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Podobe preteklega vsakdana. Scenarij in besedilo dr. Gorazd Makarovi~, 
ilustracije in animacije Irena Romih, re`ija in monta`a Amir Muratovi}, kamera Bojan 
Kastelic, Nadja Valentin~i~ Furlan, Robert Doplihar, fi lmski trik Rasto Novakovi~, avtor 
in izvajalec glasbe Toma` Rauch, uredni{ki odbor mag. Andrej Dular, Bojana Rogelj 
[kafar, mag. Inja Smerdel, Nadja Valentin~i~ Furlan, mag. Janja @agar, dr. Nena @idov, 
produkcija Slovenski etnografski muzej, 2004/2007, DVD, 13 minut  

Film Podobe preteklega vsakdana je uvodna fi lmska informacija v stalno 
postavitev Slovenskega etnografskega muzeja. Ideja za fi lm datira v devetdeseta leta 20. 
stoletja, ko so kustosi Slovenskega etnografskega muzeja pripravili ve~ konceptov za 
stalno razstavo v novi razstavni hi{i na Metelkovi in je bilo nazadnje sklenjeno, da dr. 
Gorazd Makarovi~ zasnuje uvodno razstavno pripoved, ki bo obiskovalca vodila “skozi 
gospodarsko in dru`beno zgodovino slovenskega prostora in skozi razvoj posameznih 
kulturnih sestavin” (Smerdel 1996: 32). Predmeti, ki jih hranimo v Slovenskem 
etnografskem muzeju, ve~inoma datirajo v 19. in 20. stoletje, za zgodnej{a obdobja pa 
hranimo le redke materialne vire, zato je v muzeju prevladalo mnenje, da bo na~rtovana 
vsebina najbolje funkcionirala v obliki zgo{~enega uvodnega fi lma. 

Dr. Makarovi~ je tako izdelal scenarij za pri~ujo~i fi lm, v katerem je ~as dvanajstih 
stoletij zgostil v dvanajst minut. Film je zasnoval histori~no in razvojno – prikazal je 
zgodovino kulturnih sestavin, ki jih v obliki predmetov kasneje sre~amo na razstavi. 
Film ima funkcijo muzejskega “obreda prehoda (rite de passage)” (Smerdel 1996: 
35), ki obiskovalce razstave miselno prestavi iz sedanjosti v ~as naselitve Slovanov na 
obmo~je Alp in jih po izbranih poglavjih iz vsakdanjega ̀ ivljenja na{ih prednikov vodi 
do zgodnjega novega veka. Tedaj pripoved prevzamejo predmeti na razstavah Med 
naravo in kulturo ter Jaz, mi in drugi - Podobe mojega sveta. 

Dr. Makarovi~ je v fi lmu izpostavil predvsem naslednje vsebine: 
- naselitev Slovanov na ozemlju dana{nje Slovenije, 
-  pre`ivljanje s kopa{kim in ornim poljedelstvom, `ivinorejo in obrtnimi 

dejavnostmi, 
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-  kultura prehranjevanja in bivanja v zgodnjem srednjem veku, 
- `ivljenje v plemenskih skupnostih, 
- vpliv fevdalizma in pokristjanjevanja, 
- staroslovansko nare~je, zabele`eno v Bri`inskih spomenikih,
- uvedba tripoljnega sistema s kolobarjenjem v visokem srednjem veku, 
- nastajanje gradov in mest ter razvoj obrti v njih,
- bivalna kultura revnih slojev, bogatih kmetov, me{~anov in plemstva, 
-  kme~ki punti kot posledica zatiranja s strani oblastnikov v poznem srednjem 

veku, 
- izid prve slovenske knjige Katekizem Primo`a Trubarja leta 1550 in
- {iritev obzorja ljudi v zgodnjem novem veku.
Film se kon~a z napovedjo sprememb v na~inu ̀ ivljenja zaradi agrarno-tehni~ne 

in industrijske revolucije. Glavnina fi lma torej prikazuje `ivljenje na{ih prednikov v 
srednjem veku.

Dr. Gorazd Makarovi~ je kot scenarist in strokovni sodelavec zapisal naslednjo 
zahtevo: “Pri celotnem fi lmu mora biti zelo dosledno upo{tevano samo eno na~elo: 
za vse, kar bo videno in sli{ano, mora obstajati viroslovna, strokovna ali znanstvena 
utemeljitev.” V ta namen je zbral {tiri obse`ne mape1 posrednih in neposrednih predvsem 
upodabljajo~ih in materialnih virov ter odlomke iz strokovne literature, iz katerih so 
~rpali sodelavci fi lma. Film Podobe preteklega vsakdana torej etnolo{ko, arheolo{ko, 
zgodovinsko in jezikoslovno znanje zdru`i v zgo{~eno in dinami~no podobo `ivljenja 
na{ih prednikov v srednjem veku. 

1 To gradivo hrani Kustodiat za etnografski fi lm v SEM.

Tekstilne delavke v srednjem veku, kot jih je na freski Svete Nedelje na pro~elju cerkve Marijinega 
vnebovzetja v Crngrobu upodobila delavnica Janeza Ljubljanskega. Kopije fresk so vzidane v hodniku pred 

knji`nico v Slovenskem etnografskem muzeju. Foto: Marko Habi~
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V fi lmu se prepletajo trije na~ini prikazov: dokumentarni posnetki, posnetki 
rekonstrukcij nekaterih delovnih postopkov in animirane risbe. Avtenti~nih 
dokumentarnih posnetkov je relativno malo: freske s cerkve v Hrastovljah, arheolo{ke 
najdbe, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, ter knji`ne grafi ~ne predloge. Drugi `ivi 
posnetki prikazujejo rekonstrukcije in ponazorila. Kustosi in sodelavci Slovenskega 
etnografskega muzeja smo na terenu poiskali mojstre, ki so nam znali po predlogah 
iz strokovne literature ali na podlagi arheolo{kih najdb s podobnimi postopki, kot so 
izpri~ani v srednjem veku, izdelati sekiro in ralo, prikazati oranje z ralom in voli, sejanje 
in `etev, izdelovanje lon~ene posode in pripravo ka{e na ognji{~u. 

Silvo in Franc Jelenc sta v vigenjcu, ki je del Kova{kega muzeja v Kropi, skovala 
sekiro po predlogi najdbe iz Radomelj. Jo`a Bertoncelj iz Podblice je iz primerno 
ukrivljenega debla izdelal leseno ralo po staroslovanski arheolo{ki najdbi. O~e Anton in 
sin Zdravko Bauman z Mrzle Planine nad Sevnico sta sodelovala pri snemanju oranja 
z ralom, Olga Bauman pa je za potrebe snemanja posejala proso in oves ter ju po`ela. 
Lon~ar Igor Bahar iz Topol{~ice je izdelal model lon~ka po originalu iz Narodnega 
muzeja in v njem skuhal ka{o. Pavle Kastelic iz Stare Cerkve na Ko~evskem nam 
je v Lovi{~u posebnega pomena Medved, ki spada pod Zavod za gozdove Ljubljana, 
prikazal sekanje debla s sekiro. Tam smo posneli tudi divjega pra{i~a, ki po videzu 
ustreza srednjeve{kim doma~im pra{i~em. Arheolog dr. Andrej Pleterski je poskrbel 
za rekonstrukcijo ognji{~a iz zgodnjega srednjega veka.

Anton in Zdravko Bauman z Mrzle planine nad Sevnico orjeta z lesenim ralom, ki ga je izdelal Jo`a 
Bertoncelj iz Podblice po predlogi staroslovanske arheolo{ke najdbe. Za potrebe snemanja je bilo ralo 

vpre`eno v traktor. Foto: Inja Smerdel, 2005
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V fi lmu smo lahko uporabili le po nekaj kadrov iz vsakega prikaza2. Seveda smo 
izbrali samo detajle, saj bi {iroki plani hitro pokazali vsebine, ki ne sodijo v obravnavani 
~as, na primer dele dana{nje obleke, notranjost vigenjca, ki ka`e na kasnej{e zgodovinsko 
obdobje, elemente v dana{nji pokrajini, ki jih v srednjem veku niso poznali. Naj omenim 
{e omejitve zaradi druga~ne sestave gozdov (v srednjem veku so bili prete`no listnati); 
glede spremenjenega izgleda dana{njih in tedanjih `it (razlike v zrnatosti, velikosti in 
homogenosti); glede velikosti doma~ih `ivali (dana{nje govedo in drobnica sta precej 
ve~ja kot v srednjem veku) ali glede izgleda doma~ih pra{i~ev v srednjem veku (tedaj 
so bili ~rni in {~etinasti, skratka podobni dana{njim divjim pra{i~em).  

O mnogih obravnavanih vsebinah, na primer o prvotni obliki {ege ustoli~evanja 
knezov, o prvotnih zaselkih in notranjosti bivali{~, o dvopoljnem in tripoljnem 
poljedelskem sistemu s kolobarjenjem, o kme~kih uporih ali o na~inih transporta v 
srednjem veku ni ohranjenih neposrednih dokazov. Odlo~ili smo se za ponazoritev s 
pomo~jo animacij in se pri tem nekoliko zgledovali po metodi znanstvene rekonstrukcije 
na podlagi vseh mo`nih materialnih, slikovnih in pisnih virov ter znanstvene literature, 
kot je uporabljena v knjigi Middelalderbyen i Oslo s podnaslovom En rekonstruksjon. 

2 Ve~ posnetkov na{tetih rekonstrukcij in razlage pa prina{a dokumentarec TVS Zastrti ~as Sloven-
cev, ki ga je Amir Muratovi} delal vzporedno z muzejskim fi lmom.  

Prizor ustoli~evanja slovenskih knezov je po navodilih scenarista in strokovnega sodelavca dr. Gorazda 
Makarovi~a in upo{tevajo~ {tevilne vire upodobila akademska slikarka Irena Romih. Narisala je ve~ 

podobnih soslednih prizorov, da je v fi lmskem triku lahko nastala sekvenca ustoli~evanja. 
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Po strokovnih navodilih dr. Makarovi~a 
in na podlagi zbranih predlog je ilustracije 
izdelala akademska slikarka Irena Romih. 
Sodelovala je tudi pri njihovem o`ivljanju 
v fi lmskem triku. 

S pomo~jo animiranih zemljevidov 
smo nazorno in zgo{~eno prikazali procese, 
ki so se na prostoru dana{nje Slovenije 
odvijali skozi dalj{e ~asovno obdobje, na 
primer naseljevanje Slovanov in kme~ke 
upore. Zemljevide nastajanja gradov3 in 
pojavljanja mest skozi ve~ stoletij smo 
plastili, stoletja pa datirali z napisi na 
spodnji desni strani slike. Pri prikazu 
tripoljnega kolobarjenja smo napise celo 
animirali, da zakro`ijo tako, kot so se 
v zaporednih letih zvrstile polj{~ine in 
praha. Ocenili smo, da bomo informacijo 
najbolj celovito podali s so~asno uporabo 
komentarja, animacije in premikajo~ega 
se napisa.

Kombinacijo slike in besede 
uporabljamo tudi za prikaz Bri`inskih 
spomenikov. Inovativnost re{itve dr. 
Makarovi~a je v tem, da je na posnetku  
besedila osvetljen del povedi, ki jo v 
tedanji govorici prebere jezikoslovec dr. 

Tine Logar4, takoj zatem pa vsebino sli{imo {e v dana{nji sloven{~ini. 
Projekt uvodnega fi lma smo zastavili precej ambiciozno. @eleli smo medijsko 

dodelan fi lm, zato smo pritegnili re`iserja Amirja Muratovi}a. Sodelovali smo tudi s 
profesionalno snemalno ekipo ter snemalcem telekina in trika na Televiziji Slovenija 
Rastom Novakovi~em. Sodelovanje med obema ustanovama je bilo pravzaprav 
programsko5 – re`iser Amir Muratovi} je za TVS posnel oddajo o tem, kako v muzeju za 
uvodni fi lm rekonstruiramo izbrane vsebine iz vsakdanjega `ivljenja na{ih prednikov.

Scenarij za uvodni fi lm s prvotnim naslovom No~ ~asa je bil napisan leta 1998, 
priprava terenskih snemanj datira v leto 2003, ve~ino snemanj z ekipo Televizije 
Slovenija smo izvedli leta 2004, nekatera v lastni izvedbi tudi {e kasneje. Irena Romih je 

3 Temeljne podatke o nastanku gradov je prav za potrebe fi lma pripravila Magda Miklav~i~ z Regi-
stra nepremi~ne kulturne dedi{~ine pri Ministrstvu za kulturo RS.

4 Radiu Slovenija in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti se zahvaljujemo, da so nam v fi lmu 
dovolili uporabiti odlomek iz radijske oddaje Bri`inski spomeniki. 

5 V SEM zelo cenimo, da sta bila urednica Izobra`evalnega programa Televizije Slovenija Alma 
Lapanje in programski direktor Televizije Slovenija Jo`e Mo`ina naklonjena na{emu projektu in da je 
sodelovanje potekalo v zadovoljstvo obeh strani. 

Risbo dimnice je Irena Romih izdelala po razli~nih 
virih, ki jih je zbral dr. Gorazd Makarovi~.

Za razliko od dimnice je ognji{~nica narisana po 
konkretni predlogi hi{e s preloma 15. v 16. stoletje, 
tako imenovani Bar{ki Atuci v Bene{ki Sloveniji. 
(Ve~ v: Gorazd Makarovi~, Bar{ka Atuca. Hi{a s konca 15. 
stoletja ali zgodnjega 16. stoletja. Traditiones, Ljubljana 

1999, str. 323–330.) 

Etnolog 17 - 19   297Etnolog 17 - 19   297 12/6/07   12:37:38 PM12/6/07   12:37:38 PM



298

Nadja Valentin~i~ Furlan

zemljevide, risbe in napise izdelovala dve leti, saj je svoje izdelke sproti dajala v pregled 
dr. Makarovi~u in jih po potrebi dopolnjevala ali prilagajala. Telekino in trik sta bila 
izvedena v obdobju 2004–2005, v letih 2006–2007 je Amir Muratovi} montiral fi lm v 
studiu Kustodiata za etnografski fi lm v Slovenskem etnografskem muzeju. 

Zvo~na podoba fi lma prina{a naravne zvoke pri `ivih posnetkih rekonstrukcij 
izbranih postopkov, pri animacijah pa smo dodajali {ume, ki vsebinsko dopolnjujejo 
sliko (ogla{anje doma~ih `ivali, zvoki pri razli~nih opravilih, zvonjenje). Verbalne 
informacije fi lm podaja s komentarjem v offu, ki ga je napisal dr. Makarovi~. V sloven{~ini 
ga interpretira Ana Bohte, v angle{kem jeziku pa Nata{a Hirci. Za~etno in zaklju~no 
{pico ter sekvence z zemljevidi smo obogatili z glasbeno podlago. Toma` Rauch je 
napisal in zaigral glasbo, ki ustreza razli~nim v fi lmu prikazanim ~asovnim obdobjem. 
Pri dolo~enih vsebinah glasbene variacije ozna~ujejo razli~ne socialne sloje, na primer 
pri prikazu nastanka gradov oziroma mest ter pri notranji opremi bivali{~ mestnega 
in kme~kega prebivalstva. Poleg tega smo uporabili tudi kratek odlomek iz zborovske 
skladbe Tih deset zapuvid izlaga Primo`a Trubarja6. Sinhronizacijo in fi nalizacijo fi lma 
smo izvedli v studiu Petra Grudna poleti 2007. 

Uredni{ki odbor je fi lm pregledal v razli~nih fazah monta`e in avdiopostprodukcije 
ter avtorje opozarjal na morebitne komunikacijske nejasnosti in mo`ne vsebinske 
izbolj{ave. Veliko pozornosti smo namenili ~im bolj{i usklajenosti slike in besedila, 
prav tako tudi napisov in glasbe. Grobo zmontiran fi lm smo dali pogledati razli~nim 
strokovnjakom in naklju~nim gledalcem, da smo ugotovili, ~e vsebina ustreza strokovnim 
zahtevam in je obenem dovolj razumljiva {irokemu krogu obiskovalcev na{ih razstav.

Film Podobe preteklega vsakdana je kratek in zgo{~en zaradi svoje osnovne 
funkcije, da obiskovalce uvede v stalno razstavo Slovenskega etnografskega muzeja. 
Nazorni prikazi na~ina pre`ivljanja, razvoja bivalne kulture, nastajanja mest in gradov, 
pojava kme~kih puntov in razvoja slovenskega jezika odraslim obiskovalcem osve`ijo 
osnovno znanje o na{i preteklosti, {olarjem pa nudijo dopolnilo k pouku zgodovine 
in slovenskega jezika. Tuji obiskovalci na sodoben in u~inkovit na~in spoznajo razvoj 
izbranih vsebin iz vsakdanjega ̀ ivljenja Slovencev v preteklosti, o katerih v nadaljevanju 
pri~ajo predmeti na stalni razstavi.    

Seveda ogled fi lma Podobe preteklega vsakdana priporo~amo pred ogledom 
razstave. Prikazujemo ga v projekcijski dvorani v prvem nadstropju razstavne hi{e 
in jezikovno razli~ico prilagajamo potrebam obiskovalcev. Film Podobe preteklega 
vsakdana in angle{ki ustreznik Images of daily life in Slovenia’s past sta dostopna 
tudi na DVD nosilcu. 
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6 Zboru Musicum Consortium, dirigentu Mirku Cudermanu in Uredni{tvu za resno glasbo na Radiu 
Slovenija se zahvaljujemo za dovoljenja za uporabo.
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