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NASLOV:Slovenija ponovno krasi dva indijska filma, ki v teh dneh prihajata v indijske 

kinematografe 

 

Konec avgusta in v začetku septembra letos bosta v Indiji premieri dveh filmov,  ki so jih letošnje leto 

delno posneli tudi v Sloveniji. 

Prvi film z naslovom Mungaru Male 2 (v prevodu Pred monsunski dež), snemanje je potekalo letos 

februarja, bo premierno prikazan v Indiji 9. septembra. Film je drugi del uspešnice filma Mungaru 

Male iz leta 2006, ki  je podrl vse rekorde v Kannada filmski produkciji, ki je del Indijske filmske 

produkcije, s produkcijo 150 filmov letno, filmi se poleg predvajanja v Indiji,  predvajajo tudi v 

Evropi, Angliji, Avstraliji in ZDA. 

V glavni vlogi zvezdnik Kannada filmske produkcije Ganesh (Golden Star), in je eden izmed najbolj 

plačanih igralcev s številnimi nagradami. 

V Sloveniji je filmska ekipa posnela dve romantični pesmi, ki sta sestavni del filma, ekipa si je želela 

snemati v snegu, in želja se jim je tudi uresničila, kajti v Sloveniji je pričelo snežiti že prvi snemalni 

dan. Snemanje je potekalo na Bledu, v Bohinju, v Kranjski gori, Piranu ter Celju. 

Nekaj foto utrinkov iz nastajanja filma v Sloveniji je dostopno na spodnji povezavi 

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

Drugi film, posnet letos v Sloveniji, nosi naslov Naanu Mattu Varalakshmi (v prevodu pomeni Jaz in 

Varalakshmi), snemanje je potekalo v Sloveniji med prvomajskimi prazniki, in je prvi indijski film 

akcijski moto kros film. 

Glavna igralca, oba debitanta v glavnih vlogah, Prithvi, v vlogi glavnega junaka ter Malavika 

Mohanan v glavni ženski vlogi. Premiera filma bo konec avgusta. Pri snemanju filma so sodelovali 

številni tuji profesionalni moto kros vozniki, pri snemanju je sodelovalo okoli 3000 ljudi, moto kros 

kadre so posneli na pravi moto kros tekmovalni progi, katere lastnik je CS Santosh, ki je prvi indijski 

tekmovalec, ki je uspešno tekmoval na rally Dakar.  

V Sloveniji je ekipa posnela romantične kadre filma , snemanje je potekalo po gorenjski, v Celju, 

Ljubljani in Piranu. 

Na spodnji povezavi pesem, posneta v Sloveniji  s kadri iz Ljubljane, Pirana in Celja. 

https://www.youtube.com/watch?v=cFBEHuPv390 

Koordinacijo snemanja je tudi tokrat vodilo podjetje RTA iz Celja, ki je leta 2012 uspelo prepričati 

indijske filmske ustvarjalce, da je Slovenija odlična lokacija za snemanje filmov, in so uspeli prvič v 

Sloveniji posneti indijski film,  z naslovom Nayak, v glavni vlogi Ram Charan. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ganesh_(actor)
https://www.youtube.com/watch?v=cFBEHuPv390


Film je bil velika uspešnica, od takrat je Slovenija priljubljena destinacija za indijsko filmsko 

produkcijo iz celotne države, tako iz Mumbai-ja, kot tudi Hyderabada, Chennai-ja ter Bangalorja. 

Od leta 2012 je bilo v Sloveniji posnetih že 10 filmov in velik del uspešne tv serije z naslovom Swathi 

Chinikulu, ki je postala ena izmed najbolj popularnih serij v telegu jeziku (država on Andhra Pradesh, 

glavno mesto Hyderabad), približujejo se že 1000 seriji, predvaja se od leta 2013. V Sloveniji so 

posneli tudi reklamni spot za največji zabavni portal v Indiji,  hungama.com, vodilno indijsko podjetje 

za digitalno zabavno produkcijo (Hungama Digital Media Entertainment Pvt). 

Katarina Karlovšek, ki je Slovenijo predstavila indijski filmski produkciji, in tudi vodi snemanja v 

Sloveniji, je predsednica Slovensko-indijskega poslovnega sveta, to je neformalna skupina slovenskih 

poslovnežev, ki delujejo na indijskem trgu, znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. 

 

Fotografija 1: Iz snemanja filma Munagru Male 2 (Bled) 

Fotografija 2: Iz snemanja filma Naanu Mattu Varalakshmi (Kranjska Gora) 
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