanje po žerjavih, pot v neznano) in je povsem
brezskrben. Prizore igre spremlja bogastvo barv.
Otroška lahkotnost še poudari igrivost pogleda na realnost. Teče in pleše na oblakih,
prepusti se sunku vetra, skače po listih v gozdu, odleti na glasbenem mehurčku …
Poudarek je na otrokovi lahkotnosti, ta pa je že v svojem bistvu opredeljena s
krhkostjo in brezskrbnostjo.
Ker otrok na svet gleda kot na igro, je zanimivo opazovati prizore v filmu, ki
učinkujejo kot videoigrice. Gozd je nekakšna igra platforme, kjer je kup ovir, ki jih je
treba preskočiti, preplezati, se povzpeti. Ko pride otrok na desno stran kadra, se
zgodi prehod na drugo stopnjo in že je na naslednji platformi. Malce pozneje pa
režiser za prizor pristanišča z blagom ali konfekcijsko tovarno uporabi eno izmed
prvih videoigric, Tetris. Tudi tovarniško proizvodnjo oblačil prikaže kot enostavno
igro zlaganja, nalaganja in spravljanja v škatle.
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Otrok gleda na svet kot na igro, njegov pogled ima čudovito moč, da mu uspe
realnost preoblikovati – pravzaprav jo nevede olepšuje, dokler ne pride kaj, kar ga
prestraši in s tem zruši njegov konstrukt. Predmeti in dogodki, ki določajo svet, se
osvobodijo svoje prvotne in konkretne namembnosti, in ker so del otroškega sveta, to
pomensko drsenje otroka varuje tam, kjer vladata okrutnost in izključevanje. Tako v
peklenskih strojih vidi živalske oblike. Ta sprememba percepcije mu omogoča, da
omili moč in nasilje prizorov, ki se odvijajo pred njegovimi očmi. Tako se vlak, ki
odpelje njegovega očeta, premika kot stonoga ali kača, trdo delo delavcev na poljih
pa postane koreografija mravelj. Žerjave predstavljajo rožnati plamenci, ki polagajo
zabojnike na čolne - labode. Vojaški oklepniki postanejo ježi in sloni, ki jim
pomagajo podmornice - orke, helikopterji - kačji pastirji. Lik slona izkazuje
pomembnost moči in zapletenost industrijskih strojev. Kobilice žrejo bombaž,
krokodili goltajo drevesa. Spopad med ljudmi in policisti pa je prikazan s pretepom
dveh ptic.
Kljub nedolžnemu pogledu otroka siva, črna ali rjava barva narekujejo ton in
ponazarjajo dečkov strah. Živali so prekomerno velike, oči brezizrazne, omejene na
točno določeno opravilo. V nasprotju s psom, ki poskakuje in je poln življenja, se
zdijo ti stroji - živali kot hipnotizirani.

ZVOK IN GLASBA
Čeprav otrok ne razume sveta tako kot
odrasli, vseeno občuti njegovo trdoto. Alê
Abreu se zato odloči, da bodo dialogi v
filmu potekali v izmišljenem jeziku. Gre
za

portugalščino,

ki

nasprotni

so

jo

igralci

smeri.

Dialogi

izgovarjali

v

ohranjajo

latinskoameriško

zvočnost,

vendar so redki in izkazujejo otrokovo
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subjektivno doživljanje. Ker je Cuca premajhen, da bi razumel pogovore med
odraslimi, sliši le zvoke, vendar se popolnoma zaveda dramatične usode, ki grozi
njegovi družini – to je očetov odhod. Ni mu treba znati razvozlati govorice sveta, ne
intelektualizirati, da bi občutil vso bolečino tega dogodka. Vse, kar mu ostane, so
očetova fotografija, spomini in melodija njegove odsotnosti.
Prav posebno vlogo ima v filmu glasba, ki jo je avtor tudi vizualno izrazil. Ta se
manifestira v pisanih oblačkih, ki so različnih velikosti, predvsem pa so raznobarvni, s
čemer se odslikava Cucova navdušenost nad temi impulzi in hkrati njegovo notranje
doživljanje ob poslušanju. Zvok v mestu in napevi, ki jih tam sliši, so prikazani s
črnimi oblački.
Ko oče odide od doma, se Cuca spominja vseh lepih dogodkov, ki jih je doživel z
njim, in tako 'glasbene oblačke' njegovega igranja na flavto in maminega petja v
strahu, da ju bo pozabil, ujame v posodo s pokrovom ter jih zakoplje v zemljo, prav
pod pisani kamen.
Glasba ostane pomembno povezana s Cuco tudi pozneje v njegovem življenju.

PRIPOVEDNA STRUKTURA IN SAMOODKRIVANJE
Film preseneti s svojo narativno strukturo, ki se izogne klasičnim pravilom otroških
filmov, zaradi česar imamo občutek, da film ni namenjen zgolj otrokom, temveč se
naslavlja tudi na odrasle. Začetek filma sledi pravljični shemi: otrok živi srečno
življenje v krogu svoje družine; ključni zaplet – očetov odhod – vznemiri glavni lik in
razvije pripoved; junak se soočen z mnogimi izzivi odpravi na pot iskanja očeta.
Vseeno pa se v nasprotju s takšno klasično
strukturo pravljic in animiranih filmov film Deček

in svet ne omeji na družinsko snidenje. Vseskozi
vemo, da je Cuca na poti z razlogom, da poišče
očeta; vprašanje, kaj se dogaja z očetom, ostaja
ves čas prisotno. Potovanje glavnega lika se skozi
nelinearno pripoved tako spremeni v junakovo
notranje iskanje, največji izziv pa je zanj svet sam.
Konec filma je nekakšno razodetje, saj osebe
(stari

obiralec,

mladi

tkalec,

mladenič

na

karnevalu), ki jih sreča deček, predstavljajo njega
samega v drugih obdobjih življenja.
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Kljub temu, da je narativna struktura filma kompleksna, je ključno, da lahko sledimo
Cucovi poti tudi po strukturi razumevanja pravljic – prek srečanja s starcem in z
mladeničem, s katerima doživi nekatere dogodivščine. To je pomembno za mlajše
gledalce. Težavnejše je zanje razumevanje razgradnje vrednot v svetu, ki ga Cuca
odkriva kot mladenič, kar je Abreu predstavil z dokumentarnimi posnetki. S tem je
namerno želel uničiti filmsko realnost in opozoriti na resnično stanje, ki obstaja in je
tukaj in zdaj, torej onkraj fikcije animiranega filma Deček in svet.

Tako je z vidika scenarija vznemirljiva ta pretkana in izvirna prepletenost otrokovega
iskanja očeta, samoodkrivanja, odraščanja in otroškosti v odraslih. Tem ravnem lažje
sledimo odrasli, a pomembno je, da znamo na to opozoriti tudi mlajše gledalce še
pred ogledom, s čemer jim omogočimo bogatejšo izkušnjo.
Dečka (otroka, mladeniča in starca) vse življenje
spremljajo trenutki sreče, ki jih je doživel s
svojima staršema, sam pa je v tem svetu precej
osamljen in od njega odtujen. A ključno je, da
ga v življenju stalno spremljata ustvarjalnost in
otroška radoživost – to bi lahko označili kot
osrednji temi filma.
Zadnji prizor filma je, ko stari Cuca sedi pod
drevesom, ki ga je kot otrok posadil s starši, in
posluša glasbo svojih staršev iz posode, ki jo je
skril pod pisani kamen. V spominu se vrne v čas, ko je našel toplino staršev in se
stiskal k mami. Rdeči vzorec na mamini obleki je iskal vse življenje in sedaj se je vrnil
k njemu, v spominu. Motiv tega vzorca ponazarja vrtnica, ki si jo nekoliko poprej v
filmu stari Cuca pripne k srcu. Na koncu se potopimo v ta vzorec in pridemo prek
kompleksnih in cikličnih vzorcev do prvotne točke. S tem se ciklično povrnemo na
začetek filma. Kjer se vse začne in na koncu tudi konča. Vse skupaj dopolnjujeta
drevo s svojo okroglo obliko krošnje, ki je v najlepših cvetočih letih, in njegov
dihotomični odnos z umirajočim Cuco.

Deček in svet otrokom na najlepši način predstavi svet, ki je hkrati čudovit,
neverjeten, nevaren, strašljiv in turoben. Odrasle - če jih ne pretrese - vsaj preseneti
v svoji jasni, enostavni in nazorni pripovedi in poudari, da otroška plat vseh nas še
kako vpliva na percepcijo in dojemanje sveta, tudi skozi vzorce in sredstva otroške
govorice. Film predstavi življenje sámo in pot odkrivanja samega sebe.
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DEČEK IN ODRASLI SVET
Rana, ki jo je povzročil očetov odhod, se nikoli ne zaceli in ostane v njem tudi v
odraslem obdobju. Deček, ki na svet gleda s svetle in zabavne plati, se vnovič pojavi v
starcu ali mladem glasbeniku v točno določenih trenutkih. Ko se znajde pred težkimi
in utrujajočimi nalogami (delo na plantaži bombaža, ko odhaja iz službe iz tkalnice),
se v njem prebudi otrok. Pod težo bolezni in voza starec osvobodi otroka v sebi pri
igri s psom. Enako velja za mladega tkalca, srečanje se zgodi nekega delovnega dne v
tekstilni tovarni. Utrujen zaradi ponavljajočega se dela uide v svet otroka, ki ima
bombažno nit zato, da se nanjo lahko obesi. Hkrati pa se deček pri Cuci pojavi tudi,
ko mu je najlepše in je sproščen (karneval, igranje na tržnici).
Prizori, ko deček Cuca spremlja odraslega, so podobe nedolžnosti, lahkotnosti (vozijo
ga na kolesu, na vozu, v ladji, nosijo na ramenih …). Pozneje mladi glasbenik sam
hodi po mestu in v neki izložbi zagleda srajco z mornarskim motivom v rdeči in beli
barvi in to mu prikliče spomine na otroštvo. Takrat se na prtljažniku kolesa pojavi
deček; a vse skupaj je nežno in spretno prikazano, zato ob prvem spremljanju filma
to morda lahko spregledamo.
Ta deček, ki ga je mladenič Cuca
z odhodom od doma pustil na
domačem

vrtu,

njegovega

duha,

preganja
zato

se

manifestira v njem ob težkih in
prijetnih

dogodkih,

kar

ga

vzpodbudi in poživi. Opazimo, da
je

med

dečkom

odraslo

in

inkarnacijo

njegovo
redkokdaj

interakcija. Deček je pogosto v
ozadju, izmenjave med njima so
redke,

le

avtobusu,

bežen
kar

pogled

samo

v

podkrepi

to

paralelno

zgodbo

samoodkrivanja

in

samospoznavanja. Odrasli Cuca svojo nedolžnost (tj. dečka) vodi s seboj kakor
preteklost, ki hodi po njegovih sledeh. Ta odsotnost interakcije se kaže tudi v
prizorih obedovanja (odrasli Cuca nikoli ne hrani dečka, v stanovanju mladeniča je
samo en krožnik).
Zanimiva sta še dva atributa, ki povežeta diskontinuirano pripovedovanje v celovito
zgodbo. Poleg mornarske majice se skozi film kot povezovalec pojavlja tudi pisana
čepica, ki jo je Cuci podarila mama na dan odhoda, in enako pisan pončo, ki ga je
Cuca skrivaj stkal v predilnici. Obe oblačili se v filmu pojavljata pri vseh inkarnacijah
Cuce, kar že med spremljanjem omogoča, da povezujemo dečkovo popotovanje kot
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Cucovo notranje iskanje in samorealizacijo. Cuco pa vse življenje spremlja tudi
kovček, ki simbolizira 'večni tovor', breme, tegobe, radost, otroštvo, vse spomine,
prijetne in žalostne, ki jih nosimo z vsakim korakom skozi življenje. Kovček je simbol
nikoli končanega iskanja (iskanje očeta) in ponazarja večne odhode in selitve.
Ko se stari Cuca vrne k hiši, vidi
sredi vrta drevo. Zasadila ga je
vsa družina in je simbol časa, ki
mineva, ter metafora dečkovega
življenja.

Seme

je

vzklilo

z

najlepšo namero družine in z
njenim negovanjem se je krepilo
ter vzcvetelo, se razbohotilo in v
polnosti zaživelo. Drevo je že v
njegovi rani rasti začel zalivati
mali Cuca, ta skrb ter afiniteta do
rastlin in živali pa se pojavljata
ves film (živali na domačem vrtu, rastline, ki jih ima mladi Cuca v stanovanju, in
njihovo zalivanje, pes).

ODSOTNOST OČETA
Da je odsotnost očeta za odraščajoče dečke precej travmatična, je jasno iz razvojne
psihologije. Izgrajevanje brez simbola moči (očeta), ki ga je treba preseči (oče
oblikuje Zakon), pomeni iskanje zakonov v drugih rečeh, odnosih in situacijah, pri
čemer se lahko fantje na poti izgubljajo, so pa tudi močno vezani na spomine pred
travmatičnimi dogodki.
Ali bo Cuca našel očeta, je
tako kmalu v resnici manj
pomembno od praznine, ki jo
je ta pustil za seboj. Očetovo
odsotnost, ki dečka spremlja
vse življenje, je Alê Abreu
spretno uprizoril s podobami,
predmeti, zvoki in glasbo.
Ko deček ostane sam z mamo
v hiši, so povsod naokoli reči,
ki ga spominjajo na očeta. Na
vrtu je polno sledi o očetovem
delu, na hribu je navzoč spomin na skupni sončni zahod. Sčasoma spomini nanj
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bledijo in občutimo moč neznosne praznine. Ko očeta ni več, praznino zapolnijo
njegovi predmeti: klobuk, fotografija, glasba. Z očetom je povezana glasba flavte,
katere zvok je mil in otožen. Melodija flavte tako vsakokrat v spomin prikliče očeta.
Deček se spomni očetovega igranja na flavto, tudi ko se je zmotil (igral je le omejeno
témo, kolikor je znal). Antropološko in psihoanalitično preseganje Zakona očeta pa
Cuca v filmu izrazi v posrednem, indirektnem odnosu z njim v prizoru, kjer igra na
tržnici. Tam lahko vidimo in slišimo razvijanje te očetove téme na flavto z dodatnimi
inštrumenti in nadaljevanjem v kompleksnejšo melodijo, ki jo igra Cuca. Ta prizor
lahko razumemo tudi kot poklon očetu.

SVET
Tako kot deček se tudi film poda na intimno potovanje, na katerem odkriva svet.
Oblikovanje politične zavesti sproži prestop v odraslo dobo, saj tako film kot mladi
Cuca postaneta upornika. Alê Abreu vpelje v film kritičen, političen pogled na svet.
Tega skuša prikazati skozi oči otroka in zato ustvari ironični razkorak med
stvarnostjo ter naivno in poetično stvarnostjo, kakršno vidi otrok. Potovanje dečka
postane pregled gospodarstva, zgodovine in politike Latinske Amerike.
Film

sicer

zaznamuje

dečkov

pogled, a pomembno je tudi, da
otrok vstopa v različne prostore, ne
da

bi

jih

pri

tem

kakorkoli

spreminjal. Zato se pogosto prevaža
z različnimi prevoznimi sredstvi (v
starčevem

vozu,

na

ramenih

glasbenika, na avtobusu, na kolesu
...) in tako lahko opazuje svet z
razdalje. Opazuje in zgolj občuti
delovanje

ljudi

in

spreminjanje

pokrajine. Če otrok svet opazuje z
nedolžnim in igrivim pogledom, pa gledalci s svoje perspektive in z izkušnjami lahko
zaznajo uničevanje našega sveta.
Abreu je svoj odnos do sveta pretkano izrazil tudi prek filmske večvrstnosti. Film tako
v prizorih, ki se dotikajo razkroja vrednot v družbi, uničevanja sveta in nevarnosti
množične proizvodnje, simbolično tudi 'sežge' lastno podobo gozda, ki ga je Cuca
poznal, ko je bil še deček. S tem film užaloščeno izraža obup nad idealizmom, ki
navdušuje otroke, hkrati pa z dokumentarnimi posnetki vse obravnavane téme
ozemlji in jih utrdi kot apel proti uničujočim politikam družbe, v kateri živimo.
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POLITIKA, DRUŽBA IN MEDIJI
Spreminjanje pokrajine se izvrši po zaslugi dveh vodil: red in napredek. Vodilo države
Brazilije (Ordem e Progresso), ki je zapisano na državni zastavi, je temelj
spreminjanja družbe in uničujočih sprememb. Film Deček in svet tako postopoma
postaja političen. Skozi naivni otroški pogled in krhko naravo dečka pride politični
ton filma še bolj do izraza.
V trenutku, ko oče odide, se film odreče
svoji linearnosti. Vzpostavi se drugi tip
časovne opredelitve: časovna opredelitev,
ki velja za proizvodnjo bombaža. Abreu
izbere proizvodnjo bombaža tudi zaradi
zgodovinske

zavesti,

da

se

je

odnos

podložništva v Braziliji začel in izgradil na
plantažah bombaža. Vloga Cuce v tem
proizvodnem postopku kot enega izmed
premnogih prekarnih delavcev v današnji
družbi je tako zelo eksemplarična. Delo je rutinsko in standardizirano. Zahteve so
visoke, saj je želja po dobičku velika. To je nazorno pri starcu Cuci, ko je odpuščen s
plantaže bombaža, ker je prestar. S tem se posledično tudi ritem in način življenja teh
delavcev standardizirata na najnižji ravni.
Pravzaprav vidimo pobiranje bombaža na polju, nato ga tovornjaki dostavijo do
tovarne. Deček tam prisostvuje gradašanju, valjanju in predenju. Tovornjaki nato
odpeljejo zvitke blaga v pristanišče, kjer jih naložijo na tovorne ladje. Te jih odpeljejo
do 'vesoljskih ladij', kjer se izdelujejo oblačila. V Braziliji nato oblačila preplavijo
trgovine in potrošniki so priča promocijskemu oglaševanju. Alê Abreu je tako zelo
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nazorno prikazal brazilski gospodarski model izvažanja surovin brez dodane
vrednosti in nato ponovnega uvažanja iz te surovine (bombaža) dodelanih in
brendiranih končnih artiklov za prodajo. V filmu se pojavita tudi kapitalistični figuri
lakomnega lastnika tovarne in brezkompromisnega investitorja v nove tehnološke
postopke, ki industrializirajo proizvodnjo. S tem je človeški kapital zavrnjen.
Poleg
prikaže

te

proizvodne
tudi

linije

modernizacijo

pa

film

države.

Ročno obiranje nadomesti industrijska
proizvodnja v tovarni, kjer čedalje bolj
prihaja

v

ospredje

globalizacija.

Izdelovanje oblačil se preseli v druge
države,

proizvodnja

postane

brezosebna, brez delavcev, in dobi pečat
mističnega

poteka.

Tovarno

v

nadaljevanju odkupi multinacionalka, ki
ima za svoj logotip črnega orla.
Svet počasi postaja brezoseben. Zato delavce nadomestijo živali - stroji. Kot robotski
slon brez duše in barve, telo, ki je v celoti predano ustvarjanju ekonomskega profita.
V mestih so prebivalce nadomestili televizijski zasloni ali reklamni panoji, ki jih
osvetljujejo umetne barve. Ljudje pa živijo na obrobjih mest.

Mladi Cuca - tkalec

postane brezposeln (kot »tehnološki višek«), zapusti svoje stanovanje in živi nekje
zunaj. Usoda lika se prepleta z usodami drugih. Mesto je najprej kraj dela in
bogastva, kar povzroči ruralni eksodus dveh generacij (Cuce in njegovega očeta).
Nato začne mesto zavračati svoje prebivalce, množična brezposelnost vodi do upora.
V filmu Deček in svet tako kot na brazilski zastavi
besedi »red in napredek« (ordem e progresso)
hodita z roko v roki. Ljudstvo se upira moči, ki jo
vzpostavlja

modernizacija,

red

pa

zagotavljata

civilna in vojaška oblast. Red je predstavljen s črno
barvo in z ostrimi, robatimi linijami ter se grafično
zoperstavlja ljudstvu (njegovi volji, uporu), ki je
predstavljeno v različnih barvah. Spopad med
obema se na začetku zdi izenačen: polifonija zoper
fanfare,

pisana

ptica

ljudstva

zoper

črnega

ukročenega (celo robotiziranega) orla. Toda boj postane neuravnotežen, ko črnemu
ptiču na pomoč priskočijo še druge robotizirane živali, ki pridejo iz zemlje (jež),
morja (kit) ali zraka (kačji pastir). Na koncu skupaj pokončajo pisano ptico tako, da
najdejo njeno ahilovo peto. Pisano ptico je ustvarilo ljudstvo s svojo glasbo, je torej
brikolaž idej in naboja celotne množice, zato je njena najšibkejša točka ravno kljun,
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ki ji ga sistem odlomi. Pisana ptica strmoglavi na tla in se razprši v mnoštvo
glasbenih oblačkov, tonov, zvokov in melodij, ki nato vsi stečejo v kanal. S tem avtor
ponazori zatrtje upora ljudstva, ki ga sistem doseže na podlagi argumenta moči, in
hkrati izrazi odnos sistema do ljudske volje in pravic.
Zanimiva je tudi sprememba črnega
orla, ko se v zaključnem napadu na
pisano ptico transformira – za hip
razprostre svoja krila in ob tem
močno spominja na nacističnega
orla. Podobno primerjavo opazimo
tudi med generalom, ki se pojavi na
ogromnih TV-oddajnikih po mestu
(v filmu je to predstavljeno takoj po
uboju pisane ptice), in čilenskim
diktatorjem

Pinochetom

(1973-

1990). Tako Abreu nazorno pokaže
družbene

razmere

s

fašistično

nravjo kapitalizma, ki oblikuje hierarhične in izkoriščevalske odnose, podjarmljenjem
ljudstva in bogatenjem elit, z uničevanjem narave, s škodovanjem družbi. Vse za voljo
razvoja

pod

taktirko

logike

profita.

Tako

izginjajo

gozdovi,

povečuje

se

onesnaževanje, življenjski slog se standardizira, izredno pomembno vlogo imajo
mediji, ki pomagajo večati potrošnjo, šport kot opij za ljudstvo ... Te teme so
prikazane predvsem z resničnimi dokumentarnimi posnetki.
Z

dokumentarnimi

prikazano

prizori

predvsem

je

krčenje

amazonskega gozda. Žive barve
Brazilije in gozdov se umaknejo
grobim

prizorom

hladnega

realizma. Otroci, mladi in drugi
gledalci

so

pregnani

iz

domišljijskega

sveta,

igralna

površina

sedaj

postane

tako

požgan, uničen in onesnažen
gozd, skozi katerega Cuca le
hitro steče. Napad na amazonski gozd (pljuča planeta) in napredek imata ekološke
posledice, kot sta segrevanje ozračja in taljenje ledenikov. Vidimo ribo, ki plava v rjavi
vodi, in onesnažen zrak, ki je posledica industrije, intenzivno kmetijstvo, ki v reke
spušča kemične snovi. Abreu idealistično sliko tega gozda iz začetka filma sedaj
sežge, s čemer ponazori po eni strani uničenost idealizma, kot smo že omenili, hkrati
pa nazorno pokaže posledice uničevalne politike kapitalizma.
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Vsekakor moramo izpostaviti
tudi

medije,

zavzemajo

ki

v

filmu

opazno

in

pomembno vlogo. Alê Abreu
jih vidi kot povezovalni člen
celotnega sistema, ki deluje v
korist

politične

gospodarske

ter

oblasti.

Za

velikimi nasmeški televizijskih
napovedovalcev

se

skrivajo

laži. Tukaj avtor koristno izrabi
kolaž, ki iz medijske krajine
naredi groteskne podobe – ulični plakati, izložbe, TV-oglasi in TV-poročila. Slednja
manipulirajo in izkrivljajo resnične dogodke – Cuca je videl vojsko, ki je v uporu
streljala na ljudi (upor je prikazan z bojem pisane ptice in črnega orla), a v večernih
poročilih se zdi, kot da je vojska demonstrante želela zavarovati. Tej reportaži hitro
sledijo novice o nogometni tekmi in modne novice. Abreu nogometa in mode ni izbral
po naključju. Nogometna igrišča so za družbo postala nadzorovan in kontroliran kraj,
kjer si ljudje lahko dajo duška in izrazijo svojo jezo ter vsi zbrani skupaj
generalizirajo srečo, veselje, jezo in sovraštvo. Moda pa je zadnji člen v verigi
tekstilne industrije. Režiserjeva ironija je dvojna, saj moda ljudi sili k sodelovanju v
tej kapitalistični logiki, ki izkorišča delavce, obenem pa moda z intenzivno (ter
agresivno) industrijsko proizvodnjo spodbuja uničevanje narave (tudi nošenje krzna).

Zanimiva je še podoba, ki spremlja nogometna prvenstva ob veselju in zmagah (v
Braziliji pa je evforija okoli nogometa še večja kot v drugih državah po svetu), in sicer
ognjemeti, ki se z nogometnih stadionov prevesijo v splošno rajanje in razsvetlijo
celotna mesta. Vzporedno lahko zato premislimo tudi o pravljični podobi gradu Walta
Disneyja, ki ustvarja občutek, da je vse čudovito in srečno. Abreu tako svojo kritiko
uperi zoper vse animirane filme, ki se oddaljujejo od resničnosti. Sam je hotel ubrati
pot, ki animirani film umetniško uporabi za izraz družbeno angažiranih tem.
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UPANJE
Kljub močni tendenci avtorja, da ustvari relevanten in aktualen film (kar mu je tudi
uspelo!), in deprimirajočim temam družbene realnosti, film ne resonira pesimistično.
Res je, da dá na koncu sicer slutiti, da Cuca umre, a s potopitvijo kamere v vzorec na
maminem krilu, prek katerega pripotujemo do osnovnega elementa točke, iz katere
se vse ponovno rodi (tudi film se tako začne), lahko v prihodnost zremo optimistično.
Pomen cikličnosti v filmu se tako potencira še v tem aspektu, kot bi rekel Heraklit,
kjer lahko razmišljamo o krožnosti idej in edini stalnosti, ki jo svet pozna –
spremembah.

Stalno gibanje in spremembe tako iz katastrofalnega stanja na smetišču vzbujajo
upanje, da bo otrokom morda uspelo izboriti pravice in boljšo prihodnost. Enako tudi
pisani ljudski upor zoper črni sistem, ki po porazu »steče« v ulične odtočne kanale,
samo napoveduje vedno nove bitke. Zagotovo pa je najbolj spodbuden prizor ob
koncu filma, ko stari Cuca na podeželju opazuje novo generacijo otrok, ki veselo
poskakujejo po travniku in igrajo na glasbila. Tako zadovoljen opazuje nove glasbene
oblačke. Abreu torej ne obupa nad stanjem in vliva moč v iskrenost in čistost otroških
duš, ki naivno, navdušeno pogledujejo v svet kot v edini in zato njim najljubši
prostor.
Glasba igra zelo pomembno vlogo pri odporništvu: protestna glasba je bistvo filma,
pojasnjuje režiser. Režiser je zato za glasbeno opremljanje filma namenoma izbral
glasbenike, ki to umetnost izvajajo drugače. Znameniti tolkalci, kot so Nana
Vasconselos ali Barbatuques, GEM in raper Emicida, izkazujejo željo po novih, izvirnih
in nekonvencionalnih zvokih in so z uporabo nenavadnih predmetov, denimo smeti,
ustvarili popolno zvočno podobo filma.
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TEME ZA POGOVOR IN VPRAŠANJA
Film ponuja mnoštvo tem, o katerih se lahko pogovarjamo z mladimi gledalci.
Izvirnost in vrednost filma je v tem, da gledalcu omogoči tolikšno kompleksnost,
kolikor mu jo omogoča njegova domišljija. Čar pa je v tem, da prav vsi v njem lahko
najdejo zase zanimive vsebine, tako otroci od 7. leta kakor tudi starejši.

BRAZILIJA
Avtor in režiser filma Alê Abreu prihaja iz Brazilije. To je v filmu zelo očitno.


Po katerih elementih bi lahko prepoznali, da gre za to državo?



Kaj veste o Braziliji? O njenih gozdovih? Katera velika reke teče skozi tropski
pragozd?



Na zastavi Brazilije piše »Red in napredek«. Kaj to pomeni, kaj pomeni, če je to
zapisano na zastavi?



Kakšen odnos imate do nogometa?

VIZUALNOST, LIKOVNE TEHNIKE
Deček in svet je animirani
film,

pretežno

ustvarjen

v

risani tehniki, zato sodi v
kategorijo risanih animiranih
filmov.

Katere

vrste

animiranega filma poznate?
Vsekakor je v animiranem
filmu izrazita likovna podoba.


Kakšen
Cuca,

se

vam

kakšna

pokrajina,

zdi
je

ozadja?

Zakaj je avtor večino
prizorov

umestil

na

belo podlago?


Katere podobe so vam bile v filmu najbolj všeč? Je bil to Cuca, fant, kuža,
stroji, morda gozd, glasbeni oblački ...

S starejšimi otroki in z mladostniki se pogovarjajte tudi o otroškem pogledu.


Stroji so bili narisani v živalskih oblikah. Se spomnite, v katerih?



Ali vas igranje Cuce na vrtu in v gozdu, ko poskakuje z lista na list, po oblačkih
in teka, spominja na katero od iger?
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Film je brez dialogov. Kakšni se vam zdijo filmi, ki nimajo nobenega dialoga? V
tem filmu slišimo nekaj izgovorjenih besed, ampak so nerazumljive. Morda
veste, zakaj se je avtor tako odločil?

Oglejte si naslednji video: https://www.youtube.com/watch?v=MestwjI7iLM
V filmu je uporabljenih veliko
likovnih

tehnik.

Katera

vsa

sredstva izražanja prepoznate?
Kako v filmu deluje to, kar je
narisano

z

voščenkami

ali

s

tušem, in kako tisto, kar je
upodobljeno s kolažem?
Katere

barve

uporabljene?

so
Ton

v
barv

filmu
se

naenkrat spremeni. Se spomnite,
kdaj?
V animiranem filmu je uporabljen tudi kolaž. Kdaj je uporabljen in kaj je z njim
predstavljeno, kateri del Cucovega sveta?
Film Deček in svet proti koncu preseneti z dokumentarnimi posnetki.


Kaj je želel avtor s tem povedati? Katerih takšnih posnetkov se spomnite? Kaj
so prikazovali?



V filmu avtor en prizor celo »sežge«. Katerega, se spomnite? Zakaj to naredi?
Spomnite se, med katere prizore v filmu je ta umeščen.

S starejšimi otroki se lahko pogovorite tudi o
cikličnosti

v

filmu,

ki

je

predstavljena

z

različnimi likovnimi sredstvi.


Katera je prva likovna prvina, s katero se
film prične? Katera je zadnja v filmu?



Iz točke se razvijejo ciklični vzorci in se
čedalje

kompleksneje

spreminjajo

v

abstrakten pisan kamen. Kaj je želel
avtor s tem povedati?


Okrogle oblike so v filmu redno prisotne. Se spomnite, kje vse so se pojavile?
Kaj simbolizira okroglost, krožnost?
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ODHOD OČETA IN ODNOS Z DRUGIMI
Ena bolj ključnih tem je vsekakor očetov odhod.


Kaj mislite, zakaj je oče zapustil družino?



Cuca se pogosto spominja svojega očeta. Katerih trenutkov se spominja in
kakšni so po čustvih?



Kdaj se deček Cuca odloči, da bo odšel za očetom? Se spomnite prizora, ko je
mislil, da oče sedi na stolu, a ga v resnici ni bilo?



Nekatere predmete je ohranil, ker ga spominjajo na očeta. Se spomnite, katere?
Pri tem upoštevajte, da jih ni vedno uporabljal deček Cuca, temveč tudi

mladenič in starec.


V mestu mali Cuca naposled sreča očeta, a nenadoma so vsi, ki izstopajo iz
vlaka, enaki kot oče. Cuca je zmeden. Kaj je avtor filma želel s tem povedati?
Cuca na poti v mesto spozna starca,
fanta in mladeniča.


Kako

živi

starec,

v

kakšnem

okolju? Kaj je njegovo delo?


Na plantaži bombaža je obiranje
težavno.

Kako

(»kavboj«)

se

obnaša

delovodja
do

svojih

delavcev, kaj pri njih ocenjuje?
Kaj se zgodi s starcem?


Na karnevalu prvič spozna tudi
razposajenega in našemljenega
fanta, ki igra isto melodijo, kot jo

je Cuci igral njegov oče, ko je bil še doma.


Kasneje v predilnici bombaža spozna mladeniča. Odloči se, da gre z delavci iz
tovarne v mesto. Z mladeničem gresta skupaj skozi mesto do njegovega doma.
Kje v mestu živi mladenič in kakšno je stanovanje?



Z mladeničem gleda televizijo. Kaj je takrat na programu?



Z mladeničem gresta tudi na tržnico, kjer mladenič igra na svojstvene
inštrumente. Iz česa vsega so inštrumenti sestavljeni, kako igra?

Ključno je, da nam uspe Cucovo pot razumeti kot njegovo notranje iskanje,
samoodkrivanje, odraščanje. Kljub zahtevnejši montaži pomagajte mladim gledalcem,
če jim je struktura filma prezahtevna.


Spomnite se, kdaj v filmu deček Cuca izgine. Zakaj se to zgodi?



Kaj se dogaja s starcem in z mladeničem? Fanta ob koncu filma vidimo, ko gre
na vlak. Pospremi ga mama, ki je Cucova mama. Kako sedaj razumemo vse like
v filmu? Kdo so starec, mladenič, fant, deček? Ali so lahko vsi Cuca?
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Bodite pozorni na nekaj Cucovih oblačil, predmetov, reči in vzorcev obnašanja,
ki se pojavljajo ves film - črtasta majica pri dečku in starcu, pisana kapa, pisan
pončo, kovček, odnos do živali, do rastlin, do glasbe.



Kdaj se deček Cuca pojavi skupaj z mladeničem Cuco oz. starcem Cuco? V
katerih trenutkih življenja?

Pri odnosih, ki jih ima Cuca s svetom, moramo kaj
povedati tudi o Cuci kot ustvarjalcu.


Ali se v filmu opazi, ali je Cuca ustvarjalen?
Premislite, kako povezujete ustvarjalnost z
domišljijo. Kako vse se izkazuje Cucova
domišljija v zvezi s svetom? Spomnite se
strojev in vseh njihovih oblik ter njegovega
pohajanja po vrtu in gozdu.



Na tržnici igra glasbo, ki se jo je naučil od
očeta.

Se

spomnite

igranja

očeta

in

Cucovega igranja? V čem je razlika?


Kaj po vašem mnenju predstavlja pisani
kamen, ki ga Cuca opazuje in posluša na
začetku filma? Cuca tudi kot starec po vseh
letih, ko ga ni bilo doma, opazi kamen na domačem dvorišču. Vam to kaj pove?

GLASBA IN ČUSTVA
V filmu ima pomembno vlogo tudi
glasba.


Kakšna se vam zdi melodija,
ki jo sprva igra oče in nato
njegov sin Cuca? Je mila,
otožna, vedra, vesela? Kako
je prikazana?



Deček

Cuca

»glasbene

oblačke« shrani v posodo s
pokrovom. Katere shrani in
zakaj?


V filmu se pojavljajo glasbeni oblački različne barve. Kakšne barve so oblački,
ki jih pojeta in igrata njegova starša, in kakšni so drugi?



Film gradi tudi kreativno oblikovana glasba, ki so jo pripravili in posneli sloviti
glasbeni ustvarjalci. Kakšna se vam zdi glasba – v gozdu, mestu, na plantaži?
Kaj pa zvok?
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Z glasbo se v filmu povezujejo čustva. Če sledimo odraslim likom Cuce, se z dečkom
Cuco srečajo ob glasbi ali drugače rečeno, glasba jih asociira in vodi v spomine na
otroštvo. Z glasbo Cuca odkriva in raziskuje svet.
 Kakšna čustva so prevevala Cuco, ko je ustvarjal ali poslušal glasbo?
 Kako se je Cuca počutil, ko je poslušal očeta, ki igra flavto?
 V filmu je kar nekaj drugih močnih čustvenih prizorov. Kateri so se vam zdeli
najmočnejši?
 Kako ste razumeli otroke na smetišču, ki udarjajo po pokrovih in pločevini?
 Kako ste razumeli boj dveh ptic? Kaj je predstavljala pisana in kaj črna? Katere
ideje in vrednote? Kako so črna ptica in topovi pokončali pisano ptico?

NARAVA, MESTO IN DRUŽBA
Film je ob vsej siceršnji pestrosti in
bogastvu tudi družbeno odgovoren.
Skozi

Cucovo

potovanje

spremljamo, kaj se dogaja v mestu,
kakšen je odnos v tovarnah.


Z naravo se najprej srečamo
na Cucovem dvorišču in v
gozdu.

Kako

bi

opisali

vzdušje v tej naravi? Katere
vse živali Cuca v filmu spozna?


Kakšno se vam zdi mesto? Cuca ga opazuje z avtobusa, z mladeničevih ramen,
s kolesa, torej oddaljen, da lahko objektivno opazuje.



Nekajkrat Cuca mesto opazuje od daleč (iz predmestja). Kakšno je videti od
daleč? Primerjajte koničasti videz in v višave stremeča mesta s svetopisemsko
zgodbo o mestu in stolpu Babilon. Enako primerjajte videz mesta od daleč s
podobo produkcijske hiše animiranih filmov Walta Disneyja (grad, ognjemet).


V mestu je veliko oglasov, ki so
predstavljeni skozi kolaž. Vidimo jih
tudi na TV-ju pri mladeniču. Kaj
prikazujejo?



Kako so prikazani mediji, s katero
likovno tehniko? Katere vse medije
opazite, prepoznate? Pri tem lahko
kot

medij

razumemo

vsako

sporočilno površino.


Kakšni so odnosi v tovarni bombaža,

na plantaži? Kakšno vlogo imajo delavci, kako se do njih obnašajo lastniki
tovarn in plantaž?
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V tovarni opazimo lastnika, ki predilnice zamenja za ogromen stroj, ki bo
nadomestil vse delavce - ljudi. Zakaj je lastnik zadovoljen s tem? Kaj vi mislite
o tem?



Cuca od blizu spozna tudi množično proizvodnjo oblek. Kaj je opazil? Kaj vse
se zgodi od trenutka, ko bale bombaža na ladjah zapustijo državo, do takrat,
ko te ladje priplujejo nazaj z oblekami?



Kako človek ravna z naravo? Alê
Abreu to med drugim predstavi z
dokumentarnimi

posnetki

uničevanja narave in družbe v
smeri

tržnega

gospodarstva.

Spomnite se vseh teh posnetkov.


V filmu je predstavljen boj dveh
idej, ki ju ponazarjata pisana in
črna

ptica.

Katero

idejo

predstavlja pisana ptica? Kdaj se
je rodila, iz česa?


Črna ptica aludira na fašistični sistem druge svetovne vojne. Zakaj se je Abreu
odločil za tako podobo ptice? Na čigavi strani se ta ptica bori?



Kako razumete to, da je pisana ptica pokončana tako, da ji odstrelijo kljun? Ali
se pisana ptica lahko ponovno rodi? Spomnite se simbolike feniksa.



Cuca zgrožen ugotovi, da sta od takrat, ko je odšel od doma, njegov vrt in
gozd postala onesnažena, požgana in posekana. Primerjate to z barvami tega
istega habitata z začetka filma.

FILM O SVETU IN ŽIVLJENJU
Omenili smo že, da se film ciklično
vrne v začetno točko, a ob koncu
pogovora zaokrožimo tudi vsa Cucova
odkritja v njegovem življenju.


Kaj

vse

je

Cuca

odkril

in

spoznal o življenju, o svetu?


Kakšno

je

odraščanje

bilo
in

Cucovo

kako

bi

si

dogodki sledili v kronološkem
redu

(linearna

pripoved)?

Pomagajte si s fotogrami iz petega poglavja tega gradiva.


V filmu je zelo pomemben prizor, ko starec in deček Cuca v vozu plujeta po
razburkanem morju. Kaj ponazarja morje? S čim se bojuje deček Cuca in s čim
starec?



In kako se film konča? Kako ste razumeli konec?
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VIRI


Arhiv Društva za oživljanje zgodbe 2 koluta: fotografije, prevodi tekstov iz
francoščine in portugalščine, intervjuji z Alêjem Abreujem



http://decekinsvet.animateka.si



http://omeninoeomundo.blogspot.com/



http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem



http://www.kinodvor.org/spored/arhiv/o-menino-e-o-mundo/



Video:
https://www.youtube.com/watch?v=fg5cgJ-QPVI
https://www.youtube.com/watch?v=eRs58AcGuNI
https://www.youtube.com/watch?v=y3EOLvxMKa8
https://www.youtube.com/watch?v=Z-wsQaqAF48
https://www.youtube.com/watch?v=eRs58AcGuNI
https://www.youtube.com/watch?v=MestwjI7iLM
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