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Ciklus predavanj z naslovom »Zgodovina filma« ali posamezna 

predavanja 
 

 

Ciklus predavanj se odvija periodično (dvotedensko, mesečno) in za udeležbo ni potrebno 

nikakršnega predznanja, torej je namenjeno širši javnosti. 

Predavanja trajajo do 90 min, popestrena pa so z bogatim slikovnim gradivom in s prikazovanjem 

odlomkov iz pomembnih filmov, preko katerih poudarimo prelomne estetske, kulturne in 

zgodovinske elemente, ki so relevantni za razumevanje filmske umetnosti nekoč in danes. 

 

Namen predavanj je udeležencem podati kompetentno in dostojno razumevanje zgodovine filma in 

današnjih premikov v filmski industriji in umetnosti pri nas in po svetu. Po končanem ciklusu bodo 

udeleženci pripravljeni na nadaljnje samostojno pridobivanje znanja s področja filma, filmske teorije, 

zgodovine filma in sorodnih ved, saj bodo tokom predavanj prejeli tudi napotke za samostojno delo 

(ogled filmov doma, dodatna literatura). 

 

Način podajanja gradiva je glede na ustreznost in profil udeležencev poljuden in komunikativen, 

čeprav je strokovnost in poglobljenost predavanj še vedno na prvem mestu. Namesto strogega 

teoretskega vpogleda se udeležencem ponudi pragmatičen vpogled v zgodovino filma, v dialogu z 

njihovim razumevanjem filma iz lastnih izkušenj. 

 

Ciklus je sestavljen iz 12 predavanj, z možnostjo zmanjšanja in povečanja po potrebi. Predavanja 

ponujamo tudi kot samostojne enote. Predavanja so razdeljena tematsko in po zgodovinskih 

obdobjih: 

 

 

1. Film pred filmom (1822-1895) 
Obdobje pred izumom filma – Razvoj fotografije in prvih gibljivih podob – Zanstveni temelji filma – 

Muybridge, Marey, Janssen. 

 

2. V kraljestvu tišine (1895-1914) 
Obdobje zgodnjega nemega filma – Prve filmske projekcije – Razvoj filmskega izraza – Prvi vzpon 

Hollywooda – Nacionalne kinematografije – Začetki filma v Sloveniji. 

 

3. Nemški ekspresionizem (1919-1927) 
Nemčija med obema vojnama – Estetske in kulturne značilnosti ekspresionističnega gibanja – Nemški 

film od Kabineta dr. Caligarija (1919) do Metropolisa (1927) – Murnau, Lang in generacija filmskih 

emigrantov. 
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4. Sovjetski montažni film (1919-1930) 
Efekt Kulešova – Ideologija sovjetskega filma – Estetika in način pripovedovanja montažnega filma – 

Vertov, Eisenstein, Pudovkin. 

 

 
Oklepnica Potemkin 

 

5. Italijanski neorealizem (1942-1952) 
Kulturno okolje vojne in povojne Italije – Princip realizma v filmu – Visconti, Rossellini, De Sica – Od 

neorealizma k modernizmu. 

 

6. Zvočni Hollywood in film noir (1927-1958) 
Tehnološki preboji in zvočni film – Logika B filma – Haysov kodeks – Estetika in logika filma noir – 

Neo-noir. 

 

 
Malteški sokol 
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7. Francoski novi val (1959-1964) 
Francoski novi val – Avtorstvo v filmu – Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette – Vpliv Andréja Bazina – 

Zapuščina novega vala po svetu. 

 

 
Do zadnjega diha 

 

8. Filmski modernizem (1952-1970) 
Vzpon institucije evropskega art filma – Literatura in film – Antonioni, Fellini, Bergman – Preboj 

Azijske kinematografije na Zahod. 

 

9. Novi Hollywood in politični film (1967-1982) 
Novi val hollywoodskih režiserjev – Globalni doseg Hollywooda – Film in ideologija – Kinematografije 

tretjega sveta. 

 

 
Šund 
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10. Meje so padle (1991-2000) 
Nove kinematografije sveta – Film kot globalni fenomen – Vloga filmskih festivalov in nagrad – 

Mednarodne koprodukcije. 

 

11. Film v digitalni dobi (2000-2013) 
Digitalna revolucija v filmu – Vloga interneta v filmski distribuciji – Post-klasični film – Nov vzpon 3D 

tehnologije – Logika filmskih adaptacij in nadaljevanj. 

 

12. Pogled v zgodovino slovenskega filma 
Slovenski film od začetkov do danes – Partizanski film – Slovenski modernizem – Poosamosvojitveni 

film – Omejitve in ambicije slovenskega filma danes. 

 

 
Varuh meje 

 

13. Filmska izrazna sredstva 
Filmski jezik – Filmski kader – Mizanscena – Filmska montaža – Zvok – Posebni efekti – Filmska 

projekcija  


