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1.Uvod
1.1. Konzorcij Film v Mariboru: Strateški razvoj filmskih festivalov, filmske vzgoje, filmske produkcije in kina
v Mariboru

Konzorcij Film v Mariboru: Strateški razvoj filmskih festivalov, filmske vzgoje, filmske produkcije in kina v Mariboru je
združenje petih nevladnih organizacij iz področja filma v Mariboru, ki so se v letu 2019 uspešno prijavile na javni razpis
Ministrstva za javno upravo Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019. Organizacije
v konzorciju že vrsto let delujejo na omenjenih področjih in med seboj sodelujejo skozi izmenjave vsebin, recipročne
produkcijske, promocijske in prostorske podpore ter zagovorništva na področju filma v Mestni občini Maribor (MOM).
Združene v konzorcij bolj učinkovito in usklajeno nagovarjajo potrebe, probleme in priložnosti, ki se v Mariboru
pojavljajo na področju filmskega prikazovanja, filmske produkcije in filmskega izobraževanja ter vzgoje. Konzorcij bo
tako do januarja 2022 izdelal štiri dokumente1 za prikazovanje, izobraževanje in produkcijo na področju filma v MOM,
ki bodo MOM služili za za oporo pri pripravi strateških občinskih dokumentov na teh področjih.
Dokument Izhodišča za razvoj filmskega prikazovanja in festivalov v MOM ponuja opredelitev problema, ki ga manko
mestnega kina predstavlja za lokalno okolje, izpostavi dodano vrednost mestnega kina za mesto, lokalno prebivalstvo in
filmsko stroko, predstavi zgodovinski oris filmskega prikazovanja v Mariboru in analizo trenutnega stanja ter predlaga model
filmskega prikazovanja in festivalov. Za piko na i, ki dokazuje, da NVO s področja filma v Mariboru kljub dolgotrajnemu
boju za mestni kino, ne manjka energije, navdušenja in ljubezni do filma, pa konzorcij predlaga še model upravljanja DCP
projektorja, ki naj bi kratkoročno, preden Maribor ne dobi mestnega kina, reševal vprašanje kakovosti filmskega prikazovanja.

1.2. Organizacije konzorcija
Konzorcija sestavljajo naslednje organizacije:

Društvo za razvoj filmske kulture
Društvo za razvoj filmske kulture od ustanovitve (2004) deluje na polju filmskega prikazovanja v povezavi z dialogom
o in ob filmu. Aktivnosti društva so bile v začetku usmerjene predvsem v organizacijo filmskih projekcij in pogovorov
(Kino Klub, Filozofski večeri, Petki v mestnem kinu …), v zadnjih letih pa so aktivnosti društva širše in vse bolj
izobraževalno naravnane.
Društvo je razvilo platformo ENIMATION v okviru katere povezuje prikazovalski, ustvarjalski in ekspertni aspekt,
veliko pozornosti pa društvo namenja tudi izobraževanju bodočega filmskega občinstva s projekti kot so Mednarodni
simpozij o vzgoji in izobraževanju v animiranem filmu in številnimi filmskimi delavnicami.
V obdobju 2010 - 2014 je društvo sodelovalo pri razvoju mestnega Kina Udarnik in obudilo izkušnjo gledanja filmov na
prostem v Mariboru - Udarnik na prostem. V letu 2015 je društvo vzpostavilo Letni kino Piramida, v letu 2017 pa začelo
obujati tudi druge lokacije - Letni kino Minoriti, Letni kino Vetrinjski dvor, Letni kino Park.
Društvo je od leta 2016 kot prejemnik programskih sredstev MOM razvilo številne projekte in programe, med katerimi
so najbolj odmevni Intimni kino, Mobilni Udarnik, Ekstremno Lokalno, Ekstremno Slovensko, Black Box …

1

Predlog upravljalskega modela mestnega kina, Izhodišča za razvoj filmskega prikazovanja in festivalov v MOM, Izhodišča za razvoj
filmskega izobraževanja v Mariboru, Izhodišča za razvoj filmske produkcije v Mariboru.
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Društvo za razvoj filmske kulture se dotika tudi drugih medijev. V letu 2013 je društvo organiziralo mednarodni mladinski
fotografski projekt European Photo Youth Capital in s tem odprlo prostor tudi mladim ljubiteljem (predvsem klasične)
fotografije v letu 2015 pa še mladinsko izmenjavo na področju stripa (Environment in Clouds 2015).
Članstvo v društvu iz leta v leto raste, v zadnjem letu so se nam pridružili številni filmski ustvarjalci, teoretiki in študenti
filmske režije, ki jih postopoma vključujemo v naše projekte in programe kot kuratorje, izvajalce pogovorov in soorganizatorje.

Filmsko društvo Film Factory
Film Factory je kolektiv avtorjev in producentov, ki v svoj fokus postavljajo avtorski film in filmsko pismenost. Avtorski
izraz se kaže v razvoju in produkciji kratkih igranih, kratkih animiranih ter kreativnih dokumentarnih filmov. Posebno
pozornost namenjajo pripovedni moči lokalnih avtorjev ter njihovim zgodbam. Od svoje ustanovitve naprej razvoj
publike prepoznavajo kot izjemno pomemben ter izvajajo tako programe filmske vzgoje za mlade kot tudi strokovne
programe za pedagoge. Z namenom profesionalizacije in povezovanja avdiovizualnega sektorja v severovzhodni
Sloveniji so vzpostavili platformo “Projektor”. Film Factory je član mednarodne filmske mreže NISI MASA.

Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga
Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga deluje od leta 2009. Organizacija ustvarja
medgeneracijske in medkulturne projekte, promovira socialno vključenost skozi medijski aktivizem in promovira praktično
uporabo tehnologije, opolnomočenjem mladih in starejših za medijsko participacijo ter 9 let organizira dokumentarni
festival v Mariboru. Mitra društvo organizira tudi dokumentarne delavnice, koncerte, fotografske razstave, javne filmske
projekcije dokumentarnih filmov. V okviru EPK Maribor 2012 so ustanovili Revijo slovenskega dokumentarnega filma,
ki so jo leta 2014 preimenovali v Mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC, sekcije festivala so aktualni
slovenski filmi, tuji filmi v sekciji multikulti in izbor retrospektive enega nagrajenca, ki mu vsako leto podelijo plaketo
dokumentarno ime; producirali so mednarodni projekt Balkan Junctions (projekt European Cultural Foundation), kjer so
organizirali dokumentarne delavnice v Mariboru (Slovenija), Zrenjaninu (Srbija), Skopju (Makedonija) ter producirali
dokumentarne filme na temo svobode gibanja po Balkanu, projekcija filma je bila tudi na Goldsmith Univerzi v Londonu; kot
slovenski partner so sodelovali v mednarodnem projektu Extending Creative Practice, kjer so organizirali visual storytelling
delavnice za seniorje v Radovljici, Ljubljani in Mariboru, leta 2013 so za omenjeni projekt prejeli nacionalno nagrado Zlato
jabolko; kot slovenski partner so sodelovali v mreži European Cultural Learning Network (projekt Leonardo da Vinci),
s ciljem povezovanja kulturnih organizacij in umetnikov v Sloveniji za kulturno izobraževanje in poklicno usposabljanje
na področju kulturnega učenja; kot slovenski partner so sodelovali v projektu Silver stories (projekt Grundtvig), kjer so
organizirali prvi seniorski festival v Mariboru ter izvedli delavnice visual storytelling za seniorje.

Zavod Mars MariborZavod
MARS Maribor je skupnost pedagogov in strokovnjakov s področij znanosti in umetnosti, ki se načrtno posveča neformalnemu
izobraževanju v kulturi, kulturno-umetnostni vzgoji. V ta namen pripravlja dogodke iz različnih področij kulture, ki temeljijo
na interdisciplinarnosti, povezovanju in raziskovanju inovativnih pristopov predajanja znanj ter usvajanja veščin. To počne v
želji vzpodbujati posameznika, da zraste v čutečo, čuječo, razmišljujočo, ustvarjalno in kritično osebo, ki bo tvorila odgovorno
družbo. Namen delovanja zavoda je pristopati k umetnosti, znanosti in vzgoji skozi neformalne oblike izobraževanja ter
na sproščen način širiti predajati znanja širokega spektra različnih vej znanosti, naravoslovja, družboslovja, umetnosti in
kulture. To nam omogoča ustvarjati in izvajati celovite in vsebinsko zaokrožene programe in s tem zagotavljati trajnejše
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zadovoljevanje kulturnih potreb. Krepiti želimo programe, ki se sistematično posvečajo kulturno-umetnostni vzgoji. Zadnja
tri leta usmerjamo fokus k razvoju bralne kulture, kulturne dediščine in vizualne umetnosti, zadnje leto in pol pa vključujemo
v naše programe še glasbeno in uprizoritveno umetnost. Zavod MARS Maribor film uvršča v polje vizualne umetnosti,
kjer mu v koledarskem letu posveti sedem sobotnih dogodkov namenjenim družinam, filmske delavnice pa vpleta tudi v
druge dogodke. V sodelovanju z Narodnim domom (program Kulturni dnevnik) in SNG Maribor (Prvi Prizor) zagotavljamo
mentorsko podporo za kakovostno izvedbo programov za šolske skupine.

Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor
Od ustanovitve dalje leta 1997 je osnovna dejavnost Pekarna Magdalenske mreže (PMM) vzpodbujanje medsebojnega
sodelovanja med posamezniki in skupinami umetniških, kulturnih, izobraževalnih, raziskovalnih, naravovarstvenih,
informativnih in humanitarnih dejavnosti. Zavod izvaja program na področju mladine in kulture ter ima na obeh
področjih tudi status v javnem interesu podeljen s strani MIZŠ in MK. Program zavoda na področju kulture je zasnovan
na štirih osrednjih programskih sklopih: 1. vizualna umetnost, 2. avdiovizualna umetnost, 3. uprizoritvena umetnost in
4. socialno-kulturni programi.
Na področju avdiovizualne umetnosti je Pekarna Magdalenske mreže v Kulturnem centru Pekarna konec 90-ih let
začasno vzpostavila reden filmski program, kjer so našli prostor filmski klasiki in neodvisna in art sodobna filmska
produkcija ter tudi letni kino. Že deset let v Mariboru s festivalom stop animacije StopTrik razveseljuje lokalno,
nacionalno in mednarodno strokovno in širšo javnost ter skrbi za kontinuirano prisotnost izobraževanja o stop animaciji.
Ta specifična analogna tridimenzionalna tehnika namreč konstituira unikaten in avtonomen medij, ki je vreden posebne
pozornosti ter ločene refleksije. Z izobraževanji o zgodovini, pomenu in specifikah stop animacije za srednješolce,
študente, strokovno in širšo javnost se vztrajno gradi občinstvo, ki razume in ceni stop animirani film. Ker pa v Mariboru
nasploh primanjkuje kritiških vsebin, PMM prireja tudi izobraževalne dogodke, s katerimi želimo nadoknaditi manjko
filmske vzgoje in kritičnega premisleka o filmu in animaciji.

1.3. Pomembnejše programske vsebine konzorcija
Krajši pregled pomembnejših programskih vsebin konzorcija:
- Festival Enimation - mednarodni festival otroškega in mladinskega filma (www.enimation.si)
- Festival DOKUDOC - Mednarodni festival dokumentarnega filma (www.dokudoc.si)
- Festival Silver stories
- Festival StopTrik - Mednarodni filmski festival posvečen stop animaciji (www.stoptrik.com)
- Letni kino Minoriti (letnikinominoriti.lg-mb.si)
- Intimni kino (www.gt22.si)
- Projektor - izobraževalni in povezovalni program, namenjen profesionalizaciji avdiovizualnih ustvarjalcev in
producentov (http://www.av-projektor.si/)
- Filmske delavnice na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma za različne generacije,
- DOKUDOC delavnice dokumentarnega filma za mlade
- SILVER STORIES, visual storytelling delavnice za seniorje
- ENIMATION school, šola animiranega filma za otroke, mlade, učitelje in druge zainteresirane,
- Film Smoothie, teoretični in praktični izobraževalni program na področju igranega filma (https://www.facebook.
com/FilmSmoothie/)
- Delavnice o pomenu filmske vzgoje in metodah dela za učitelje, pedagoge, mentorje in starše,
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- Profesionalna (ko) produkcija kratkega igranega filma, kratkega animiranega filma in kreativnega dokumentarnega
filma,
- Sobote za družbo, interdisciplinarni dogodki s področja umetnosti in kulture za družine.
- Filmopeka, izobraževanja s področja filmske kritike za mlade
- Izobraževalni cikel - predavanja in projekcije v sodelovanju z revijo Kino!

2. Opredelitev problema: manko in pomen mestnega kina
Maribor kot drugo največje mesto v Sloveniji in nekdanja evropska prestolnica kulture ne premore ne mestne, ne art
kinodvorane namenjene zahtevnejšim, poglobljenim filmskim programom in filmski produkciji, filmskim festivalom
in filmski zgodovini v povezavi z drugimi umetnostnimi zvrstmi. Škodljiva privatizacija mestnih kin in neodgovornost
mestnih in državnih oblasti so pripeljale do tega, da omenjeni filmski programi in filmski festivali prostorske rešitve
iščejo na zelo inovativne načine, pogosto z izdatnimi lastnimi finančnimi sredstvi vloženimi v osnovno opremo prostorov
in z veliko neplačanega dela filmskih navdušenk2. Ob tem je potrebno poudariti, da dodatno težavo povzroča tudi
dejstvo, da je veliko filmskega materiala digitaliziranega in si morajo organizacije izposojati zelo drage DCP projektorje
od podjetij ali se zadovoljiti z manj kvalitetnimi filmskimi kopijami.
Nevladne organizacije, ki se v Mariboru ukvarjajo s področjem filmskega prikazovanja, filmskih festivalov, filmskega
izobraževanja in filmske produkcije, tako že več let opozarjajo na večplastno problematiko manka mestnega kina.
Iz Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 in Strategije Slovenskega filmskega centra za obdobje 2020-2024,
je razvidno, da prepoznavata kinematografsko dejavnost kot izredno pomembno v nacionalnem in lokalnem okolju
in da ugotavljata javni interes za zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj filmskega prikazovanja in podporo
filmskim festivalom. Lokalni program za kulturo 2015-2020 sicer predvideva vzpostavitev mestnega in letnega kina
in zagotavljanje pogojev za razvoj in kvalitetno filmsko produkcijo, vendar na tem področju v zadnjem obdobju ni bilo
narejenih jasnih korakov za uresničevanje usmeritev.
V tem poglavju želimo predstaviti problematiko s treh ključnih vidikov, in sicer mestni kino in mesto, mestni kino in
filmska stroka ter mestni kino in prebivalke mesta, torej opisati doprinos, ki bi ga mestni kino predstavljal za mesto,
njegove prebivalke in za strokovno javnost.

2.1. Mestni kino in mesto
Funkcija mestnega kina je mestu nuditi kakovostno, nekomercialno in raznovrstno filmsko ponudbo za vse generacije,
filmsko-vzgojne in izobraževalne programe za vse generacije in biti festivalsko in kulturno-družabno stičišče tako za
lokalno prebivalstvo in za obiskovalke iz drugih delov države, kakor tudi za slovensko in mednarodno stroko s področja
filma. Šele z mestnim kinom se mesto pozicionira na slovenski, evropski in svetovni filmski zemljevid, kar za mesto
pomeni sledeče:
2.1.1. mesto z mestnim kinom kot relevantnim družabnim in družbenim prostorom prispeva h grajenju lokalne

2

V dokumentu se ženski slovnični spol uporablja kot nevtralen.
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skupnosti, ki je bolj povezana in vključujoča. S svojimi vsebinami mestni kino tudi spodbuja in krepi kulturno
raznolikost.
2.1.2. Mesto je bogato za dodatno, na nacionalni ravni relevantno, kakovostno kulturno prizorišče, ki prvenstveno
omogoča mnogotera koprodukcijska sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni na področju filma, filmskih
festivalov in filmskega izobraževanja, občasno pa tudi na drugih področjih urbane kulture.
2.1.3. Mesto postane zanimivo za turistke, ki so hkrati ljubiteljice filma, saj je mestni kino umeščen v privlačno
arhitekturo, ki je zgodovinsko povezana s to vsebino, ki postane kulturno-turistična destinacija za zahtevnejše
obiskovalke mesta in prispeva k razvoju butičnega turizma.
2.1.4. Mesto postane zanimivo za filmsko industrijo:
a) Filmska produkcija
Sodobni mestni kino ne obstaja brez avdiovizualne skupnosti. Je stičišče aktualne filmske produkcije, občinstva,
strokovne javnosti, filmske kritike in filmskih profesionalk. Strokovni dialog, povezovanje sektorja in izmenjava
idej so izredno pomembne komponente mestnega kina, ki ustvarjajo temelje za profesionalno lokalno filmsko
produkcijo. Razvoj filmskih lokacij in pozicioniranje Maribora kot filmske destinacije dolgoročno v lokalno
okolje pripelje nacionalne in tuje produkcije ter spodbuja neposredne tuje investicije in kulturni turizem.

b) Filmski turizem
Filmski turizem pomeni večjo in trajnejšo prepoznavnost neke pokrajine kot filmske lokacije. Le-ta na številnih
področjih filmske industrije ponuja gospodarske priložnosti, večja prepoznavnost različnih pokrajin prek
filmskih lokacij pa dviguje interes za turistični obisk teh destinacij. Maribor je filmično mesto. Na majhnem
območju ponuja raznolike in izjemne snemalne lokacije, zato bi ga morali kot filmsko lokacijo tržiti bolj, hkrati
pa se zavedati pozitivnih učinkov, ki jih filmska produkcija lahko prinese mestu.
Številna mesta so z namenom pospeševanja razvoja filmskega turizma pripravljena nuditi ugodnosti za filmske
produkcije, ki se odločijo za snemanje na njihovi destinaciji, saj se zavedajo učinkov, ki jih film prinese mestu.
Najpomembnejši učinki AV industrije v lokalnih okoljih so: ustvarjanje novih delovnih mest, ustvarjalno
gospodarstvo, tuje naložbe in izvoz, turizem, razvoj nacionalne blagovne znamke, razvoj talentov in spretnosti
ter nenazadnje tudi promocija mesta skozi posnete lokacije v filmu.
V AV industrijo so vključene številne panoge, multiplikator fiskalnih in ekonomskih učinkov pa je ocenjen
na 1,8, kar v praksi pomeni, da na vsakih 100 neposredno zaposlenih omogoča delo posredno še dodatnim
80 zaposlenim v slovenskem gospodarstvu. Prisotnost tujih filmskih produkcijskih hiš v državi med drugim
ustvarja nova delovna mesta, povečuje investicije ter prispeva k filmskemu turizmu in njeni prepoznavnosti
(Vir: Študija državnih podpor ter ekonomskih in fiskalnih učinkov avdiovizualne industrije v Sloveniji, Deloitte
Slovenija, September 2019).
*Za namen promocije Slovenije kot filmske lokacije je bila ustanovljena Filmska komisija, ki tujim producentom
in režiserjem nudi podporo z informacijami, z iskanjem primernih lokacij za snemanja in pri navezovanju
kontaktov s slovenskimi podjetji in posamezniki.
Slovenski filmski center izvaja ukrep denarnih povračil. Višina denarnega povračila znaša do 25 odstotkov
skupno priznanih stroškov za izvedbo (post)produkcije posameznega projekta, porabljenih na ozemlju Slovenije
- gre na primer za stroške avtorskih honorarjev, prevoza, najema scenske tehnike ter prenočitev in prehrane
ustvarjalcev filma. Vsako leto je na voljo milijon evrov.
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c) Festivalski turizem
Filmski festivali za mnoga mesta po svetu predstavljajo blagovno znamko, saj poleg filmskih ustvarjalk iz
različnih koncev sveta, v mesta pripeljejo tudi številne turistke, ki so ljubiteljice filma. V Mariboru imamo
več desetletij staro tradicijo filmskih festivalov, ki ne morejo doseči polnega potenciala zaradi manka ustrezne
kinematografske lokacije mestnega kina in posledično kakovostnih standardov prikazovanja filmov. Vseeno
trenutno obstoječi festivali vsako leto v mesto pripeljejo mednarodne filmske strokovnjakinje in ljubiteljice
filma, ki predstavljajo zahtevnejše gostje in poleg hotelskih in drugih prenočitvenih storitev, koristijo tudi
kakovostnejšo gostinsko ponudbo ter drugo kakovostno kulturno ponudbo mesta.

2.2. Mestni kino in filmska stroka
Filmske in festivalske producentke, izvajalke filmskih izobraževanj in filmske vzgoje, filmske ustvarjalke večletni manko
mestnega kina v mestu občutijo kot praznino, ki vpliva tako na njihov profesionalni razvoj, kakor tudi na položaj Maribora kot
mesta zanimivega za razvoj kinematografije v očeh strokovne javnosti. S stališča filmske stroke mestni kino omogoča sledeče:

2.2.1. Kontinuirano izvajanje kakovostnega filmskega programa
Filmsko prikazovanje, filmski festivali in izobraževanje s področja filma potrebujejo kontinueto, saj ta vpliva tako na razvoj
občinstva, kakor tudi na kakovost izvedbe vsebin in prepoznavanja mesta kot enega izmed središč za razvoj filmske kulture.
Ob tem je potrebno poudariti, da producentke filmskih festivalov in izvajalke filmskih delavnic zaradi manka mestnega
kina veliko večino programskih sredstev pridobljenih na različnih razpisih, porabljajo za najem tehnične opreme in
kinooperaterjev ter so tako prisiljene klestiti sredstva namenjena filmskemu programu ter nižati sredstva namenjena
plačilu za opravljeno delo številnih producentk, kuratoric, izvajalk delavnic, snemalk… Zanemarljivo ni niti dejstvo, da
lahko mestni kino oblikuje trende in bistveno vpliva na razvoj nacionalne kinematografije.

2.2.2. Razvoj občinstva
Le stalna kinematografska lokacija omogoča vzgajanje občinstva različnih generacij, vzdrževanje in razvijanje močnih
odnosov z občinstvom in povezovanje z lokalno skupnostjo. Želimo si k občinstvu usmerjen mestni kino ter filmsko-kulturni
program, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalke spodbuja h kritičnemu razmisleku in
refleksiji videnega. Mestni kino omogoča tudi priložnost razvijanja programa za posamezna ciljna občinstva.

2.2.3. Pridobivanje sredstev na nacionalni in mednarodni ravni
Mestni kino bi olajšal, v nekaterih primerih pa celo sploh omogočil kandidiranje filmskih programov in festivalov na
mednarodne in nacionalne razpise namenjene financiranju filmskega prikazovanja. Ker mesto ne razpolaga s primernim
prostorom mestnega kina in primerno tehnologijo, prijavitelji velikokrat prejme negativno mnenje s strani strokovnih
žirij tako na nacionalni, kakor tudi na EU ravni.
2.2.4. Mreženje z mednarodnimi združenji s področja kinematografije
Mestna kina se lahko vključujejo v nacionalno in tudi največja mednarodna kinematografska združenja kot so:
- Art kino mreža Slovenije, http://artkinomreza.si/
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-

Europa Cinemas za promocijo evropskega filma, www.europa-cinemas.org
ECFA (European Children’s Film Association) za otroški in mladinski film, www.ecfaweb.org
CICAE (Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai), http://cicae.org/
NISI MASA , www.nisimasa.com
YCN (Youth Cinema Network), www.youthcinemanetwork.org
EDN European Documentary Network, http://edn.network/

Posledično se lahko vzpostavijo kakovostna mednarodna partnerstva, katerih pozitivne učinke lahko merimo tako v
razvoju stroke in razvoju občinstva, kakor tudi v finančnih doprinosih na področju razvoja kakovosti programskih
vsebin in privlačnosti mesta za zahtevnejše goste.

2.3. Mestni kino in prebivalke mesta
Mestni kino je edinstven prostor namenjen kvalitetnemu avtorskemu filmu, ki zagotavlja programsko raznolikost
filmskih vsebin, ki niso primarno ustvarjene za razvedrilo. Prav tako izvaja in spodbuja filmsko vzgojo občinstva v
lokalnem okolju. Glavne značilnosti mestnega kina so, da ponuja kuriran filmski program in spremljevalne vsebine kot
so pogovori z avtorji, filmske delavnice in dialog o filmu, predvsem pa predstavlja osrednji prostor za film v mestu.
Mestni kino ima vitalno vlogo pri spoznavanju občinstev z raznoliko evropsko in svetovno filmsko kulturo ter tudi
ključno vlogo pri razvoju in obstoju identitete nacionalne kinematografije.
Manko mestnega kina v letih 2004/2005-2020 (razen 2010-2015 v času obuditve kina Udarnik) in s tem pomanjkanje
rednega stika s kvalitetnim filmskim programom je v Mariboru zaznamoval celotne generacije, tako lokalnega občinstva
kot lokalnih filmskih ustvarjalk. Generacije rojene po letu 2000 nikoli niso imele možnosti stika z mestnim kinom.
Ponovna vzpostavitev mestnega kina bi prebivalkam mesta izboljšala sledeče izkušnje povezane s filmom:
2.3.1. Kontinuiran dostop do zahtevnejše in kakovostne filmske produkcije
2.3.2. Kakovostne programe filmske vzgoje in izobraževanja za različne generacije
2.3.3. Poseben programski poudarek na mladem občinstvu
2.3.4. Možnost udejstvovanja v klubski dejavnosti s področja avdiovizualne kulture
2.3.5. Vzpostavitev filmske skupnosti v lokalnem okolju
2.3.6. Socialno vključevanje različnih ciljnih skupin prebivalstva skozi filmske in druge kulturne dejavnosti
mestnega kina
»Če vsi členi delujejo, je film najboljše sredstvo za pridobivanje prepoznavnosti manjših držav.«
Ian Christie, profesor zgodovine filma na fakulteti Birbeck, Univerze v Londonu, kurator in nekdanji predsednik združenja
Europa Cinemas (Mesto kina mednarodna konferenca o pomenu kina včeraj, danes in jutri, oktober 2013, Kinodvor)

9

3. Opredelitev pojmov
Z namenom poenotenega razumevanja besedila, podajamo razlago ključnih pojmov, ki se pojavljajo v dokumentu.

Art kino je kinematograf, katerega program ni komercialno pogojen in obravnava film kot medij, avtorski zapis, umetnost,
film kot eno izmed najbolj razširjenih oblik popularne kulture in film kot enega izmed najmlajših in najbolj kompleksnih
načinov človekovega izraza. Art kino vzpostavlja prostor, omogoča in spodbuja svobodno razmišljanje znotraj
zgodovinskih, estetskih in drugih kontekstov, ki posledično prispevajo k bolj tvornemu, plodnejšemu, tudi bolj užitka
polnemu branju podob. Tovrsten kino ponuja različne programske sklope, kot na primer: (1) retrospektive (posvečene
posameznim avtorjem, ustvarjalcem, skupinam, gibanjem, žanrom, oblikam, obdobjem, teritorijem, tematikam), (2)
tematske cikle (z različnimi fokusi npr.: klasični filmi, kultni filmi, filmi z glasbeno spremljavo v živo, avantgardni film,
eksperimentalni film, animirani film, dokumentarni film, izobraževalne vsebine vezane na filmsko teorijo, slovenski
film (kratko in dolgometražni), neuveljavljeni mladi avtorji, kinotečni filmi, video umetnost), (3) pogovori z avtorji in
strokovnjaki s področja filma ter izobraževanja na področju filmske teorije in zgodovine. Program za art kino kurirajo
filmske strokovnjakinje specializirane za posamezna področja. Program art kina nagovarja ljubiteljice filma, cinefilke,
filmske ustvarjalke, kritike, študentke filmskih smeri in mlade ustvarjalke.

Mestni kino je kinematograf s kuriranim programom, ki se lahko deloma prekriva s programom art kina, a delno vključuje
tudi kvalitetno komercialnejšo produkcijo, posebne programe za mlade in otroke, gosti različne festivale ter se posebej
posveča razvijanju filmske kulture in vzgoje. Ciljna publika mestnega kina je v primerjavi s publiko art kina nekoliko širša,
zajema tudi družine, mlade, otroke, starostnike in splošno javnost. Mestni kino razvija didaktične programe za učiteljice
in mentorice, razvija pedagoška gradiva in gosti osnovne in srednje šole. Mestni kino skrbi za razvoj filmske kulture, ki se
prične s filmsko vzgojo otrok in mladih ter nadaljuje z zadovoljevanjem potreb zahtevnejših ljubiteljic filma.

Multipleks, opredeljuje kompleks večih kinodvoran, pospremljenimi s prostori, ki ponujajo zabaviščne vsebine (igre,
bowling, bar, fitnes), v katerem si je mogoče ob isti uri ogledati več različnih filmov. Programsko multipleks kina sledijo
komercialni, večinoma ameriški produkciji. Ena izmed specifik multipleksov je organiziranje družabnih dogodkov, ki
so sicer vezani na film, a služijo izključno zabavi (dress code na premierni uprizoritvi vezan na film, tematski večeri
samo za ženske ali moške, poslikave obrazov, prisotnost maskot iz filmov ali filmskih scenografij pripravljenih za
fotografiranje,...), ki s spektaklom uspešno privabljajo estradnice in rumene medije. Vizija enega izmed lokalnih
multipleksov je na primer »postati vodilni kulturno-zabavni, gostinski in poslovni center v regiji«. Njihovo poslanstvo
je »obiskovalkam ponuditi ogled najboljših filmov v najsodobnejših kinodvoranah ter vrhunsko sprostitev, zabavo,
druženje in podjetništvo«. Pojav multipleksov je v Sloveniji izrinil marsikateri mestni ali art kino in s tem povzročil
vsebinsko vrzel, ki je ponekod še vedno nezapolnjena.

Mobilni kino je filmski program, ki se predstavlja na različnih lokacijah izven kinematografov. Lokacije so lahko v
interierju (večnamenske dvorane, šole, domovi za ostarele, gradovi ...) ali eksterierju (trg, mestna ploščad, ulica, letni
kino, park, dvorišča, ...), lahko ponujajo sedišča ali vabijo gledalce, da si film ogledajo iz lastnih avtomobilov (drivein) ali v mimohodu (krajše formate). Podkategorija mobilnega kina je Pop-up kino, ki označuje mobilni kino, ki se
nenadoma vzpostavi v javnem prostoru, naravi ali v zapuščenih objektih in pogosto revitalizira degradirana območja
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mesta. Mobilni kino lahko prikazuje komercialne ali nekomercialne vsebine. Mobilni kino je lahko zanimiva popestritev
rednega filmskega programa, v Mariboru pa žal predstavlja nujnost, s katero se soočajo nevladne organizacije, ki
organizirajo filmske festivale in redne filmske programe, ki kina vedno znova vzpostavljajo v večnamenskih prostorih.

Kinoteka je ustanova, ki sistematično ureja, arhivira ter predvaja pomembno starejšo produkcijo.

Kuriran program je filmski program, ki ni podvržen nekontroliranim komercialnim filmskim trendom, ampak je delo
strokovnjakinje - kuratorka, ki spremlja sodobno, kakovostno, nekomercialno umetniško filmsko produkcijo ter sestavlja
program na podlagi filmske kvalitete. Kuratorka lahko pripravlja tematske selekcije, zgodovinske retrospektive (ki
lahko predstavljajo določeno obdobje ali opus posameznega avtorja) ali selekcije, ki neposredno predstavljajo vrhunsko
produkcijo pomembnih festivalov.

Nevladne organizacije (s kratico NVO) so organizacije, ki jih lahko na lastno pobudo ustanovi vsaka posameznica.
NVO v vseh pogledih delujejo neodvisno od države in imajo nekaj temeljnih značilnosti. So neprofitne in v Sloveniji
so to prvenstveno društva, ustanove in (zasebni) zavodi. NVO tvorijo nevladni sektor, ki ga nekateri imenujejo tudi
tretji sektor ali civilna družba. Opravljajo (vsaj) dve pomembni funkciji – zagovorniško in storitveno. Ob tem, da
predstavljajo eno od oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države in družbe, so namreč tudi pomemben izvajalec
javno koristnih storitev na področjih sociale, zdravja, družine, mladih, kulture, športa, okolja ... V Sloveniji poznamo tri
prevladujoče oblike nevladnih organizacij: društva, zavode in ustanove.

Glavne značilnosti delovanja NVO so:
Neodvisnost (predvsem od države in političnih strank):
- pri ustanovitvi; organizacije so odvisne le od zakonsko določenih pogojev za registracijo;
- pri delovanju; organizacije same določajo svoje dejavnosti, cilje in naloge, pri čemer država nima neposrednega
vpliva na njihovo notranje upravljanje;
- pri prenehanju; država nima vpliva na prenehanje organizacije, tudi premoženje organizacije se po prenehanju
ne prenese na državo temveč na organizacije s podobno dejavnostjo.
Neprofitnost:
- NVO lahko izvajajo komercialne storitve na trgu, vendar morajo ustvarjeni dobiček nameniti za svojo registrirano
dejavnost, ne pa razdeliti med člane ali upravne organe.
Prostovoljnost:
- članstvo v NVO ni obvezno ali kako drugače prisilno, hkrati pa organizacije običajno vključujejo prostovoljno delo.
Multifunkcionalnost:
- NVO niso omejene na delovanje znotraj ene same dejavnosti, temveč lahko hkrati delujejo na več področjih, na
primer športnem, socialnem, izobraževalnem, itn.
Inovacijski potencial:
- zaradi neodvisnosti od države, političnih strank in trga se NVO lahko prej in kasneje odzovejo na nove družbene
potrebe.
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AV produkcija - pojem označuje medije, ki vsebujejo zvočno in vizualno komponento, kot so filmi (igrani, dokumentarni,
animirani), videi ter televizijska produkcija.

DCP – Digitalni format DCP (Digital Cinema Package, sl.: Digitalni Filmski Paket) je digitalni ekvivalent 35
milimetrskemu filmskemu traku. Kot serija sličic JPEG2000 (sličice kompresirane brez izgube) ob podpori redundančnih
preverjalnih datotek je po standardih Digitalne kino iniciative (DCI 1.2) najboljša možna kvaliteta za predvajanje filmov
širši javnosti. DCP je kot standard za filmske projekcije v uporabi od leta 2008 naprej. Za predvajanje DCP-jev, ki so
lahko veliki tudi do 300 gigabytov, se uporablja DCP projektor, ki je povezan s primernim zunanjim ali integriranim
predvajalnim strežnikom, na katerega se DCP naloži in iz katerega se potem tudi predvaja. Na podlagi povezave med
projektorjem in strežnikom se ustvari unikaten digitalni certifikat, ki v povezavi s filmskim certifikatom, kar omogoča
distributerju nadzor nad številom predvajanj. Določeni slovenski distributerji in tuji avtorji v zadnjih letih vedno
bolj stremijo h digitalno “zaklenjenim” in reguliranim projekcijam njihovih filmov. Tako nekaterih filmov brez DCP
projektorja ni mogoče prikazovati, DCP standard pa se pojavlja kot kriterij tudi v nekaterih nacionalnih razpisih na
področju prikazovanja in festivalov.

Filmska pismenost izhaja iz medijske pismenosti, ki se nanaša na sposobnost, znanje in razumevanje, ki ljudem
omogočajo učinkovito in varno rabo medijev (televizije, filma, videa, spletnih strani, video iger in virtualne skupnosti).
Opredelimo jo kot sposobnost pridobivanja, razumevanja, kritičnega vrednotenja in ustvarjanja filmskih in drugih
avdiovizualnih vsebin.

4.Analiza stanja
Poglavje Analiza stanja vključuje zgodovino filmskega prikazovanja in festivalov v Mariboru, iz česar je skozi kronološki
prikaz mogoče prepoznati, da ima Maribor dolgoletno tradicijo mestnega kina in da se srečuje s situacijo manka mestnega
kina od nastopa multipleksov. V vmesnem obdobju so angažirane pripadnice civilne družbe (NVO) koncept mestnega
kina v mestu držale pri življenju do leta 2014. Nadaljujemo s pregledom trenutnega stanja na področju prikazovanja in
festivalov v Mariboru, iz česar je prepoznati, da ima mesto Maribor kakovostne filmske festivale ter kljub pomanjkanju
tehničnih in prostorskih kapacitet, ki jih v drugih mestih zagotavljajo v delujočih mestnih kinih, organizira kakovosten
nekomercialen filmski program. V pričujoči analizi spominjamo tudi na nacionalne in mednarodne smernice za filmsko
prikazovanje ter objavljamo povezave do
strateških dokumentov. V analizi smo pripravile tudi primer uvrščanja terminov projekcij v mestnem kinu, iz česar je
razvidno, kdaj in kolikokrat ima povprečen mestni kino projekcije filmskega programa v obdobju enega tedna. Analiza
stanja služi kot osnova za izhodišče predloga modela prikazovanja programa v mestnem kinu Maribor in pripravo
pričujočega dokumenta Izhodišča za razvoj filmskega prikazovanja in festivalov v MOM.
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4.1. Zgodovina prikazovanja in festivalov v Mariboru
Kino v Mariboru skozi zgodovino
Z zaprtjem kina Udarnik se je prekinila več kot stoletna kontinuiteta delovanja mariborskih mestnih kinodvoran. Že pred
prvo svetovno vojno sta bili ljubiteljem filma na voljo dve kinodvorani. Med obema vojnama se je število povečalo na
štiri oziroma pet v centru mesta in še nekaj v okolici, po drugi svetovni vojni pa v določenih obdobjih celo na osem. V
zadnjih nekaj desetletjih se je število ustalilo pri štirih mestnih kinematografih: kino Udarnik, Partizan, Kinogledališče in
Union. Partizan in Kinogledališče sta prenehala delovati ob odprtju Koloseja, Union pa že nekaj let pred tem. Poglejmo
na kratko zgodovino Udarnika in filmskih iniciativ v mestu.
“Ko je v tridesetih letih prejšnjega stoletja arhitekt Šubic (Plečnikov učenec, ki je zgradil v Ljubljani prvi nebotičnik)
po naročilu družine Guštin zgradil v Mariboru Grajski kino, sedanji kino Udarnik, je veljal ta za izredno sodoben kino.
Po drugi svetovni vojni je bil kino, tako kot ostale dvorane, nacionaliziran. Predan je bil Kinopodjetju, ki je naredilo
v šestdesetih in v devetdesetih letih dve veliki prenovi (dvorana z balkonom je bila med drugim zmanjšana na 260
sedežev). V procesu denacionalizacije je bila prvotnim lastnicam dana odškodnina, stavba pa je prešla v last države.
Podjetje, ki mu je po prodaji večine premoženja ostal le še Udarnik, last KD Holding (75 %) in Mestne občine Maribor
(25%) se je znašlo pred pomembnim vprašanjem: kako dalje, če sploh?
V kinu Udarnik se je v skoraj osemdesetletni zgodovini vrtela večina velikih filmov svetovne produkcije, vključno z
občasnimi večeri, na katere so vabili filmske avtorje. V času največjega razcveta kinematografije so bile tudi po »pol
kilometra dolge vrste« za vstopnice, ki so v času kabelske TV in videa tako kot drugod pričele počasi izginjati. Toda
kino Udarnik nista uničila niti televizija niti video, ampak šele izgradnja kinocentra Kolosej. Pred odprtjem Koloseja
je bilo mesečno v Udarniku približno 4000 gledalcev, po odprtju pa se je ta številka znižala kar za desetkrat na samo
400 gledalcev mesečno. Udarnik ni deloval vedno v smeri art programa (še pred desetletjem so tako kot v Kinodvoru
predvajali erotične filme), ampak je Mariborsko kinopodjetje v zadnjem desetletju vanj pričelo uvrščati filme za bolj
zahtevne gledalce. V sedemdesetih in osemdesetih je imelo takšen
status Kinogledališče, ki ga je potem kupila mariborska televizijska družba Tele 59.”3 NVO so bile po osamosvojitvi
večkrat pobudnik različnih iniciativ in so pomembno vplivale na razvoj filmske kulture in zavedanja o pomenu filma,
filmske dediščine in nasploh avdiovizualne kulture v mestu: Zavod Pekarna Magdalenske mreže je v Kulturnem centru
Pekarna konec 90-ih let vzpostavili reden filmski program, kjer so našli prostor filmski klasiki in neodvisna in art
sodobna filmska produkcija ter tudi
letni kino. Z zaprtjem mestnih kinodvoran in pojavom komercialnih cinepleksov, so se tovrstni programi začeli kazati
kot nujno potrebni, če se je želel v mestu spodbujati kritični premislek o filmu. V naslednjih letih so v Mariboru
vzklile nove iniciative s področja filma, ki so si z novim zagonom začele prizadevati za razvoj filmske kulture v mestu,
Mednarodni filmski festival DokMa (Dokumentarci v Mariboru), ki je nastal 2004, se je iz Dvorane Gustaf preselil v
mestno jedro in do leta 2009 (ob dnevih Slovenske Kinoteke v Mariboru soorganizaciji Slovenske kinoteke) kot edini
prezračeval zaprte mestne kinematografe - Udarnik, Partizan in Kinogledališče. V letu 2009 se je v Mariboru združila
skupina posameznikov (iz vrst NVO), ki je ustanovila Zavod Udarnik in sklenila večletno pogodbo z lastnico in pričela
s predvajanjem dnevnega art-kino programa in organizacijo drugih dogodkov (koncerti, performansi, razstave …). V
Udarniku so v tem obdobju izvajali svoj filmski program tudi drugi producenti. Ob tem so najeli tudi druge pripadajoče
prostore do leta 2014 poleg Kina. Skozi ta čas je program deloval redno in nemoteno, se pa je zaradi vedno večjih
stroškov najemnin, pomanjkljivega sodelovanja med Mestno Občino Maribor in Zavodom Udarnik in neuspešnostjo
pri pridobivanju načrtovanih razpisnih sredstev, finančni pritisk vse bolj povečeval, kar je rezultatiralo v dolgovih in
nazadnje v stečaju Zavoda. Po stečaju Zavoda Udarnik leta 2015 se je propadanje “zadnjega mestnega kinematografa”,
Kina Udarnik, nadaljevalo.
Trenutne dejavnosti konzorcija Film v Mariboru in omenjeni primeri so pokazatelj, da so v mestu venomer obstajale
ekipe, ki so iskale rešitve za vzpostavitev ustreznega kinematografskega prostora v mestu in da zanimanje za tovrsten
film v mestu je, kar je dokazoval tudi obisk širše javnosti in vzgojno-izobraževalnih institucij na njihovih dogodkih,
vzpostavljena pa so bila tudi nacionalna in mednarodna sodelovanja.

3

Lah B., 2007, Mariborski kino Udarnik umira?, Društvo za razvoj humanistike - Zofijini ljubimci, [elek. vir], Dostopno na: http://zofijini.
net/filmsko_prispevki_mariborski/, [3. 8. 2020]
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V mestu Maribor sta trenutno dve ponudnici komercialnega programa Maribox in Cineplexx (Tuš Planet), NVO trenutno
sodelujejo samo z Mariboxom, in sicer v projektu Letni kino Minoriti (Društvo za razvoj filmske kulture). Maribox
ponuja tudi sklop art program, pri čemer pa konzorcij trenutno ne sodeluje.
Zgodovina kinematografije v MB je bila ob 120. obletnici kinematografov Mariboru popisana in je dosegljiva na sledeči
spletni povezavi: http://kinematografivmariboru.si/

4.2. Kronološki pregled prikazovanja in festivalov v Mariboru
Filmsko prikazovanje v Mariboru se začne leta 1896 z gostujočim kinom v pivnici GOETZ (današnja Unionska). Prva
projekcija v Mariboru je zajemala 8 prizorov iz tedanjega življenja. Med leti 1896 in 1908 se odvije več gostovanj manjših
kinematografov v okviru sejmov in zabaviščnih parkov. Od leta 1908 pa se vzpostavi prva kinodvorana programom. Po
2. svetovni vojni je bilo filmsko prikazovanje možno z Potujočim kinom 1 in Potujočim kinom 2.

Kinematografi v Mariboru od leta 1908-2020, 10 kino-lokacij in 2 multipleksa.

14

Letni kino:
●

LETNI KINO ŠOLA in LETNI KINO TABOR (1946-1963 v atriju OŠ Borisa Kidriča in 2018 v atriju OŠ
Franceta Prešerna)

●

LETNI KINO ROTOVŽ

●

LETNI KINO GRAJSKI TRG (atrij MB gradu)

●

LETNI KINO MANHATTAN (Ljudski vrt)

●

LETNI KINO PEKARNA

●

LETNI KINO UDARNIK NA PROSTEM (VETRINJSKI DVOR Naskov dvorec)

●

LETNI KINO PIRAMIDA

●

LETNI KINO MINORITI

Festivali v Mariboru:

4.2.1.Pregled trenutnega stanja na področju prikazovanja in festivalov v Mariboru
V Mariboru se v obdobju priprave dokumenta redno odvija predvsem nekuriran komercialni program v obeh multipleksih.
Reden kuriran program se odvija na Intimnem kinu GT22, sicer pa se projektno - v okviru festivalov ali drugih izjemnih
dogodkov - projekcije odvijajo tudi na drugih lokacijah v mestu, ki prvenstveno niso namenjene filmu - gre za bodisi
glasbene, bodisi multifunkcijske dvorane kot npr. Večnamenska dvorana Vetrinjskega dvora, Sodni stolp (trenutno v fazi
prenove), Dvorana Gustaf, Sinagoga, Lutkovno gledališče.
Projekcije se odvijajo tudi na letnih prizoriščih - Avditorij Lutkovnega Gledališča, atrij OŠ Franceta Prešernega (sicer
lokacija prvega letnega kina v Mariboru - Letni kino ŠOLA), dvorišče Vetrinjskega dvora, Piramida, dvorišče MNMO,
lokacije Živih dvorišč.
Na področju prikazovanja avtorskega filma se Maribor srečuje s posebno situacijo, saj mesto ne zagotavlja ustrezne
infrastrukture, ki bi omogočala prostor za kakovostni film, redni, spremljevalni, izobraževalni in strokovni program.
Razvoj področja filmskega prikazovanja, filmskih festivalov in občinstva je omejen na posamezne organizacije, ki
izvajajo kvalitetne raznolike filmske programe, vendar se zaradi manjka osrednjega filmskega prostora v mestu mestnega kina in neurejenim področjem (dolgoročnega) financiranja, srečujejo z izzivi.
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Obstoječi alternativni prostori:
Vetrinjski dvor (dvorana, dvorišče), Sodni stolp, Lutkovno gledališče, Avditorij Lutkovnega gledališča, Dvorana Gustaf
Pekarna, Žički dvor, Mestni park, Magdalenski park, Park v Pekarni, Galerija K18, Pročelje Centralne postaje, Rotovška
knjižnica, GT22 - Intimni Kino, Osnovne in Srednje šole (I. , II. in III. Gimnazija, Srednja šola za oblikovanje Maribor,
Prometna šola, Srednja gradbena šola).

Analiza tehnične opreme v lasti javnih zavodov MOM:
Narodni Dom Maribor
- Vetrinjski dvor: HITACHI CP-EU5001WN + platno 300*230 (front+retro)
- Narodni dom/Unionska dvorana: HITACHI CP-WX8750W
- Narodni dom: platno elektrodvižno 500*281 (front)
MKC Maribor
- premično platno 400*300 (front)

Analiza uporabljene opreme za izvedbo festivalov konzorcija:
Festival Stoptrik in festival Dokudoc uporabljata opremo Marka Makuca, s.p.
- projektor 6000 lumnov fullHD s srednje dolgo zoom lečo
- aktivno ozvočenje in set mikrofonov, stativov in tehnike za dogodke podpore festivalu
- platno širine med 3,5 in 5 metrov
- računalnik/strežnik za predvajanje filmov
- dodaten računalnik za podnaslavljanje
- dodaten projektor za podnaslavljanje
- mešalna miza za luč in zatemnilniki
Letni kino Minoriti uporablja DCP partnerja podjetja Maribox d.o.o.
- projektor Nec 900 ali Nec 2000
- kakšno platno 700*500
Festival Enimation, mednarodni festival otroškega in mladinskega filma uporablja tehnično opremo
Narodnega doma Maribor
- Vetrinjski dvor: projektor HITACHI CP-EU5001WN
- platno 300*230 (front+retro)

Obstoječa programska področja:
- redni program (Intimni kino, reden kuriran filmski program v GT22, komercialni film v Maribox in Cineplexx)
- filmski festivali (StopTrik MFF, Mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC, Festival ENIMATION,
mednarodni festival otroškega in mladinskega filma)
- gostujoči festivali (LIFFE (Slovenija) // Festival migratskega filma (Slovenija) // Festival lezbičnega in gejevskega
filma (Slovenija) Diagonale (Graz, Avstrija) // Tabor Film Festival (Hrvaška) // 86 Festival of Film and Urbanism
(Slavutych, Ukraine) // Annecy Festival (France) // Anibar International Animation Festival (Peja, Kosovo) //
Animafest World Festival of Animated Film (Zagreb, Croatia) // Animanima International Animation Festival
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(Čačak, Serbia) // Animasivo (Mexico City) // Animateka International Animated Film Festival (Ljubljana,
Slovenia) // Animocje International Animation Festival (Bydgoszcz, Poland) // Cinema Perpetuum Mobile (Minsk,
Belarus) // Conetxt (Kraków, Poland) // Etiuda & Anima International Film Festival (Kraków, Poland) // Fest
Anča International Animation Festival (Žilina, Slovakia) // Festival Stop Motion Barcelona (Spain) // Festival
Stop Motion Montreal (Canada) // Insomnia Animation Film Festival (Kaluga, Russia) // Krakow Film Festival
(Poland) // A Long Week of Short Films Festival (Shanghai, China) // O!PLA National Festival of Polish Animation
(Poland) // PAF Festival of Film Animation (Olomouc, Czech Republic) // Primanima World Festival of First
Animations (Budaors, Hungary) // ReAnima IFF (Bergen, Norway) // South Taiwan Film Festival (Tainan,
Taiwan) // Supertoon International Animation Film Festival (Šibenik, Croatia) // Szonyi Kino Garden (Zebegény/
Nagymaros, Hungary) // TAFF Turku Animated Film Festival (Turku, Finland) // ŻubrOFFka International Film
Festival (Białystok, Poland) // Four River Film Festival (Croatia) // Vafi&Rafi (Croatia) // Fresh Film Festival
(Irland) // International youth film festival - Plasencia encorta (Spain) // Star Film Fest (Croatia) //D’SAF - dogodki
društva slovenskega animiranega filma (Slovenija) // Festival Animateka (Slovenija) // Film na oko (Slovenija) //
Grossmannov festival fantastičnega filma in vina (Slovenija) // International Documentary Film Festival Jihlava //
Makedox Creative Documentary Film Festival // Liburnia Film Festival - Festival hrvatskog dokumentarnog filma
// Beldocs International Documentary Film Festival
- projektni cikli (Ekstremno slovensko, pogovori s slovenskimi filmskimi avtorji in avtoricami, Ekstremno lokalno,
pogovori filmskimi avtorji in avtoricami iz Maribora in okolice, Sobote za družbo: Film - projekcije za družine,
Dokudoc Dokumentarna obzorja v Gustaf Pekarna)
- izredne projekcije (premierne projekcije nacionalnih in lokalnih avtorjev s predstavitvijo ekipe, premiere filmov
iz delavnic)
- poletni program (Letni kino Minoriti, Letni kino Tabor, Letni kino Piramida, Letni kino na drugih lokacijah)
- spremljevalni dogodki festivalov (Pred-dogodki StopTrik MFF, pred in po-dogodki Dokudoc festivala)
- šolske projekcije (ENIMATION, izbrani filmi, Animateka v Mariboru, izbor projekcij festivala s pogovori in
delavnicami, StopTrik projekcije po šolah, Dokudoc projekcije po drugih mestih, Film Smoothie programi)
- izobraževalni program (projekcije ob predavanjih iz teorije filma - KINO!, Filmopeka, (Fl)etno: dokumentarni filmi ob
dogodkih kulturne dediščine, delavnice dokumentarnega filma Dokudoc, Silver stories delavnice storytelling)
- strokovni program (Projektor, strokovni program na filmskih festivalih, gostujoči enkratni dogodki, Dokudoc
pogovori v sodelovanju z Media Desk)

Financiranje filmskega prikazovanja in festivalov
Producenti programov filmskega prikazovanja in festivalov se financirajo iz naslednjih virov:
- MOM (1-letni projektni in 3-letni programski razpis za podporo AV kulturi)
- Slovenski filmski center (razpis za sofinanciranje filmskih festivalov in vzgojno-izobraževalnih filmskih
projektov)
- Veleposlaništva (npr. francoski kulturni inštitut, poljsko veleposlaništvo)
- Evropski viri (občasno v okviru partnerskih evropskih projektov)
- Donacije in sponzorstva (v manjšem obsegu, večinoma kot kompenzacije)
- Vstopnice, “merchandise” in drugi prihodki iz trženja lastne dejavnosti (nekateri programi so brezplačni ali pa
so cenovno ugodnejši za določene skupine - npr. brezposelni)
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Programi prikazovanja in festivali so večinsko financirani iz javnih virov (občinskih, nacionalnih, evropskih …), drugi
viri financiranja predstavljajo manjši delež, se pa veliko resursov v okviru kompenzacij oz. in-kind vložkov (npr. najemi
prostorov in tehnične opreme, sredstva za promocijo …), veliko dela je prostovoljskega, bodisi v okviru programov
prostovoljstva, bodisi v okviru dodatnega neplačanega dela zaposlenih in/ali honorarnih sodelavcev. Redne zaposlitve
so prej izjema kot redna praksa in so večina plod sofinanciranja programov za vzpodbujanje zaposlovanja kot npr.
program za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij Ministrstva za javno upravo ali programa javnih del
Zavoda za zaposlovanje RS.
Tako se kljub temu, da se trije mednarodni filmski festivali v mestu ponašajo že z večletno tradicijo, nenehno soočajo z
eksistencialnim vprašanjem, saj nimajo zagotovljenega večletnega ali rednega financiranja, kar onemogoča dolgoročno
planiranje in razvijanje festivalskih vsebin. Ker Maribor nima mestnega kina, to producentom onemogoča možnost
enakovredne kandidature na državne razpise za sofinaciranje festivalov. Razpisne komisije na občinski in nacionalni
ravni namreč pogrešajo izvedbo festivalov z boljšimi tehničnimi sredstvi, ki bi zadoščala uveljavljenim kinematografskim
standardom. Posledica je dolgoročno zaviranje filmskega razvoja mesta. Ob tem se omenjeni producenti soočajo tudi s
težavami pri razpisnem (javnem) sofinanciranju - zlasti na občinski ravni - ki razpise objavlja prepozno, rezultati pa so
pogosto objavljeni, ko je dobršen del festivalskih aktivnosti že v teku, kar producente nenehno izpostavlja finančnemu
riziku, psihološkemu stresu, izgorelosti in drugim težavam, ki onemogočajo razvoj. Večina dolgoletnih festivalov drugih
mest (Ljubljana, Izola, Ljutomer, …) imajo z občinskimi oblastmi dogovorjeno večletno redno financiranje. Maribor
filmske festivale sofinancira preko vsakoletnega projektnega razpisa, kjer kandidirajo tako uveljavljeni festivali, kakor
tudi novi projekti, komisije avdiovizualnega razvoja posledično večkrat podprejo tudi nove projekte, saj je financiranje
omejeno. Potrebno bi bilo urediti področje sofinanciranja na način, da obstaja možnost hkratnega sofinanciranja tako
večletnih projektov, kakor tudi novih projektov.

4.3. Pregled obstoječih programov sofinanciranja (art)kinematografskega programa in kinematografskih
združenj in mrež na nacionalnem in nadnacionalnem nivoju
V nadaljevanju bomo predstavile nekaj obstoječih združenj in mrež, v katere se bo lahko vključeval mestni kino.
Vključevanje v naštete mreže nudi možnosti sofinanciranja (art)kinematografskega programa za mestni kino.

Europa Cinemas
https://www.europa-cinemas.org/en
Europa Cinemas je evropska in svetovna mreža podprta s strani Evropske Komisije (Creative Europe / MEDIA
Programme) in CNC (Francija). Europa Cinemas je prva mreža kinematografov, ki so fokusirani na evropski film.
Ustanovljena leta 1992 kot iniciativa 30 kinematografov; po 27-ih letih delovanja je postala mreža, ki povezuje več kot
1200 kinematografov z več kot 3000 platni v 43 državah.
Poglavitni cilj mreže je podpirati kina pri programiranju nacionalnega evropskega filma in aktivnosti za pri nagovarjanju
mladih publik.
Mreža je odprta za vse tipe kinematografov, od občinskih do multipleksov, razširila se je tudi izven meja Evrope, v
Azijo in Latinsko Ameriko v okviru programa Mundus. Europa Cinemas prispeva k prezentaciji in promocije evropske
diverzitete in šire evropsko idejo na globalni ravni.
.
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Ustvarjalna Evropa: Media
https://ced-slovenia.eu/podprogram-media/
Podprogram MEDIA programa Ustvarjalna Evropa podpira evropski film in avdiovizualno industrijo, pri čemer pokriva
področja razvoja, distribucije, usposabljanja in mreženja ter promocije in občinstev. Posebni poudarek namenijo
»projektom z evropsko dimenzijo, še posebej tistim, ki izkoriščajo nove tehnologije ter se posvečajo razvoju občinstev.
Podprogram MEDIA je namenjen »neodvisnim filmskim in avdiovizualnim producentskim družbam, razvijalkam
video iger, distributerkam, prodajnim zastopnicam, organizatorkam filmskih festivalov in projektov za razvoj
občinstev, institucijam in družbam, ki izvajajo strokovne programe usposabljanja in mreženja za filmske ustvarjalce, ter
koprodukcijskim skladom in mrežam prikazovalk evropskih filmov«. Za podporo lahko zaprosijo evropske neodvisne
družbe iz držav članic, ki sodelujejo v (pod)programu.

Področje: distribucija
Mednarodno kroženje evropskih AV del vključuje podpore za distributerke, prodajne zastopnice in ponudnice spletnih
distribucijskih platform:
-

Selektivna podpora je namenjena spodbujanju mednarodne promocije in distribucije tujih evropskih filmov (v
kinematografih in na vseh drugih platformah), ko jo v imenu skupine vsaj sedmih distributerjev na različnih
ozemljih usklajuje prodajni zastopnik filma.

-

Avtomatska podpora distributerkam in podpora za mednarodne prodajne zastopnice spodbuja kroženje novejših
evropskih filmov na osnovi predhodne tržne uspešnosti distributerke oz. prodajne zastopnice. Pri avtomatični
podpori gre za ponovno vlaganje v koprodukcijo, distribucijo ali promocijo tujih evropskih del.

-

Spletna promocija evropskih AV del spodbuja preizkušanje novih načinov digitalne distribucije evropskih AV
del za izboljšanje njihovega kroženja in doseganje svetovnega občinstva, vključno s spletnimi orodji in bazami
za AV strokovnjake.

Eurimages
https://www.coe.int/en/web/eurimages/exhibition
Eurimages je evropski sklad za podporo kinematografije, ki deluje v okviru Sveta Evrope. Promovira neodvisno filmsko
produkcijo z zagotavljanjem finančne podpore celovečernim igranim, animiranim in dokumentarnim filmom. Pri tem
spodbuja sodelovanje med strokovnjaki, ki so pozicionirani v različnih državah članicah. Eurimages ima tri programe
podpore, in sicer program koprodukcijske podpore v obliki posojila, programa distribucije in prikazovanja pa v obliki
subvencije.

Ministrstvo za kulturo
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/redni-letni-ciljni-razpis-za-sofinanciranje-distribucije-evropskih-avtorskihin-svetovnih-kinotecnih-filmov-v-kinematografski-mrezi-in-v-avdiovizualnih-storitvah-na-zahtevo-ter-art-kinoprogramov-za-leto-2020/
Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski
mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2020
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Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov
v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov v letu 2020. V sklopu A:
kinematografska distribucija in avdiovizualna storitev na zahtevo je cilj razpisa sofinanciranje distribucije kakovostnih,
umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih
ali dokumentarnih filmov v kinematografih in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo z namenom večje dostopnosti in
distribucije teh del na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter večje uporabe digitalnih tehnologij. V sklopu B: art
kino programi je cilj razpisa je sofinanciranje izvajanja programov prikazovalcev, ki zagotavljajo art kino program
kontinuirano skozi vse leto z namenom spodbujanja prikazovanja evropskega in nacionalnega filma, filma kinematografij
tretjih držav, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih filmov v okviru enakomernega razvoja art kinematografov na
celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Maribor
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16560
Javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2019 - 2021 sofinancirala MOM

Področje: Film in avdiovizualne dejavnosti
Projektni razpis obsega izvedbo projektov, ki pomembno prispevajo k uveljavitvi in promociji avdiovizualne kulture
in ne temeljijo na informativnih, razvedrilnih in propagandnih namenih. Avdiovizualna (v nadaljevanju: AV) dela so
v tem razpisu razumljena kot avtonomna umetniška dela in ne kot likovna dela, izobraževalno sredstvo ali dokument
o drugih prireditvah oziroma dogodkih. Predmet sofinanciranja je produkcija ustvarjalnih filmskih in video izdelkov,
del na področju televizijskega umetniškega ustvarjanja ter umetniških projektov, namenjenih prikazu izključno preko
svetovnega spleta, ki so zaključena in enovita avdiovizualna dela. Predmet sofinanciranja so tudi projekti oz. dogodki,
ki pomembno prispevajo k predstavitvi in popularizaciji filmske in avdiovizualne kulture nasploh (festivali, filmski
cikli ipd.). Predmet sofinanciranja so lahko, če še niso bili sofinancirani s strani Mestne občine Maribor ali iz drugih
javnih virov, tudi stroški postprodukcije avdiovizualnih del (od faze montaže po zaključenem snemanju - razen stroškov
marketinga, prezentacij in distribucije), oziroma stroški predprodukcije in produkcije do faze zaključenega snemanja. V
prvem primeru mora biti projekt končan v letu 2019, v drugem pa mora prijavitelj do 31. 1. 2020 predložiti posneti grobi
material, dokončano delo pa posredovati do 31. 12. 2020. Sofinanciranje predprodukcije ali postprodukcije ne velja za
dogodke kot so festivali, filmski cikli ipd.

4.4. Pregled nacionalnih in nadnacionalnih smernic za filmsko prikazovanje
V Lokalnem programu za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020 lahko preberemo, da je bilo v Mariboru
že pred pol stoletja zgrajeno »kino-gledališče« z namenom slediti potrebam zahtevnejše filmske publike. Ko sta dva
multipleksa prestavila težišče na prikazovanje komercialne filmske produkcije, je skrb za razvijanje filmske kulture
uplahnila, dokler se ni ponovno vzpostavila kot civilna iniciativa leta 2009.
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Usmeritve v dokumentu so sledeče:
a) Vzpostavitev mestnega kina, ki bo delovalo kot ustvarjalno in prezentacijsko središče avdiovizualnih
umetnosti in filma in kot večnamenski prostor s filmskim in avdiovizualnim programom,
b) Zagotoviti pogoje za razvoj in kvalitetno produkcijo avdiovizualnih umetnosti in filma ter delovanje
organizacij in institucij,
c) Vzpostaviti programe umetnosti v javnem prostoru kot integralne dele redne ponudbe s področja
avdiovizualnih umetnosti in filma –letni kino,
d) Zagotoviti smiselno povezovanje sorodnih institucij in sorodnih programov za doseganje večje prepoznavnosti
in kakovosti projektov ter zagotavljati večjo transparentnost sodelovanja,
e) Podpora izvajanju izobraževanja na področju filma in AV produkcije v skladu s cilji in ukrepi NPK in
evropskega programa Creative Europe/ MEDIA (razvoj občinstev, filmska pismenost).
Povezava do dokumenta: http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=28091

Nacionalni program za kulturo 2018-2025 (Film in avdiovizualna dejavnost) med drugim navaja, da v javni interes na
področju kulture in avdiovizualne umetnosti sodi zagotavljanje pogojev za razvoj in kakovost filmske, kinematografske
in avdiovizualne dejavnosti v vseh fazah t. i. kinematografske verige, od razvoja prek produkcije, promocije, distribucije
in prikazovanja, hrambe in varovanja filmske dediščine, do filmske vzgoje in izobraževanja ter festivalske dejavnosti.
Povezava do dokumenta: http://vlada.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2014/npk/FILM_IN_
AVDIOVIZUALNE_DEJAVNOSTI__izsek_iz_NPK_.pdf

Strategija Slovenskega filmskega centra, javne agencije, za obdobje 2020-2024 opredeljuje štiri osrednje cilje in
korake za doseganje le-teh. Med drugim startegija predvideva kontinuirano podporo filmskih festivalom, podpiranje
inovativne distribucije filmov, kontinuirano podporo filmski vzgoji in nove smernice pri vrednotenju projektov.
Povezava do dokumenta: https://www.film-center.si/media/cms/attachments/2019/11/18/Strategija_SFC_2020-2024_
Bb7aAgw.pdf

Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna
Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES med drugim
navaja Unescovo Konvencijo iz leta 2005, ki poudarja, da imajo kulturne dejavnosti, dobrine in storitve tako gospodarsko
kot kulturno naravo, saj so nosilke identitet, vrednot in pomenov, zato z njimi ne smemo ravnati, kot da imajo zgolj tržno
vrednost. Uredba izpostavlja tudi pomen razvoja občinstva, predvsem mladega in zato izpostavlja posebno zavezo Unije,
da bo podpirala zlasti medijsko in filmsko pismenost. Navaja tudi aktualno vprašanje digitalizacije kinematografov, ki
je zaradi visokih stroškov digitalne opreme aktualno vprašanje za majhne kinooperaterje.

Povezava do dokumenta:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1295-20131221&from=EN
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Strokovni kader s področja filma
Filmsko ustvarjanje, prikazovanje in izobraževanje je z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev strokovnemu kadru
neurejeno področje. Filmski kader je zaradi specifike projektnega dela in relativne majhnosti trga primoran v
zaposlovanje tudi v drugih področjih, kar daje občutek, da je s strani države spregledan in nerazumljen. S tem je
kinematografija postavljena v status na pol ljubiteljske dejavnosti. Pozitivna statusna ureditev, ki jo omogoča država
samostojnim kulturnim delavkam, je vpis v razvid samostojnih ustvarjalk na področju kulture. Temeljno merilo za vpis
je produkcija avtorskih del, prepoznanih kot pomembnih za slovensko kulturo, ki v kombinaciji z omejitvijo letnega
prihodka avtorja pomeni, da samostojne ustvarjalke konkurirajo na trgu dela le z nizko lastno ceno, ki jim ne zagotavlja
enakopravnega položaja z zaposlenimi ustvarjalkami, niti sledenje stroki in primerljivega socialnega položaja. Pekarna
Magdalenske mreže je pri Sindikatu Mladi Plus naročila raziskavo Pregled stanja prekarnosti mladih, ki je objavljena
na spletni strani Urada RS za mladino (http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/05Pregled_stanja_
prekarnosti_mladih_v_Sloveniji.pdf) in izpostavlja tudi negotove oblike dela v kulturi (samozaposlenost, sp.-jevstvo,
delo po avtorski pogodbi…). Samozaposlene v kulturi imajo velik ustvarjalni potencial, na katerega pa negativno vpliva
slab socialni položaj, negotovost glede zagotavljanja prihodkov in osnovnega življenjskega standarda ter pretirano
ukvarjanje z administrativnim delom in birokracijo. Izpostavlja tudi problematiko podjetizacije kulturnih poklicev, ki
vodi med drugim tudi v to, da naročnik na pleča samozaposlene delavke prevali breme zalaganja stroškov delovne sile, saj
delavka prejme plačilo šele takrat, ko je njena storitev opravljena, oziroma je proizvod njenega dela končan. Raziskava
Precarious Employment in Europe. Part 1: Patterns, Trends and Policy Strategies (Direktorat za gospodarsko
in znanstveno politiko pri Generalnem direktoratu za notranjo politiko Unije v Evropskem parlamentu,http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf) predstavlja problem
prekarnosti v celotni Evropi v različnih poklicih. Med drugim izpostavlja zdravstvene probleme in izgorevanje, ki se
pojavljajo pri osebah v različnih negotovih oblikah zaposlitev na področju kulture in umetnosti, nereguliran delovni čas
in prekomerno število ur dela, otežen dostop do dela in naročnikov, problematiko neplačanih bolniških, porodniških in
dopustov ter nizkih pokojnin, pa tudi neplačano raziskovalno delo, ki ga opravljajo umetnice in druge kulturne delavke.
V Mariboru se poleg omenjenih stisk ljudi v poklicih s področja avdiovizualne kulture in manka mestnega kina, soočamo s
problemom manka specifičnih izobraževalnih ustanov in programov ter z omejenim dostopom do specializirane literature.
Tako talentirani kader s področja filma izgubimo že v času študija. Večinoma so to kasneje samozaposlene v kulturi, ki si
priložnosti za delo iščejo v prestolnici. V Maribor se praviloma vračajo le priložnostno. Tudi lokalni časopisi, ki bi lahko
odigrali ključno vlogo pri razvoju občinstev, ne namenjajo dovolj prostora kulturi, posledično filmu še manj. Dostop do
opisanih virov in večja medijska prisotnost kakovostnih filmskih vsebin bi prispevala k razvoju občinstva in ponujala
poglobljeno razumevanje in razmislek o filmu. Kljub temu imamo v Mariboru na področju prikazovanja organizacije,
ki se profesionalno ukvarjajo s filmom in strokovni kader producentk, programskih vodij, kuratork, strokovnjakinj za
dialog ob in o filmu. Pomanjkanje kadra opažamo na področju filmskega novinarstva, filmske kritike in kinooperaterjev.

4.5. Primeri terminiranja projekcij v izbranih slovenskih kinematografih
Za namene kakovostnega terminiranja smo preverili prakso treh obstoječih kinodvoran. Za izhodišče smo izbrali Javni
zavod Kinodvor Ljubljana, saj kot največji mestni kino v Sloveniji ponuja najbolj pester program, svojo programsko
vizijo pa uresničuje tako z rednimi javnimi sredstvi, razpisnimi sredstvi kot tudi s tržno dejavnostjo. Mestni kino
Metropol iz Celja programsko upravlja nevladna organizacija, ki je odvisna od razpisnih sredstev ter tržne dejavnosti.
Kino Ptuj je s strani občine postavljen v upravljanje javnemu zavodu Centru interesnih dejavnosti CID Ptuj, ki svojo
primarno vizijo dela z mladimi dopolni še s filmsko ponudbo. Za film je vzpostavljena ena redna zaposlitev, financiranjo
pe se tudi preko drugih nacionalnih in evropskih razpisov ter tržno dejavnostjo. Slednja praksa je v Sloveniji najbolj
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pogosta, saj je upravljanje kinodvoran oz. filmska ponudba v drugih mestih največkrat v domeni kulturnih domov.
Mestna kina v Sloveniji so združena v Art kino mrežo Slovenije, ki omogoča lažji prenos filmov in programskih sklopov
med kini po celotni Sloveniji.

KINODVOR, Ljubljana
Lastnik infrastrukture: Mestna občina Ljubljana
Upravitelj (stavba + bar): Javni zavod Kinodvor
Prostori: Dvorana - 188 sedežev (115 parter, 73 balkon); Mala dvorana - 21 sedežev; Kavarna - 40 sedišč
Pogostost projekcij: vsak dan
Število projekcij na teden: 22

št. projekcij
(ura projekcije)

-

SRE

ČET

PET

SOB

NED

PON

TOR

Skupaj

3
(15.30,
18.00,
21.00)

4
(10.00,
15.15,
18.15,
21.00)

3
(15.45,
18.30
21.00)

3
(15.45,
18.15,
21.00)

2
(16.30,
19.00)

3
(15.45,
18.15,
21.00)

4
(13.00,
15.30,
18.15,
20.45)
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za analizo smo vzeli programsko shemo od 26. avgust - 3. septembra 2020
upoštevali smo samo projekcije “za izven” objavljene na spletni strani (brez šolskih in drugih posebnih projekcij)

MESTNI KINO METROPOL, Celje
Lastnik infrastrukture: najprej Celjski kinematografi d.o.o., potem je bila stavba vrnjena Deželni banki Slovenije
Najemnik (stavba + bar) in programski upravitelj: Društvo za ustvarjalnost Filter
Prostori: Dvorana - 288 sedežev
Pogostost projekcij: sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja
Število projekcij na teden: 7

št. projekcij
(ura projekcije)

-

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

skupaj

-

-

1
(19.00)

1
(19.00)

1
(19.30)

2
(17.00,
19.30)

2
(17.00,
19.30)

7

za analizo smo vzeli programsko shemo od 31.avgusta - 6. septembra 2020
upoštevali smo samo projekcije “za izven” objavljene na spletni strani (brez šolskih in drugih posebnih projekcij)
v programski shemi so med 11 filmi 2 otroški oz. mladinski projekcije in 3 projekcije “evropskega filma”
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MESTNI KINO PTUJ, Ptuj
Lastnik infrastrukture: Mestna občina Ptuj
Programski upravitelj: Javni zavod CID (Center interesnih dejavnosti Ptuj)
Prostori: Dvorana, 157 sedežev
Pogostost projekcij: sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja
Število projekcij na teden: 11

št. projekcij
(ura projekcije)

-

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

skupaj

-

-

1
(20.00)

1
(20.00)

3
(17.30,
19.00,
21.00)

3
(17.30,
19.00,
21.00)

3
(17.30,
19.00,
21.00)

11

za analizo smo vzeli programsko shemo od 31.avgusta - 6. septembra 2020
upoštevali smo samo projekcije “za izven” objavljene na spletni strani (brez šolskih in drugih posebnih projekcij)
v programski shemi so med 11 filmi 3 otroški oz. mladinski projekcije in 4 projekcije “evropskega filma”

Kinodvor, Kino Metropol in Kino Ptuj so del Art kino mreže Slovenije.
“Art kino mreža Slovenije združuje kinematografe po vsej Sloveniji, ki skrbijo za večjo dostopnost kakovostnega art
kino programa in programov filmske vzgoje. Poslanstvo mreže je v krepitvi strokovnih kompetenc kinematografov,
širjenju dostopnost kakovostnih filmskih vsebin ter skrbi za razvoj novih, predvsem mladih občinstev. V luči razvoja in
pomembnosti obstoja kinematografov mreža s svojimi članicami poslanstvo gradi na smernicah in priporočilih EU za
trajnostni razvoj sektorja (zeleni kino) ter utemeljuje na širokem kulturno-družbenem poslanstvu kina.”4

4.6. Dobre prakse prikazovanja v Sloveniji - primer Kinodvor
Ko govorimo o mednarodno priznanih programskih praksah “kino-programiranja”, ne rabimo daleč. Kinodvor je
namreč prejemnik prestižne nagrade za programsko kakovost in inovativnost Europa Cinemas v letu 2019. Kinodvorov
programski koncept zaznamuje pestra programska paleta za svoja
raznolika občinstva. Poleg svečanih premier novih filmov ob prisotnosti filmskih ustvarjalcev, Kinodvor ponuja tudi
premiere za mlada občinstva in slovenski film. Redni programski cikli, ki nagovarjajo ciljne skupine so:
- Filmska srečanja ob kavi za starejše obiskovalce
- Kinotrip za najstnike
- nedeljski termin Za zamudnike
- tedensko festivalsko srečanje Zgodnja ptica
Vizija Kinodvora, ki jo odraža skozi svoje programsko delovanje je ohranjati standarde in se še naprej razvijati kot
osrednji mestni kino s kakovostno in raznovrstno filmsko ponudbo ter programom za otroke in mlade, biti filmsko
središče s filmsko-vzgojnimi in izobraževalnimi programi za vse generacije ter živo festivalsko in družabno srečevališče.
Poslanstvo je torej razvoj, promocija in skrb za filmsko kulturo, ki se začne s filmsko vzgojo mladih, ter zadovoljevanje
potreb zahtevnejših ljubiteljev filma. Ključni vrednoti sta kakovost izbranih in predvajanih filmov, ki od gledalca
pričakujejo vpletenost in razmislek, ter programska raznolikost.

4

Peče Grilc N., 2020, Strategija delovanja Art kino mreže 2020-2025, str. 45
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Kot ugotavljajo v Društvo režiserjev Slovenije: “Med komercialnimi multipleksi in mestno art kino ponudbo je seveda
bistvena razlika. Najbolj očitno se kaže v odnosu do filmske kulture, saj multipleksi v svoj program uvrščajo predvsem
filme, za katere presodijo, da bodo ustvarili najboljše finančne rezultate, pri mestnih in art kinih pa lahko govorimo
o kuriranem programu, ki skuša v lokalnem okolju vzpostavljati filmsko kulturo, ki promovira tudi evropske filme,
filme iz tretjih držav, filmske klasike in, kar je zelo pomembno, slovenske filme. /.../ Govorimo o oblikovanju filmske
kulture, o vzgajanju publike in o zagotavljanju zelo široke programske ponudbe in spremljevalnih dejavnosti. Seveda pa
takšna kulturno proaktivna usmerjenost zahteva več dela in priprav (in s tem povezanih stroškov) kot inertno sledenje
komercialnim trendom, ki so brez kulturnih učinkov.”5
Dobre prakse slovenskih kinematografov konzorciju služijo kot izhodišče za razvoj mestnega kina v Mariboru.
Konzorcij “Film v Mariboru” si prizadeva za ustvarjanje kakovostnega podpornega okolja za kontinuirano in kvalitetno
delovanje na področjih filmskega prikazovanja, izobraževanja in produkcije ter za ustrezen razvoj filma v Mariboru.
Filmu ustvarjamo prostor. V mestu, v glavah, v srcih.

5. Cilji
Ob pregledu trenutnega stanja in analiz, smo zastavili kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih prepoznavamo kot nujne in
uresničljive. Kratkoročni cilji so predvideni za obdobje 1 leta, do konca leta 2021, medtem ko so dolgoročni predvideni
do konca leta 2024.

5.1. Kratkoročni cilji
5.1.1 Nakup mobilnega DCP projektorja predstavlja za mariborsko produkcijo filmskih dogodkov dostopno in
kvalitetno opremo, ki bo v premostitvenem obdobju (do odprtja mestnega kina) služila k uresničevanju festivalskih,
programskih in projektnih ciljev s področja filma. Nakup mobilnega DCP projektorja, ki ustreza različnim lokacijam,
zagotavlja kvaliteto prikazovanja digitalnega filma na različnih lokacijah tudi izven kinematografov. S tem omogoča dvig
(filmske) kulture in kulturne zavesti, razvoj publik in dodatna finančna sredstva za uresničitev zastavljenih programov.
Predlog Upravljavskega modela DCP projektorja se nahaja pod točk 7.3 tega dokumenta.

5.1.2 Terminska koordinacija rednih filmskih in festivalskih programov skozi celo leto zagotavlja kontinuiran
filmski program in s tem omogoča publiki redno ponudbo kakovostnega filma. Predlog modela prikazovanja na tedenski
in dnevni ravni se nahaja v točki 7. tega dokumenta.

5.1.3 Zagotavljanje rednega, dolgoročnega in pravočasnega financiranja letnih projektov ter dodatne možnosti
financiranja za daljše obdobje (programski 3-letni razpis) bodo omogočala kakovosten razvoj festivalov in prikazovanja.
Izboljšanje področja financiranja pripomore k uresničitvi kratkoročnega cilja terminske uskladitev, saj je produkcija
filmskih dogodkov in festivalov odvisna predvsem od finančnih zmožnosti producentov ter nadnacionalnih, nacionalnih
in lokalnih politik, ki nudijo podporo programom in projektom s področja filmskega prikazovanja.

5

Knific, M., Nacionalni program za film, Filmarija - posebna številka za film, Društvo režiserjev Slovenije, avgust, 2018, str. 48, 49,
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5.1.4 Priprava predloga poslovnega načrta za prikazovanje in uporabo DCP projektorja, ki bo opredeljeval model
upravljanja, lastništvo, upravljalca, zahteve tehničnih znanj in kompetenc, pogoje sodelovanja in najema, popis možnih
lokacij za njegovo uporabo, uporaba projektorja v javnem interesu ter finančne in nefinančne koristi.

5.2 Dolgoročni cilji
5.2.1 Vzpostavitev mestnega kina - Eden izmed ključnih ciljev, ki bo bistveno vplival na razvoj prikazovanja
prikazovanja in festivalov v Mariboru, predstavlja vzpostavitev mestnega kina. Namenska infrastruktura, kvalitetna
oprema, spremljevalni prostori, kompetentna programska ekipa ter stabilno financiranje predstavljajo stebre za uspešen
razvoj lokalne filmske kulture, vzgoje, festivalov in vzpostavitev filmske skupnosti.

5.2.1 Mobilni program - Pomemben cilj na področju prikazovanja in festivalov predstavljata tehnična oprema (DCP
projektor s pripadajočo opremo) in programska sredstva za mobilni program, ki bo omogočal učinkovito širjenje in
vzgojo publike ter distribucijo programa na prostem ter v zapostavljenih predelih Maribora, kjer kulturnega programa
primanjkuje.

5.2.3 Razvoj filmskega izobraževanja v Mariboru - Cilj razvoja na področju izobraževanja je okrepiti redne celoletne programe za otroke, mlade in odrasle (igrani film, animacija, dokumentarni film) ter konsistentno razvijati in
nadgrajevati ponudbo projekcij s pogovori ter delavnic na višjem nivoju, ki se večinoma odvijajo v okviru festivalov. Eno
izmed pomembnih področij razvoja predstavljajo tudi predavanja iz teorije filma in filmske zgodovine ter spodbujanje
kritičnega mišljenja, filmske kulture in vzgoje. Vzpostavljeni in nadgrajeni bodo podporni programi za učitelje in
mentorje ter filmsko izobraževalni programi namenjeni osnovnim in srednjim šolam.

5.2.4 Dolgoročno in stabilno financiranje ter strategija razvoja filma v mestu sta predpogoja za trajnostno, kakovostno
in uspešno organizacijo filmskega programa, ki je usmerjeno v napredek. Stabilno financiranje bo producentom
omogočilo suvereno dolgoročno programiranje in razvijanje vsebin.

5.2.5. Vzpostavitev filmske / AV skupnosti - Vzpostavitev profesionalne filmske oz. avdiovizualne skupnosti bo
omogočala strokovni dialog, povezovanje sektorja, izmenjavo idej in krepitev lokalne mreže filmskih ustvarjalcev in
poklicnih profilov, ki so s filmom povezani. Razvoj promoviranja in trženje filmskih lokacij ter pozicioniranje Maribora
kot filmske destinacije bo v mesto privabilo nacionalne in mednarodne produkcije ter neposredno spodbudilo tuje
investicije v kulturni turizem.
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6. Predlog modela
Predlog modela za razvoj filmskega prikazovanja in festivalov v MOM zastavljamo izhajajoč iz opredelitve problema,
analize stanja v Mariboru in analize drugih dobrih praks drugih mest. Predlog modela za razvoj filmskega prikazovanja
in festivalov v MOM želimo vzpostaviti, tako v kratkoročnih kot tudi v dolgoročnih ciljih, dodajamo načrt po korakih
področij, ki bodo omogočala razvoj mestnega kina v Mariboru.

KORAK 1: (PROSTOR IN OPREMA) nabava DCP projektor, da se lahko nemoteno izvajajo obstoječe vsebine.
KORAK 2: (FINANCIRANJE) potrebno je urediti pravočasno in avansno (večletno) projektno financiranje, ki bo
omogočalo producentom delo čez vse leto brez likvidnostnih težav.
KORAK 3: (PROSTOR IN OPREMA, STROKOVNI KADER) vzpostaviti primeren in redni kinematografski prostor,
ki bo omogočal strokovna srečanja in kontinuiteto dela ter publiko navajal na obstoj kakovostnega filma v mestu.
KORAK 4: (FINANCIRANJE IN ZAPOSLITVE) vzpostaviti sredstva za dolgoročno financiranje področja in
zaposlitve.
KORAK 5: (STROKOVNI KADER) spodbude za strokovni kader s področja filma, da ostaja v mestu in deluje na
področju filma ter ga posledično razvija.
KORAK 6: (PUBLIKA) vzpostavitev mestnega kina (KORAK 3) bo omogočal prepoznavnost prostora in s tem
navajanje publike na konzumacijo filmske ponudbe ter vzpostavitvijo rednih spremljevalno-izobraževalnih programov,
ki bodo omogočali razvoj publike.

6.1 Model filmskega prikazovanja in festivali v lokalnem okolju
V nadaljevanju predstavljamo predlog modela prikazovanja in festivalov v MOM, ki smo jih zasnovali na podlagi
analize stanja, potreb in možnosti tako organizacijske kot tudi programske izvedbe dogodkov v MOM. Predlog sledi
premostitvenim zmožnostim v času uporabe prenosnega DCP projektorja, ko še nimamo mestnega kina, ter predlog
prikazovanja, ki bo možen ob vzpostavitvi mestnega kina in rednega financiranja na področju filma.
Pomen mestnega kina Mestne občine Maribor predstavljamo v domeni vključevanja različnih deležnikov in producentov
filmskih programov, podpore obstoječim lokalnim festivalom, gostovanju tujih festivalov, podpori lokalnim filmskim
ustvarjalkam in lokalni filmski produkciji, zadovoljevanju potreb filmofilk, prikazovanju sodobnih in kinotečnih filmskih
vrhuncev ter vzpostavljanje filmske vzgoje.
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6.1.1. Predlog tedenskega in dnevnega programa
Ura

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

10.00−13.00

Šolske
skupine
/ najem
prostora

Šolske
skupine
/ najem
prostora

Šolske
skupine
/ najem
prostora

Šolske
skupine
/ najem
prostora

Šolske
skupine
/ najem
prostora

Program za
družine

Filmska
strokovna
izobraževanja
Eksperimentalni filmi in
video art

Program za
družine

Aktualni
filmski
program

Program za
družine

Filmska
strokovna
izobraževanja
Eksperimentalni filmi in

Program za
mlade

Aktualni
filmski
program

Filmi za
zamudnike

Premiere /
Kinotečni
program

Aktualni
filmski
program

Filmi za
zamudnike

16.00

18.00

Aktualni
filmski
program

Aktualni
filmski
program

Nedelja

video art
20.00

Program dokumentarnega filma

Program
animiranega
filma

Program
igranega
filma

Premiere /
Kinotečni
program

6.1.2.Pregled aktivnosti, ki bi se lahko odvijale v vmesnem obdobju in razvile v redno ponudbo ob nastanku
mestnega kina:

Aktivnost

Prehodno obdobje

Mestni kino
z rednim
financiranjem

Aktualni filmski program ali ponovitve

občasno

redno

Šolske skupine/filmska vzgoja in drugi najem dvorane

občasno, projektno

redno

Izbrani dokumentarni filmi (kratki, srednjemetražni,
celovečerni)

občasno, s festivali

redno

Filmska strokovna izobraževanja (Projektor, program za
učitelje…)

občasno, projektno

redno

Program za družine / družinski film

občasno, projektno

redno

Program za mlade, filmske matineje

ni prisotno

redno

Izbrani animirani filmi

občasno, festivali

redno

Kinotečni filmi

ni prisotno

redno

Igrani filmi (2-3x celovečerni, kratki, art, drugi sklopi)

občasno, projektno

redno

Filmske premiere

občasno, projektno

redno
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Predlog tedenskega programa predvideva od 1 do 4 projekcij dnevno ter terminski prostor za rezervacijo dvorane za
filmsko vzgojo ali druge dogodke. Skupaj predvidevamo od 17 do 22 projekcij tedensko. Dopoldanski termini med
tednom so namenjeni šolskim skupinam in filmski vzgoji oz. najemu prostora za zaključene skupine.
Ponedeljek: fokus na dokumentarni film
10.00 Šolske skupine ali prosto za najem
20.00 Program dokumentarnega filma (kratki, srednje metražni, celovečerni filmi, retrospektive, kinotečni filmi,
avtorski filmi, kreativni dokumentarni filmi).
Torek: fokus na animirani film
10.00 Šolske skupine ali prosto za najem
18.00 Aktualni filmski program ali ponovitev
20.00 Program animiranega filma (celovečerni, kratki filmi, retrospektive, kinotečni animirani filmi, avtorski filmi in
eksperimentalni animirani filmi)
Sreda: fokus na igrani film
10.00 Šolske skupine ali prosto za najem
18.00 Aktualni filmski program ali ponovitev
20.00 Program igranega filma (celovečerni, kratki filmi, retrospektive, kinotečni filmi, avtorski fili)
Četrtek: fokus na izobraževalne dogodke
10.00 Šolske skupine ali prosto za najem
16:00 Filmska strokovna izobraževanja / Eksperimentalni film in video art
18.00 Filmska strokovna izobraževanja / Eksperimentalni film in video art (1x mesečno: Filmopeka: Izobraževanja za mlade,
Projektor: strokovna srečanja, Filmska srečanja za pedagoge in filmsko vzgojo, Eksperimentalni filmi in video art)
20.00 Premiere in kinotečni filmi (Kinotečni filmi, druga art produkcija, eksperimentalni film, filmske premiere)
Petek: Fokus na družine, mlade in filme v redni distribuciji
10.00 Šolske skupine ali prosto za najem
16.00 Program za družine in za zamudnike (otroški in družinski filmi)
18.00 Program za mlade, filmske matineje
20.00 Izbrane projekcije domačih in gostujočih festivalov ter aktualni filmski program (1x mesečno junija-avgusta
preddogodki StopTrik festivala, preddogodki in podogodki Dokudoc festivala, gostovanja filmskih festivalov:
Filmski teden Evrope, Grossmannov festival, FEKK, SHOTS, LIFFE, Festival LGBT filma, Animateka ...)
Sobota: Fokus filme v redni distribuciji
10.00 Program za družine s spremljevalnimi aktivnostmi (1x mesečno film v sklopu programa Sobote za družbo)
16.00 Aktualni filmski program
18.00 Aktualni filmski program
20.00 Aktualni filmski program
Nedelja: Fokus za zamudnike
16.00 Program za družine
18.00 Filmi za zamudnike
20.00 Filmi za zamudnike
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Predlog letnega programa po mesecih se glede na terminiranje obstoječih dogodkov in festivalov postavi ob koncu leta
za prihodnje leto. S tem uresničujemo kratkoročni cilj 5.1.2.

Za konzorcij Film v Mariboru pripravili: Urška Breznik in Lucija Smodiš (Zavod Pekarna Magdalenske mreže),
Maja Malus Azhdari (Mitra - društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga), Mojca Pernat (Filmsko
društvo Film Factory), Rene Puhar (Društvo za razvoj filmske kulture), Hana Repše (Zavod MARS Maribor, Društvo
za razvoj filmske kulture).

30

7. Viri
Brdnik, Žiga in Ekipa Zavoda Udarnik: https://zavodudarnik.files.wordpress.com/2013/05/maribor-c5bee-ima-mestnikino-4-5-2013-vec48der.pdf, maj 2013, pridobljeno 5. 9. 2020
Europa Cinemas: How Data is Transforming Audience Relationships, maj 2019, https://www.europa-cinemas.org/
uploads/Innovations%20et%20Ressources/2019_Data_Survey_EuropaCinemas.pdf, pridobljeno 2. 6. 2020
Javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2019 - 2021 sofinancirala MOM
Knific, Miha: Nacionalni program za film, Filmarija, posebna številka za film, Društvo režiserjev Slovenije, str. 48, 49,
avgust, 2018, http://www.dsr.si/files/2018/09/Filmarija-3.pdf, pridobljeno 8. 6. 2020
Labovič, Bojan: Čas je za mestni kino Maribor. Predlog za vzpostavitev kinematografskega in avdiovizualnega centra,
julij 2012
Lah, Boštjan: Mariborski kino Udarnik umira?, 2007, http://zofijini.net/filmsko_prispevki_mariborski/, pridobljeno
dne 3. 8. 2020
Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015–2020, dostopno na: http://www.maribor.si/dokument.
aspx?id=28091, pridobljeno dne 5. 5. 2020
Miha (SON:DA), ur.: UDARNIK 365-2 (program) Mala garažna knjižica, v Mariboru 2012, http://sonda.kibla.org/
Udarnik-2%20copy.pdf, pridobljeno 5. 9. 2020
Nacionalni program za kulturo 2018-2025 (Film in avdiovizualna dejavnost), http://vlada.arhiv-spletisc.gov.si/
fileadmin/dokumenti/si/projekti/2014/npk/FILM_IN_AVDIOVIZUALNE_DEJAVNOSTI__izsek_iz_NPK_.pdf,
pridobljeno dne 10. 7. 2020
RTVSLO.si, Namesto ptic letos kar skupna zlata gnezda, https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/namesto-ptic-letos-karskupna-zlata-gnezda/283852, pridobljeno 5. 9. 2020
Strategija delovanja Art kino mreže 2020-2025
Strategija Kinodvor 2016-2020, https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2017/10/strategija_
jzkinodvor_2016-2020.pdf, pridobljeno 10. 3. 2020

Strategija Slovenskega filmskega centra, javne agencije, za obdobje 2020-2024, https://www.film-center.si/media/cms/
attachments/2019/11/18/Strategija_SFC_2020-2024_Bb7aAgw.pdf, pridobljeno 15. 5. 2020
Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in sveta, http://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/
HTML/?uri=CELEX:02013R1295-20131221&from=EN, pridobljeno 10. 7. 2020
Zavod Udarnik, https://zavodudarnik.wordpress.com/, pridobljeno 5. 9. 2020

31

