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Tema 

Čas je za Mestni kino Maribor 

Kot naravnost idealna rešitev se ponujajo prostori nekdanjega lutkovnega 
gledališča na Rotovškem trgu 

 

 
Večerov arhiv 

Kino včasih 

"V Kinoteki je zamujanje zelo nezaželeno - blagajničarka te lahko zaradi tega pošteno nahruli (iz lastnih 
izkušenj ...). Priporočam tudi, da se naješ že prej, ker hrana znotraj dvorane ni dovoljena." 
 
Pričujoči nasvet, ki ga je na spletnem forumu podal eden od obiskovalcev Kinoteke v Ljubljani, se hote ali 
nehote ukvarja z dvema pomembnima izkušnjama, ki vplivata na naše dojemanje sedme umetnosti. Na 
osebni ravni hrana in čas izražata naš odnos do predstavljenega filmskega dela. Marsikdo se niti ne 
zaveda, da pri sebi strogo loči filme, pri ogledu katerih je zobanje kokic samo po sebi umevno, tiste, ob 
katerih je to še sprejemljivo, in filme, pri katerih se to nikakor ne spodobi. Enako velja za čas. Stopnja 
nelagodja je ob zamujanju v dvorano odvisna od našega odnosa do filma, katerega začetek smo pravkar 
zamudili. Se pa tudi zgodi, da v dvorano tedaj raje sploh ne vstopimo.  
 
Podobno je na kolektivni ravni, a s to razliko, da se tam odnos zrcali tudi v filmskih izdelkih in načinu 
njihovega posredovanja. Skovanka "junk food", ki so jo nadeli hitri prehrani s preveč maščobe, sladkorja in 
soli, bi se lepo podala tudi večini komercialne filmske ponudbe. Tudi tukaj je vse postreženo hitro in s 
preveč glasbe ter zvočnih in vizualnih efektov. Prostori za predvajanje pa spominjajo na restavracije s 
hitro prehrano in ni naključje, da velikokrat sobivajo.  
 
V takšnem sistemu ni več prostora za blagajničarko, ki te ob zamudi na predstavo nahruli. Izgubila je 
službo. Tako kot natakar z zlikanimi hlačami iz restavracije zraven starega kina. Saj res, kdaj so jo že 
zaprli in kje se prehranjujejo njeni gosti?  
 
Slab začetek 
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Vse se je začelo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja z izgradnjo multipleksnih kino središč. V začetnem 
valu navdušenja nad veliko bolj gospodarsko in veliko manj kulturno pridobitvijo mnogi sploh niso opazili 
zapiranja in v najboljšem primeru životarjenja tradicionalnih kinodvoran v slovenskih mestih. Še več, med 
privatizacijskim valom slovenskih javnih kino podjetij je prevladalo mnenje, da mestne kino dvorane za 
svoj obstoj nimajo več razloga, saj so neprimerne za "sodobne" programske trende in s tem ekonomsko 
nerentabilne. Pri tem se nihče ni oziral na to, da so se v novih pridobitvah vrteli predvsem "industrijski" 
izdelki ameriških filmskih tovarn in da so s programov skoraj povsem izginili filmi, ki imajo oznake 
nekomercialni, neodvisni, evropski, umetniški - in zaradi česar filmu tudi pravimo sedma umetnost. 
 
Dvorane so se zapirale kot po tekočem traku. Poznavalci in predvsem ljubitelji, ki so hoteli videti ameriške 
neodvisne, evropske in filme iz drugih delov sveta, so ostali brez kinematografskega užitka. Edina izjema 
je bila dvorana Slovenske kinoteke v Ljubljani, ki je zaradi svoje specifike ohranila javni status in hočeš 
nočeš zraven kinotečnega prevzela tudi vlogo tako imenovanega art kina. Zdelo se je, kot da tradicionalni 
kinematografi umirajo in z njimi tudi njihova publika. 
 
Multipleksi odhajajo 
 
Kar nekaj časa je minilo, da smo tudi pri nas začeli razmišljati o dobrih praksah, ki so jih v 
kinematografsko naprednejših državah poznali že vrsto let. Gre za oživljanje tradicionalnih mestnih 
kinematografov s predvajanjem tako imenovane zahtevnejše in umetniške filmske produkcije, ki se ga je 
prijel splošen naziv art kino. Običajno v bolj ali manj obljudenih predelih mesta, praviloma pa jih financirajo 
mestne oblasti. 
 
Kljub mnogim skeptikom so izkušnje na podlagi posameznih dogodkov pokazale, da "art publika" obstaja 
tudi v Sloveniji. Denimo, naravnost navdušujoč je bil nadpovprečen obisk ljubljanskega filmskega festivala 
LIFFE in njegovega gostovanja v Mariboru. 
 
Prvi poskusi vzpostavitve art kinematografa v Sloveniji so bili narejeni v Celju s ponovnim odprtjem 
mestnega kina Metropol, konkretnejši koraki pa v Ljubljani, ko je tamkajšnja mestna občina ustanovila 
javni zavod Kino Dvor. Pomemben mejnik je tudi ustanovitev Združenja kinematografov in prikazovalcev 
kakovostnega in umetniškega filma Slovenije z imenom Art kino mreža.  
 
Medtem ko kazalci obiska ljubljanskega Kina Dvor kažejo nenehno rast, je v Sloveniji situacija na področju 
multipleksov popolnoma drugačna. Število obiskovalcev nenehno upada, pa še ti v velikem delu obiščejo 
te prostore zaradi ponudbe, ki ni kinematografska. Logično lahko sklepamo, da je domneva o 
pomanjkanju publike za mestne kinematografe neupravičena. Domnevamo lahko ravno nasprotno in z 
gotovostjo zatrdimo, da je ustanavljanje mestnih kinematografov smotrno in potrebno. 
 
Dvojni paradoks 
 
Prejšnja ugotovitev še posebno velja za drugo največje slovensko mesto. Še več. V Mariboru obstaja 
močna tradicija. Kdo se ne spomni programa Filmska scena, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
do zadnjega kotička polnil takratne mestne kinematografe (predvsem Kino Gledališče in Kino Partizan)? 
Tisti, ki smo podoživljali takratno vzdušje, dobro vemo, kako pomembno je bilo biti zraven. Cikli filmov 
takšnih režiserjev, kot sta Pier Paolo Pasolini in Rainer Werner Fassbinder, so bili osrednji kulturni 
dogodki, ki so ljudem odpirali vrata novih in predvsem vrhunskih filmskih obzorij. Zakaj so se naenkrat 
zaprla? 
 
S privatizacijsko usodo mariborske kinematografske prikazovalske dejavnosti so udarec doživele tudi 
mestne kino dvorane. Razen nekdanjega Kina Union, katerega dvorana je smiselno spremenila 
namembnost in je danes koncertna dvorana, so bile druge predmet takšnih in drugačnih interesov, ki pa 
mnogokrat niso bili v povezavi z razvojem kinematografske kulture. Tako je danes v nekdanjem Kinu 
Gledališče studio komercialne TV-postaje, dvorani Kina Partizan in Kina Udarnik pa sta bili kljub občasnim 
poskusom obuditve kino sporeda večinoma zaprti in prepuščeni propadanju. Breme pri vzpostavljanju 
kakršnegakoli občinskega kulturnega programa je predstavljala tudi lastniška komponenta, saj kina nista v 



lasti Mestne občine Maribor. Pri vsem skupaj se je zgodil dvojni paradoks. Prostore, ki so bili v njeni lasti, 
je občina prodala za druge namene, prostore v lasti drugih pa je z odlokom opredelila kot javno kulturno 
infrastrukturo. Pa razumi, kdor more. 
 
Rešitev 
 
Dvorani Kina Partizan in Kina Udarnik zdaj lastniško upravlja država, ki ju je dala v najem za izvajanje 
kulturnih dejavnosti. Prostore Kina Udarnik je najel zasebni Zavod Udarnik. Kljub nekaterim dobrim 
programom s področja urbane kulture in tudi kinematografije se ta nevladna organizacija otepa s 
finančnimi in s tem organizacijskimi problemi, zato je kljub dobrim željam v takšni situaciji težko pričakovati 
stabilnost izvajanja nekomercialnega kinematografskega programa. Popolna odvisnost od kulturnega trga 
pa tudi vodi v programsko shemo, kjer je kinematografija samo eden od segmentov, zato v takšni obliki o 
art kinu v pravem pomenu besede ne moremo govoriti. Lahko pa ugotovimo, da ima Zavod Udarnik vse 
možnosti razvoja v osrednji center urbane kulture v Mariboru in svoje delovanje usmeri po zgledu 
ljubljanskega Kina Šiška in kot tak sodeluje tudi pri oblikovanju filmskih programov. 
 
Ob vsem povedanem lahko sklepamo, da vse od zaprtja mestnih kino dvoran, spremembe njihovega 
lastništva in namembnosti negospodarska kinematografska dejavnost sodi med najbolj deficitarna 
področja mariborske kulturne ponudbe. Mogoče ta ugotovitev ne bi bila nič posebnega, če ne bi šlo za 
drugo največje slovensko mesto in univerzitetno središče. 
 
Kinematografska dvorana v centru mesta z ustrezno organizacijsko strukturo je prava rešitev sedanje 
situacije v Mariboru. Tovrstni kino je nepogrešljiv del sodobne kulturne ponudbe, saj komercialni 
kinematografi v svojih mrežah velike večine umetniške filmske produkcije ne prikazujejo, v Mariboru in 
regiji pa obstaja občinstvo, ki si želi tovrstnih filmov, o čemer priča že omenjeni izjemni obisk festivalskih 
programov.  
 
Majhen vložek, velika pridobitev 
 
Kot rečeno, dvorani Partizan in Udarnik nista v lasti Mestne občine Maribor in sta funkcionalno v slabem 
stanju. To pomeni visoke stroške odkupa in adaptacije. Ti ostanejo tudi ob brezplačnem prenosu 
lastništva, kjer pa doslej tudi po večkratnih poskusih mariborska občina ni bila uspešna.  
 
Med danimi možnostmi se zato kot najboljša rešitev ponuja preoblikovanje obstoječe kulturne 
infrastrukture druge namembnosti v kinematografsko. S tem bi bila v prvi vrsti odpravljena problematika 
lastništva, ohranila pa bi se tudi kulturna namembnost objekta. Kot naravnost idealna rešitev se ponujajo 
prostori nekdanjega lutkovnega gledališča na Rotovškem trgu. 
 
Stara dvorana za lutkovne predstave je s svojo velikostjo (144 sedežev) idealna za preoblikovanje v 
kinematografsko dvorano z največ 100 naraščajočimi sedeži. Glede na obseg potencialne publike je to 
primerna velikost, predvsem pa v mejah razumnih stroškov obratovanja.  
 
Umeščenost na za promet zaprtem mestnem trgu je tudi idealna lokacija za izvajanje programa letnega 
kina na prostem. Ta rešitev bi morala biti sprejemljiva tudi v vseh možnih opcijah izgradnje nove 
Mariborske knjižnice. Če bi se ta premaknila na drugo lokacijo, bi z novim kinom ohranili kulturno vitalnost 
pomembnega prostora v mestnem središču. Če pa knjižnica ostane na sedanji lokaciji, bi prostoru s kinom 
dali dodaten pomen, kar se z mnogimi knjižnicami po svetu že dogaja.  
 
In če smo že pri denarju. Gre za manjši prostor, ki za svojo rentabilnost ne potrebuje ekstremno visokega 
obiska. Manjši objekt zahteva tudi manjše funkcionalne stroške in predvsem stroške adaptacije. V skladu 
s tem lahko trdimo, da gre za izvedljivo investicijo, ki bi z majhnim vložkom Mariboru prinesla veliko 
kulturno in mestno pridobitev. 
 
Izkušnje so pokazale, da na področju filma v Mariboru ne deluje dovolj močan in med seboj povezan 
nevladni sektor, ki bi lahko v upravljanje prevzel umetniški kino v vseh njegovih funkcijah. Zato je javni 
zavod edina oblika, ki omogoča stabilnost. Le tako bi dobili prostor mrežnega povezovanja vseh akterjev 



in dejavnikov na področju filma v Mariboru in širši regiji. Z ustanovitvijo javnega zavoda bi se izkazal tudi 
dolgoročni interes na področju filmske umetnosti, prebivalcem in obiskovalcem Maribora in regije pa bi bila 
trajno zagotovljena ustrezna ponudba kakovostne in zahtevnejše filmske produkcije. 
 
Za mesto 
 
Vendar poslanstvo mestnega kina ni le v prikazovanju filmov. Je tudi v izvajanju programov filmske in 
kulturne vzgoje ter promocijskih aktivnosti pri razvijanju filmske kulture, se pravi izobraževanju gledalcev 
in spodbujanju kritičnega odnosa do podanih vsebin. Zato bi morala biti posebna pozornost namenjena 
sodelovanju z Univerzo v Mariboru, kjer bi študentom ne samo približevali umetniške filmske vsebine, 
temveč bi jih tudi vpeljevali v strokovno in raziskovalno delo na področju filmske teorije. Pomembno je, da 
bodo vsebine namenjene vsem generacijam, saj bo le tako kino postal prostor vseh zainteresiranih 
prebivalcev mesta. 
 
Z ustanovitvijo mestnega kina v Mariboru bi torej končno bili vzpostavljeni redni programi kvalitetnega in 
kinotečnega filma, neodvisnega filma in dokumentarcev ter drugih filmskih zvrsti. Tako bi kulturna 
ponudba mesta pridobila dostopnost do vseh filmskih zvrsti in žanrov, z umestitvijo kina v središče mesta 
bi se Maribor vpisal na zemljevid evropske art kinematografije in tako pridobil možnost izdatnega 
financiranja z evropskimi sredstev. S članstvom v Združenju evropskih kinematografov bi se možnost 
sofinanciranja še povečala, večji bi bil tudi pretok dogodkov, ustvarjalcev in drugih dejavnikov na področju 
kinematografije in splošno. 
 
Ob vseh pripetljajih v zvezi z gradnjo novih objektov, namenjenih kulturi, bi Maribor z malo sredstvi prišel 
do novega objekta, katerega pomen bi bil širši od zgolj kinematografskega. Tako bi dosegli toliko 
premlevani "trajnostni učinek", ki ga na področju investicij v obdobju evropskega kulturnega prestolovanja 
zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni bilo.  
 
Po vsem navedenem ni dvoma, da Maribor potrebuje živahen center filmske kulture, kjer bi se poleg 
filmov v distribuciji vrstili raznoliki in številni filmski dogodki ter mednarodni festivali. Razvijali bi se filmsko 
vzgojni programi in trajno sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, obenem pa bi se 
revitaliziralo družbeno okolje in izboljševala duhovna podoba mesta. 
 
Res je že čas, da se tista restavracija ob starem kinu spet odpre in se začnemo bolj prijazno prehranjevati. 
Zadovoljni bomo tudi, če si natakar ne bo zlikal hlač. Mogoče pa ga bo nahrulila naša blagajničarka, ki jo 
bomo vzeli nazaj v službo.  
 
Samo, da ne bo spet po mariborsko. Temu po filmsko rečemo približno tako: "Vedno, ko začnem s tabo 
gledati film, ne vem, kako se je končal." � 
 
 



 
Dragiša Modrinjak 

Kino Gledališče v osemdesetih zunaj ... 

 
Dragiša Modrinjak 

Vrste pri Kinu Partizan za filmski abonma 
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