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“Živim in diham za snemanje!”
„KONCEPT JE, DA PRIKAŽEMO DELČEK ŽIVLJE-
NJA MODRIJANOV IN MISLIM, DA VIDEOSPOT 
PREDSTAVLJA NEKAJ DRUGAČNEGA. ČEPRAV 
SMO SE BALI, DA BODO ZATO ODZIVI SLABI, JE 
RAVNO OBRATNO, KRITIKE SO ZELO DOBRE.“
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ospot za novo pesem Modrija-
nov 'Povej'. Videti je drugače, 
moderno, sveže. Kako vam je 
uspelo?

 Sama pesem je 'out of the 
box' (izven okvirja, op.a.), ni 
narejena po smernicah in temu 
primeren je moral biti tudi video. 
Je dinamičen in sproščen, izbrali 
smo drugačen način snemanja, 
kot je običajen v tej glasbi. Kon-
cept je, da prikažemo delček 
življenja Modrijanov in mislim, 
da videospot predstavlja nekaj 
drugačnega. Čeprav smo se bali, 
da bodo zato odzivi slabi, je ravno 
obratno, kritike so zelo dobre. 
Spot smo pravzaprav posneli v 
zelo kratkem času, v štirih sne-
malnih dneh in še toliko noči sem 
potreboval za montažo. V tem 
videospotu smo prikazali vse, kar 
je z našo opremo mogoče, od po-
snetkov z zraka do 'steadicama'. 

Posneli ste tudi videospot za 
Nino Pušlar.

 Nina je imela koncept, da bi 

videospot izdelali iz posnetkov 
oboževalcev. Mi smo potem upo-
rabili svojo opremo in te posnetke 
dodali posnetkom z mobilnih 
telefonov. Gre za koncertni vide-
ospot, pri katerem smo iz čim več 
zornih kotov skušali prikazati to 
živo vzdušje. Nisem torej snemal 
sam. Tudi sicer veliko sodelujem 
z Matejem Vraničem, ki je eden 
najboljših fotografov v Sloveniji, 
in pa z Matejem Nareksom. 

To sta pravzaprav vaša prva 
videospota. Kako ste sploh 
prišli v stik z Nino in Modri-
jani?

 Drži, prej sem snemal pred-
vsem svoja potovanja in poroke 
za prijatelje ter znance. Ko je 
posnetek z ene od porok videl 
Blaž Švab, me je vprašal, kako je 
mogoče, da je poročni video videti 
boljše kot videospot. In povabili 
so me k sodelovanju. Z Nino sem 
prišel v stik preko prijatelja, ki 
je frizer. Zanj smo snemali velik 
frizerski dogodek v Ljubljani in 
potem nas je seznanil z Nino. 

Pravite, da ste prejeli odlične 
odzive. Boste nadaljevali v 
glasbenih vodah?

 Modrijani so tako navdušeni 
nad odzivom, da ostajam z nji-
mi. Pripravljamo nekaj večjih 
filmskih zadev, o katerih pa za 
zdaj še ne bi govoril. Bo pa bolj 
profesionalno, ne tako spontano, 
kot prvi videospot. So mi pa vi-
deospoti zelo blizu, zelo uživam 
v tem delu, saj zahteva veliko 
ustvarjalnosti. 

Kaj je tisto, kar po vaše loči 
dober izdelek od slabega?

 S tehnične plati – oprema, 
efekti. Če tega ni, je treba nizek 
snemalni proračun nadoknaditi z 
dobro idejo. V Sloveniji glamurja 
ni in smo v tem vidiku omejeni, 
zato so še bolj pomembne dobre 
ideje. 

Vendarle pa video ni vaša 
služba. Morda kdaj bo?

 To pomeni predvsem veliko 
neprespanih noči. (smeh) Ne 
razmišljam o tem, da bi se profesi-
onalno ukvarjal s snemanjem, da 
bi to postala moja služba. Nekdo 
je nekoč rekel, da nikdar, če le gre, 
ne zamenjaj svoje strasti za služ-
bo, saj ko strast postane služba, 
izgubi svoj čar. Če imaš nekaj rad, 
v to vložiš svoj čas. Pri svojem ho-

biju nikdar ne gledam na uro, to 
je povsem drug svet. Tukaj gre za 
ustvarjalnost, svobodomiselnost, 
v video lahko daš delček sebe, 
mu vdihneš dušo. In ko izdelek 
zares uspe, ko je ljudem všeč, so 

občutki odlični. 

Za konec nam povejte, kje 
lahko vidimo vaše posnetke?

Na spletu, na strani Vimeo in 
nekaj na YouTubu.

Na snemanju videospota z Nino Pušlar.

Snemanje videospota za Modrijane.


