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POVZETEK
Diplomsko delo zajema področje amaterskega kina in osemmilimetrskih filmov. V prvem delu
se ukvarjam z razvojem amaterskega in dokumentarnega filma.
V drugem delu analiziram družinske osemmilimetrske filme, ki jih je snemal moj dedek med
letoma 1964 in 1980. Raziskujem tehnologijo, ki jo je uporabljal, in razčlenim motive filmov.
Nadaljujem z opredelitvijo dokumentarnih načinov reprezentacije po Billu Nicholsu.
Osrednji in zadnji del diplomskega dela je dokumentarni film z naslovom Dve podobi nekega
popoldneva, v katerem se mešajo stari osemmilimetrski filmi in filmi, posneti danes. Namen
dela je raziskati senzibilnost filmskega medija skozi zgodbe, pripovedi in spomine.
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ABSTRACT
My thesis covers the field of amateur cinema and eightmillimeter films. In the first part I focus
on the development of amateur and documentary film.
In the second part I analyze old family eightmillimeter films shot by my grandfather between
1964 and 1980, explore wich technology he used and put films into categories.
I continue to define Bill Nichols' modes of documentary representation.
The central and last part of the thesis is a documentary film entitled Two Images of an
Afternoon, where old eightmillimeter films and films made today are mixed. The purpose of
the work is to explore the sensibility of film through stories, narratives and memories.
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»Recimo, da je 99 % domačih filmov dolgočasnih. Dolgočasnih in slabih. Torej je potrebno
odkopati veliko peska, preden najdeš eno unčo zlata. Toda nenadoma ugotoviš, da je ves ta
pesek kot zlato.«
– Peter Forgasc
1 UVOD
Mnogo je podstrešij in kleti, kjer v tem trenutku in že več let čakajo stari zaprašeni filmski
trakovi, bodisi osemmilimetrski, super osem, šestnajstmilimetrski bodisi drugi. Filmi, na
katerih so zajeti izbrani trenutki, od najbolj intimnih družinskih, tipičnih počitniških do
zgodovinsko pomembnih. Predstavljajo spomin in hkrati zelo pomembno dediščino tega, na
kakšen način so nekoč beležili gibljive slike. V primerjavi z današnjim načinom zajemanja
gibljivih slik je bilo snemanje z analogno tehnologijo bolj izbrano in omejeno. Filmi so bili
težje dostopni, posledično snemani bolj premišljeno in z več občutka. Čakanje na razvit film in
trenutek, ko se je družina zbrala, v projektor dala film, ob gledanju prizorov pa v ozadju
poslušala njegov glasen zvok. Nekoč je bilo projiciranje in gledanje domačih filmov velik
dogodek, ko se je zbrala cela družina.
K pisanju o temi domačih filmov in amaterskega kina so me navdahnili stari osemmilimetrski
filmski trakovi mojega dedka, ki ga sicer nisem nikoli spoznala, kateri so vrsto let čakali na
podstrešju. Nekaj let nazaj jih je mama zaprašene privlekla na plano in začela filme predvajati
skozi projektor. Zdelo se mi je izredno zanimivo, nepoznano in določeni prizori so mi ostali v
spominu še več let po tem. Med gledanjem filmov je bilo fascinantno opazovati mamino
doživljajsko spremljanje nekdanjih časov. Filmi, ki jih je dedek skrbno beležil na filmski trak,
med drugim niso le tipični družinski posnetki praznovanj in izletov, ampak tudi zrežirani,
animirani in eksperimentalni filmi, nekateri danes zgodovinsko pomembni. Tvorijo dediščino
in močen čustven spomin.
Iz filmov sem ustvarila dokumentarni film z naslovom Dve podobi nekega dopoldneva. Skozi
spomine nas film popelje v preteklost in raziskuje družinske korenine. Vsebuje stare
osemmilimetrske filme ter filme in intervjuje, posnete danes. Skozi sekvence in fragmente film
tvori celoto, skozi katero se vedno znova zaljubimo v ta medij – film.

8

2 AMATERSKI KINO IN DOKUMENTARNI FILM
Ob razmišljanju o domačih filmih in amaterskem kinu je vredno upoštevati, da so ti lahko
samostojno umetniško delo, čeprav je to precej zanemarjeno. Nanje ne smemo gledati kot na
bežne družinske spomine, ki so namenjeni samo družinskim članom oz. protagonistom na
posnetkih, ampak se moramo zavedati njihove zgodovinske in etnološke vrednosti. So oris
nekdanje tehnologije in nekdanjih časov, ko snemanje ni bilo tako samoumevno, kot je danes,
in je bil vsak trenutek skrbno premišljen, preden je bil zabeležen. Projiciranje filmov je bilo
svojevrsten dogodek, ki je navdušil vse navzoče.
Najprej se bom dotaknila pomena besede amaterski, ki je v današnjih časih najpogosteje
uporabljena v negativnem pomenu. Ko danes govorimo o besedi amaterski, sta po navadi
uporabljeni dve konotaciji. Najbolj pogosta ima rahlo negativen prizvok, kjer amaterski pomeni
nespreten. Vendar še ne dolgo nazaj biti amater ni bilo nikakor pod častjo ali uporabljeno na
žaljiv način, kot to morda uporabljamo danes. Bolj se je o tem razmišljajo kot o nečem, kar
delaš iz čistega užitka. Zanimivo je tudi, da beseda amater v latinščini pomeni tistega, ki ljubi,
ljubimec (podobno lahko povzamemo tudi iz italijanščine – amare, ki pomeni ljubiti). Nekdo,
ki dela nekaj iz ljubezni raje kot iz nuje ali ekonomskih razlogov, o čemer piše tudi Maya Deren.
»Amater bi moral izkoristiti veliko prednost, ki mu jo profesionalci zavidajo, in to je svoboda
do ustvarjanja. (...) Amater ni nikoli prisiljen v delo, iskanje sponzorjev, koordinacijo,
produkcijo ali pod pritiskom, kako s filmom držati ljudi vseh 90 minut.«1
Amaterski film se je razvil iz amaterske in ljubiteljske fotografije. Miha Peče v reviji KINO!
piše o fotografskih posnetkih kot novi obliki družinskih kronik. Po poti, ki jo je uhodila
fotografija, se je tudi film začel širiti v domove, na izlete, potovanja, razne obletnice in je počasi
postal stalen družinski in osebni kronist. Pridobil je moč, da ni samo »shranjeval« pomembne
dogodke in osebe, ampak je skozi čas tudi naključne dogodke povzdignil v pomembne osebne
spomine. S pomočjo fotografije in filma se je spremenila zavest posameznikov o lastni
preteklosti.2
Amaterski film želi običajno zabeležiti življenje brez poudarjenih avtorskih ambicij in se
usmerja v družinske in širše dokumentarne zapise. Kljub temu pa ima vsak film, pa četudi
amaterski, odtis avtorja. Amaterski ali družinski film so delali posamezniki in je bil namenjen
družini in ožjemu izboru ljudi. Pri tem izključujem organizirane amaterje, ki so se s članstvom
1

Maya DEREN, Amateur versus professional, Film Culture, XXXIX, 1965, str. 45–46.
Miha PEČE, Organizirani filmski amaterji (slovenski filmski amaterizem med letoma 1930 in 1980), KINO!,
XI–XII, 2010, str. 33.
2
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v kino klubih želeli pokazati širši javnosti. Težko je govoriti samo o amaterskem filmu ali samo
domačih filmih, saj to polje zajema ogromno različnih načinov in tehnik ustvarjanja in
dojemanja filma. »Šestdeseta in kasneje tudi sedemdeseta leta so bila čas ekspanzije amaterske
filmske tehnike in tako je nastopil trenutek demokratizacije filmskega medija – v osemdesetih
letih se je ta demokratizacija prenesla na video tehnologijo, danes pa so njeni zastopniki različne
digitalne tehnike. Z demokratizacijo filmske tehnike se je zgodilo tudi to, da so kamere postale
dostopne skoraj tako kot pero, vendar tako kot za pesniško ustvarjanje še zdaleč ni dovolj le
pero, tudi za filmsko ustvarjanje ni dovolj le kamera.«3
Bi lahko domače filme šteli pod dokumentarne in kako je dokumentarni film našel svoj glas v
svetu filma? Dokumentarni film ni bil »izumljen« kot tak. Nastal je iz potrebe po zapisovanju,
ki jo ima človek v sebi že od prazgodovine. Pri prvih dokumentaristih je beleženje izhajalo iz
strasti in raziskovanja novih možnosti in zmožnosti kamere in forme. Dokumentiranje
resničnosti in eksperimentiranje s formo. Medij filma je ljudi navduševal kot noben drug. Tako
so tudi kasnejši amaterski ustvarjalci vede ali nevede ves čas dokumentirali čase, v katerih so
živeli. Amaterji so velikokrat posneli pomembne dogodke in prizore, ki so jih profesionalci
zaradi začrtanega scenarija lahko spregledali.
Film ponuja vidne dokaze o tem, kar je videla kamera, zato daje videz dokumenta. Filmi bratov
Lumière, kot so Odhod iz tovarne, Prihod vlaka, Politi zalivalec rož, Vrtnar in Hranjenje
dojenčka, ponujajo prepričljivost in resničnost. Čeprav so filmi posneti v enem kadru in trajajo
le nekaj minut, nam odpirajo okno v zgodovinski svet. Ta zgodnja dela so po navadi služila kot
»izvor« dokumentarnih filmov z ohranjanjem podobe, kakršno je občudoval vplivni francoski
kritik André Bazin, ko je skozi niz pomembnih esejev v 40. letih 20. stoletja poskušal odgovoriti
na vprašanje »Kaj je kino?«. Zdi se, da so filmi Lumièreja beležili vsakdanje življenje, kot se
je zgodilo. Filmi brez manipulacije razkrivajo skrivnost dogodkov in zdi se, da reproducirajo
dogodek in ohranjajo skrivnost. Film je bil instrument izredne moči; za pridobitev našega
občudovanja ni bilo potrebno pretiravanje ali spektakel.4 Ta neverjeten medij in sposobnost
filmske kamere je spodbudil ustvarjalce, da ga raziščejo. Tako so se pojavljali uprizorjeni in
domiselni filmi, kot je npr. Potovanje na Luno Georgesa Mélièsa, ki nas očara z močjo filmske
fotografije in domišljije. Fascinacija, da film lahko posname nekaj, kar se ni zgodilo, se do tedaj
ni zdela verjetna.

Silvan FURLAN, Ali je bilo kaj avantgardnega, e-KINO, dostopno na <http://www.e-kino.si/2011/no-1112/ali-je-bilo-kaj-avantgardnega> (2. 3. 2020).
4
Bill NICHOLS, Introduction to documentary, Bloomington: Indiana University Press, 2001, str. 83–84.
3
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Slika 1 Brata Lumière, Odhod iz tovarne (La Sortie de l'usine Lumière à Lyon), 1895, črnobeli kratki film, 1'.
Kje se med vsem tem pojavi amaterski in družinski film? Ko filmski medij postane nekaj
dostopnejšega in ne več nenavadnega. Ko nastopijo posamezniki, ki si filmov želijo ustvarjati
zase in za svojo družino, brez potreb po javnem predvajanju ali ustvarjanju dobička. To pomeni
ustvarjati v mediju, ker ga ljubiš. Tisti bolj resni amaterji so se včlanili v kino klube in tam širili
svojo strast.
Režiser dokumentarnih filmov Lance Bird piše o kino klubih kot fenomenu, ki se je začel v
zgodnjih tridesetih letih prejšnjega stoletja, po uvedbi 16-mm filma. Kino klubi so se začeli
resneje razvijati v poznih tridesetih letih prejšnjega stoletja in doživeli vrhunec po vojni v
poznih štiridesetih in zgodnjih petdesetih, doživeli padec v poznih petdesetih in ponovno začeli
rasti z uvedbo super 8 filma v šestdesetih, vse do začetka široke uporabe videorekorderjev sredi
sedemdesetih let.5 Po navadi so imeli kino klubi cilj letno ustvariti film in ga poslati na festival.
Hkrati niso bili orientirani samo v produkcijo filmov, ampak tudi v druženje, deljenje ljubezni
do filma in ustvarjanja. Člani kino klubov so bili tako tisti resni, kot tudi tisti, ki so imeli želijo
spoznati nove ljudi in deliti ljubezen do filma. Člani so se po navadi dobivali enkrat na teden.
Domači in amaterski filmi se pogosto pojavljajo v dokumentarnih filmih kot čas, zamrznjen
zunaj zgodovine. Več eksperimentalnih filmskih ustvarjalcev reciklira domače filme in jih
uporablja v druge zanimive namene. Umetnik in filmski ustvarjalec Péter Forgács svoja dela
ustvarja iz amaterskih filmov, ki so nastali med letoma 1930 in 1960. O amaterskih filmih je
izjavil, da so polni napak. »Večina, recimo, da je 99 % teh domačih filmov dolgočasnih.

5

Lance BIRD, A letter to the editor: cinema clubs and the world of tomorrow, Journal of film and video,
XXXVIII, 1986, str. 39.
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Dolgočasnih in slabih. Torej je potrebno odkopati veliko peska, preden najdete eno unčo zlata.
Toda nenadoma ugotoviš, da je ves ta pesek kot zlato.«6
Velika večina starih amaterskih filmov in domačih posnetkov ne potrebuje določene
manipulacije ali montaže, ker so zanimivi že sami po sebi. Zaradi medija in tehnologije, ki
danes nista več v uporabi, in zapisov o časih in starih običajih. Slikajo nam etnološki, kulturni
in antropološki vidik določenega časa. So polni razkrivajočih trenutkov o tem, kako je bilo
takrat, kako so se počutili, kaj so čutili in kaj so predstavljali. Skozi ta kontekst lahko zaznamo
celotno kulturo, njeno zgodovino in ozadje. Ko filme postavimo v duh današnjega časa, izgubijo
določen čar in kvaliteto. Včasih je bilo čakanje na razvit film, gledanje filmov skozi projektor
in poslušanje zvoka glasnega projektorja poseben spektakel. Danes nam je postalo gledanje
video in filmskih vsebin nekaj vsakdanjega, zato je medij filma nekoliko izgubil na svoji
vrednosti. Vedno pogosteje gledamo filme in videe na domačih napravah, kot so televizija,
računalnik in telefon. Kinodvorane so vedno manj obiskane in pozabljamo na moč, ki jo ima
veliko filmsko platno. A tu in tam so še ljudje, ki cenijo in ljubijo ta neverjeten medij, film.

6

Deirdre BOYLE, Meanwhile somewhere. A discussion with Péter Forgács, Immediacy: a forum for the
discussion of media and culture, dostopno na <http://www.mfjonline.org/journalPages/MFJ37/DeirdreBoyle.htm> (15. 5. 2020).
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3 ANALIZA STARIH 8-MM FILMOV
»Kaj je človek? Ali, natančneje, kaj je bil človek? Ko umre, postane skupek spominov, bežnih
vtisov, ki so jih v drugih pustila njegova dejanja, besede. Njegova narava in osebnost se
vzpostavljata iz fragmentov, anekdot, pričevanj in občutenj drugih, ujeti nekje vmes med
resničnostjo in domnevo. Ko umre, človek postane zgodba. Dokler jo kdo pripoveduje, je živ.«7

Slika 2 Dedek s filmsko kamero »v akciji«.
Filmi, s katerimi se bom ukvarjala, jih analizirala in na koncu iz njih ustvarila dokumentarni
film, so filmi, ki jih je posnel moj dedek med letoma 1964 in 1980. Filmi in tehnologija, ki jo
7

Tina LEŠNIČAR, Občutek, ki se za dolgo naseli vate, Delo, 2. 10. 2019, dostopno na
<https://www.delo.si/kultura/film-tv/obcutek-ki-se-za-dolgo-naseli-vate-233573.html> (23. 5. 2020).
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je uporabljal, so pomemben zapis nekdanjega časa. Dedka sicer nikoli nisem poznala, živi pa v
meni skozi pripovedi in umetniška dela. Zdaj ga spoznavam še skozi 8-mm filme. Vsak filmski
kolut je njegov poseben odtis. Včasih je ta odtis dobeseden. Ko je na filmski trak spraskal linije,
ki ob predvajanju tvorijo zanimivo animacijo. Ko je na trak spraskal črke in iz njih ustvaril
naslov. Vsak način snemanja, premikanja kamere in motivov, ki jih je snemal. In vsakič, ko se
bežno in za trenutek pojavi pred kamero. Preden sem s filmi karkoli delala, sem se hotela z
njimi spoznati, jih natančno pregledati, se seznaniti z vsebino, načini snemanja, najpogostejšimi
motivi, posebnimi motivi, načinom gledanja predmetov in načini snemanja. Kateri prizori so
bili tisti, ki so se mu zdeli vredni filma in njegovega omejenega časa? Vsak filmski kolut je
poseben odtis dedka, ki jih je snemal. Predvsem pa se skozi njegova dela čuti predvsem potrebo
po umetniškemu izražanju in eksperimentiranju. In še pomembneje, po beleženju in
dokumentiranju v različnih medijih. V njem je živela potreba po ustvarjanju in dokumentiranju,
ki jo imam v sebi tudi sama. Med drugim je skozi filme čutiti globoko ljubezen in spoštovanje
do narave in do filma. Na film, še prej pa na slike in fotografije je beležil različne dogodke in
prizore, včasih spontano, včasih skrbno in načrtovano.

3. 1. Tehnologija
Kamero, s katero je snemal, je uporabljal v celotnem obdobju snemanja, ki je trajalo od
približno 1964 do 1980. Ta je bila ruske proizvodnje in se je ročno navijala.

Slika 3 Kamera, s katero so bili posneti družinski filmi.
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Razen dveh filmov, ki sta posneta na film Super 8, so bili vsi ostali posneti na format Standard
8. Na skoraj vsakem filmskem kolutu je številka (od 1 do ...), ki se potem pojavi tudi v dnevniku,
skupaj z opisom vsebine, letom nastanka in barvo filma.

Slika 4 Filmski koluti, ki jih je posnel dedek.
Razlika med Standard 8 in Super 8:
Osemmilimetrski film se pojavi pred filmom Super 8. Film Super 8 ima opazno manjše in
vertikalno postavljene perforacije, s čimer se doseže večji zajem slike, posledično je bila ta tudi
ostrejša. Razlika je vidna na spodnji sliki. Perforacije na Super 8 so očitno manjše in drugače
postavljene, kar omogoča večji zajem slike.

Slika 5 Razlika med 8- in super 8-mm filmom.
Zvezek, ki je nekaj časa služil kot dnevni rokovnik za leto 1962, se je kasneje spremenil v
dnevnik za zapisovanje filmskega materiala. Zapisi segajo od leta 1964 do leta 1980, filmski
koluti so označeni s številkami, zapisano je leto nastanka, barva filma, vsebina, kdo je na
posnetku in kontekst, po navadi je to kraj, kjer je bil film posnet. Na nekaterih straneh sem našla
tudi dva manjša storyboarda in skice za risane animacije.
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Slika 6 in 7 Primer zapisovanja in storyboard.

Slika 8 in 9 Skica za animacijo in animacija.

Za projiciranje filmov je uporabljal projektor Eumig MARK 610 D, MARK 607 D, kupljen v
Novem Sadu.
Po pričevanjih mame in strica so projekcijo gledali na meter krat meter in pol veliki tabli,
posebne vrste plošči, ki ji je dedek narisal črn okvir. V spominu imata, kako so se kot otroci
zbrali in z občudovanjem gledali razvite filme, ki so se predvajali. Gledanje je zaznamoval tudi
glasen in značilen zvok projektorja.

Slika 10 in 11 Projektor in prospekt projektorja.
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Filme sem pregledovala na movioli. Moviolo sem iz druge roke dobila v Italiji. Bila je last
pokojnega amaterskega filmskega ustvarjalca, prodajal pa jo je njegov sin. Stara naj bi bila
preko 60 let. Moviola Goko E-1500 Dual Master 8 je v dobrem stanju, s še delujočo žarnico.
Edina napaka je bila v notranjem ogledalu, kjer je bil manjši del ogledala odlomljen, zato je bil
med pregledovanjem rob slike zamegljen.

Slika 12 Moviola, na kateri sem pregledovala filme.
Pomembno je bilo, da sem filme gledala skozi moviolo in ne projektor, ker bi jih ta lahko
poškodoval. Moviola je veliko bolj nežna in mehanska naprava, imenovana tudi montažna
mizica, namenjena pregledovanju in montaži.
Hiter pregled filmov sem naredila z mamo, ki se večkrat tudi pojavi na posnetkih. Imeli sva tri
filmske večere, kjer sva osmičke vrteli skozi moviolo, zraven pa komentirali. Povedala mi je o
motivih, ljudeh in njenih spominih. Filme sem si po tem zavrtela še velikrat in se z njimi
podrobneje spoznala.
Po pregledu sem ugotovila, da je večina filmov v relativno dobrem stanju. Na nekaterih filmih
se sicer pojavijo poškodovane zlepke, napake ali zob časa.

Slika 13 Primer poškodbe na filmu.
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3. 2. Motivi filmov
Po pregledu filmov sem jih razdelila na sledeče kategorije, pri čemer je treba imeti v mislih, da
je filme težko jasno kategorizirati, ker večina vsebuje več elementov, npr. posnetke narave in
izlete:
-

intimni družinski (posnetki ob rojstvu otroka, filmi, posneti doma, v ožji družini,
prebujanje, preoblačenje, igra otrok doma, intimni posnetki ...),

-

prazniki in posebne priložnosti (rojstni dnevi, božič, novo leto, pust, birma, razne
obletnice, zaključek vrtca ipd.),

-

potovanja, izleti (pohodi, izleti, Češka, morje ...) in družba (prijatelji, širši družinski
krog, pikniki),

-

narava in estetika,

Prizori narave so zelo pogosti in skozi filme se čuti posebno ljubezen do nje, prav tako o njej
piše idilično v dnevniku zapisov o filmih.
Zgodovinsko pomemben film je posnetek popotresnega Breginja in takratnega stanja v vasi.
»Potresi, ki so v maju in septembru leta 1976 prizadeli severovzhodno Italijo, predvsem
Furlanijo, so imeli grozljive posledice tudi v severozahodni Sloveniji. Na srečo pri nas
smrtnih žrtev ni bilo (v Italiji 987), nastala pa je ogromna gmotna škoda tako v Posočju kot
tudi drugod v severozahodni Sloveniji (...). Največjo škodo so potresni sunki povzročili v
vaseh Breginj, Ladra, Smast, Trnovo in Srpenica. V teh naseljih je že po majskem potresu
ostalo brez strehe nad glavo več kot 80 % prebivalcev.« 8
Film beleži Breginj po potresu in prikazuje stanje vasi in ljudi, po njivah postavljene šotore in
prikolice, hiše v razsulu, označene z rdečimi križi, itn.

Slika 14 in 15 Sličici iz filma popotresnega Breginja.

8

Potresi leta 1976 v Furlaniji in njihove posledice v Posočju, Agencija Republike Slovenije za okolje, dostopno
na <http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20aktivnost/potres1976.html> (15. 6. 2020).
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-

igrani film.

En bolj zanimivih filmov je kratki igrani film z naslovom Ko bi znala čarati, ki ga je avtor
posnel, medtem ko je Janja pisala domačo nalogo. Je zabaven film o punčkinih sanjah,
domišljijah in čaranju. Janja samo z dvigom prsta pomije posodo, pospravi posteljo in spreminja
svoja oblačila. Domiseln in lahkoten film vsebuje tudi trike, kot je npr. uporaba stekla za
poseben učinek čaranja. Film se zaključi z naslovom in podpisom avtorja. Janja se snemanja
filma spominja in ga opisuje kot lep spomin, kjer ji je oče narekoval, kaj naj počne, mama pa
jima je bila v pomoč s pospravljanjem in preoblačenjem – bili so prava majhna družinska
filmska ekipa.

Slika 16 in 17 Štefko Kokole, sličici iz kratkega igranega filma Če bi znala čarati, 1964,
kratki igrani film, 1' 45''.
Uporaba otrok v ljubiteljskih razvedrilnih filmih je logična, po navadi so se otroci pojavljali v
filmih zaradi praktičnosti. Bili so preprosto »tam«, del večine družinskih gospodinjstev in
venomer pripravljeni sodelovati. Namesto da so bili zgolj pasivne žrtve neizogibnih družbenih
sil, so tu aktivni oblikovalci pripovedne zgodbe.
Na istem filmskem kolutu se pojavijo tudi poskusi animacije stop motion, s premikanjem in
dopolnjevanjem skulpture iz otroških igrač, ki se ji na koncu pridruži še otrok. Pojavi se tudi
narisana animacija otroka, ležečega na hrbtu, ki miga z rokami in nogami. Narejena je bila v
namen beleženja rojstva otroka.
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Slika 18 Risana animacija otroka.
Pojavijo se tudi intervencije na film, kot je praskanje naslova filma na filmski trak ali praskanje
abstraktnih linij na trak, ki ustvarjajo zanimivo animacijo ob projiciranju.

Slika 19 Linije, spraskane na film, ki tvorijo animacijo.
Pri nekaterih filmih je prišlo tudi do dvojne ekspozicije.

Slika 20 Primer dvojne ekspozicije.

Filmi so, bolj kot igrani filmi, slikarski in risarski poskusi, polni lahkotnosti, zabave in
eksperimentiranja, užitka v početju tega, kar delaš, brez obremenjevanja in pritiskov. To, kar
beseda amater tudi pomeni.
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4 NAČINI REPREZENTACIJE DOKUMENTARNEGA FILMA
Vsak film je dokumentarni film, ker priča o kulturi in družbi, ki ga je ustvarila. Lahko bi rekli,
da obstajata dve vrsti filmov: dokumentarni filmi uresničevanja želja in dokumentarni filmi, ki
zastopajo družbo. Vsaka vrsta pripoveduje zgodbo, vendar ima vsaka od teh različno vrsto
pripovedi.9 Dokumentarni film ni reprodukcija resničnosti, je reprezentacija sveta, ki ga že
zasedamo. Pokaže določen pogled na svet, pogled, na katerega morda še nikoli nismo naleteli,
čeprav nam je ta vidik reprezentacije znan.10 Dokumentarni film nam lahko odpre drugačen
pogled na svet, v katerem živimo. Prisili nas, da na vsakdanje reči gledamo skozi drugačne oči
in se sprašujemo o tematikah, ki obkrožajo svet.
Za razliko od fikcije se dokumentarni filmi raje kot z izmišljenimi dogodki ukvarjajo z dejstvi,
resničnimi ljudmi, kraji in dogodki. Tukaj lahko najdemo povezavo z družinskimi filmskimi
ustvarjalci, ki snemajo svet, kakršen je.
Dokumentaristi verjamejo, da ne ustvarjajo novega sveta, raje dokumentirajo in beležijo tega,
ki že obstaja. Veliko dokumentaristov ohranja preprosto in nevsiljivo strukturo. Želijo, da
njihova različica dejstev nakazuje na videz naključno strukturo samega življenja.11

4. 1. Dokumentarni načini reprezentacije po Nicholsu
Bill Nichols je razdelal šest stopenj dokumentarnih načinov reprezentacije. Temeljno načelo
metodologije izvira iz prepričanja, da se dokumentarni film nenehno spreminja in nadgrajuje.
Dokumentarne načine reprezentacije deli na poetski, razlagalni, opazovalni, participacijski,
refleksivni in performativni tip dokumentarca.
Poetski način si teren deli z modernisti avantgarde. V svoji naraciji žrtvuje konvencionalno
kontinuirano montažo in pomembnost specifične lokacije ter več pozornosti posveti času in
prostoru, raziskuje asociacijske vzorce, ki vključujejo časovno ritmičnost in prostorsko
jukstapozicijo. Družbeni akterji redko zavzamejo polnokrvno obliko karakterjev s psihološko
kompleksnostjo in fiksnim pogledom na svet. Ljudje funkcionirajo v skladu z drugimi objekti
kot surov material, ki ga je filmar izbral in uredil v poljubne asociacije in vzorce. Poetični način
spretno ponuja alternativne možnosti razlage, za razliko od transferja direktne informacije. Ta

9

NICHOLS 2001, op. 4, str. 1.
Prav tam, str. 20.
11
Louis GIANETTI, Razumeti film, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2008, str. 387.
10
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način poudarja razpoloženje, ton in prikazuje veliko več znanja ali razlaganja. Retorični element
ostane nerazvit.12
Primer filma: Dež (Joris Ivens, 1929)
Razlagalni način gledalce nagovori direktno, z naslovi ali glasovi, ki ponudijo določeno
perspektivo, predlagajo argument ali obnovijo zgodovino. Razlagalni filmi se v prvi vrsti
zanašajo na težo informacije, ki je podana z besedo. Slednja ima tu večjo vlogo kot slika, ki ji
je bolj v podporo kot ilustracija zraven besedila. Ta način želi poudariti objektivnost z dobro
podprto argumentacijo – slikovno in besedno. Tako poudarja občutek objektivnosti in lahko
presoja dejanja iz zgodovine.13
Primer filma: Zmagoslavje volje (Leni Riefenstahl, 1935)
Opazovalni način je vzklil, ko se je v šestdesetih letih pojavila nova oblika dokumentacije,
katere načelo je bilo, da filmski ustvarjalec dogajanje samo opazuje, brez očitnega
posredovanja. Ta način je postal mogoč z napredkom tehnologije, oprema je postala manjša in
lažje prenosljiva, s sliko pa je bilo mogoče posneti tudi zvok. Ustvarjalec se je tako lahko prosto
in nemoteno gibal ter snemal dogajanje okoli sebe. Nastajali so filmi s spontanim opazovanjem
dogajanja. Kar se je dogajalo, je bilo posneto in to smo tudi gledalci videli. Niti v montaži ni
bilo večjih intervencij. Neaktivnost filmskega ustvarjalca prisili gledalca, da zavzame
aktivnejšo vlogo v določanju pomena tega, kar vidi in sliši. Vidimo to, kar bi se zgodilo, če
kamere ne bi bilo tam.14
Primer filma: Zmaga na morju (Henry Solomon in Isaac Kleinerman, 1952–53)
Pri participacijskem tipu nam filmar pokaže, kako se znajde v dani situaciji in kako jo doživlja.
Tako postane aktiven karakter v zgodbi. Ta način so kasneje posnemali Francozi in ga
poimenovali cinema verite. Skozi ta tip vidimo, kako filmar in subjekt ustvarita razmerje, njun
odnos, oblike moči in nadzora, ki se vzpostavijo. Ta način ustvari neke vrste dnevniški zapis,
refleksijo dogodkov, ki vključujejo ustvarjalca in razkrijejo njegovo osebnost. Ni pa to edina
oblika participacije, to lahko zaznamo tudi skozi intervjuje, kjer pride do srečanja filmarja in
subjekta. Kot opazovalci imamo občutek, da smo priča dialogu med ustvarjalcem filma in

12

NICHOLS 2001, op. 4, str. 102–105.
Prav tam, str. 105–109.
14
Prav tam, str. 109–115.
13
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subjektom. Te lastnosti dajo filmu določeno privlačnost prepleta zgodovine in specifične
osebne perspektive.15
Primer filma: Prevzem (David in Judith MacDougall, 1981)
Refleksivni tip ne sledi več ustvarjalcu in sodelovanju z drugimi družbenimi akterji, ampak
sodeluje z gledalci in z njimi govori ne le o zgodovinskem svetu, ampak tudi o problemih in
težavah, s katerimi se srečujemo. Med vsemi tipi refleksivni vsebuje največ zavedanja in
samorefleksije. To prisili tudi gledalca, da doživi »aha« efekt in zavzame globlji pogled.16
Primer filma: Surname Viet Given Name Nam (Trinh T. Minh-ha, 1989)
Za performativni način je značilno, da je pomen izrazito subjektiven in razlag neskončno.
Raziskuje znanje, njegovo kompleksnost, s poudarkom na njegovih čustvenih ravneh.
Performativni način zagovarja tezo, da dokumentarni film ni okno v svet niti objektivna
predstavitev neke resničnosti, temveč venomer subjektivni pogled avtorja, ki nikoli ne more
biti neoseben, saj je avtor, tako kot protagonist, le eden izmed subjektov. Filmi se manj
ukvarjajo z retoričnimi ukazi ali imperativi kot pa z občutkom lastne odzivnosti. Odzivnost
ustvarjalca želi posnemati gledalčevo lastno odzivnost.17
Primer filma: Noč in megla (Alain Resnais, 1955)

Dokumentarni film Dve podobi nekega popoldneva vsebuje skoraj vsako od opisanih tipov
reprezentacij. Težko bi bilo film postaviti v le eno od teh kategorij. Čeprav sem ga označila za
poetsko-razlagalni dokumentarec, je veliko več kot to. Danes se tipi dokumentarnih filmov
prepletajo, pokrivajo in postajajo hibridni. V filmu se pojavljajo fragmenti, asociacijska
montaža in abstraktni vzorci, ki ustvarjajo časovno ritmičnost. Film vsebuje direktno
nagovarjanje, razlaganje tehnike, dogodkov in spominov.

15

Prav tam, str. 115–124.
Prav tam, str. 125–130.
17
Prav tam, str. 130–137.
16
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5 PRODUKCIJSKE FAZE FILMA DVE PODOBI NEKEGA POPOLDNEVA
»Modrost režije je vzpostavljanje odnosa med tistim, kar se ne vidi, je izven okvirja, in tistim,
kar se vidi na platnu. Zabloda je misliti, da je film sestavljen samo iz tistega, kar vidimo na
filmskemu platnu.«18
Dr. Dušan Stojanović

5. 1 Razvoj teme in ideje
Do starih osemmilimetrskih filmov imam poseben odnos. Ko jih vrtim, jih gledam pozorno in
z občudovanjem. Zanimalo me je, kako bi jih oživela in iz njih ustvarila novo pomensko celoto,
kako jih predstaviti na zanimiv način in postaviti v kontekst današnjega časa. Najbolj ustrezna
forma se mi je zdel dokumentarni film. Nisem želela, da bi bil film zgolj razlagalni tip
dokumentarca in ilustracija. Poskusila sem se poigrati z zvoki, montažo ter hkrati ohranjala
nekatere zakonitosti klasičnega dokumentarca. Dve podobi nekega popoldneva je film, ki meša
dokumentarne, igrane in abstraktne elemente. Prepleta več načinov dokumentarnega tipa
reprezentacije. Znotraj dokumentarnega tipa se pojavi tudi igrani tip. Struktura filma ni
neposredna naracija, ampak serija fragmentov.
Ko sem prvič videla stare filme, sem pomislila na to, da bi iz njih ustvarila novo podobo, ki bi
orisovala pretekle čase. Prvotna ideja se od končne različice precej razlikuje. Sprva sem želela
združiti osemmilimetrske filme v novo pomensko celoto in jim dodati zvok. Kasneje se je ideja
razvila, dodala sem še svoje filme in posnela intervjuje, ki še bolj podkrepijo doživljanje starih
osemmilimetrskih filmov. Na koncu je nastal film, ki oriše stik današnjega in preteklega časa
skozi spomine in asociacijsko montažo.
Tema filma je stik preteklosti, sedanjosti in spominov.

5. 2 Vsebina in zgodba
Uvodna sekvenca filma se začne z Jankom, ki se spominja zvoka stare kamere, s katero so bili
posneti 8-mm filmi. Uvodni sekvenci sledi naslov filma: Dve podobi nekega popoldneva.

18

Matija NOVAKOVIĆ, dr. Dušan Stojanović o filmu, YouTube, 12. 12. 2013, dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?v=P-5VMAP6CZY> (2. 6. 2020).
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Slika 21 in 22 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, Janko s kamero in naslov.

Preide v potovanje kamere po Krnu in skoči na star film Krna skozi oči dedka. Kadra podkrepi
recitirana poezija Ivana Volariča Fea Jaz. Namen verzov je razumeti, da smo povsod. Jaz sem
narava in narava je jaz.

Slika 23 in 24 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, Krn danes in Krn nekoč.

Janko pove nekaj o svojem očetu in njegovih začetkih filmskega ustvarjanja. Skozi sekvenco
izvemo, da je bil Jankov oče geodet, ki se je najprej začel ukvarjati s fotografijo in si kasneje
kupil kamero ruske proizvodnje, s katero je začel snemati in eksperimentirati.

Slika 25 in 26 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, Janko pripoveduje.
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Skoči v črnino, ob kateri slišimo zvoke tresenja premetov. Ti oponašajo zvok potresa v Breginju
leta 1976. Iz teme se prikaže posnetek oltarja in razbitin. Nadaljujejo se posnetki Breginja po
potresu, stanje vasi, ljudi, prikolice, šotori ...

Slika 27 in 28 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, Breginj po potresu.

V naslednji sekvenci spremljamo Janka in Janjo, ki vrtita film skozi moviolo. Zraven
komentirata in se spominjata dogodkov in krajev iz filma. Izvemo, da sta Janko in Janja brat in
sestra, ter časovno opredelitev filma, ki si ga vrtita. Po prevrtenem filmu se zavedata preteklosti
in trenutkov, ki sta jih doživela.

Slika 29 in 30 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, Janko in Janja gledata filme.

Iz teme se zavrti osemmilimetrski film hriba, ki se v podobnem ritmu nadaljuje v posnetek hriba
z današnje perspektive. Pokaže se Janja, ki nam opisuje dogodek izpred približno petinpetdeset
let na istem kraju, kjer je kot majhna deklica tekla po polju tako, kot ji je to naročil oče.
Izmenjujejo se današnji in pretekli filmi, na koncu se pokaže Janja danes na enaki poziciji kot
majhna deklica v filmu.
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Slika 31 in 32 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, Janja se spominja snemanja in
Janja kot otrok.

Vzdušje dvigne glasba, ki se pojavi ob sekvenci, ki se začne z obrazom nasmejane Janje kot
majhne deklice. Nadaljujejo se črno-beli filmi družine, ki dela snežaka. Veseli trenutki, ki jih
podkrepi glasba. Konča se s kadrom Krna v mesečini in zvokom morja, ki že napove naslednjo
sekvenco.

Slika 33 in 34 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, družina pred kamero in Krn v
mesečini

Sledimo motornemu čolnu danes, ki preskoči na star 8-mm film opazovanja morja in stare ladje
Rex z razgledne točke.

Slika 35 in 36 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, morje danes in opazovanje z
razgledne točke.
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Vidimo Janjo, ki nam pove o spominih, kako je nastal kratki igrani film, medtem ko je pisala
domačo nalogo. Film govori o deklici, ki samo s prstom pospravi posodo, pričara hrano,
pospravi posteljo in se preobleče. Pove, da je pri nastanku filma sodelovala celotna družina, pri
čemer je oče snemal, mama pomagala s pospravljanjem in preoblačenjem, Janja pa igrala. Na
koncu izvemo, da je Janja komaj čakala, da bo film razvit.

Slika 37 in 38 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, Janja se spominja in kratki
igrani film.

Pojavi se Janko, ki pove, kako so filme gledali in predvajali. Zbralo se je 10 do 12 otrok, oče je
naredil platno, ki mu je dodal črno obrobo, da je izgledalo kot v kinu. Ob predvajanju se otroci
niso mogli načuditi in so film gledali z očmi kot »cinque cento lire« (v it. petsto lir).

Slika 39 in 40 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, Janko govori o projiciranju
filmov.

Janka prekrije praskana animacija z glasnim zvokom projektorja v ozadju. Črte, ki jih je dedek
spraskal na začetni del filma, t. i. blank, in ob predvajanju tvorijo zanimivo animacijo. Po
animaciji se pojavita Janko in Janja in čez njiju se vrti projekcija.
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Slika 41 in 42 Sličici iz filma Dve podobi nekega popoldneva, animacija iz linij ter Janko in
Janja.

5. 3 Naslov
Naslov je pomemben del filma, saj lahko človeka privabi ali odvrne od gledanja. Prva ideja
naslova je bila Kino KOKO (Koko je bil vzdevek dedka, ki je snemal stare osemmilimetrske
filme). Po premisleku sem ugotovila, da niso osrednji del zgodbe samo njegovi filmi in film ni
samo o njem; je o življenju, zgodovini, spominih in sedanjosti, tudi skozi moje oči.
Idejo za naslov sem dobila med brskanjem knjige s poezijo Ivana Volariča Fea. Izbrala sem
naslov Dve podobi nekega popoldneva. Ustrezen se mi je zdel, ker je to natanko to, kar moj
film reprezentira. Reprezentira dve podobi, eno skozi moje oči, drugo skozi dedkove. Vsak od
naju se je v nekem trenutku pojavil na določenem kraju in tam zajel, kar ga je najbolj
impresioniralo in prevzelo.

5. 4 Predprodukcija
Predpriprava za ustvarjanje filma je izgledala tako, da sem najprej zbrala in večkrat pregledala
stare filme, iskala tiste kadre, ki so me najbolj presunili, se me dotaknili in v katerih sem videla
potencial. Izbira filmov mi je včasih predstavljala problem, ker je veliko takih, ki so zelo
estetski in dobro posneti, ampak niso sodili v zgodbo in njen koncept. Filme sem premontirala,
premaknila kadre, zaporedje, jim dodala zvok in iz njih ustvarila novo celoto.
Snemala in iskala sem potencialne ambientalne zvoke, ki bi dopolnili sliko. Hkrati sem brskala
med svojim arhivom videov in našla več takih, ki so dopolnili stare filme. Odločila sem se
posneti nekaj kadrov in intervjujev, ker velikokrat gledati stare filme brez razlage ni dovolj.
Razlaga lahko filme podkrepi in jim da večjo moč.
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Film je mešanica starih osemmilimetrskih filmov avtorja Štefka Kokoleta, ki jih dopolnjujem s
svojimi, današnjimi filmi, posnetimi z digitalno kamero. Na starih in današnjih filmih se
pojavljajo enaki kraji, snemani na podoben način. Veliko prizorov krajine sem posnela, še
preden sem videla stare 8-mm filme, in ugotovila, da sem jih zajela na podoben način, kot npr.
potovanje s kamero po gori Krn in spremljanje ladje na morju.
Pomanjkljivost dokumentarnega filma je velikokrat svetloba. Nekatere trenutke želiš zajeti v
danem trenutku in pri tem večinoma nimaš nadzora nad svetlobo. Gradi se na emocijah in
danem trenutku. Med snemanjem intervjujev nisem imela dodatne osvetlitve, sem pa kljub
temu, ko sem imela to možnost, iskala najbolj fotogenične in estetsko primerne lokacije za
kamero.
Kadre, na katerih se pojavljata Janko in Janja, sem snemala v bližnjem planu in iskala zanimive
detajle. Oči so zelo pomemben dejavnik, saj nam lahko razkrijejo čustva in zgodbo. Nastala je
intimna razdalja, skozi katero se lahko gledalec naveže na protagoniste.
Odločila sem se za snemanje iz roke, brez uporabe stojala. Na ta način so bili posneti tudi stari
osemmilimetrski filmi. Ta element se mi zdi zelo pomemben, ker nam gibanje kamere daje
svobodo premikanja in občutek opazovanja. Med gibanjem kamere se spreminjajo razdalja, kot,
perspektiva in višina. Gledalec dobi občutek, da potuje s sliko. Izbor gibanja kamere vpliva na
vtis, ki si ga bo gledalec ustvaril, prav tako pa vodi gledalčevo razumevanje opazovane akcije.
Posnetek, ki je posnet iz roke, ima na nas drugačen učinek kot statični posnetek. Tu se kamera
lahko bolj približa, pomika med ljudmi ipd. Deluje tudi kot izraz osebnega mnenja.

5. 5 Zvok
Med bolj prezrtimi elementi filma je zvok, ki ga velikokrat preslišimo, a tvori zelo pomemben
del. Uporaba zvoka je zelo kompleksna, ker ima zelo pomemben vpliv na to, kako bomo
gibljivo sliko dojemali. Zvok ustvarja naš način čutenja. Naše telo se na zvok odziva drugače
kot na sliko. Če smo blizu glasnega objekta, je zvok močnejši, kot če bi bil bolj oddaljeni.
Filmski zvok ima to sposobnost, da usmeri našo pozornost na določen del slike, opozarja ali
namiguje na stvari, ki jih je treba gledati. Različni zvoki povzročajo različne fizične ali čustvene
reakcije in ustvarjajo percepcijo tega, kako doživljamo film. Imamo zvoke, ki so del slike, so
bili posneti simultano s sliko, ter zvoke, ki so bili kasneje dodani, in druge. Vir zvoka oblikuje
naša pričakovanja. Tudi tišina je zvok in lahko ustvarja napetost, kjer se gledalec osredotoči na
zaslon in je v pričakovanju zvoka. Vsekakor pa sta zvok in slika tesno povezana.
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Začela sem eksperimentirati in uporabljati različne vrste zvokov, od narave, popačenih zvokov,
glasbe, do recitalov ipd. Gre za igro med sliko in zvokom in na kakšen način to vpliva na
atmosfero gledanja. V svojemu filmu sem uporabila ogromno različnih zvokov,
eksperimentirala in poskušala najti zvok, ki bo čim bolj podkrepil sliko. Stari osemmilimetrski
filmi so brez zvoka, zato sem tukaj morala dobro razmisliti, kakšna bi bila zvočna podlaga.
Ponekod sem uporabila ambientalne zvoke, drugje zvok glasnega projektorja ali zvok osebe, ki
govori o filmu. Zvok tvorijo tri vrste, to so govor, glasba in zvok okolice.
Uporabila sem glasbo umetnice Nike Solce, ki popestri film in naredi ločnico med sekvencami.
Glasba ustvari prehod med čustvenim prizorom brez dialoga. Glasba prav tako vpliva z ritmom,
melodijo, harmoničnostjo in instrumentalnostjo. Glasba, ki sem jo uporabila, ustvari prijetno
vzdušje, razbremeni gledalca in nanj vpliva harmonično ter ustvari čustveno ozračje.
V filmu uporabim tudi zvočni most, kjer se zvok naslednjega prizora že pojavi v prejšnjem in
nas tako pripravi na nadaljevanje.
Ena bolj zahtevnih sekvenc z zvokom je bil film o punčki, ki zna čarati. Treba je bilo oponašati
in orisati veliko različnih zvokov in jih združiti v smiselno zvočno celoto.

5. 6 Produkcija
Del filma je nastal spontano in nenačrtovano, pri tem sem eksperimentirala in dajala skupaj
osemmilimetrske filme in iskala, kateri zvok bi jih najbolj podkrepil. Z eksperimentom sem
začela marca, takrat tudi posnela Janjo, ki se na kraju, kjer je bil posnet star film, spominja
poteka snemanja. Ves čas sem iskala in snemala potencialne zvoke, ki bi pristajali filmu.
Konec maja sem posnela še Janka, ki se spominja, kako je Štefko snemal, opiše kamero, potek
razvijanja in projiciranja. Pred Janjo in Janka postavim moviolo, skozi katero si zavrtita enega
od filmov in ga komentirata. Čez njiju spustim projekcijo, ki jo gledata.
Izbrati sem morala primerno lokacijo, najti belo steno za projekcijo in dobro svetlobo. Čeprav
v dokumentarnem filmu protagonisti ne igrajo, sem imela kot režiser vseeno določen nadzor
nad dogajanjem. Protagonistoma sem naročila, naj izvajata določeno dejavnost (npr. glejta film
in komentirajta), gledata v določeno smer, govorita na določen način ipd.
Konec maja in junija sem montirala, pregledovala filme, si zapisovala minute iz filmov, ki so
se mi zdeli uporabni, in si zapisovala, kaj moram še posneti ali spremeniti.
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5. 7 Postprodukcija
Montaža je zelo pomemben element filma in močno oblikuje gledalčevo izkušnjo. »Montažo
bi najprej označila za postopek, ki pripada zadnji fazi izdelave filmov, postprodukciji. Montaža
slike, montaža zvoka, mešanje ter laboratorijska dela tvorijo tisto, kar imenujemo tudi zaključna
dela. Za Alana Resnaisa je to 'konec, ki mu ni konca'.«19
Predstavljajte si montažo filmov nekoč, ko so bili filmi snemani še na trak. Yann Dedet pravi,
da je Fancios Truffaut veliko delal na projekciji, na ameriški način, z več kot eno projekcijo na
teden. Med projekcijami je ves čas govoril, predvsem o tem, kaj pri montaži ni v redu. Montažer
pa je moral delati zapiske o vsem, kar ga je pri ogledu filma motilo. Ob vsaki naslednji projekciji
je Truffaut govoril manj, kajti delo se je izboljševalo in film je postajal podoben njegovim
predstavam.20
Pogosto je težko rezati kadre, na katere smo se navezali, ker so lepi in zanimivi ali zato ker jih
je bilo težko posneti; a kaj, ko se ne vklapljajo v film in mu bolj škodijo, kot koristijo.21 Rabiger
predstavi montažo in postprodukcijo kot svojevrstno umetnost, kot kreativen proces, kjer je
montažerjeva vloga, postati virtualni režiser. Montiranje dokumentarnega filma ni zgolj
sledenje načrtu, ampak je svojevrsten performans, zgrajen iz pomešanih in nepopolnih
slikovnih in glasbenih koščkov. Med montažo dokumentarca je treba videti, poslušati, čutiti,
misliti, se prilagoditi in si kar najbolje predstavljati, kako sestaviti film, da bo izkoristil svoj
polni potencial.22
Moja naloga je bila najti zgodbo in videti, kam me bo peljala, biti dovolj odprta za spreminjanje
poteka montaže in razvoja zgodbe. Pri filmu je treba najti najboljšo zgodbo in najboljši način,
kako jo povedati. Začetek montaže je potekal zelo spontano. Zbrala sem najbolj zanimive
osemmilimetrske filme in jih poskusila združiti v smiselno celoto ter zanje poiskala zvok.
Pogosto sem uporabila zatemnitev, kjer se sliši samo zvok. To da gledalcu priložnost, da zvok
in trenutek doživi še intenzivneje. Tema deluje tudi kot ločnica med sekvencami. V filmu
vidimo kadre, kjer se protagonist vrne v preteklost (v mojem primeru Janja, ki se spominja,
kako so snemali) in se izmenjujejo pretekli in današnji filmi, torej t. i. flashback.

19

Dominique VILLIAN, Montaža, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2000, str. 9.
Prav tam, str. 23–24.
21
Prav tam, str. 31.
22
Michael RABIGER, Directing the documentary, Burlington: Focal Press, 2015, str. 207.
20
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5 ZAKLJUČEK

Biti občutljiv na svet, ki nas obdaja, in imeti to sposobnost, da ga zajameš na film. Film je
navdihujoč medij, s katerim se drugi težko primerjajo. V današnji vizualni in hitri kulturi je
izgubil svojo moč. Digitalizacija prinaša s seboj svoje prednosti, ki so hkrati lahko tudi slabosti.
Analogna tehnologija je prinašala več občutljivosti in odgovornosti za vsako sličico, ki jo je
posameznik zajel na filmski trak. Čeprav nam današnja tehnologija omogoča določene stvari,
ki jih analogna ni bila zmožna dosegati, ima snemanje na filmski trak še vedno posebno vlogo,
ampak se je s tem, ko se je izpodrinila analogna tehnologija, izgubila tudi senzibilnost. Film in
video vsebine so postale nekaj običajnega in vsak dan smo bombardirani z različnimi
vsebinami. Le nekaj je posameznikov, ki še vedno cenijo občutljivost filmskega traku. Prvi
filmi so ljudi navduševali, presenečali in v njih vzbujali različne občutke. Gledati film je bila
fascinacija. Ni bilo potrebno pretiravanje ali pretirano manipuliranje, dovolj je bil nekajminutni
statični posnetek dogajanja, ki je ljudi prevzel in navdušil.

Imeti v roki stare filme in gledati sličice je popolnoma drugačen občutek od današnjega
instantnega in digitalnega medija. Imeti v rokah kamero, s katero so bili posneti stari 8-mm
filmi, kamero, ki danes izgleda kot predpotopna in se ji tisti, ki niso doživeli njenega delovanja,
zelo čudijo, ter gledati filme nekoga, ki je ta medij ljubil, cenil in imel do njega poseben odnos,
je nekaj posebnega. Vsakič znova me gledanje in vrtenje starih osemmilimetrskih filmov skozi
moviolo ali projektor prevzame in odpelje v nov svet. Navsezadnje je film pripovedovanje
zgodbe. Pripovedovati na senzibilen način, ki ga gledalec začuti.

Diplomsko delo zaključujem s citatom dr. Dušana Stojanovića, ki pravi, da film ni kopija,
ampak je simbol časa.23 Tako naj moj film služi kot simbol in presek današnjega in preteklega
časa.

Matija NOVAKOVIĆ, dr. Dušan Stojanović o filmu, YouTube, 12. 12. 2013, dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?v=P-5VMAP6CZY> (2. 6. 2020).
23
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