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Rdeč stol v kinu za vsakogar

Usp ešna zgodovina Kinodvora, ki le-

tos praznuje desetletnico, sega že da-

leč nazaj. Kot kinogledališče, na kar

spominja tudi njegova današnja po-

doba, je bil leta 1923 odprt kino Lju-

bljanski dvor, ki je šel skozi vse po-

javne oblike, začenši s predvajanji

nemega filma, zaznamovalo pa ga je

tudi obdobje italijanske in nemške

okupacije, kino so množično obisko-

vali italijanski oficirji.

»V šestdesetih in sedemdesetih le-

tih prejšnjega stoletja pa je bil znan

kot Kino Sloga, prvi pornografski ki-

no v nekdanji Jugoslaviji, sicer pa so

v nekaj letih pred erotičnimi filmi

programsko prevladovali kriminalke

in vesterni,« pojasnjuje direktorica

Nina Peče Grilc.

V začetku novega stoletja se je med

zaprtimi mestnimi kinematografi –

zaradi privatizacije ljubljanskih kinod-

voran in tržno naravnanega multi-

pleksa – znašel tudi Kino Dvor. A ga je

v upravljanje pod vodstvom direktorja

Silvana Furlana prevzela Slovenska ki-

n o teka , ki je leta 2004 tudi prenovila

kinodvorano in odprla prvi redni

umetniški kinematograf. Mnogi se

spomnijo odmevne akcije Na svojem

s to l u , v sklopu katere so »prijatelji fil-

ma«, denimo pevka Majda Sepe in

filmski kritik Zdenko Vrdlovec, kupili

oziroma podarili nov stol za avditorij,

na kar še danes opozarjajo obeležje

pred vstopom v dvorano in plošč i ce

na sedežih. »Novo vodstvo Kinoteke je

po Furlanovi smrti spomladi 2008 vra-

ta Kinodvora zaprlo. Na Mestno obči-

no Ljubljana se je takrat obrnilo več

organizacij in posameznikov s področ-

ja filma in 1. oktobra 2008 je nov javni

zavod Kinodvor začel novo zgodbo.«

Štiri nove dvorane

Nova zgodba danes narekuje razširi -

tev, in sicer v obliki minipleksa v lju-

bljanskem podhodu Ajdovščina. Kar

štiri nove dvorane, eno večjo in tri

manjše, naj bi dobil Kinodvor leta

2022 na tej dodatni lokaciji. Direktori-

ca spomni na skromna pričakovanja o

obisku mestnega kina pred desetlet-

jem, ki so napovedovala okoli 50.000

obiskovalcev na leto. Že prvo leto de-

lovanja so pričakovanja krepko prese-

gli, s skoraj 120.000 obiskovalci pa da-

nes izčrpavajo vse zmogljivosti.

»Zaradi digitalizacije je vsebin, ki bi

želele biti predstavljene na velikem

platnu, to pa je tudi pomemben pro-

mocijski korak pri trženju filmov,

ogromno, dvoran pa premalo. Z eno

dvorano je nemogoče zadovoljevati

potrebe filmov v distribuciji, neodvis-

ni produkciji, filmov za mlado občin-

stvo in za druge interesne ali starostne

skupine. Novi prostori bodo korak na-

prej tako pri vzgoji občinstva kot pri

razvoju poslovnega kinematografske-

ga sektorja v Sloveniji,« pravi.

Filmi na dveh koncih?

Dislociranost, ki jo bo prinesel mini-

pleks, ne skrbi programskega direktor-

ja Koena Van Daela, ki se v pooskar-

jevskem času še bolj kot običajno bori

s sestavljanjem urnika; ogromno fil-

mov odhaja iz Kinodvora, ko je po njih

še veliko povpraševanja, mnogi festi-

vali – denimo Festival japonskega fil-

ma – so se zaradi omejenosti zmoglji-

vosti naselili v druge kinematografe.

Kot pojasnjuje Van Daele, njihov

program temelji na treh stebrih – prvi

je redni program s profilom umetniš-

kega kina, drugi je program za mlado

občinstvo, ki obsega že od petine do

tretjine njihovih gledalcev, tretji je fes-

tivalski, denimo marčevski festivali

dokumentarnega in frankofonskega

filma ali Ki n o t r i p . »Minipleks bo skrat-

ka omogočil več projekcij večjega šte -

vila filmov, tudi slovenskih in mladin-

skih, omogočil bo razširitev filmske

vzgoje, programa za mlade matere ali

že leta vnaprej razprodanih filmskih

srečanj ob kavi za starejše. «

Previdno z najboljšimi termini

Specifika Kinodvora je, da prinaša več

kot ogled filma – obogatitev izkušnje

pogosto omogočijo pogovori z režiser -

ji, filmske delavnice… V Kinodvoru,

kjer morajo sami zagotoviti vsaj 50

odstotkov prihodkov, so se namreč

vnaprej zavedali, da si z alternativnimi

programi, kot bi bil koncert v kinu, tr-

žno ne bodo mogli pomagati, saj naj-

b oljših filmskih terminov ne morejo

prepustiti drugim dejavnostim.

So pa s svojo dodatno ponudbo, ka-

mor sodijo tudi kavarna, knjigarnica

in galerija, vzpostavili kino kot social-

ni prostor, kjer se ljudje družijo tudi,

če ne nameravajo na ogled filma. »Le-

ta 2003 smo začeli obnovo z zamislijo,

da potrebujemo prostor za kakovostni

kino, kar je plemenito. A nekaj let

pozneje smo se ugotovili, da želimo

ustvarjati prostor za kakovostni kino

za občinstvo, ki si kakovostnega kina

želi. Vse naše odločitve so torej pove-

zava, most med enim in drugim,« še

sklene Van Daele. ×

Mestni kino Kinodvor praz-

nuje letos 10 let delovanja,

v tem času pa je 2200 ce-

lovečernih filmov na

17.600 projekcijah obiskalo

več kot milijon obiskoval-

cev. Tudi zato se zdi ši r i tev

z minipleksom nujna.

o p e ra

Lepotica in zver v filmskem tempu

Skladatelj Philip Glass, ki je lani do-

polnil 80 let, je zgodnji predstavnik

glasbenega minimalizma. Svoje prvo

operno delo je spisal sredi sedemde-

setih let pod naslovom Einstein on

the Beach, na oder pa ga je postavil

sloviti ameriški režiser Robert Wil-

son. Glassova opera Lepotica in zver,

ki je premiero doživela leta 1994 v

Italiji, je nastala na podlagi del Jeana

V ljubljanski Operi bo v četr-

tek prvič zaživela sodobna

opera Lepotica in zver mini-

malističnega skladatelja Phili-

pa Glassa. Prvič se z operno

re žijo spoprijema tudi reži-

ser, koreograf in plesalec

Matja ž Fa r i č .

Glassovo minimalistično opero Lepotica in zver so prvič uprizorili leta 1994 v Italiji,

prva premiera v Sloveniji pa bo v četrtek v ljubljanski Operi. Prvič se je v operni

re žiji preizkusil režiser, koreograf in plesalec Matjaž Farič. F Darja Štraus Tisu
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Kar štiri nove dvorane, eno

večjo in tri manjše, naj bi dobil

Kinodvor leta 2022 v obliki

minipleksa v ljubljanskem

podhodu Ajdovščina.

Kino dvor

v štev i l ka h

»Ogromno filmov odhaja iz Kinodvora, ko je po njih še veliko povpraševanja. Mnogi festivali – denimo Festival japonskega

filma – so se zaradi omejenosti zmogljivosti naselili v druge kinematografe,« razlagata programski direktor Koen Van Daele in

direktorica Kinodvora Nina Peče Grilc. F Toma ž Ska le

Cocteauja. Ta je leta 1947 pri studiu

Disney posnel istoimensko animira-

no filmsko klasiko, ki je leta 1991 do-

bila še animirano različico v celove-

čercu. Glassova opera pa se precej

razlikuje od svojih predhodnih razli-

čic. Ljubljanska postavitev bo tudi

prva uprizoritev katerega koli Glas-

sovega dela pri nas.

Na videz preprosta pravljica se

kmalu poglobi v naravo ustvarjalne-

ga procesa, vsakdanji svet se preobli-

kuje v svet magije. Lepotica predsta-

vlja »moč ustvarjalnosti«, Zver pa

»surovi svet narave«.

Prvič se je v operni režiji preizku-

sil Ma t j a ž Fa r i č , koreograf, plesalec

in dramski režiser, ki obeta zelo hi-

ter ritem. Glass je pri pisanju opere

uporabil postmodernistični posto-

pek, zato je bil izziv slediti libretu in

glasbi. Ker je glasba nastala po istoi-

menskem Cocteaujevem filmu, upo-

rablja dramaturško logiko, to pa oz-

načujejo hitra menjava prizorov, ze-

lo razdrobljeni dialogi in včasih veli-

ko stranskih replik.

Glasbeno vodstvo in dirigiranje so

zaupali hišni dirigentki Živi Ploj Per-

šuh, ki je o glasbi povedala, da v maj-

hnem okviru in z minimalnimi sred-

stvi (s ponavljanji, utripanji prepros-

tih harmonij) dosega izjemen učinek.

V njej se da najti vse: od gneva, žalo-

sti, nesramnosti, objestnosti, groze,

ljubezni in žalovanja do tragedije.

Protagonisti nosilnih vlog bodo v al-

ternacijah mezzosopranistki Nu ška

D ra šček Rojko in Elena Dobravec te r

baritonista Darko Vidic in Filip Ban-

džak, gost s Češkega. Scenograf pred-

stave je Marko Japelj, kostumograf

Alan Hranitelj, oblikovalec svetlobe

pa Andrej Hajdinjak. × im

Samo lani je Kinodvor na 1973  pro-

jekcijah gostil  119.432 obiskovalcev,

od tega 14.979 na Filmu pod zvez-

dami in 5400 na Letnem kinu na

Kongresnem trgu, program Kinoba-

lon je privabil 37.309 mladih. Naj-

več ljubiteljev filmske umetnosti –

3409 – si je minulo leto ogledalo

satiro Kvad rat švedskega režiserja

Rubena Östlunda.


