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MOJ NAJLJUBŠI FREJM
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Obuditev rubrike Moj najljub!i frejm po skoraj osmih letih prina!a dolo"eno odgo-
vornost. Po mo#ganskem vrtenju frejmov izstopi eden, ki bi lahko bil moj favorit. 
Ker sem po naravi nostalgik, najljub!e stvari skoraj vedno izbrskam iz preteklosti. 
Enako velja za najljub!o sli"ico, ki sem jo na!el v sorazmerno oddaljenem "asu. Gre 
za kader iz diplomskega $lma Neli Mara# Kar ostane (2018), ki je v zadnjem tre-
nutku postal tudi moj magistrski $lm.

Vsakemu, ki se pri meni pozanima o nastajanju $lma, povem, da gre pravzaprav za 
sociolo!ki eksperiment. Dejstvo, da se na kupu zbere ve" deset, celo sto posamezni-
kov, za katere ni nujno, da se med seboj poznajo ali so sploh sposobni sobivati, je "u-
de#. Da nato zmorejo ve" dni zapored #deti po dvanajst ur skupaj, deliti kreativnost, 
radost, osredoto"enost, pa tudi tegobe, nesre"o in preostala "ustva, je prav zares ne-
kaj posebnega. Zdi se kot nekak!no ljubezensko razmerje z za"etnim spoznavanjem, 
osvajanjem, sobivanjem, ob"udovanjem in stremljenjem k skupnemu cilju.

Podobno je bilo tudi s snemanjem $lma Kar ostane, vse to pa je strnjeno ravno 
v izbrani sli"ici. Travnik, nekje v bli#ini %a#arja nad Horjulom, ki smo ga nekega 
aprilskega popoldneva med iskanjem lokacij po naklju"ju opazili z drugega konca 
Ljubljanskega barja, se je izkazal kot "udovit gostitelj. Njegova dedi!"inska razdro-
bljenost je bila dosegljiva zaradi prijaznega najemnika, ki se je za potrebe na!ega lo-
mastenja in teptanja celo odpovedal eni od vmesnih ko!enj. Adriana (scenogra$nja) 
je izkoristila vse koti"ke travnika in pripravila »otok«, na katerem smo kader posneli. 
Vizualna zasnova je predvidevala, da se ve"ina travni!kega dogajanja v $lmu zgodi v 
razponu ve"erne svetlobe, imenovanem modra ura (blue hour). To je seveda v popol-
nem nasprotju z naravo $lmske produkcije, katere zakonitosti so naravnane tako, da 
izkoristijo vsako minuto son"ne svetlobe, ki nam je dana. Ve"erni prizori so bili tako 
posneti ob najrazli"nej!ih delih dneva, kvaliteto in barvno temperaturo svetlobe pa 
smo prilagajali z meh"alnimi tekstili, barvnimi $ltri in umetnim dosvetljevanjem, za 
katerega sta poskrbela Marko in Andra#.

Kljub vsem zvija"am, ki smo jih uporabili, da bi prelisi"ili sonce, je izbrani kader eden 
redkih, ki so bili dejansko posneti v zgodnjeve"erni svetlobi. Sonce je #e za!lo za bli#nji 
hrib, z rahlim meh"anjem svetlobe in uporabo $ltra pa smo samo podkrepili #e prisoten 
ob"utek poletnega ve"era. Kvaliteta svetlobe in barvni kontrast na obrazu igralke Lene 
sta bila namre" pomembna dejavnika, ki sta vizualno podprla dramaturgijo kadra. V 
njem se med glavno junakinjo, spominom in nebom vzpostavi vez. Njen pogled razbije 
"etrto steno $lmskega platna in neposredno nagovori gledalca, ne izzivalno, prej nos-
talgi"no. Kader zgoraj omejuje otok, noge igralca Iztoka pa ga zapirajo s spodnje strani. 
Skoraj centralna kompozicija igralkinega obraza ustvarja dinami"no napetost, saj je v 
kontrapunktu s horizontalnimi silnicami kadra. Razgibanost je !e dodatno poudarjena 
z barvnim kontrastom, ki se ustvari med polovicama obraza – kot nekak!na razpetost 
med preteklostjo, ki #ivi v spominih, in sedanjostjo, ki se dogaja tukaj in zdaj. Sli"ica je 
ume!"ena v zadnjo tretjino kadra, ko se kamera dviga in je #e v odhajanju. Ko sli"ico 
opazujem zdaj, se mi zazdi, da kader zajema vsa na!a takratna ob"utja in vzdu!je.

Trenutki sre"e, ki smo jih do#iveli ustvarjalci $lma, gledalcu pa ostajajo skriti, so se zgo-
dili kak!no uro po snemanju tega kadra. Izza hriba je nad travnik pridivjala poletna ne-
vihta. Medtem ko sem sedel na kranu, dvignjenem pribli#no !tiri metre nad travnikom, 
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in opazoval bli#ajo"e se "rne oblake, sem za"el razmi!ljati o »ljubezenskem razmerju«, 
v katerem smo se zna!li. &e ne bi imel izurjenih in hitrih sodelavcev, Marjana, Frenka, 
Andra#a, Marka, Nejca idr., ki so se uprli ob nekaj ton #elezja in prepre"ili, da me veter 
ni zapeljal s tra"nic v globine Barja, nekaj minut zatem pa me skupaj s kamero varno 
spustili na travnata tla, bi se ve"er najverjetneje kon"al v slogu starogr!ke tragedije. 
Tako pa smo vsi pre#iveli in tri dni pozneje nazdravili ter se raz!li. S tem se je zaklju"ilo 
!e eno v vrsti $lmskih »ljubezenskih razmerij«. Grenko-sladko, kot po navadi.

Rubrika nastaja v sodelovanju z � äôč¤ÐÃ¤Ï�
İÉÏèÆ·´�èÐ¤Ï�É�¤ÿ (ZFS).
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