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Goya sariarekin batera etorri zaio elkarrizketa zaparrada 
Mikel Serranori (Iruñea, 1975), eta nekatzeraino aritu da 
Handia filmaz batean eta bestean. Akaso horregatik, eskertu 
du pelikulaz harago ofizioaz ere hitz egitea. Mantso mintzo 
da, esatera doana ongi irudikatu beharko balu bezala. ez du 
alferrik pentsamendu bisuala lanabes nagusi.

mila aldiz galdetuko zizuten, baina, zein 
da zuzendari artistikoaren lana?  
Film batean ikusten denari aktoreak eta 
haien lana kentzen bazaizkio, geratzen 
denaren erantzunkizuna da nirea, ar-
gia izan ezik, argiztapen lan bat baita-
go, eta argazki zuzendaritzaren lana da 
hori. Pantailan ikusten denaren ingu-
ruko erabakiak filmaren zuzendariak 
eta zuzendari artistikoak hartuak dira. 
Sinplifikatuz, dekoratuaren diseinua, 
atrezzoaren aukeraketa, koloreen auke-
raketa... Hori da gure lana. 

zinema iruzurra bada, beraz, zu zara iru-
zur horren konplize? 
Zinema iruzurra da, berez, magia hori 
duelako. Gure lana, gehien bat, filmaren 
zuzendariak bilatzen duen estilora mol-
datzea da, ezin da inoiz gainetik egon. 
Azken finean, zuzendaria da denaren 
erantzunkizuna daukana. Beraz, au-
rrean duzun filmaren estiloa zein den, 
zuzendari artistikoaren lana izan daite-
ke iruzur hori bilatzea, edo errealitatea-
ri ahalik eta gehien eustea. Nik egindako 
lanetan denetarik egon da.

oharkabe pasatzen dena omen da zuzen-
dari artisikorik onena. 
Horren alde nago ni, bai. Zuzendari ar-
tistiko batentzat, interesgarria da film 
batek nolabaiteko mundu pertsonal bat 
sortzeko aukera eskaintzea, baina filmak 
ez badu eskatzen, eta hala ere zuzendari 
artistikoa horretan tematzen bada, azke-
nean, lan hori gehiegi nabarmenduko da, 
eta hori ez zait batere gustatzen. Zuzen-
dari artistiko batek eta hark diseinatzen 
duen dekoratuak istorioaren parte izan 
behar du, eta berau aberastu behar du, 
baina benetako istorioa estali gabe. 

zuenak, izan ere, eragin zuzena du isto-
rio eta pertsonaiengan. ez da dekoratu 
hutsa. 
Guk, dekoradore moduan, ez ditugu ohi-
ko dekoradore batek erabiltzen dituen 
tresnak erabiltzen, azken batean, sor-
tzen dugun estetika pertsonaia batera 
moldatu behar delako, eta pertsonaia 
horri buruz gauza pila bat esan behar 
dituelako. Oso interesgarria da, egoe-
ra bera aberasten duelako. Pertsonaia 
bat ezagutu daiteke bere atzekoa ikusi-

Mikel Serrano. Zinemak badu artea.

Aktoreen 
ingurukoari so

“Zientzia fikzioaren mundua izan dut 
gustuko txikitatik. Agian horregatik, 
beti jarri dut arreta pelikuletako alder-
di estetikoetan, dekoratuetan, irudie-
tan. Arte Ederrak ikasten nenbilela, 
laburmetrai batean lan egiteko deitu 
zidan lagun batek. han hasi nintzen 
zineman profesionalki ari ziren batzuk 
ezagutzen. geroztik, lanean ikasi dut 
ikasi dudana. Atrezzista modura hasi, 
eta arte zuzendari laguntzaile aritu 
nintzen gerora, 80 egunean filmean, 
adibidez. horren ostean eskaini zida-
ten zuzendari artistiko izatea. loreak, 
amama eta Handia pelikuletan aritu 
naiz zeregin horretan. Azken honekin 
eskuratu berri dut goya saria, zuzen-
daritza artistiko onenagatik”.

“Zuzendari artistikoak 
istorioa aberastu behar du, 
baina estali gabe”

ander perez 
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ta, eta egoera bat ulertu daiteke atzeko 
hori horretarako diseinatuta dagoelako, 
eta ondo diseinatua dagoelako. 

zein da zuen lan prozesua? 
Lehenbizi, ideiaren irakurketa eta haus-
narketa pertsonala egiten da, eta ondo-
ren, zuzendariarekin aztertzen da gi-
doia, eta istorioaren zein pertsonaien 
estiloa finkatzen da. Horrekin hasten 
gara pelikula bera eraikitzen, bai kolo-
retan, bai testuretan, eta baita espazioa-
ren ezaugarrietan ere. Bide horretan 
argazki zuzendariarekin ere lan egiten 
da, eta beste film edo artelanetako erre-
ferentziak erabiltzen dira, ideiari forma 
emateko, zer bide jarraitu jakiteko. 

Handian, zein izan zen erronka? 
Soiltasuna da filmaren ezaugarri nagu-
sia, eta hori izan zen erabakirik onena 
ere. Istorioak berak halako zerbait eska-
tzen zuen, eta produkzio kontuetan ere 
lagungarria izan zen halako erabaki bat 
hartu izana. Oso proiektu zaila zen, XIX. 
mendeko giro bat sortu behar genue-
lako, eta Europako puntu ezberdinetan 

gertatzen zelako istorioa, baina Euskal 
Herritik atera gabe lortu behar genuen 
toki horiek erakustea. Oroitzapen bikai-
na dut, batez ere, parte hartu genuenok 
proiektuaren alde egin genuelako. Elka-
rri erraztu genion lana. 

hamar goya sari eskuratu ditu filmak, eta 
zuretzako izan da horietako bat. nola bizi 
izan duzu arrakasta hori?  
Ilusio handiarekin, poztasun handia 
eman digulako, pertsonalki eta kolek-
tiboki. Nik sorpresa handia hartu dut, 
Handia egin genuenean ez genuelako ho-
rrelako helbururik, ez genuen horretan 
pentsatzen. Pelikula on bat egin nahi ge-
nuen, baina ez zegoen beste anbiziorik, 
eta alde horretatik,  harrigarria izan da. 
Bestalde, asko poztu nau jendearentzako 
oso film inportantea bihurtu dela ikus-
teak. Pelikulak lortu dituen sariak eta ai-
tortzak garrantzitsuak izan dira jendea-
rentzat; euskaraz egindako pelikula bat 
puntu horretaraino iristeak harrotasuna 
eman dio jendeari, eta polita izan da hori.

jendeak filma bere sentitu izan balu be-
zala, nolabait?  
Bai, hori da. Gainera, pelikula honek eus-
karaz ez dakien publikoa ere hurbildu 
du euskal zinemara, eta hori oso ondo 
dago. Azken finean, jende batek galdu 
du euskarari zion nolabaiteko beldur 
hori. Agian asko esatea da, baina orain 
arte euskaraz egindako film batek hain-
bat harresi zituen apurtzeko. Orain, tira, 
zeozer apurtu egin da. Pentsa dezagun 
ondoren datozenek ez dutela arazo hori 
izango, edo ez behintzat hainbestekoa. 

ofizioaren prekarioaren aurrean, aringa-
rri ote dira sariak? 
Oso inportantea da sariaren neurriaz 
jabetzea. Sariak zinemaren industriaren 
parte diren askoren erabakien ondorioz 
eman dizkigute, eta hori inportantea da. 
Baina egia da eguneroko errealitatea 
hor dagoela, eta sariak ez du hori ezaba-
tzen. Beraz, jarraitu behar dugu lanean, 
telefonoak noiz joko zain. Pelikulak ez 
dira sarien bitartez egiten. n

“Orain arte, euskaraz egindako film batek hainbat harresi zituen apurtzeko. Orain, tira, zeozer apurtu da”.
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