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Filmski podkasti 
kot nova oblika cinefilije
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V prispevku se bomo posvetili sodobnemu medijskemu fenomenu, ki je svoje mesto 
našel na presečišču umetnosti, družbe in tehnologije. Na kratko bomo orisali zgodo-
vino in kontekst podkasta: kdaj, kako in v kakšnih okoliščinah se je razvil? V čem 
so njegove poglavitne posebnosti? Gre le za zadnjo fazo v razvoju radia, za razcvet 
»avditivne kulture«1 ali za novo umetniško formo? Vprašali se bomo, kako se podkast 
povezuje s filmom oziroma z avdio-vizualno umetnostjo in kakšna je ta povezava, ter 
poskusili pokazati, zakaj filmski podkasti danes postajajo pomembno mesto filmske 
kulture oziroma cinefilije.

Vzpon podkasta, od garažne »naredi sam« atrakcije do medija, ki je prevzel eno 
od osrednjih mest v medijski krajini 21. stoletja, je tesno povezan s sodobno druž-
bo: z razvojem in vedno večjo dostopnostjo tehnologije, predvsem širokopasovne-
ga interneta in pametnih telefonov, z razmahom družabnih omrežij in posledičnim 
brisanjem meje med javnim in zasebnim, s krčenjem oziroma komercializacijo javne 
sfere in z novimi načini gledanja (in poslušanja) na zahtevo oziroma t. i. on-demand 
kulturo.

1 Llinares, Dario idr. 2018: Podcasting – New Aural Cultures and Digital Media. London: Palgrave 
Macmillan, str. 3.



233

K
IN

O
! 

št
. 
4

8
/2

0
2

2

Ana Šturm

Podkasti, kljub temu da gre za avdio formo, veljajo za zelo vizualen medij.2 V 
predstavitvi podkasta This American Life na uradni spletni strani3 zapišejo celo, da so 
njihove oddaje kot filmi za radio. »Podkasti imajo potencial, da s pomočjo govora, glasbe, 
zvočnih efektov in tišine vzbudijo in vodijo domišljijo poslušalca ter mu ponudijo t. i. 'av-
dio-cinematično' izkušnjo.«4 Nekaj, kar si lahko predstavlja, kar lahko zaživi v njegovi 
domišljiji. Morda je prav zato sedma umetnost v podkastih našla sorodnega duha? 
Kaj je tisto, kar podkaste povezuje s filmom?

Filmski podkasti predstavljajo eno od najbolj vitalnih mest znotraj sodobne film-
ske kulture.5 Postajajo relevantna stična točka nove oblike cinefilije oziroma nasle-
dnja stopnja v razvoju te že skoraj stoletje stare ideje, ki se je manifestirala iz ljubezni 
do vsega filmskega. Definicija cinefilije v Filmskem leksikonu pravi, da gre za »ljubezen 
do filma, ki se kaže v vnetem obiskovanju kina (danes tudi v naročanju na vse mogoče sple-
tne naročniške videoteke, op. a.), oboževanju posameznih filmov in režiserjev, žanrov in 
igralcev, strastnem zbiranju filmskih fotografij in drugih podatkov pa tudi v ustanavljanju 
kinoklubov in filmskih revij.«6 Ter, lahko dodamo, filmskih podkastov.

Pred in po Serialu: kratka zgodovina podkastov
Čeprav se slabi dve desetletji zdita kratka doba, imajo podkasti – vsaj za internetno 
štetje časa – že kar dolgo zgodovino. Termin podcasting se je prvič pojavil februarja 
2004, ko ga je britanski novinar Ben Hammersley omenil v Guardianovem članku7 o 
avdio blogih in spletnih radiih.8 Gre za neologizem, ki združuje besedo broadcast, se 
pravi oddaja, in besedo pod, ki se nanaša na Applovo napravo iPod,9 na kateri je bilo 
mogoče že od samega začetka poslušati podkaste, in ki nakazuje na prakso poslušanja 

2 Abel, Jessica. 2015: Out on the Wire – The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio. New 
York: Broadway Books, str. 25.

3 www.thisamericanlife.org
4 Llinares, Dario in Fox, Neil. 2022: »Intimate conversations in cinema‘s 'elsewhere'«. Notebook, 

št. 1, avgust, str. 95.
5 Ibid, str. 95.
6 Kavčič, Bojan in Vrdlovec, Zdenko. 1999: Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan, str. 100.
7 Hammersley, Ben. 2004: »Audible Revolution«. Guardian [online]. Dostopno na: https://www.

theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia; pridobljeno: 5. 8. 2022.
8 Poleg termina »podcasting« je za ta pojav ponudil še imeni »audioblogging« in »Guerilla-

Media«. Obe besedi nedvoumno nakazujeta na nekatere temeljne značilnosti novega medija.
9 Poimenovanje naj bi bilo posledica napačnega razmišljanja, da za spremljanje podkastov 

uporabnik potrebuje Applovo napravo iPod. Uporaba termina podcast je zaradi povezave z 
Applom na začetku požela kar nekaj neodobravanja, tudi zato, ker si je tehnološki gigant želel 
ime tudi pravno prisvojiti, kar pa mu ni uspelo. Izraz namreč ni vezan na prenosne naprave, 
še manj pa na proizvode enega samega podjetja. Pionirski časi podkastanja se kljub temu v 
medijih pogosto predstavljajo v povezavi z Applom, predvsem zaradi vloge, ki jo je slednji 
odigral pri njihovi popularizaciji. Ključno pri tem je predvsem leto 2005, ko so podkaste 
dodali v svojo spletno trgovino iTunes.
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podkastov na prenosljivih napravah. Z novo besedo je Hammersley želel poimeno-
vati »naraščanje števila digitalnih vsebin v formatu MP3, ki so jih uporabniki s spleta 
lahko prenesli na svoje prenosne MP3 predvajalnike«.10 Skoraj dve leti kasneje, decembra 
2005, postanejo tako popularni, da beseda podkast po mnenju Oxfordovega ameri-
škega slovarja (New Oxford American Dictionary) postane beseda leta.

Hammersleyjev tekst je postal gravitacijsko jedro, okrog katerega se je oblikoval 
zgodnji diskurz o podkastih, ki se je večinoma osredotočal na tehnološko podstat 
novega medija. Ključni poudarki so se vrteli predvsem okrog enostavne produkcije 
in distribucije, odprtokodnih rešitev, amaterstva, antikorporativnega sentimenta in 
potenciala novih tehnologiji za uresničevanje demokratičnih idealov.

Razvoj podkastov sta v veliki meri omogočila več desetletij dolg tehnološki ra-
zvoj in posledično vse večja dostopnost kvalitetne računalniške strojne in program-
ske opreme: snemalnikov zvoka, programov za montažo in urejanje avdio datotek. 
Ključna sta tudi pojav širokopasovnega interneta, ki omogoča hitro nalaganje in 
prenos večjih datotek, ter tehnologija RSS (Really Simple Syndication), ki omogoča 
samodejno osveževanje vsebin z novicami ter avdio in video datotekami. »RSS je 
pomembno orodje, s pomočjo katerega je mogoče organizirati serialnost na spletu, saj upo-
rabniku ni treba vsakič sproti iskati novih vsebin, ampak te do njega pridejo kar same.«11

Kratko zgodovino podkastov delimo na tri obdobja12. V t. i. »prvi dobi podkasta-
nja« (2005–2010) so bile tehnologije, ki so podkast omogočale, še precej zapletene. 
Uporabljali so jih lahko predvsem ljudje z dobrim tehnološkim oziroma računalni-
škim znanjem. Tehnologija še ni bila priročna niti široko dostopna, zato so podkasti 
za dobro desetletje o(b)stali na robu. »Druga doba podkastanja« (2010–2014) nasto-
pi v trenutku, ko se podkast od posameznih tehnoloških entuziastov začne vzpenjati 
v mednarodno kulturno sfero. Tja so ga pripeljali predvsem ekonomski, tehnološki 
in kreativni vzgibi. Pametni telefoni (z enostavno uporabo aplikacij za poslušanje 
podkastov) okrog leta 2010 (prvi iPhone na trg pride januarja 2007) postanejo re-
lativno široko razširjena dobrina, z razvojem interneta in enostavnejšega spletnega 
plačevanja se pojavijo tudi novi načini financiranja. Tehnoloških omejitev ni več, po-
lje se začne deloma institucionalizirati in profesionalizirati. Druga doba prinese ra-
zvoj podkasta iz tehnične inovacije v razvit in enostavno ter široko dostopen medij.

Enostavna uporaba vse bolj dostopne tehnologije, kvalitetnejše vsebine in ek-
sponentna rast poslušalcev kmalu privedejo do t. i. »zlate dobe podkastov«, na 
začetek katere ponavadi postavljamo leto 2014,13 ko je izjemen uspeh doživela vi-

10 »Podkast«. Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Podkast; pridobljeno: 5. 8. 2022.
11 Sterne, Jonathan, idr. 2008: »The Politics of Podcasting«. The Fibreculture Journal, št. 13 

[online]. Dostopno na: http://thirteen.fibreculturejournal.org/fcj-087-the-politics-of-pod-
casting/; pridobljeno: 5. 8. 2022.

12 Llinares idr. 2018, str. 1.
13 Spinelli, Martin in Dann, Lance. 2019: Podcasting – The Audio Media Revolution. London: 

Bloomsbury, str. 1.
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ralna internetna senzacija oziroma podkast Serial, v katerem so »resno preiskovalno 
novinarstvo posneli kot radijsko dramo in jo razdelili na napeta nadaljevanja, polna novih 
likov in ugank – podobno kot priljubljene serije, ki so spremenile televizijsko pripovedništvo: 
Sopranovi (The Sopranos, 1999–2007), Skrivna naveza (The Wire, 2002–2008), Kriva 
pota (Breaking Bad, 2008–2013)«.14 Podkast (pre)stopi v mainstream in zvok postane 
pomemben digitalni produkt.

Naslednjo točko v razvoju podkastov, ki nakazuje nove razsežnosti za sinergijo 
in preplet različnih medijskih form in pristopov, predstavlja leto 2020. Maja 2020 
je namreč ena od epizod podkasta This American Life z naslovom »The Out Crowd« 
prejela Pulitzerjevo nagrado.15 Prestižna nagrada za novinarske dosežke je bila s tem 
sploh prvič v več kot stoletni zgodovini (prvo so podelili leta 1917) podeljena kakr-
šnemukoli avdio mediju. Dva meseca kasneje, julija 2020 pa je ena od največjih glo-
balnih časopisnih hiš, The New York Times, pridobila Serial Productions,16 pomembno 
podjetje za produkcijo podkastov. Pri Serial Productions so med drugim producirali 
že omenjeni Serial ter S-Town, dva izmed vidnejših in prelomnejših podkastov. Leto 
2020 je prineslo še več podobnih pomembnih medijskih prevzemov.17 Vprašanje, ki 
se ob tem zastavlja, je, ali tak razvoj v nekem smislu že nakazuje dokončno formali-
zacijo in komercializacijo podkastov ali pa mesto, na katerem se bo kreativni poten-
cial in razvoj tega medija šele dobro začel.

Podkast je hibriden in paradoksalen medij. Združuje elemente popularne in 
elitne kulture, intime in množičnosti. Je mešanica starih in novih medijev. Znane 
temelje in forme klasičnih radijskih oddaj združuje s kaotičnim, transgresivnim in 
neomejenim obsegom (in dosegom) medijev v internetni dobi. V svoji formi ujame 
zeitgeist digitalnega 21. stoletja, hkrati pa se vrača k dolgim in poglobljenim vsebi-
nam, ki so danes prej redkost kot pravilo, ter k starodavni umetnosti pripovedovanja 
zgodb, ki je prav z njegovim pojavom zakorakala v novo renesanso. »Voditelji najbolj 
priljubljenih podkastov znajo ustvariti občutek, da sedijo na klepetu v dnevni sobi ali bli-
žnjem lokalu.«18 Na ta način nam njihove zgodbe zlezejo pod kožo.

Podkasti ne predstavljajo zgolj nove oblike širjenja avdio vsebin, ampak tudi 
nov način izražanja, interakcije s poslušalci in grajenja skupnosti. Po mnenju film-
skega teoretika in akademika Daria Llinaresa, ki od leta 2015 soustvarja podkast 

14 Kučić, Lenart J. 2016: »Umirjena evolucija podkastov in ponovni izum novinarstva«. Ekran, 
let. LIII, št. april–maj, str. 36.

15 Ugwu, Reggie. 2020: »This American Life, Now a Pulitzer Winner, Is Once More a Pioneer«. 
The New York Times [online]. Dostopno na: https://www.nytimes.com/2020/05/07/arts/
this-american-life-pulitzer.html; pridobljeno: 5. 8. 2022.

16 Quah, Nicholas. 2020: »Holy S–, The New York Times Just Acquired Podcast Powerhouse Serial 
Productions«. New York Vulture [online]. Dostopno na: https://www.vulture.com/2020/07/
new-york-times-serial-productions-podcasts.html; pridobljeno: 5. 8. 2022.

17 Ibid.
18 Kučić 2016, str. 38.
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Cinematologists, gre pri podkasterski kulturi za simbolično gesto ponovnega prevze-
ma nadzora nad mediji,19 ki predvideva aktivno participacijo in razširjanje idej na-
sproti apatiji komercialnih medijev, ki nam enostranska sporočila servirajo od zgoraj 
navzdol.20 Z vzponom participatornih medijev, kot je podkast, »potrošniki« vse bolj 
postajajo tudi »proizvajalci« vsebin, ki jih konzumirajo, s čimer se aktivno vključujejo 
v javno sfero. Pomembna funkcija podkastov je tako v procesu odpiranja diskusij, ki 
jih tradicionalni mediji ponavadi (tudi namenoma) spregledajo, v izzivanju kanonizi-
ranega razmišljanja in »popravljanja narativ«.21

Avdio-cinematična izkušnja: podkast v filmski kulturi
Pogovor o filmu oziroma kritični diskurz o filmu je eden od ključnih elementov 
filmske kulture. Pomembno je, da reflektiramo in razvijamo svoje odzive, misli in 
občutke ter na ta način razvijamo kompleksnejši odnos do filma, strast do filmskega. 
»Nekaj je v samem izrekanju, v radosti izrekanja in skupnosti, ki jo ustvarijo izražanje, 
radovednost in poslušanje.«22 Želja po poglobljenem in hkrati neformalnem pogovoru, 
po deljenju znanja in izmenjavi informacij predstavlja eno od ključnih motivacij za 
ukvarjanje s podkasti, o čemer je pogovor tekel tudi v eni izmed oddaj Filmspottinga.23 
Gost oddaje, Dave Chen, ustanovitelj in voditelj podkasta /Filmcast, v oddaji pove, da 
je /Filmcast začel delati prav iz frustracije, ker se po ogledu filma ni mogel z nikomer 
pogovarjati o tem, kar je videl, oziroma iz želje, da bi svoje znanje in ljubezen do filma 
lahko delil s so-cinefili.

»Popularnost filmskih podkastov izvira iz paratekstualnega užitka v diskusiji, deljenju 
izkušenj in mnenj ter prepirov o filmu.«24 Od anticipacije premiere novega filma, do po-
drobne analize po ogledu. Že hiter pregled različnih podkasterskih platform (Apple 
Podcasts, Spotify) pokaže neskončno plejado filmskih oddaj za vsak okus, vseh žanrov 
in dolžin, ki jih delajo najrazličnejši posamezniki, kolektivi in organizacije. Podkasti 
so doma v dobi atomiziranih občinstev, zato tudi najbolj nagovarjajo prav nišna glo-
balna poslušalstva,25 na primer ljubitelje filma Vročina (Heat, Michael Mann, 1995),26 

19 Danes lahko vsak uporabnik osebnega računalnika ustvarja lastne pisne, avdio ali video 
vsebine in jih (večinoma) svobodno distribuira prek interneta. Nizka cena produkcije ter 
dosegljiva tehnologija in njena preprosta uporaba tovrstnim vsebinam omogočajo, da zaobi-
dejo vertikalno strukturo moči, ki jo imajo večje medijske mreže. Podkaste lahko dela in izdaja 
kdorkoli: za to ne potrebuje posebnega dovoljenja, urednika ali kakega drugega gatekeeperja.

20 Llinares idr. 2018, str. 3.
21 Llinares in Fox 2022, str. 96.
22 Gumzi, Marina. 2020: »Lepo je, če je film pametnejši od tebe«. KINO!, št. 40–41, str. 87.
23 Filmspotting, epizoda 694: »Crazy Rich Asians/Top 5 Things We‘ve Learned Podcasting (About 

Movies)«.
24 Llinares in Fox 2022, str. 96.
25 Spinelli in Dann 2019, str. 8.
26 V podkastu One Heat Minute (2017–2021) Blake Howard v vsaki epizodi analizira 60-sekunden 

segment filma Vročina Michaela Manna iz leta 1995.
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oboževalce Jonathana Van Nessa, zvezdnika resničnostne oddaje Queer Eye (2018–), 
ki ima svoj podkast Getting Curious with Jonathan Van Ness, ali pa recimo ljubite-
lje serij Zvezdne steze (Star Trek, 1966–1969) in Igra prestolov (Game of Thrones, 
2011–2019).27

V svojem pripovedovanju o filmu se morajo podkasti zanašati le na glas brez sli-
ke. »Filmsko podobo morajo obkrožiti s toliko več besedami, kolikor manj je poslušalci lahko 
vidijo. A morda svojo privlačnost črpajo prav iz te odrezanosti od pogleda, v kateri so na mi-
lost in nemilost prepuščeni ušesom poslušalcev.«28 Podkasti morajo odsotnost slike na-
doknaditi s kompleksnim oblikovanjem zvoka (zvočnimi efekti, glasbo, najrazličnejši 
inserti) in aktivacijo poslušalčeve »avditorne domišljije«.29 Podkasti so, podobno kot 
radio in telefon, »akuzmatičen medij«,30 ki poslušalca pripravi do tega, da si ob zvoku, 
ki ga sliši, ustvari vizualno povezavo oziroma sliko.

Režiser in podkaster Kevin Smith, ki je sredi devetdesetih let zaslovel s kultnim 
indie filmom Trgovci (Clerks, 1994), pravi takole: »Ko poslušate moje zgodbe, ste vi tisti, 
ki opravite največ dela oziroma najtežje delo. Kadar govorim, mi ni treba razmišljati o tem, 
kako vam bom neko stvar pokazal; kako moram premakniti kamero ali postaviti kader. Gre 
za nekakšno 'miselno gledališče'; poslušalec namesto mene sam v svoji glavi zgradi svet slik, 
sam je režiser svojega notranjega filma.«31 Vendar mora biti pripovedovalec, da zmore 
na tak način vzpodbuditi poslušalčevo domišljijo, pri opisovanju (prizorov iz filma) 
zelo dober in učinkovit.

Zvok ima izjemne kapacitete za pripovedovanje – pravi zvok ob pravem času lah-
ko nadomesti tisoč besed in je v svoji opisnosti prav tako učinkovit kot fotografija.32 
Prednost podkasta je tudi ekspresivnost človeškega glasu. Ni veliko stvari, ki se nas 
dotaknejo tako zelo, kot se nas dotakne človeški glas.33 Tisto, kar pri podkastu moč 
človeškega glasu še poudari, je intimni proces poslušanja, saj uporabnik posamezne 
oddaje praviloma posluša sam, s slušalkami v ušesih, prek aplikacije na telefonu. 
»Biti privaten, tih prisostvovalec v interesih, pogovorih, izkušnjah in življenju drugih ljudi, 
ki se na podoben način poistovetijo s stvarmi, ki so tudi tebi blizu, proizvede močan obču-
tek povezanosti.«34

27 Obe omenjeni seriji sta obravnavani tudi v dveh slovenskih podkastih; Zvezdne steze v 
podkastu Opazovalnica, Igra prestolov pa v podkastu Glave na mreži Apparatus.

28 Oberstar, Ciril. 2016: »Poslušati filme«. Ekran, let. LII, št. april–maj, str. 2.
29 Llinares in Fox 2022, str. 96.
30 Ibid, str. 96.
31 Smith, Kevin. 2012: Tough Sh*t – Life Advice from a Fat, Lazy Slob Who Did Good. New York: 

Gotham Books, str 150.
32 Kern, Jonathan. 2008: Sound Reporting – The NPR Guide to Audio Journalism and Production. 

Chicago: The University of Chicago Press, str. 3
33 Podbevšek, Katarina in Žavbi Milojević, Nina, ur. 2013: Govor med znanostjo in umetnostjo. 

Maribor: Aristej in UL AGRFT.
34 Llinares idr. 2018, str. 2.
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Odsotnost slike, vakuum oziroma prostor, ki nastane z odsotnostjo slike, mo-
rata zapolniti dve osebi – pripovedovalec in poslušalec – in v tem procesu je nekaj 
globoko empatičnega. Daney v svojih spominih, zbranih v knjigi Razglednice iz kina, 
govori o tem, kako rad je poslušal svojo mamo, ko je govorila o filmih. »Njen glas je bil 
ključnega pomena, zaradi česar se njenega pripovedovanja tako dobro spomnim /…/. Med 
sobotnim brunchem je mama moji babici pripovedovala o filmu, ki sva si ga ogledala tisti 
teden. Zdelo se mi je, da je njeno pripovedovanje naravnost sublimno. Užitek poslušanja je 
bil skoraj enak užitku ponovnega ogleda filma.«35

Filmspotting: podkast na preseku kritiškega diskurza in cinefilije
Prostor za poglobljen razmislek o filmu – podobno kot prostor za druge kulturne 
vsebine – v tradicionalnih množičnih medijih (televizija, radio, časopisi) postaja 
vedno bolj okrnjen. Kljub temu se vloga in vidnost kritike v današnjem času ni 
zmanjšala, pač pa se je zgolj preusmerila drugam. Vedno nove spletne revije, portali, 
blogi, YouTube kanali, video eseji in podkasti, ki počasi prevzemajo primat, namreč 
kažejo na to, da potreba po refleksiji še nikoli ni bila večja.

»Filmska revija je namenjena temu, da ponovno vidimo ali da sploh vidimo tisto, česar 
prvič nismo videli,«36 je maja 1992 v galeriji Jeu de Paume, kjer je predstavljal svojo 
drugo številko revije Trafic, dejal eden najbolj cenjenih filmskih kritikov in duhovni 
oče cinefiije Serge Daney. Stavek danes ne bi bil nič manj resničen, če bi uvodno 
»filmsko revijo« zamenjali s filmskim podkastom. Prav lahko si predstavljamo, da bi, 
če bi živel danes, Daney namesto filmske revije ustanovil filmski podkast, saj je med 
drugim menil, da cinefilija pravzaprav pripada oralni tradiciji. »Vselej se mi je zdelo 
nerazumljivo, da lahko ljudje gledajo filme, ne da bi o njih govorili /…/. Stvari ne vidimo 
dobro, če o njih ne znamo govoriti.«37

Cinefilijo, strast do kinematografije oziroma ljubezen do filma, največkrat po-
vezujemo z »revolucijo«, ki jo je v film prineslo francosko novovalovsko gibanje. 
»Cinefilija kot način življenja in oblika kontrakulture je bila tesno povezana z delovanjem 
Francoske kinoteke (Cinémathèque française) ter sproščenim uvozom ameriških filmov.«38 
V tem času je bil cinefil razumljen kot »filmski erudit, nekakšen 'amaterski akademik', 
ki je prakticiral 'klasicistično pisavo' in znal v kakšnem ameriškem B filmu ugledati 'meta-
fizično globino'«.39

Francoski novi val in njegov cinefilski odnos do filma sta nekoliko kasneje odme-
vala tudi v Ameriki. »Druga cinefilska generacija«, bolje poznana pod imenom »movie 
brats«, se je bolj kot v kinotekah izobraževala ob televiziji in na filmskih šolah. Peter 

35 Daney, Serge. 2007: Postcards from the Cinema. Oxford: Berg, str. 65.
36 Daney, Serge. 2001: Filmski spisi. Ljubljana: Slovenska kinoteka/Imago, str. 7.
37 Ibid, str. 7.
38 Ibid, str. 34.
39 Kavčič in Vrdlovec 1999, str. 100.
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Bogdanovich, Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorse-
se, Paul Schrader in drugi so s svojim delovanjem bistveno vplivali na »renesanso« 
Hollywooda v sedemdesetih letih oziroma na vzpon (in posledično tudi zaton) t. i. 
Novega Hollywooda.

Nova oblika cinefilije se je v 2. polovici sedemdesetih let, najbolj množično pa v 
osemdesetih manifestirala ob pojavu videokaset. Pojav VHS tehnologije je spremenil 
tudi način recepcije in gledanja filmov ter povzročil »'množično' navzočnost filma v 
vsakdanjem življenju in gledalčevem imaginariju«.40 V devetdesetih letih se s pojavom 
DVD-jev pojavi t. i. »digitalna cinefilija«.41 Z možnostjo (ilegalnega) prenašanja digi-
talnih datotek s spletnih strani, ki so ljubiteljem filma omogočile dostop do širokega, 
prej nedostopnega polja filmske umetnosti, pa še, poimenujmo jo tako, »piratska 
cinefilija«. »Strani za izmenjavo datotek (tj. strani s torrenti) so v 21. stoletju naredile več 
za vzdrževanje ognja cinefilije kot vsi filmski arhivi in muzeji na svetu skupaj.«42

Legalen dostop do nepredstavljive množice filmskih vsebin pa še nikoli ni bil tako 
enostaven in poceni, kot je s pojavom spletnih videotek oziroma pretočnih platform 
z videom na zahtevo postal danes. Kot smo omenili že na začetku, je prevlada vsebin 
na zahtevo sovpadla s pojavom in popularizacijo podkasta. Če je ob pojavu cinefi-
lije ta svoje mesto našla na platnih kinotek in med platnicami filmskih revij, se v 
današnjem »digitalnem času« navezuje predvsem na spletne videoteke in podkaste. 
»Podkast kot 'slušna' forma igra ključno vlogo v odkrivanju, dialogu in ocenjevanju filmske 
pokrajine. Kot producenta in poslušalca podkastanja ne razumeva več samo kot platformo, 
ki povečuje pomen filma, ampak kot aparat, ki oblikuje najino cinefilijo.«43

Pisana beseda ima v polju (filmske) kritike seveda še vedno primat, ampak vsa-
ka nova praksa, ki prinaša spodbudo za intelektualno radovednost izven rigidnih 
okvirjev in prelom s tradicionalnimi praksami ustvarjanja in prenašanja znanja, je 
lahko samo dobrodošla. Podkasti prinašajo »nove možnosti za izražanje, nove načine 
za ustvarjanje pomenov ter formiranje odnosov«.44 Podobno kot se je zgodilo ob pojavu 
VHS tehnologije, tudi podkasti rekonceptualizirajo naš način percepcije in gledanja 
oziroma ukvarjanja s filmom ter prinašajo nove kontekste, znotraj katerih smo kot 
gledalci soočeni s filmom.

Podkasti so – podobno kot pisani teksti – lahko podkrepljeni s citati avtorjev, z 
inserti intervjujev drugih strokovnjakov, kolegov, z odlomki (dialogi) iz filma, glasbo 
iz filma ipd., kar poslušalcu omogoča, da si ustvari zelo kompleksno »sliko« o filmu. 
Zdi se, da je filmska kritika v podkastu lahko bolj učinkovita predvsem zaradi že tako 
subjektivnega značaja te novinarske/umetniške zvrsti. Subjektivni pogled namreč 

40 Ibid, str. 101.
41 Ibid.
42 Meden, Jurij. 2021: Kaj je kinoteka?. Ljubljana: Slovenska kinoteka, str. 57.
43 Llinares in Fox 2022, str. 95.
44 Spinelli in Dann 2019, str. 1.
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v podkastu pride bolj do izraza. Na »papirju« zapisane besede imajo »večjo težo«, 
delež samocenzure je višji. Govorjenje je bolj sproščeno kot pisanje, misli v govorni 
obliki so bolj osebne, bolj neposredne, neprečiščene. V podkastu se kritik »s svojim 
glasom« bolj izpostavi. Podkast kritiški diskurz dela bolj iskren, atraktiven, dostopen 
in življenjski. Oblika podkasta ponuja tudi bolj dinamično in odprto formo, katere 
osrednji del je dialog, ki že v osnovi prinaša večji pluralizem pogledov/glasov/mnenj. 

Kot dober primer kvalitetne filmske kritike v avdio obliki, sodobnega izraza cine-
filije in uspešnega grajenja filmske skupnosti lahko izpostavimo enega od najstarej-
ših, najbolj priljubljenih, pa tudi najboljših filmsko-kritiških podkastov – Filmspot-
ting.45 Oddajo v Chicagu ustvarjata filmska kritika Adam Kempenaar in Josh Larsen. 
Oddaja je nastala kot podaljšek oziroma razvoj filmskega bloga Cinemascoped, ki ga 
je kot nadobuden mlad novinar pisal Kempenaar, in spada med pionirske podkaste, 
saj je bila ustanovljena v t. i. »prvi dobi podkastanja«, leta 2005. Filmspotting izhaja 
enkrat tedensko, odlikuje pa ga poslušalcu prijazna in dinamična zasnova.

Analizo podkasta Filmspotting, ki jo bomo na kratko predstavili v nadaljevanju, 
smo opravili skozi kvalitativno tekstualno analizo več kot stotih oddaj. Zanimalo 
nas je, kako je oddaja zasnovana, kako gradi svojo cinefilsko skupnost, predvsem 
pa v čem so njene specifike: kaj je tisto, kar privlači poslušalce, da ji enkrat tedensko 
namenijo dve uri svojega časa.

Mnogo filmskih podkastov ima podobno zasnovo kot sorodne radijske oddaje. 
Struktura vsebine največkrat zajema recenzije novih filmov, refleksijo aktualnega 
dogajanja (filmske premiere, festivali), najrazličnejše tematske lestvice najboljših fil-
mov in intervjuje s filmskimi gosti. Tudi Filmspotting je zasnovan na način, da se čim 
bolj približa profesionalni radijski oddaji. Kempenaarju in Larsenu je v Filmspottingu 
uspelo najti ravno pravo ravnotežje med poglobljenim filmskim znanjem, iskrenim 
navdušenjem nad filmom in prijazno interakcijo s poslušalci, med sproščenim dialo-
gom in kompleksno zvočno podobo, ki je postala tudi template za marsikateri kasnej-
ši filmski podkast, med njimi tudi že omenjeni The Cinematologist.46

Oddaja se začne s kratkim uvodom, v katerem Adam in Josh napovesta vsebino 
oddaje. Sledi debata o izbranem filmu, ki je tisti teden prišel v distribucijo. Približno 
polurna debata o filmu se po glasbenem premoru ponavadi nadaljuje z rubriko »Mas-
sacre Theatre«, nato pa včasih sledi krajši intervju, največkrat pa krajša debata o ka-
kšnem dobrem filmu, ki je dostopen na pretočnih platformah in za katerega voditelja 
želita, da ga vidi čim več ljudi. Oddajo Josh in Adam zaključita s pismi poslušalcev 
in z obvezno lestvico Top 5: top 5 filmov o nostalgiji, top 5 filmskih ansamblov, top 
5 filmskih lokacij, ki bi jih obiskala, top 5 prizorov iz filmov Wesa Andersona, top 5 
glasbenih biografij.

45 Bregar, Bojana. 2016: »Najboljši filmski podkast pod soncem«. Ekran, let. LIII, št. april–maj, 
str. 45.

46 Llinares in Fox 2022, str. 96.
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Larsen in Kempenaar znata skozi družaben pogovor in natančno analizo res živo 
orisati filmske podobe, ki spodbudijo poslušalčev spomin in domišljijo ter njegovo 
čustveno povezavo s filmom (predpostavljamo, da si je poslušalec film, o katerem 
govorita, prej seveda tudi sam ogledal). Čeprav delujeta lahkotno, pogovorno in 
sproščeno, kot da sta in medias res debate pravkar stopila iz kina, svoje besede vedno 
pretehtata, preden jih izgovorita. »Način, kako pogovor o filmu poteka, je rezultat urjenja 
v dialogu, ki je srce in jedro oddaje. Raven diskurza o filmu je srečna poroka teoretskih veščin 
in smisla za ritem in humor (kar je najbrž isto), kar pomeni, da voditelja posvetita pozor-
nost vsem vidikom filma, ki jih velja izpostaviti – od kamere in montaže do morebitnih 
referenc na francoski novi val – ves čas pa ohranjata oseben pristop do vsebine.«47 Avtori-
teta voditeljev ne izhaja iz distance in formalnosti, pač pa iz iskrenosti, direktnosti 
in avtentičnosti.

Najbolj poslušane in priljubljene oddaje Filmspottinga so tiste, v katerih se vo-
ditelja ne strinjata – kot primer take epizode lahko omenimo oddajo 570: »The Ha-
teful Eight vs. The Revenant / 2016 Movie Preview (Pt. 1)«, v kateri sta se Adam in 
Josh postavila na nasprotna bregova glede filmov Povratnik (The Revenant, Alejan-
dro González Iñárritu, 2016) in Podlih osem (The Hateful Eight, Quentin Tarantino, 
2016). Prav ta dialoška dinamika, ki ves čas ponuja tudi drugo perspektivo, je za 
poslušalca veliko bolj zanimiva, saj se mora soočiti z več mnenji hkrati. Larsen in 
Kempenaar znata vsebine predstaviti na barvit in živ način, ki v nas vzbudi inte-
res, nas navdihne in nam da občutek vključenosti. Vse to so tudi ključni elementi 
dobrega pripovedovanja. Njun obenem oseben, empatičen in humoren, po drugi 
strani pa resen, kritiški cinefilski dialog v povezavi s premišljeno zasnovo in pro-
dukcijo podkasta (predvsem kompleksno montažo zvočne slike, ki je bogato aso-
ciativna z inserti in klipi iz filmov, intervjuji z gosti, glasbo in drugimi zvočnimi 
prvinami) nam na nov način, skozi avditivno izkušnjo, odpira oziroma odklepa pot 
do avdio-vizualnega.

Okrog podkasta Filmspotting se je v osemnajstih letih oblikovala živahna sku-
pnost, ki ne eksistira povezana samo v abstraktnem, digitalnem prostoru, pač pa se 
redno dobiva tudi v živo, na filmskih projekcijah, srečanjih in snemanjih podkasta v 
živo. Film je ne nazadnje družaben in družben dogodek. Poslušalci so s svojimi ko-
mentarji in mnenji o filmih (ki jih pošljejo v obliki glasovnega sporočila) redno vklju-
čeni v oddajo in imajo pomemben glas pri izbiri vsebin, o katerih se bosta Larsen in 
Kempenaar pogovarjala. Prav iskrena interakcija s poslušalci in grajenje skupnosti 
sta ključ do uspeha oziroma priljubljenosti oddaje.

47 Bregar 2016, str. 46.
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Nazaj v prihodnost
Eden od osnovnih ritualov cinefilije, kot ga v predgovoru z naslovom »Cinefilska 
etika« v knjigi Filmski spisi navaja Zdenko Vrdlovec, je bil 

strastno in včasih tudi prepirljivo razpravljanje o filmih, kar je mlade cinefile formiralo 
v nekakšno 'interpretacijsko skupino', prepričano, da je edina sposobna soditi o filmih 
in celo več – tudi o zunanjem svetu, kot so ga videli v filmih. Od razpravljanja so prešli 
k pisanju, v kavarnah ali za mizami v uredništvu Cahiers du Cinéma, kar pa se je pogosto 
dogajalo tako, da so bili članki najprej izgovorjeni in šele nato zapisani, kar je Daney re-
trospektivno definiral kot 'prakso gobcanja'.48 

Šlo je skratka za živahno, kritično in predvsem živo skupnost, ki je prinesla obrat od 
dominantnega načina razmišljanja (o filmu) in povzročila pravo revolucijo.

Filmi in serije so, kakorkoli obrnemo, trenutno tista medijska in umetniška oblika, 
ki doseže največje število ljudi in pogovor o njih je danes tisto nekaj, kar nas vse – ho-
češ nočeš – povezuje. Potopljeni smo globoko v morje avdio-vizualnih vsebin, ki jih 
ponujajo splet in pretočni velikani. Te vsebine postajajo vse bolj sprogramirane in s 
tem agens dominantne kulture in politične korektnosti. Kako v boju z računalniškimi 
algoritmi ohraniti živost filma, javno dobro, prostore srečevanja? Kako razmišljati 
izven danih okvirov, izven cone udobja? Podkast v danem trenutku predstavlja eno 
od tistih emancipatornih in vitalnih kulturnih form, ki lahko zaobide tradicionalne 
centre moči ter posameznikom in širši družbi omogoča možnost za relativno eno-
stavno in aktivno participacijo v produkciji in diseminaciji idej in znanja v družbi.

Zapisali smo že, da želja po poglobljenem in hkrati neformalnem pogovoru, po 
deljenju znanja in izmenjavi informacij, predstavlja eno ključnih motivacij za ukvar-
janje s podkasti. »Mediji so se razvili iz pogovora. Politika z volivcem, umetnika z ob-
činstvom, kritika z akademikom, pisatelja z bralcem in novinarja z državljanom. Podkasti 
so mi pomagali, da sem začel novinarstvo spet doživljati kot takšen pogovor.«49 Podkasti 
so demokratičen, dostopen, komunikativen in oseben medij. Prinašajo nove načine 
poročanja, pripovedovanja in povezovanja s publiko, hkrati pa se vračajo k osnovam: 
sproščenemu, asociativnemu in kolegialnemu pogovoru. Če je pogovor o filmu eden 
ključnih elementov filmske kulture, potem podkast danes predstavlja osrednji del te 
kulture. Podkasti so revitalizirali tradicionalne forme filmskega novinarstva in film-
ske kritike, s tem pa tudi cinefilije.

Glede na trenutno število dostopnih filmskih podkastov in glede na raznolikost 
vsebin,50 ki jih ponujajo in ki resonirajo tako z običajnimi gledalci kot s predanimi 

48 Daney 2001, str. 9.
49 Kučić 2016, str. 37.
50 Šturm, Ana. 2016: »Štoparski vodnik po filmskih podkastih«. Ekran, let. LIII, št. april–maj, str. 

39–43.
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cinefili, obsesivnimi oboževalci, filmskimi delavci, uveljavljenimi režiserji, filmskimi 
zgodovinarji in akademiki, lahko rečemo, da podkasti postajajo pomembno stičišče 
javnega dialoga, diskusij in deljenja informacij o filmu. Obstajajo tudi že podkasti, ki 
lahko ponudijo več od samega filma.51 V formi podkasta nastajajo pomembna dela 
filmske kritike (Filmspotting), filmske zgodovine (You Must Remember This) in teori-
je (The Cinematologists), ki reafirmirajo družbeni pomen in vlogo kinematografije52 
in prinašajo nove percepcije gledanja in ukvarjanja s filmom. Nenavadno usklajena 
sinergija podkasta in filma, t. i. avdio-cinematičnost, pa odpira tudi številne nove 
možnosti povezovanja in razumevanja obeh medijev.

51 V mislih imata podkast The Last Movie Ever Made (2021), ki spremlja nastajanje Netflixove 
uspešnice  Ne glej v zrak (Don‘t Look Up, Adam McKay, 2021). Llinares in Fox 2022, str. 99.

52 Ibid.
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