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Spoštovani gostje, 

 

Strokovno srečanje z naslovom »Mreže in digitalizacija art kinematografov« smo v Kinodvoru 
organizirali z namenom, da ob tej priložnosti zberemo predstavnike filmske industrije v Sloveniji ter 
predstavimo primere nacionalnih in mednarodnih mrež, ob tem pa približamo v zadnjih letih najbolj 
aktualno temo razvoja kinematografije – digitalizacijo oziroma prehod na uporabo nove digitalne 
kinematografske tehnične opreme. 

Kinodvor je član obeh gostujočih mednarodnih kinematografskih mrež. V Europa Cinemas je 

vključeno pet slovenskih kinematografov, torej poleg Kinodvora in Cankarjevega doma v Ljubljani, so 

to še trije manjši kinematografi, ki tvorijo enoto v obliki t.i. mini-mreže (mini-network), saj 

samostojno ne dosegajo pogojev članstva, ki se sicer, z možnimi odstopanji, nanašajo na letno število 

projekcij, prikazovanje evropskih filmov, število sedežev, letni obisk ter tehnične in varnostne pogoje. 

To so Art kino Odeon v Izoli, Mestni kino Metropol v Celju in Kino Sora v Škofji Loki.  

V mrežo CICAE se je Kinodvor vključil pred kratkim in je edini slovenski kinematograf, ki se je odločil 

za ta korak, čeprav so pogoji v tej mreži bistveno lažje dosegljivi, predvsem pa so njeni cilji zelo 

praktične narave. Tako CICAE vsako leto organizira tečaj art kino managementa v sklopu beneškega 

filmskega festivala, ki prinese deset polnih dni izobraževanja, seminarjev in praktičnega dela s 

področja delovanja, upravljanja, marketinga, promocije, programa in drugih vidikov art kina.  

V Sloveniji uporabljamo termin »art kino mreža«, vendar pa mreža pri nas nima formalne pravne 

oblike, predvsem pa nima poenotenih pogojev in ciljev delovanja, ki bi predstavljali temelj 

sistematičnega razvoja filmske kulture. Kljub temu lahko opredelimo določene kinematografe, ki 

delujejo kot javne oziroma neprofitne institucije (zavodi, društva) ter celo nekaj privatnih, ki svojo 

kinematografsko dejavnost vidijo povezano z razvojem filmske kulture oziroma prikazovanjem 

kakovostnega in umetniškega filma, s poudarkom na evropskem in nacionalnem filmu. Prav zato nam 

pri raziskovanju oblike mreže, v kakršno naj se povežejo art kina ali pa mestna kina, če je ta termin 

lažje razumljiv, v Sloveniji, lahko pomagajo sorodne situacije v Evropi, ena takšnih pa je zagotovo 

delovanje organizacije Access Cinema na Irskem.  

Zapiranje klasičnih mestnih kinematografov, upad obiska v zadnjih letih, predvsem pa odsotnost in 

zanemarjenost filmske vzgoje in izobraževanja, tako na sistemski ravni izobraževalnih institucij kot v 

praksi promocije filma oz. filmskih programov v kinematografih, je eden ključnih problemov 

slovenske kinematografije. Posledično zato trpi prikazovanje kakovostnega in nacionalnega filma kot 

tudi obstoj in razvoj delovanja kinematografov ter distribucije filmov. Še toliko bolj zato slovenska 

kinematografija potrebuje pozornost kulturnih politik na nacionalnem kot tudi lokalnem nivoju. 

Kinematografi oziroma prikazovalci, ki v lokalna okolja prinašajo pomembne urbane vsebine so tudi 

orodje za razvoj filmske kulture.  

Pomen in prednosti delovanja mrež je rdeča nit tega srečanja, še toliko bolj postajajo aktualni 

pozitivni vidiki mrežnih povezav v primeru digitalizacije, ki je v Sloveniji v tem trenutku še vedno 
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skorajda nepoznana tema. Čim bolj simultani prehodi na uporabo digitalne opreme, torej digitalnih 

2k ali 4k filmskih projektorjev, naj bi omogočali novo ekonomijo produkcije in distribucije filmov, 

nove programske alternative, predvsem pa dostopnost do kakovostnih filmov, zato je nujno, da se 

tudi slovenska filmska industrija čim hitreje in enotno loti tega vprašanja. Ima pa ta proces tudi nekaj 

neznank, odprtih vprašanj, nesoglasij oziroma različnih interpretacij in pasti. Ali so posledično stroški 

distribucije resnično nižji? Kako urediti ekonomski model prehoda v državah s šibkim trgom? Ali 

obstaja konsenz in načrt glede črpanja evropskih sredstev? Kako hitro po digitalizaciji komercialne 

mreže lahko pričakujemo težave pri dostopnosti filmov in posledično smrt art kinematografov? To so 

morda le nekatera od vprašanj, ki se porajajo najprej, a ne glede na to se v nam sorodnih tržnih 

okoljih že aktivno ukvarjajo z digitalno tranzicijo. Kdo jim pomaga in kako so se tega lotili, bo rdeča nit 

jutrišnjega dne. 

Naključje, da smo danes pred mikrofonom ženske in jutri moški, je res zgolj naključje, zato še toliko 

bolj spodbujam vaše intervencije v okviru javnih razprav, ki bodo sledili posameznim predstavitvam. 

Preden predam besedo današnjim govorkam, dovolite, da izrečem toplo dobrodošlico Maeve Cook, 

direktorici irske mrežne organizacije Access Cinema, Marketi Colin Hodouskovi, koordinatorici mreže 

Europa Cinemas za področje Srednje in Vzhodne Evrope in Sylvie Da Rocha, direktorici mednarodne 

art kino mreže CICAE.  

Že danes med nami pozdravljam tudi Mirka Sochorja, filmskega producenta in strokovnjaka za 

digitalno kinematografijo iz Češke ter naša posebna gosta, filmskega režiserja in producenta 

norveškega filma Sever, ki je prejel nagrado Europa Cinemas Label in jutri ob 21. uri v Kinodvoru 

začenja svojo slovensko distribucijo. Za sodelovanje pri organizaciji srečanja se zahvaljujem Europa 

Cinemas in Filmskemu skladu RS, katerega predstavnike prisrčno pozdravljam med nami, ter 

slovenskemu distributerju Demiurg, ki je omogočil prikazovanje obeh nagrajenih filmov Sever in 

Triki, slednji bo na sporedu danes ob 17. uri in jutri ob 19. uri.  

V programu srečanja, ki ste ga prejeli, so navedene smernice in izhodišča za predstavitve in javno 

razpravo, ki naj, tako upamo, prinese v našo sredino nove informacije, izpostavi ključne razmisleke in 

pomisleke pri preoblikovanju slovenske »art kino mreže« ter osvetli možne rešitve in pomoč pri 

delovanju posameznih kinematografov kot tudi vključevanju v mednarodne sorodne mreže.  

Vljudno vas vabim, da se nam danes pridružite danes ob 19. uri, na projekciji filma »Stara šola 

kapitalizma«, ki ji bo sledil pogovor v slovenskem jeziku. Z nami je režiser Želimir Žilnik, eden 

najvidnejših ustvarjalcev post-jugoslovanskega družbenokritičnega filma, v njegovi družbi pa se bodo 

pogovora udeležili še Rastko Močnik, Jože Mencinger, Jože Vogrinc, Lev Centrih, Ciril Oberstar in 

Primož Krašovec. 

Dragi gostje, želim vam koristno, prijetno in pozitivno srečanje in predlagam, da se ga v celoti 

udeležimo v kar največjem številu.  

 


