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Frančiškan p. dr. Andraž Arko ve, da mladi radi gledajo 
fi lme. To knjigo je napisal za mlade in za vse, ki živijo 
in delajo z mladimi: za starše, učitelje in katehete. 
V svoji doktorski disertaciji, ki je izhodišče za to knjigo, je 
ugotovil, kako pomembni so fi lmi za oblikovanje našega 
pogleda na svet, kako močno vplivajo na naše vrednote. 
Zato je zelo pomembno, da fi lmov ne gledamo le za zaba-
vo, ampak o njih kritično razmišljamo in se pogovarjamo. 

V prvem delu avtor predstavi pomen fi lmske vzgoje, kakšni 
fi lmi so primerni za posamezne vzgojne cilje, natančno pa 
poda tudi napotke za pogovor o fi lmu. V drugem delu pod-
robno analizira 22 priljubljenih fi lmov: kakšni so njihovi 
vsebinski poudarki, za koga so ali niso primerni, doda jim 
tudi zanimiva vprašanja za pogovor, ki bo sledil ogledu. 

Knjiga za zanimive fi lmske večere, ki bodo v vseh spod-
budili razmislek o svetu in samem sebi. 
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Knjigi na pot

Frančiškan Andraž Arko je uspešno zagovarjal kakovostno doktorsko diser-
tacijo z naslovom Edukativna razsežnost in katehetsko-pastoralna upo-
rabnost filma Kristusov pasijon režiserja Mela Gibsona. V pričujoči knjigi 
Filmski izzivi – film v vzgoji in pastorali je del doktorske raziskave nadgradil 
in razširil, tako da je besedilo sedaj uporabno pastoralnim in pedagoškim de-
lavcem in delavkam, zanimivo branje pa bo vsekakor tudi širokemu občinstvu, 
zlasti staršem. Medtem ko prvi del predstavlja skorajda obvezno branje za vse, 
ki se profesionalno ukvarjajo z mladimi, nudi drugi del izbor konkretnih in 
uporabnih filmov z zanimivimi predlogi za pogovor.

V povezavi z vzgojo se je dobro zavedati, da film kljub izrednemu porastu in 
priljubljenosti sodobnih telekomunikacijskih medijev ni izgubil svojega mesta 
in veljave. Prej obratno. Z dostopnostjo po plačljivih programih, ki jih ponujajo 
kabelski operaterji, še posebej pa z dostopnostjo na spletu, tako v legalni kot 
tudi piratski varianti, so filmi dejansko na dosegu roke in tako rekoč ob vsakem 
času ponujajo priložnost za zabavo, sprostitev, popestritev družabnosti ali celo 
poglobitev resnih življenjskih vprašanj. Prav zato film ostaja in celo vse bolj po-
staja medij, ob katerem se lahko v vzgojnem procesu še na poseben način sre-
čujemo z mladimi. Ob izgubljanju občutka za branje in pripovedovanje ostaja 
film skorajda edina pot, kjer najdejo mladi dovolj pestro ponudbo življenjskih 
zgodb, ob katerih lahko reflektirajo svoj življenjski prostor ter režirajo lastne 
življenjske vizije. Za to pa ni dovolj le bogata samopostrežna ponudba, marveč 
se vse bolj čuti potreba po oblikovanju okolja za sproščene tematske pogovore.

Formalni procesi filmske vzgoje so pogosto usmerjeni predvsem na estetske 
vidike filma, v smislu načina upodabljanja in prikazovanja, uporabe filmskih 
tehnik in prijemov ipd., medtem ko je etični vidik dokaj zapostavljen, če ne celo 
kar spregledan – morda zaradi politične korektnosti ali strahu, da bi kakorkoli 
želeli vrednostno opredeliti filmsko umetnino. Ker pa je pastoralno in vzgojno 
delo z mladimi najprej vzgoja za življenje, kjer se mladi učijo oblikovati prav 
ustrezne hierarhije vrednot, je na tem področju Cerkev naravnost poklicana 
k vključevanju filma v opravljanje svojega poslanstva. Prav v to službo je av-
tor postavil svoje delo. Njegove analize temeljijo namreč na etični ravni, tako 

filmski_izziv_prelom.indd   7 9.9.2014   11:04:26



8
Filmski izziv | Spremna beseda

podajajo in ponujajo možnosti in priložnosti za pogovor ter refleksijo, ki lah-
ko sledita skupnemu ogledu filma. Tudi opredelitev primernosti, ki ne temelji 
zgolj na avtorjevi oceni, ampak prinaša tudi klasifikacijo Ameriškega filmskega 
združenja, pri tem služi kot kompas ali vodilo, na podlagi katerega se bo lahko 
vzgojitelj oz. katehet odločil za ogled določenega filma ali se zanj ne bo odločil.
S ponosom lahko navedem, da tovrstnih del celo v svetovnem merilu ni veli-
ko. Upoštevajoč odzive, ki jih je bil avtor deležen od poročevalcev ob zagovoru 
disertacije, sem prepričan, da držite v roki strokovno dobro utemeljen priroč-
nik, ki ga boste lahko uporabili kot pripomoček pri delu z mladimi na področju 
vzgoje s pomočjo filma.

dr. Stanko Gerjolj
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Film – jezik mladih

Gledanje filmov je gotovo postalo ena najbolj razširjenih in priljubljenih oblik 
preživljanja prostega časa (predvsem med mladimi) in prav je, da pastoralni 
delavci, vzgojitelji in starši sprejmemo to dejstvo kot izziv in priložnost.

K priljubljenosti filmov med mladimi je delno prispeval porast kolosalnih mul-
tipleksov z vsemi mogočimi učinki, ki skušajo zapolniti nenasitno praznino 
duše. V kinu nikoli nisi sam, zato predstavlja obisk kina tudi družabni dogo-
dek, kjer je gledalec lahko v družbi fanta ali dekleta, moža ali žene, prijateljev, 
sošolcev, znancev itd., a se mu ni treba kaj dosti ukvarjati z drugimi in sabo, saj 
je pred njim konkretna tematika – film. Ta ga okupira s svojo zgodbo, temati-
ko, sporočilom, pa tudi s čustveno impresivnostjo in dramatičnostjo. Posebni 
vizualni učinki priskrbijo čudovito pašo za oči, zvočni učinki okupirajo slušni 
kanal, za ostala čutila pa je poskrbljeno v novejših dvoranah, nekatere od njih 
imajo celo posebne učinke z vodo, vetrom, premikanjem in tresenjem sedežev 
(ko gledalec ne ve več, ali je v kinu ali na vrtiljaku v zabaviščnem parku). Vse to 
pokriva področje »iger«, kar se tiče »kruha«, gledalec svojo praznino zapolnjuje 
s pokovko in gazirano pijačo. Po eni strani si torej polni svojo telesno praznino 
z mehurčki in napihnjeno koruzo, po drugi pa napolnjuje svojo duhovno pra-
znino, svoje čute ter svojo dušo z avdiovizualnimi učinki in vsebinami, ki jih 
prinaša film. Po ogledu morda s sogledalcem ali družbo še malo pokomentira 
film v smislu, ali je bil dober ali zanič, in stvar je zaključena. Vendar vsebine in 
občutki ostanejo v gledalcu tudi po ogledu filma in lahko še delujejo, čeprav se 
tega ne zaveda ali temu ne posveča posebne pozornosti.

V zadnjem času je sicer opaziti rahel trend upadanja obiska kinodvoran, k če-
mur gotovo botruje izredno hiter dostop do piratskih filmov na spletu. Tako 
si mladi kino naredijo doma pred velikim ekranom ali videoprojektorjem in si 
skupaj ogledujejo filme. Poleg tega pa filme gledajo tudi sami na svojem oseb-
nem računalniku ali kateri drugi sodobni multimedijski napravi. Tako si lahko 
gledalec v udobnosti domačega fotelja ogleda film, preden morda ta pride na 
reden spored kinematografov, in to celo zastonj, pa še iz vate lastnega individu-
alizma se mu ni treba izbezati.
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Poleg tega mladi uporabljajo filme tudi kot sprostitveno kratkočasenje v smi-
slu pogovorov in klepetanj o filmih in zvezdnikih, posebno še na način, da se 
poimenujejo po junakih ali nadenejo vzdevek (npr. »Izgledaš kot Hobit«) ali 
pa ob navajanju citatov v določenih okoliščinah, ki spominjajo ali namiguje-
jo na kak dogodek iz filma – recimo citat Arnolda Schwarzeneggerja iz filma 
Terminator 2: Sodni dan: »I'll be back.« (Vrnil se bom.) Citati iz filmov so pogosto 
mišljeni predvsem v smislu duhovitih in sproščujočih komentarjev, ki vnaša-
jo dinamiko v najstniško zdolgočasenost. Ob teh citatih pa izražajo tudi svoja 
mnenja in življenjske vrednote.

Neizogibno dejstvo je, da so filmi v življenju mladih močno navzoči. Ob tem 
se nam zastavljajo naslednja vprašanja: Smo vzgojitelji, pastoralni delavci in 
kateheti navzoči v tem svetu mladih? Smo pri svojem pastoralnem delu pripra-
vljeni in sposobni odgovoriti temu izzivu ali ne? Smo si z mladimi pripravljeni 
ogledati (njim zanimiv) film in se o njem (vsebini, sporočilu, vrednotah) tudi 
potem pogovarjati? Čeprav gre za film, ki lahko prinaša zelo sporne vrednote 
in sporočilo? Klasična formula »in fuga salus« nam v tem primeru ne bo kaj do-
sti pomagala. Mladi bodo gledali filme, vprašanje je le, ali smo se tudi mi pripra-
vljeni z njimi podati v te vode in jim v skupnem pogovoru ob filmu pomagati 
ločiti pleve od zrnja ter jih tako vzgajati v kritične in ozaveščene gledalce.

(Ne)navzočnost filma v cerkveni pastorali

Kdor ne pozna in ne obvlada sodobne množične (popularne) kulture, bo danes 
teže oznanjal evangelij. V tem se skriva težava sodobne cerkvene govorice, ta je 
v jeziku visoke kulture intelektualnih in filozofskih vrhov, kar je pogosto zelo 
oddaljeno sodobnemu človeku. Oznanilo Cerkve je tako oddaljeno od njegove 
kulture in vsakodnevnega zanimanja ter je zato posledično nezanimivo, dolgo-
časno, predvsem pa mu ne pomaga reševati vsakdanjih težav. Po drugi strani so 
medijski delavci mojstri te kulture in s svojim jezikom ter sredstvi nagovarjajo 
in obvladujejo množice.1 Toda »bolj kakor da uporablja medije za evangelizi-
ranje, je Cerkvi potrebno, da doume daljnosežnost besed Janeza Pavla II., da 
so sredstva družbenega obveščanja osrednji del velikega modernega 'areopa-
ga', kjer se izmenjujejo ideje ter oblikujejo navade in vrednote. To poudarja … 
pomembno uporabo sredstev obveščanja za širjenje evangeljskega sporočila. 
Sporočilo je treba zgolj združiti s to 'novo kulturo', ki so jo ustvarila moderna 
občila … z novim jezikom, z novimi tehnikami in novimi psihološkimi držami. 
V tej luči je pomembno, da vzgoja za sredstva družbenega obveščanja postane 
sestavni del pastoralnih načrtov Cerkve in različnih pastoralnih in vzgojnih 
programov, za katere skrbi Cerkev, vključno s katoliškimi šolami.«2 Ta vizija 
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izvira iz spodbude II. vatikanskega koncila, ki v Pastoralni konstituciji o Cerkvi 
v sedanjem svetu ugotavlja, da se je Cerkev »prav od začetka svoje zgodovine 
naučila izražati Kristusovo oznanilo s pomočjo pojmov in govoric raznih naro-
dov – vse z namenom, da bi ob upoštevanju pravih meja prilagodila evangelij 
umevanju preprostih ljudi kakor tudi zahtevam izobraženih. Takšno prilagoje-
no oznanjevanje razodete besede mora ostati zakon sleherne evangelizacije.«3 
Koncilski očetje tudi spodbujajo, da je treba »z vsemi učinkovitimi sredstvi po-
speševati in zagotoviti izdelovanje in predvajanje filmov za pošteno razvedrilo, 
filmov, ki so vzgojni in umetniški, zlasti še, če so namenjeni mladini. To se bo 
predvsem doseglo s podporo in medsebojnim sodelovanjem in spodbudami 
poštenih izdelovalcev filmov. Filme, ki zaslužijo pohvalo, je treba priporočati 
s soglasnimi pozitivnimi ocenami in nagradami.«4 Ugotovitve in spodbude za 
evangelizacijo na področju medijev podaja tudi Sklepni dokument Plenarnega 
zbora Cerkve na Slovenskem; z nekakšnim pesimizmom ugotavlja, da je Cerkev 
»vse premalo navzoča v svetu gledališke in filmske ter njima sorodnih umetno-
stnih zvrsti«, kljub temu da ima to lahko močno »pedagoško vlogo«.5 Še več: 
v naši Cerkvi je celo »premalo navzoča zavest o pomenu in vplivu medijev na 
oznanjevanje«.6 Prav zato bi bilo dobro, ko bi se oprijeli spodbud, s katerimi 
nam »sodobno okolje narekuje nove pastoralne zasnove«, in bi tako prešli »od 
zgolj klasičnih oblik kateheze k uporabi sodobnih komunikacijskih sredstev«.7

Dejstvo je, da so mediji odločilno zaznamovali kulturo, v kateri živimo. To pa 
seveda ne zahteva »od Cerkve samo, da jih uporablja za razširjanje oznanjeva-
nja, ampak da se pri vsem svojem delu od bogoslužja do oznanjevanja, in to od 
pridig do kateheze, zaveda, da ima opravka z ljudmi, ki živijo v novi, drugačni 
kulturi. To zahteva od nas tudi drugačne oblike oznanjevanja.«8

Te analize in orisi stanja, vključno s spodbudami na načelni ravni, ne prinašajo 
nobenih konkretnih smernic in predlogov ali rešitev. Spodbuda k prehodu s 
klasičnih oblik kateheze k sodobnejšim z uporabo komunikacijskih sredstev, 
torej tudi filma, sicer v Cerkvi na Slovenskem prižiga zeleno luč novim pristo-
pom, metodam in načinom pastoralnega delovanja, toda brez konkretnih apli-
kacij. Od sklepa sinode se na tem področju ni veliko spremenilo, medtem ko je 
sicer v družbi prišlo do velikega razmaha prav na področju sodobnih medijev, 
ne samo kina, ampak predvsem mobilne telefonije in spleta. Slednji omogoča 
tudi dostop do filmov, celo tistih, ki morda sploh niso prišli v slovenske kino- 
dvorane, niti v trgovine ali videoteke.
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