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intervju / Marko Brdar, nagrajenec Prešernovega sklada

Dr žava ruši identiteto

T

renutno najuspešnejši di-

rektor fotografije pri nas,

Marko Brdar, je za svoje

delo tako doma kot tudi v

tujini že dobil lepo štev i-

lo nagrad. Filme, ki jih je

posnel, so prikazali na imenitnih

filmskih festivalih po vsem svetu,

denimo v Cannesu, Benetkah, Rot-

terdamu, Cottbusu, New Yorku in

drugje. Najnovejše priznanje je za

svoje delo dobil z nagrado Preše r-

novega sklada.

Brdar, ki je med drugim sodeloval

pri filmih, kot sta Ze n i t h r va škega re-

žiserja Daliborja Matanića in Ma m a

Vlada Škafarja, je sprva študiral filo-

zofijo, nato pa se je vpisal na filmsko

akademijo v Zagrebu. Njegov poklic,

ki v smislu pozornosti javnosti pogo-

sto ostaja v ozadju, je z nagrado

upravičeno stopil v prvi plan.

Kako ste s študija filozofije

presedlali na filmsko fotografijo?

Med obema pravzaprav obstaja po-

vezava: filozofija je čudenje nad sve-

tom, tako kot je to na neki način tudi

fotografija. Za študij filozofije me je

n avd u šila gimnazijska profesorica;

imela je širino pogleda na svet, ki me

je zelo privlačila. Zazdelo se mi je, da

bi bil to lahko dober začetek, pred-

vsem zaradi vprašanj, ki si jih v ne-

kem trenutku o življenju najbrž p os-

tavljamo vsi: zakaj obstajamo in po-

dobno. V resnici nato med študijem

filozofije nisem dobil odgovorov, so

se pa odprla nova vprašanja.

Že takrat pa sem se začel ukvarjati

s fotografijo, potem ko mi je mama

dala svoj stari fotoaparat. Hkrati mi

je bila fotografija blizu tudi zaradi

očeta, ki me je vodil po razstavah in

okolju, v katerem se je gibal. Najprej

sem hotel študirati na Poljskem, saj

imajo odlično šolo filmske fotografi-

je, nato pa sem po spletu okoliščin

pristal v Zagrebu. Koristilo mi je, da

sem zamenjal okolje, saj tako na svet

začneš gledati drugače.

Kako danes doživljate razliko

med filmsko in klasično fotografijo?

Seveda sta različni že v svojem bis-

tvu, saj gre pri prvi za gibljive slike,

pri drugi pa za ujeti trenutek, vendar

tudi osebno do njiju pristopam na

zelo različna načina. Pri klasični fo-

tografiji si na ramo oprtam fotoapa-

rat ali vzamem samo telefon in grem.

Lovim tisočinke sekunde, ki jih nato

zamrznem, in občutek je veliko bolj

oseben. Da nastane filmska fotogra-

fija, pa mora sodelovati več ljudi,

običajno je potrebnih tudi veliko več

priprav – že sama kamera je lahko

te žka okoli dvajset kilogramov, tako

da potrebuješ pomočnike že samo

zato, da jo lahko premakneš. Nastaja

po vnaprej dogovorjenih parametrih,

izho dišče je scenarij, pa pogovor z

re žiserjem in uskladitev z drugimi

sektorji, od scenografije do maske.

Sodelovali ste z zelo različnimi

re žiserji – na primer z Vladom

Škafarjem, Daliborjem Matanićem

pa tudi z Janezom Burgerjem in

Janom Cvitkovičem. Kako se delo

direktorja fotografije razlikuje od

re žiserja do reži s e r j a?

Ko vstopiš v projekt, vstopiš tudi v

polje režiserjeve osebne vizije. Ko se

začne spoznavni proces med režiser -

jem in direktorjem fotografije, mora

v tem pripravljalnem obdobju filma

nujno priti do nekakšnega soglasja v

interpretaciji vizualnega pristopa.

Četudi ima direktor fotografije nanj

morda bistveno drugačen pogled, je

nujno, da sledi režiserju, torej da nis-

ta »vsak v svojem filmu«.

V filmski fotografiji so še bolj

kot na drugih področjih filma

še vedno vidni predvsem moški.

Prvo žensko so za oskarja za filmsko

fotografijo nominirali šele letos.

Za nominacijo sem slišal. Ne vem, od

kod takšna razlika. Morda je bilo

pred desetletji odločilno to, da so bi-

le kamere res ogromne in jih celo res

močan moški ni mogel kar tako pre-

mikati, zdaj pa se to zelo hitro spre-

minja. Na akademiji v Zagrebu, kjer

sem študiral, je bilo pol moških, pol

pa žensk. Na Hrvaškem nasploh je

trenutno tako na področju režije kot

kamere priznanih in uspešnih več

žensk kot moških. Tudi sam si želim,

da bi na področje filmske fotografije

vstopilo čim več deklet.

V nobenem primeru ne verjamem

v razlike glede spola in tega, ali je

nekdo lahko direktor fotografije ali

ne. Imamo odlične direktorice foto-

grafije, ki so naredile izjemne foto-

grafije. Gre za individualno senzibil-

nost, ki ni določena s spolom. Če so

imeli zgodovinsko drugačen pogled

na to, kaj naj bi delali moški in kaj

naj bi delale ženske, v umetnosti ra-

zlike v tem smislu ne obstajajo. To je

problem družbe, ne ustvarjalnosti.

Kaj vam pomeni nagrada

P re šernovega sklada?

Zelo vesel in počaščen sem. Goto-

vo je to priznanje in spodbuda, da

bom tudi v naprej vztrajal – tudi

ko se bom spet spraševal, zakaj

počnem to, kar počnem, in ali to

počnem v redu, kar je skoraj ses-

tavni del mojega dela.

Po drugi strani me je vse skupaj

malo tudi zmedlo, ker sem po naravi

bolj introvertiran in se ponavadi izo-

gibam pozornosti. Poleg tega imam

nekaj pomislekov: kultura, še pose-

bej film, je pri nas močno zaposta-

vljena. Veliko avtorjev ostaja po kri-

vici spregledanih. In to kljub temu

da sta film in umetnost nasploh gra-

dnika družbene identitete. Želim si,

da bi bili naši filmi dobri, da bi jih

več gledali in da bi imeli dostojno fi-

nančno podporo.

Kako bi – kot prejemnik

najvišjega priznanja za dosežke

na področju umetnosti v državi –

komentirali nedavne poteze

ministrstva za kulturo?

Jezen sem. Zdi se mi sramotno, da

kulturne organizacije, ki so se izka-

zale tako doma kot v tujini, kar na

lepem ostanejo brez financiranja, in

to kljub temu da so komisije njihove

projekte odlično ocenile. Mislim, da

se država ne zaveda, da s tem prav-

zaprav ruši družbeno identiteto, ki

sem jo prej omenjal. Kultura je druž-

bena odgovornost ne glede na poli-

tično usmeritev, ne glede na to, ali jo

kritizira ali ne.

O tem razpravljamo tudi v Zdru-

ženju filmskih snemalcev Slovenije,

zavedamo se, da je to pereč problem.

Morda nisem gledališčnik, a vseeno

rad hodim v gledališče, predstave mi

odpirajo obzorje in mi dajejo navdih,

tudi sam kot filmski snemalec zato

lahko delam bolje. Proti takšnemu

ravnanju s kulturo se bom vedno bo-

ril, tako osebno kot skupaj z druš-

tvom. Zdi se mi, da moramo na te

stvari stalno opozarjati, četudi včasih

naletimo na gluha ušesa. ×

k r i t i ka

V iskanju domovine

Brez jasnejšega vpogleda v živl j e n j s ko

pot sestre Bernarde Fink in brata M a rka

F i n ka bi se morda lahko zdel spored nju-

nega recitala za srebrni abonma nabran

iz različnih vetrov brez skrbnega premis-

leka. Toda resnica je gotovo prav nas-

protna, kar v veliki meri dokazuje tudi

njuna skupna zgoščenka z naslovom

S l ove n i j a! , za katero sta umetnika zaslu-

ženo prejela nagrado Prešernovega skla-

da: osrednja notranja dilema umetnikov,

s katero nato prežarjata tudi svojo

umetnost, mora biti povezana z vpraša-

njem domovine in nacionalne identitete.

Ta pojem pa za umetnika ni povnanjeno

enoznačen ali kako »antologijski«, tem-

več močno oseben – na sporedu se tako

ne znajdejo samospevi, ki bi jih lahko

imeli za najboljša slovenska dela te zvr-

sti in smo jih seveda že tudi slišali ničko-

likokrat, temveč očitno dela, ki poleg do-

povezani z duhovnostjo, kar gotovo od-

slikava še en pomemben segment sve-

tovnega nazora obeh pevcev. Izbor slo-

venskih samospevov je začenjal pri

skrajno »enostavnem« Premrlu in popol-

noma anahronistični Prusovi ter kulmi-

niral s Cigličem in Lebičem, podobna

dvojnost med povsem prosojnimi prired-

bami ljudskih pesmi Antona Nageleta in

nekoliko bolj »razburkanimi« pogledi na

ljudsko glasbo Danila Švare pa je zazna-

movala tudi sklepni del koncerta.

Brez poznavanja osebne zgodovine pev-

cev bi bil osupel, na kakšnem mestu

morda tudi estetsko nezadovoljen, toda

ta k šen osebni izbor je vendarle mogoče

razumeti kot razpiranje najintimnejših

kotičkov in notranje resnice umetnikov,

kar je danes vendarle prava redkost.

Umetnika sta se na recitalu zanašala

prav na izpovedovanje in razgaljanje na-

cionalno-identitetnih vprašanj, manj pa

sta se posvečala zunanjemu vokalnemu

artizmu. Glas Bernarde Fink je danes ne-

koliko manj registrsko enoten, zato do-

biva mestoma tudi odločnejše dramatič-

ne stržene in hkrati večjo napetost. Naj-

globlje ne seže več na mestih, ki potre-

bujejo mirno predanost ali sproščeno

igrivost (Gustavino), ampak tam, kjer se

ekspresija močno zgošča, kot je bilo to

ob izvedbi Lebičeve Krilate noči ali ob
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Srebrni abonma: Bernarda Fink (me-

zzosopran), Marcos Fink (basbariton),

Anthony Spiri (klavir).

Slovenska filharmonija, 8. februarja.
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»Zdi se mi sramotno, da kulturne organizacije, ki so se izkazale tako doma kot v tujini, kar na lepem ostanejo brez

financiranja, in to kljub temu da so komisije njihove projekte odlično ocenile. Mislim, da se država ne zaveda, da s tem

pravzaprav ruši družbeno identiteto,« je prepričan direktor fotografije Marko Brdar. FMatja ž Ru št

movinsko-nacionalne zaznamovanosti

nosijo tudi kakšen skrit osebni ključ.

Tako je recital ob kulturnem prazniku in

ob domačijski kuliseriji (za potrebe tele-

vizijskega snemanja sta bila brat in ses-

tra postavljena v nekakšen meščanski

salon 19. stoletja) dobil prav posebne vse-

binske obrate, vodil pa nas je od velikega

nemškega samospeva (Schumann in

Wolf) prek argentinskega temperamen-

ta, ki ga je razumeti kot spomin in zah-

valo »drugi« domovini umetnikov, do slo-

venskih samospevov, med njimi tudi ne-

kaj takih na Prešernovo besedilo, in kon-

čnih priredb ljudskih pesmi. Toda takšna

pot ni bila »enostavna«, saj smo na za-

četku slišali manj pogosto izvajane

Schumannove duete, nato prvo izvedbo

slovenske prepesnitve tistih samospe-

vov iz Wolfove Španske pesmarice, ki so

koncu Premrlovega Mementa mori. V

teh trenutkih je bilo mogoče pozabiti na

ka k šen registrski prestop in občudovati

zbranost pevkinega »pripovedovanja«

besedila. Deloma se spreminja tudi glas

Marka Finka, ki je danes nedvomno

predvsem bas. Višine so tenke, a zato

srednja in nizka lega toliko polnejša in

bolj pojoča. Hkrati so Finku uspevali jas-

ni prestopi med duhovnostjo Wolfa, po-

pevkarstvom Gustavina, preprosto pre-

danostjo Premrla in navihano dialektal-

no pobarvanostjo Nageletovih priredb.

Če imata pevca za sogovornika pianista,

ka k r šen je Anthony Spiri, ki zna skoraj

neprekosljivo odmerjati ravno pravšnje

razmerje med umaknjeno spremljeval-

nim in mestoma tudi pianistično prebu-

jenim in osamosvojenim, potem postaja

umetnost samospeva toliko bolj krhka

igra drobnih nians in ponotranjenosti.

Priznati moram, da mi je domovinsko is-

kanje obeh umetnikov tuje, tudi nenava-

dno v času ekspanzije globalističnih idej,

a njuna umetniška predanost in iskreno-

st me vsakič znova razorožita in mi daje-

ta misliti, da na podobna vprašanja ni

samoumevnih odgovorov. ×

Glas Bernarde Fink je danes nekoliko manj registrsko enoten, zato dobiva

mestoma tudi odločnejše dramatične stržene in hkrati večjo napetost. F
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Brez poznavanja osebne

zgodovine pevcev bi bil osupel,

toda takšen osebni izbor je

mogoče razumeti kot

razpiranje najintimnejših

kotičkov umetnikov.


