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intervju / Ta ka ši Makino, eksperimentalni filmar

Sence in odsevi na gladini

...................................................................

T Tina Poglajen

...................................................................

J

aponski umetnik in eksperi-

mentalni filmski ustvarjalec

Ta ka ši Makino je v domovini

študiral filmsko fotografijo, na-

to pa se je v Londonu posvečal

študiju filmske glasbe in sve-

tlobe. Njegove filme so večkrat na-

gradili na mednarodnih festivalih,

med drugim v Rotterdamu, kjer je

za svoj kratki film G e n e ra to r p re j e l

tigra. Filme ustvarja v mnogih plas-

teh – bodisi na filmu bodisi digital-

no – in z večkratno ekspozicijo, za-

radi katere se podobe vode, mest in

ljudi začnejo zlivati ena v drugo in

postanejo abstraktne; še več, dajejo

celo občutek, kot da izginja sama

p ovršina platna.

Po eni strani Makino v svoje filme

vnaša občutek mrzlične zmedenos-

ti, po drugi strani pa se zdi, da ab-

straktni kaos vselej vodi nekakšen

ši rši red. Njegove filmske podobe so

včasih mirne in sanjave, drugič pa

delujejo skoraj kot vizualni krik.

Makino se z gledalcem ves čas poi-

grava, saj tistega, kar smo zagledali

v enem hipu, v naslednjem že ni

več, saj je postalo nekaj povsem

drugega. Minuli teden so v Sloven-

ski kinoteki predstavili izbor njego-

vih kratkih filmov, projekcije pa se

je udeležil tudi reži s e r.

Va š film Eve se zdi povsem drugačen

od drugih, saj je sestavljen iz povsem

konkretnih podob vode in žice, česar

v vaših novejših, abstraktnih filmih

ne vidimo več.

E ve sem naredil leta 2002, torej

pred skoraj šestnajstimi leti, ko

sem končal šolanje na univerzi.

P re i z ku šal sem različne tehnike,

med drugim tudi kolaže. Nato sem

dobil idejo za film, ki bi bil kombi-

nacija animacije in dvojne ekspozi-

cije, vendar takrat še nisem imel

profesionalne opreme, s katero bi

lahko delal. Prav zato sem ga naslo-

vil E ve – zdelo se mi je, da ta film

predstavlja začetek mojega filmske-

ga ustvarjanja.

Spremenili ste tudi način dela –

filmski trak ste zamenjali za

digitalno tehnologijo. Lahko kaj

poveste o tem?

Najprej sem hotel delati samo s fil-

mskim trakom, vendar je to zelo

drago. Pred kakšnim desetletjem

sem se zato odločil, da bom filme

snemal na filmski trak, montiral in

prikazoval pa jih bom digitalno. To

je bila zame zelo težka odločitev –

najprej se mi je zdelo, da to sploh

niso moji filmi. Vendar sem nato

opazil, da lahko ustvarjam veliko

hitreje; včasih sem lahko naredil le

en film na tri leta, zdaj pa naenkrat

štiri ali pet na leto. Treba je prizna-

ti, da se je digitalna tehnologija zelo

zato je naslov enega izmed njih G e-

n e ra to r . Če sem iskren, sem ga naj-

prej hotel poimenovati G e n e ra to r

domišl j i je , potem pa se mi je zdelo,

da bo to preveč, zato je ostal samo

G e n e ra to r . Naslov pove, kaj od ob-

činstva pričakujem. Želim si na-

mreč, da bi film gledali na nešte to

različnih načinov, saj bi pri njih de-

lovanje domišljije in podobe, ki nas-

tajajo v mislih, šele spodbudil.

Kako delate z različnimi plastmi

podob in koliko jih običajno je?

Nikoli ne štejem plasti, ker jih je

preveč. Vse se je začelo z Ghost of

OT 3 0 1 , ki je bil pravzaprav zamišljen

kot testni film in sem ga naredil v

dveh dneh. Po navadi ne snemam

konkretnih podob, potem pa se mi

je posvetilo, da jih lahko uporabim

okrog sto in bodo skupaj delovale

kot površina vode. Za ta film sem to-

rej snemal Tokio, njegove stavbe,

t a m ka j šnje ljudi. Včasih uporabljam

tudi arhivsko gradivo, ki ga spet raz-

poredim v nešteto plasti in pri njem

nekoliko spreminjam svetlobe in

barve. Pri On Generation and Corrup-

tion se mi zdi, da sem tako dosegel

impresionističen učinek. Plasti po-

dob na filmskem traku pa imajo

povsem drugačen učinek, kot če so

digitalne. Filmski delci, ki so občutlj-

ivi za svetlobo, se začnejo mešati,

medtem pa se to pri digitalnih pik-

slih ne zgodi tako elegantno.

Kako poteka sodelovanje z

glasbeniki, kot je Jim O’Ro u r ke?

Zdi se, kot da glasba v vaših filmih

deluje kot druga pripoved.

Druga pripoved, to mi je zelo všeč.

Po navadi najprej popolnoma do-

končam video. Poskušam se domisli-

ti, kakšna glasba bi šla zraven. Vča-

sih jo naredim sam. Večkrat pa za

pomoč prosim ljudi, kot je Jim, a mu

dam le okvirne smernice: razložim

mu strukturo filma, kje intenzivnost

pada in kje narašča, kje so vrhovi in

padci. V zadnjih dvanajstih letih sva

na ta način veliko sodelovala. ×

V filmih se poigravam s

stvarmi, kot so odsevi na

gladini vode in sence.

Razlog, zakaj nisem hotel

več uporabljati konkretnih

podob, je ta, da sem hotel,

da bi moji filmi spodbujali

delovanje domišl j i j e.

izb oljšala. Bistvene značilnosti fil-

ma so se ohranile tudi po prenosu

na digitalni medij, zato sem se s

tem končno sprijaznil.

Na kakšen način bi si želeli, da

občinstvo gleda vaše filme? V mislih

imam predvsem novejše, abstraktne

filme, kakršen je Generator.

V dvajsetih letih ustvarjanja sem

naredil več kot petintrideset filmov,

v katerih se poigravam s stvarmi,

kot so odsevi na gladini vode in

sence. Razlog, zakaj nisem hotel več

uporabljati konkretnih podob, je ta,

da sem hotel, da bi moji filmi spod-

bujali delovanje domišljije. Ravno

»Plasti podob na filmskem traku imajo povsem drugačen učinek, kot če so digitalne. Filmski delci, ki so občutljivi za

svetlobo, se začnejo mešati, medtem pa se to pri digitalnih pikslih ne zgodi tako elegantno,« pojasnjuje Takaši Makino.
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Trisha Brown:

Set and Reset/Ponastavitev.

Josef Nadj:

Canard pekinois/Mračna zveza.

Izvedba EnKnapGroup.

Center kulture Španski borci.

*****

...................................................................

K Pia Brezavšček

...................................................................

Sezona v Španskih borcih se je zaključi-

la velikopotezno. Ansambel EnKnap -

G roup je naštudiral 35 let staro original-

no koreografijo nedavno preminule le-

gendarne koreografinje Trishe Brown

Set and Reset/Ponastavitev z izvorno

glasbo Laurie Anderson, ki jo je s to za-

sedbo postavila Kathleen Fisher, ena od

prominentnih članic Trisha Brown Dan-

ce Company. V istem večeru pa je skupi-

na uprizorila tudi motive iz sploh prve-

ga komada priznanega koreografa Jo -

sefa Nadja Canard pekinois iz leta 1987.

Koreograf je za EKG premislil in preraz-

poredil motive iz originalne predstave v

n e ka k šno novo-staro kompozicijo, ki že-

li poleg izvirnega naslova ohraniti tudi

poglavitni patos »mračne zveze«.

Za mnoge izmed nas, ki nismo doživ eli

»zlate dobe« sodobnega plesa, je bil ve-

čer obeh polurnih, za zgodovino plesa

izjemno relevantnih del lepa zgodovin-

ska lekcija. Seveda pa izbira ravno teh

dveh del v Španskih borcih ni bila arbi-

trarna, po besedah umetniškega vodje

Iztoka Kovača je bil ogled dotičnih

predstav v izvirniku kriv za njegovo las-

tno profesionalno pot in je tako tudi del

neke zelo osebne biografije, celo nostal-

gije. Priznati moramo, da prva od obeh

omenjenih koreografij v zgodovini ple-

sa gotovo dosega bolj kulten status, je

skorajda repertoarna predstava – p r i n-

cipi specifičnega gibalnega vokabular-

ja Trishe Brown, ki predvideva pozorno,

odzivno telo in zna disciplino kombini-

rati z igrivostjo in improvizacijo, so del

kurikulumov v izobraževalnih ustano-

vah za sodobni ples.

To specifično brownovstvo se v domači

ansambel relativno dobro akumulira,

vseeno pa je očitno, da je njegov gibalni

register nekoliko trši, bolj tehnicističen,

»akademističen« in da principi niso ved-

no dodobra uležani in ponotranjeni.

Vseeno pa šarm same koreografije, ki je

kompozicijsko tako nenavadno čista, a

niti za hip sterilna, in ki kljub obilici kon-

centracije, ki jo terja, od plesalcev zaradi

inherentne igrivosti izvablja spontane

nasme ške, gledalca po začetni zadržano -

sti popolnoma prevzame. Koreografija

Trishe Brown se zaradi tega vitalistične-

ga brbotanja sredi zelo izčiščene kompo-

zicijske strukture zdi večja in večnejša

od golega »hajpa« osemdesetih.

To za etno-plesno pripoved Josefa Nad-

ja, ki trikrat podvoji mračni par v žalni

opravi in poskuša očarati z nekakšnim

darkerskim intimizmom, velja v manjši

meri. Kljub temu nekoliko arhaičnemu

vsebinskemu zastavku pa Nadj tudi po

tridesetih letih še vedno navdušuje s hu-

domušnimi koreografskimi rešitvami, ki

so nekakšen kontrast tematiki. Gravita-

cija je kot da nekoliko iztirjena, stoli

i zraščajo iz moških hrbtov, dogajajo se

bizarne sinhronosti. To je gotovo očarlji-

va koreografija, ki ji je ansambel pov-

sem kos. Nekoliko nenavadno pa je, da si

koreograf spet dovoli rustikalne rešitv e

svojega začetništva, denimo ugasniti re-

flektorje in svetiti z žepno svetilko, kar

pa ne izpade več avtentično, ampak

kvečjemu samoustvarja (za)znamke, ki

določujejo njegovo lastno koreografsko

ime. Seveda bi lahko okrog tega večera

razprli debato glede (ne)avtentičnosti

ponovne postavitve ali pa (ne)uspelosti

aktualizacije, ampak to ob tako kvalitet-

ni izvedbi dveh intrigantnih historičnih

koreografij niti ni potrebno, saj imamo

koreografske bisere tega nivoja precej

redko priložnost gledati. In je to kljub

vsem morebitnim pomislekom vsekakor

velika in vredna reč. ×

Kljub nekoliko arhaičnemu vsebinskemu zastavku Josef Nadj tudi po

tridesetih letih še vedno navdušuje s hudomušnimi koreografskimi

re šitvami, ki so nekakšen kontrast tematiki predstave. F Andrej Lamut

film

Umrl režiser Rajko Ranfl

V 81. letu starosti je umrl Rajko Ranfl,

filmski in televizijski režiser, ki je delo-

val tudi kot fotograf, scenarist, direktor

fotografije, montažer in novinar za Te-

levizijo Slovenija. Filmu se je posvetil

že kmalu po diplomi na ekonomski fa-

kulteti, najprej kot dokumentarist na

takratni RTV Ljubljana, nato pa kot

svobodni filmski ustvarjalec.

Njegov opus obsega skoraj trideset

kratkih, večinoma dokumentarnih fil-

mov; eden izmed prvih, Mo n s t r u m , mu

je leta 1971 prinesel tudi srebrnega leo-

parda na filmskem festivalu v Locarnu.

Z re žiral pa je tudi pet celovečernih fil-

mov – za Mrtvo ladjo (1971) in Po m l a d n i

vete r (1974) je napisal še izvirni scena-

rij, po literarnih predlogah pa je posnel

dela Ko zorijo jagode (1978), Živela svo-

b o da (1987) in Ljub ezen (1984), za kate-

rega je leta 1985 prejel nagrado Prešer -

novega sklada. Društvo slovenskih re-

žiserjev ga je lani nagradilo s Št i g l i č evo

nagrado za življenjsko delo. × ku l


