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PRVA PREMIERA SLOVENSKEGA FILMA … od doma 

Studio, ki je ponudil prvi slovenski film na Kickstarterju Kresnik: Ognjeno izročilo, tokrat v sleherni dom 
prinaša vseslovensko premiero dokumentarnega filma Tihi večeri. Skupaj s filmom, ki nas popelje v 
večplastno zgodbo o pozabljenem pisatelju in njegovem svetu domišljije, si bo moč ogledati tudi poseben 
spremljevalni program. Srečanje z ustvarjalci filma, kot ga lahko omogočita razsežnost spletnega medija 
in filmske umetnosti - dobrodošli na prvi spletni premieri slovenskega filma. 

V Studiu Siposh smo želeli odgovoriti na aktualne izzive, ki smo jim priča na področju ustvarjanja, 
umetnosti in srečevanja ter druženja ob njej. Zato smo poiskali način, da nekaj strani naše zgodbe o 
najnovejšem filmu Tihi večeri razkrijemo ljubiteljem filma. Z veseljem pričakujemo dan, ko se bomo srečali 
na projekcijah in si v živo izmenjali vtise. Do takrat pa bo vaša dnevna soba tudi naša dvorana – še posebej 
v nedeljo, 25. oktobra 2020 ob 20. uri. 

DOKUMENTARNO-IGRANI FILM TIHI VEČERI 

Dokumentarno igrani film Tihi večeri sta dva filma v enem; življenjska zgodba Franca Ksavra Meška, 
obogatena z njegovimi literarnimi junaki, ki oživijo in nas ponesejo v avtorjev domišljijski svet. Igrane 
prizore v združeni obliki poznamo tudi kot Onkraj poljan – mednarodno večkrat nagrajeni kratki mladinski 
film. Potopitev med davno zapisane vrstice podkrepita tudi izvrstna avtorska glasba ter dih jemajoči 
posnetki naravnih lepot. 

Franc Ksaver Meško (1874-1964) je danes spregledan biser pisane slovenske besede. Skozi tančico 
zaprašene zgodovine nam film razkriva življenje in delo pisatelja, duhovnika ter velikega domoljuba, ki ga 
nista zlomila preganjanje tujih oblasti in vojna vihra. 

Meškova dediščina na filmskem platnu znova zaživi; preko podob njegovega literarnega sveta ter skozi 
pripoved ljudi, ki jih je Meško s svojim življenjem in zgledom zaznamoval. 

OGLEJTE SI PREMIERO NA WWW.KSAVER.SI 

Film bo na voljo za ogled samo na večer 25. oktobra 2020. Mediji lahko dobijo poseben dostop za ogled 

filma še do 30. oktobra ob kontaktu na studio@siposh.com ali telefonsko 040 807 870.  

PRENOS SLIKOVNEGA GRADIVA ZA MEDIJE 

 

  

http://www.kresnik.net/
http://www.ksaver.si/
http://www.siposh.com/
http://www.ksaver.si/
mailto:studio@siposh.com
https://drive.google.com/open?id=1ASxrFAZTY2NJfS8AfISIuNmIid9LUZj_


 
 

FILMSKI NAPOVEDNIK 

 

TEHNIČNI PODATKI IN EKIPA 

Dolžina filma: 54' 15'' 

Produkcija: Studio Siposh 

Režiser in producent: David Sipoš 

Scenarist dokumentarnega filma: Rok Andres 

Scenarist igranega filma: Matjaž Feguš 

Skladatelj: Tim Žibrat 

Film so finančno podprli: Občina Sveti Tomaž, Občina Ormož, Mestna občina Slovenj Gradec, Slovenska škofovska konferenca, 

Trstenjakova ustanova, Sodalitas - dom katoliške prosvete, Občina Gorišnica, Mohorjeva družba Celje 

PRODUKCIJSKA HIŠA 

Studio Siposh pod vodstvom Davida Sipoša je mednarodno nagrajena ekipa filmskih ustvarjalcev. Skozi privlačne zgodbe želi 

ponesti do gledalcev bogato slovensko dediščino svojih prednikov. Kresnik: Ognjeno izročilo (2014), Kaplja na vedru (2016) o 

škofu Jožefu Smeju, Goreči škof (2017) o škofu Antonu Vovku, Srce se ne boji (2019) o mučencu Alojziju Grozdetu so ključni 

projekti, s katerimi so ustvarjali slovensko filmsko produkcijo in jo ponesli tudi v svet. Najbolj sveže delo, ki so ga ustvarjali zadnji 

dve leti pa je dokumentarni film Tihi večeri o Francu Ksaverju Mešku ter kratki igrani film po njegovih delih Onkraj poljan. 

 

 

    

Kresnik: Ognjeno izročilo Kresnik: Ognjeno izročilo Goreči škof Onkraj poljan 

 

Studio Siposh, Podklin 13, 1357 Notranje Gorice | David Sipoš, e: david@siposh.com, t: 040 807 870 

mailto:david@siposh.com
https://youtu.be/YXtnz-GFaHA
http://www.youtube.com/siposh
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http://www.siposh.com
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