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39. zenbakia / Fikzioa hiriak
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Abstract

Artikulu honetan bi kasu alderatzen
dira, batetik Jacques Tatiren Playtime
pelikulako Paris hiria, eta bestetik Andrei
Tarkovskiren Solaris pelikulako Tokio
hiria. Bi hirien —bi kasuen— artean
antzekotasunak nabarmenak dira, guztiz
hermetikoak eta aseptikoak dira.

In this article, two cases are compared, on
the one hand the city of Paris of the Jacques
Tati ś film Playtime, and the other hand
the city of Tokyo of the Andrei Tarkovski ś
film Solaris. Between the two cities – two
cases – the similarities are evident, they
are completely herm
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Fikzi Fikziozko hiriei buruz idaztea bereziki motibagarria
da niretzat. Fikziozko hiriak aipatzean, zuzenean zinema
datorkit burura eta hiriak zinemarekin lotzeak nire tesiaren
edukietara narama. Zinemaren eta hiriaren arteko lotura
aspaldikoa da, Wim Wenders-ek zioen bezala, hiriak eta
zinema batera hazi dira. Zinemak askotan erakutsi izan
dizkigu hiriak, kasu gehienetan existitzen diren hirietan
kokatu izan ditu istorioak, baina badira fikziozko hirien
adibideak ere, Fritz Lang-en Metropolis pelikula esaterako,
hura delarik zinemagintzako lehen fikziozko hirietako bat.

Playtime fikziozko arkitekturaren goreneko errepresentazioa
da, kasu honetan J. Tatik fikziozko hiri oso bat eraikitzen
du. Baina nahiz eta J. Tatik fikziozko hiri bat eraikitzen duen,
errealitatearen parametroen barruan kokatzen du guztiz,
ez da zientzia-fikziozko hiri futurista bat. Playtimen Paris
hipotetiko bat ikusten da, zuzendariaren irudimenaren
arabera eraikita dagoena. J. Tatik halako unibertso propio
bat eraiki zuen bere pelikulen bitartez, eta Playtimeren kasua
da horren adibiderik argienetarikoa.

Nik, lerro hauen bitartez, zinemagintzako bi adibide azaldu eta
alderatu nahi ditut, niretzat interesgarriak direnak. Jacques
Tati-ren Playtime eta Andrei Tarkovski-ren Solaris filmak
dira horiek. Eta ondorengo galdera hauek plazaratzen ditut.
Zer dute amankomunen Playtimeko Parisek eta Solariseko
Tokiok? Bi kasuak parez pare jar al daitezke? Bakoitzak
bere modura, fikziozko hiriak errepresentatzen dituzte,
eta bi kasuak ezberdinak diren arren, nire ustetan badaude
antzekotasunak agerian jartzen dituzten ezaugarriak ere.

Playtimen errepresentatzen den Paris, iruditeria kolektiboan
daukagun Parisen irudiaren guztiz bestelakoa da, eta
horregaitik da niretzat interesgarria pelikula hau. Nahiz
eta J. Tatik errealitatearekiko oso ezberdina den hiria
erakusten duen, fizkzio-izaera horretan errealitatearen
logika mantentzen ahalegintzen da, hau da, fikzioa da baina
errealitatearen parametroen barruan. Hori da J. Tatiren
filmografiaren beste ezaugarri bat, bere filmetan muturreko
modernitate bat agertzen da, baina berak bere garaian
kokatzen ditu pelikulak, mundu futurista batera jo gabe.

J. Tatiren Playtime pelikula fikziozko hiriaren adibiderik
esanguratsuenetarikoa da, filma bera fikziozko hiri bati buruz
doa, hiria agertokia izateaz aparte pelikularen argumentuaren
oinarria ere badelako. J. Tatiren eta arkitekturaren arteko
harremana estua da, bere filmografian zehar fikziozko
arkitekturaren presentzia kontuan hartzekoa da. Mon Oncle
pelikulan esaterako, Arpel familiaren eta Hulot izeneko
pertsonaiaren etxeen tipologia ezberdina aurrez aurre
jartzen da, bi etxeak fikziozkoak dira eta horrek J. Tatiri bi
tipologiak mutur banatan kokatzeko aukera ematen dio.

Fikziozko Paris horretan eraikin bat errepikatzen da
behin eta berriz, bulego-dorre moderno baten sinboloa
bailitzan. Eraikin hori denbora guztian zehar monumentu
bezala agertzen da, are gehiago, J. Tatik beste herrialdeak
identifikatzeko ere eraikin berberaren irudia erabiltzen
du «fly to London» edo «fly to USA» bezalako mezuekin
batera. Eraikina behin eta berriz errepikatzeak betikotasunizaera izatea eragiten du, iruditeria kolektiboaren parte den
elementu bezala agertuz. Adibidez, bi emakume, Alejandro
III.aren zubia ikusi nahirik, eskuartean duten mapan eurak
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dauden lekutik ikusi beharko dutela komentatzen ari
dira, baina zubiaren ordez berriro ere bulego-dorre hori
agertzen da eta horren atzean zubia dagoela iradokitzen da,
pantailan zubiaren arrastoa bakarrik ikus daitekeelarik.
Errekurtso hori behin baino gehiagotan erabiltzen du J.
Tatik pelikulan zehar, eta beti Pariseko monumenturik
enblematikoenei erreferentzia egiten die Playtimen
agertzen den fikziozko Paris hori errealitatean kokatze
aldera. Denok ezagutzen dugun Parisi eginiko keinuak dira
hauek. Pelikulako emakume protagonista behin eta berriz
errepikatzen den bulego-dorre horietako batera sartzera
doanean eta kristalezko atea irekitzen duen momentuan,
kristalean Eiffel Dorrea islatzen da istante batez. Isla horrek
pelikulan Eiffel Dorrea benetan ba al dagoen zalantza
sortzen du, emakumearen ilusioa izan daitekeela helaraziz.
Playtimeko Paris hiri grisa, aseptikoa, da. Badirudi J.Tatik eraiki
zuen hiri horretan guk ezagutzen dugun Paris iraganeko
kontua dela, eta behin eta berriz errealitateko Paris horri
egiten zaizkion keinuak desagertu den iragan bati eginiko
erreferentziak direla. Playtimeko Parisek Le Corbusierrek
1925. urtean aurkeztu zuen hirigintza-proiektua
gogorarazten du ezinbestean. Le Corbusierrek proiektu
horren bitartez Pariseko erdigune «klasikoan» eragitea
proposatzen zuen, bata besteaten ondoan lerrokatutavko
gurutze formako dorre altuak eraikiz. Pelikula ikusita, J. Tatik
Le Corbusierren Plan Voisin itxurako hiri batean kokatzen
gaitu. Nolanahi ere, bai Playtimeko eta bai Plan Voisineko
Parisek fikziozko hiriak errepresentatzen dituzte.
Fikziozko hirien kasu bat Playtimeko Paris baldin bada, beste
kasu bat A. Tarkovskyren Solaris pelikulan agertzen den
Tokio da. Solaris 1972. urteko zientzia-fikziozko pelikula bat
da, eta bertan Tokio fikziozko hiri bat bezala agertzen da.
Playtimeko Paris errealitatean existi zitekeen fikziozko hiri
bat baldin bada, Solariseko Tokiok, errealitatekoa izanik ere,
fikziozko hiria dirudi. Kasu honetan A.Tarkovskik ez du bere
irudimenaren arabera eraikitzen fikziozko hiriaren irudi
hori, baizik eta jada existitzen den hiria fikziozkoa bailitzan
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erakusten du. Solaris ez da Playtime bezala hiri baten
inguruko pelikula bat, baina badago hiriaren nolabaiteko
presentzia bat. Hiri hori Tokio da, baina Playtimen ez bezala
kasu honetan Tokiori ez zaio inongo erreferentziarik egiten,
fikziozko hiri bat da besterik gabe.

Solariseko Tokiok izaera arraroa du, beldurgarria izateraino,
hiri «hotza»ren irudikapen ederra da. Playtimeko Parisek ere
erakusten du aspektu hori, baina J. Tatiren pelikulek ohikoa
duten ironia eta umore puntu horrek bigarren maila batean
uzten du ezaugarri hori.

Baina badira bi kasuen arteko antzekotasunak ere, bi hiriak
aseptikoak, grisak, dira nolabait. Solarisen Tokio plano
luze baten bitartez ikusten dugu, kasik hipnotikoa dena.
Kamerak, auto baten barnean kokaturik, Tokioko errepide
batean garamatza, non, zementuzko tunel eta pasabideen
azpitik igarotzen den mugimendu bihurgunetsuak eginez.
Modu horretara badirudi planoak amaierarik ez duela.

Playtimeko Parisek eta Solariseko Tokiok oso antzekoak diren
hiri-tipologiak irudikatzen dituzte, pantaila barruan bakarrik
dauden hiri hermetikoak dira biak. Tentsioak azalarazten
dituen hirigintza bat erakusten dute, eta tentsio horiek
batez ere errealitatearen eta fikzioaren arteko eremu
horretan agertzen dira. Bakoitzak bere modura fikziozko
hiri batera gerturatzen gaitu, bertara guztiz barneratzeko
aukerarik eman gabe.

Kasu honetan, Tokio zinemaren baitan bakarrik existituko
litzateke, hau da, Solariseko Tokioren irudia hain da itxia,
badirudi pantaila barruan bakarrik dagoen hiria dela. Planoa
guztiz hermetikoa denez, psikologikoki bertara sartzea oso
zaila da, eta, beraz, ikusleari distantzia nabarmena markatzen
dio. Gauza bera gertatzen da Playtimeko Parisekin ere.
Kasu honetanTokiok baditu Playtimeko Parisen ikus daitezkeen
antzeko ezaugarri batzuk. Adibidez, erreferentzia eta
berezitasun konkreturik ez daukaten eraikinak ikus daitezke
batean zein bestean. Playtimen eraikin horiek fikziozkoak dira;
Solarisen, aldiz, fikziozkoak dirudite. Tarkovskyren pelikulan
autoak egiten dituen mugimendu bihurgunetsuek hiri gris eta
arraro baten barnera garamatzate, J. Tatik Playtimen eraiki
zuenaren oso antzekoa dena.

Hasieran plantetatutako galderari erantzunez, bi hirien
adibideak parez pare jar daitezkeela uste dut. Alde batetik,
hiri aseptikoaren irudikapenak dira bi adibideak, aparteko
berezitasunik erakusten ez dutenak; bakoitzak bere modura,
J. Tatik fikziozko Paris bat eraikiz eta A. Tarkovskik Tokio
hiria fikziozkoa bailitzan filmatuz. Bestetik, ikusleari hiri
hermetiko bat erakusten zaio bi kasuetan, hau da, pantailan
bakarrik existitzen diren hiriak dira. Ondorioz, bi kasuen
artean analogia bat badago beraz fikziozko hiriez ari garen
honetan, Playtimeko Parisen eta Solariseko Tokioren artean
lotura bat eratzea posible dela deritzot.
+++

43

