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23.30 Juan Vasle in Opus Cuatro.
Posn. koncerta 1/2 (Vps
23.20)

00.05 Jasno in glasno. Pon.
00.55 Dnevnik. Vreme. Magnet.

Šport. Pon.

slovenija 2

15.05 Izvir(n)i
15.35 Kviz National Geographic

Junior. 4/7
16.15 Bitka letal X. Am. dok. nan.

1/2
17.25 Mostovi – hidak. Pon.
18.00 Pomagajmo si (Vps 17.55)
18.30 Študentska (Vps 18.25)
19.05 Izbranec. Am. nad. 7/12.

Pon. ł (Vps 19.00)
20.00 Deseti film. Hr. dok. odd.

(Vps 20.00)
20.55 Ptičja gripa. Fr. dok. odd.

(Vps 20.55)
21.50 Čigav otrok. Ang. drama

(Vps 21.55)
23.00 Piknik pri Hanging Rocku.

Avstral. film. Pon. (Vps
23.05)

00.40 Futurama. Am. ris. hum.
nan. 5/16. Pon.

01.05 Dnevnik zamejske TV (Vps
01.05)

pop tv

06.50 24 ur. Pon.
07.50 Ricki Lake. Pon. pog. odd.
08.40 Pot usode. Pon. 71. dela

braz. nad.
09.35 Ob svitu. Alborada. Pon. 58.

dela meh. nad.
10.55 Barva greha. Pon. 21. dela

braz. nad.
11.50 Prerojena ljubezen. Pon.

170. dela ven. nad.
12.45 Na kraju zločina. 5. sez. Pon.

19. dela am. nan.
14.10 Ricki Lake. Pog. odd.
15.05 Prerojena ljubezen. 171. del

ven. nad.
16.00 Barva greha. 22. del braz.

nad.
16.55 Ob svitu. 59. del meh. nad.
17.55 24 ur. Vreme
18.00 Pot usode. 72. del braz. nad.
19.00 24 ur
20.00 Trenja

21.45 Na kraju zločina: Miami. 3.
sez. 12. del am. nan.

22.40 Junaki magije 2. Am. dok.
odd.

23.35 Na zdravje ... pa previdno!
Ang. dok. nan. 2/3

00.30 Prijatelji. 4. sez. 4. del am.
hum. nan.

01.00 24 ur. Pon.

kanal a

08.50 Zvezdna vrata. 1. sez. Pon.
15. dela am. nan.

09.40 Triki Jamieja Oliverja. Ang.
kuh. odd.

10.10 E+. Pon.
12.30 Obalna straža na kolesih. 20.

del am. nan.
13.25 Mladi in nemirni. 5. sez.

143. del am. nad.
14.15 Vsi moji otroci. 3. sez. 38. del

am. nad.
15.35 Zvezdna vrata. 1. sez. 16. del

am. nan.
16.30 Caroline v velemestu. 2. sez.

22. del am. hum. nan.
17.00 Seinfeld. 3. sez. 18. del am.

hum. nan.
17.30 Pri sestri doma. 2. sez. 11.

del am. hum. nan.
18.00 E+
20.00 Frost: Truplo v vodi. Ang.

film
21.25 Tajni agenti. 4. sez. 5. del

ang. nan.
22.25 Moja družina. 2. sez. 19. del

ang. nan.
23.05 Navigator. Pon.
23.35 Hollywood zaupno. Am.

dok. nan.
00.30 Obsedeni. Am. film ł

09.30 Naš kraj 10.05 Dobrodošli
12.05 Na današnji dan 12.30
Kmetijski nasveti 13.00 Danes do
13.00 14.15 Izvorne celice Evrope
14.45 Matura 15.30 DIO 16.30
Tema dneva 17.00 Studio ob
17.00 19.00 Radijski dnevnik
19.45 Lahko noč, otroci 20.00 Če-
trtkov večer domačih pesmi in na-
pevov 21.05 Camilo José Cela
21.45 Lepe melodije 22.00 Zrcalo
dneva 22.40 Stari gramofon 23.05
Vesna Parun: Pesmi

val 202

05.00–09.00 Jutro: Agencija RS za
okolje 05.00 Poročila 05.30 Prva
jutranja kronika 06.40 Športna
zgodba 07.00 Druga jutranja kro-
nika 08.15 Dobro jutro! 08.40 Ko-
ledar kulturnih prireditev 09.35
Popevki tedna 10.00 Razlaga z ra-
zlogom 12.00 Tema dneva 13.00
Danes do 13-ih 13.45 Malčki o ...
14.00 Kulturne drobtinice 15.30
DIO 16.15 Popevki tedna 16.20
SLO TOP 30 17.00 Minute za co-
untry 18.00 Študentski val 19.00
Radijski dnevnik 19.30 Sence
adolescence 20.15 Glasbena od-
daja 22.00 Zrcalo dneva 22.30
Proti etru

ars

00.00 Evropski klasični nokturno
06.05–09.00 Glasbena jutranjica
– vmes: 07.00 Druga jutranja kro-
nika 08.00 Lirični utrinek 09.05
Glasbeno kukalo 09.15 Skladatelj
tedna 10.05 Nove glasbene gene-
racije 11.05 Medijski odmev
11.20 Solistični koncert 12.05 Ar-
sove spominčice 13.05 Odprti ter-
min 13.30 Medigra 14.05 Izobra-
ževalni program 15.00 Na ljudsko
temo 15.30 DIO 16.15 Glasbeno
kukalo 16.30 Trojna spirala 16.50
Z našimi opernimi umetniki
17.50 Banchetto musicale 19.00
Radijski dnevnik 19.30 Slovenski
concertino 20.00 Iz arhiva Simfo-
nikov RTV Slovenija 22.05 Zboro-
vska glasba 23.05 Iz slovenske
glasbene ustvarjalnosti

slovenija 1

06.20 Kultura
06.30 Odmevi
07.00 Poročila (Vps 07.00)
07.05 Dobro jutro
08.00 Poročila
08.05 Dobro jutro
09.00 Poročila (Vps 09.00)
09.05 Male sive celice. Kviz
09.50 Risanka
10.00 Snobs. Avstral. nad. 18/26
10.25 Pod žarometom
11.15 Izzivi
11.45 Sveto in svet
13.00 Poročila. Šport. Vreme (Vps

13.00)
13.30 Intervju: prof. dr. Peter

Stegnar
14.20 Umetnost igre
14.45 Odpeti pesniki
15.00 Poročila. Promet (Vps

15.00)
15.05 Mostovi – hidak: (Vps 15.05)
15.35 Tracey McBean. Ris. nan. 5

in 6/26 (Vps 15.40)
16.05 Planet pošasti. Risanka
16.10 Hiša eksperimentov.

Poučno-zab. nan. (Vps
16.05)

16.30 Vse o živalih. 9. odd. (Vps
16.25)

17.00 Novice. Slovenska kronika.
Šport. Vreme (Vps 17.00)

17.30 Jasno in glasno. Kont. odd.
za mlade (Vps 17.40)

18.20 Duhovni utrip (Vps 18.25)
18.35 Larina zvezdica. Risanka

(Vps 18.40)
18.55 Vreme (Vps 18.55)
19.00 Dnevnik
19.35 Vreme. Magnet. Šport
20.00 Tednik (Vps 20.00)
21.00 Prvi in drugi (Vps 21.00)
21.20 Osmi dan (Vps 21.20)
22.00 Odmevi. Kultura. Šport.

Vreme (Vps 22.00)
22.50 Knjiga mene briga (Vps

22.50)
23.15 Glasbeni večer. Gorišek

Lazar – 2 klavirja: Štefbet
trilogija št. 1 (Vps 23.10)

prvi program

05.00–09.00 Jutranji program
05.30 Prva jutranja kronika 06.10
Rekreacija 06.30 Poročila 06.45
Dobro jutro, otroci 07.00 Druga
jutranja kronika 08.05 Svetovalni
servis 08.45 Ringaraja
09.00–19.00 Program A-1: 09.10
Ali že veste, kakšen dan bo danes?

TV SLO 1 / 20.00 /
Tednik. Magazinska odd.
Tokrat bo govor o stanju v našem zo-
bozdravstvu, o skali, ki prebivalcem Ba-
ške Grape grozi, da se bo zvalila na nji-
hovo edino cestno povezavo, o bota-
ničnem vrtu v Ljubljani in o športnikih,
uspešnih v manj odmevnih športih.

TV SLO 2 / 20.55 /
Ptičja gripa. Fr. dok. odd.
Film prikazuje zgodovino virusa ptičje
gripe, ki so ga odkrili v jugovzhodni
Aziji ob koncu devetdesetih let, in pri-
zadevanje svetovnih organizacij in dr-
žav, da bi ustavile njegov smrtonosni
pohod.

POP TV / 20.00 /
Trenja. Pog. odd.
Je svoboda medijev v Sloveniji res ogro-
žena, so res načeti temelji demokracije,
kot trdijo v Društvu novinarjev? V Tre-
njih zato o kadrovskih menjavah, novi-
narski avtonomnosti in svobodi govo-
ra. Na fotografiji voditelj Uroš Slak.

A-1 / 17.00 /
Studio ob 17.00. Pog. odd.
Gosta bosta direktor R Slovenija Vinko
Vasle in direktor TV Slovenija Jože Moži-
na (oba na fotografiji). Kakšni bodo po
novem programi, kakšen bo vpliv poslu-
šalcev in gledalcev na oblikovanje pro-
gramov in kakšen bo vpliv politike?

Zaradi dvojnega jubileja so leto-
šnji budimpeški spomladanski fe-
stival, ki velja za enega pomemb-
nejših evropskih kulturnih do-
godkov na začetku festivalske se-
zone, močno posvetili Bartóku in
Mozartu. Konec marca se je tudi
uradno začela vrsta kulturnih pri-
reditev v okviru Bartókovega leta.
Njihov glavni namen je javnost
čim bolje seznaniti z življenjem in
delom madžarskega skladatelja,
ki velja za enega najpomembnej-
ših avtorjev sodobne glasbe. Če-
prav so za trženjsko kampanjo
obletnice namenili samo skro-
mnih 32,5 milijona forintov (manj
kot 130.000 evrov), bodo v jubilej-
nem letu po Madžarski pa tudi v
nekaterih drugih mestih po vsem
svetu – med drugim tudi v ume-
tnikovem rojstnem kraju Sinnico-
laul Mare v Romuniji – priredili
vrsto gala koncertov, na katerih
bodo igrali njegova dela. Obletni-
co bodo zaznamovali tudi z znan-
stvenimi srečanji in priložnostni-
mi kulturnimi prireditvami.
Hkrati bodo v Budimpešti znova
odprli Bartókovo spominsko hišo,
ki so jo v celoti obnovili.

Ko je Bartók je leta 1945 umrl v
New Yorku, je bil skorajda anoni-
men. Kljub temu je njegovo delo
enako pomembno za madžarsko
in svetovno glasbeno ustvarjal-
nost. Kritiki so si povsem enotni v
oceni, da je bil genij svojega časa.
Z ustvarjanjem izvirnega sloga ter
s pomočjo značilnih in tradicio-
nalnih prvin glasbe svojega naro-
da je odprl številne nove smeri ra-
zvoja glasbe. Skupaj s sodobni-
kom in prav tako svetovno zna-
nim madžarskim skladateljem
Zoltanom Kodályjem (1882–1967)
je postal pravi strateg madžarske
nacionalne glasbene šole 20. sto-

letja. Prvo skupno delo sta s Ko-
dályjem izdala leta 1906 pod na-
slovom Madžarske ljudske melodi-
je.

Posebnosti ritma in melodike
madžarske folklore, ki je Bartóka
silno zanimala in jo je tudi dolgo
vrsto let zbiral, so se bistveno ra-

zlikovale od ciganske glasbe, kate-
re prvine sta Franz Liszt in Johan-
nes Brahms svojčas po svetu širila
kot izvirne madžarske pesmi. Po
skrbnem proučevanju izvirnega
madžarskega zvoka je Bartok sča-
soma zapustil svoja prvotna vzor-
nika Brahmsa in Richarda Straus-
sa in izoblikoval lastni umetniški
slog.

Med Bartókovimi deli so naj-
bolj znana edina opera Grad voj-

vode Sinjebradca iz leta 1911, Can-
tata profana (1930), prva iz serije
kantat, ki velja hkrati za umetni-
kovo najbolj intimno izpoved, in
Godalni kvartet št. 5 (1934). Ustva-
ril je številne zborovske skladbe
in sijajne koncerte za orkester,
klavir in violino, ena od Bartóko-
vih skladb je močno pripomogla k
utiranju novih razvojnih smeri
koncertne glasbe 20. stoletja. To je
Koncert za orkester, priljubljeni
Concerto, ki je nastal leta 1943, pr-
vič so ga izvedli leta 1944.

Leta 1934 je začel Bartók delati
v madžarski akademiji znanosti v
Budimpešti, kjer se je ukvarjal s
pripravljanjem zbirke madžarske
ljudske glasbe. Ker je bil odločen
nasprotnik šovinizma, revanšiz-
ma in nacizma, je leta 1940 emi-
griral v ZDA, kjer je – tako kot prej
na Madžarskem – živel zelo skro-
mno in daleč od oči javnosti. Če-
prav je bil za življenja v svoji novi
domovini skorajda neznan, velja
v ZDA že dolga leta za enega naj-
bolj priljubljenih sodobnih skla-
dateljev.

Bartók je izredno priljubljen na
Madžarskem, kar poleg rednih
izvajanj njegovih del potrjuje tudi
podatek, da so po njem imenovali
vrsto ulic, (glasbenih) šol, kultur-
nih društev in celo neko radijsko
postajo. Po njem se imenuje Bar-
tók Quartett, en najuglednejših
komornih ansamblov na medna-
rodnem prizorišču.
Jozsef Szabo

Obletnica

Na Madžarskem slavijo
Mozarta in Bartóka
Ko je Bartók leta 1945 umrl v New Yorku, je bil skorajda anonimen, kljub temu
je njegovo delo enako pomembno za madžarsko in svetovno glasbeno ustvarjalnost

Leta 2006, ko ves glasbeni svet slavi 250. obletnico Mozartovega rojstva,
je težko govoriti še o eni obletnici. Povezana je z Belo Bartókom. Slavni
madžarski skladatelj, ki sodi med najpomembnejše glasbene umetnike
20. stoletja, se je rodil pred 125 leti.

Bela Bartók

Umetnost kot varljiva
Potemkinova vas
Mojca Kumerdej

Carju v veselje
koreografija William Forsythe
Kraljevi flamski balet
Gallusova dvorana CD
8. in 9. 5. 2006

plesna predstava

Izjemno kompleksna predstava
Carju v veselje, ki jo je eden od
vodilnih koreografov William

Forsythe s frankfurtskim
baletnim ansamblom postavil
pred osemnajstimi leti, tudi s
časovnim odmikom, kar je za
gledališke in plesne predstave
sila redko, ohranja tako
vsebinski kot koreografski in
režijski naboj. Tudi po zaslugi
izvrstne izvedbe Kraljevega
flamskega baleta, s katerim je to
zelo zahtevno delo obnovila
Forsythova dolgoletna plesalka
in asistentka Kathryn Bennetts.

Balet v treh dejanjih ima pet
delov, skozi katere se koreograf
loteva izvora baleta, ki je nastal
na francoskem dvoru kralja
Ludvika XIV., razmerja oblasti
do umetnosti in umetnikov ter
tudi samega ritualnega izvora
plesa in umetnosti. Prvi del,
Potemkinov podpis, je z bogato

gledališko scenografijo in
kostumografijo vizualni,
glasbeni in gibalni preplet
različnih zgodovinskih obdobij
umetnosti; v gibu, denimo, je
tako mogoče prepoznati
različna plesna stilna obdobja in
tehnike, med drugim Petipajeve
in Balanchinove baletne
elemente. Dvor je stilizirano
uprizorjen kot ogromna
povešena šahovnica, na katerem
se umetnost prepleta s krutostjo
in kaosom, umetnost pa je kot
varljiva Potemkinova vas, s
katero se oblast identificira ter se
z njo lepotiči in dekorira. Drugi,
osrednji del v sredini, nekoliko
privzdignjeno – koreografija, ki
jo je Forsythe sprva kot
samostojno delo postavil s
pariškim baletnim ansamblom
leta 1987 – pa pomeni Forsythov
lastni podpis. V tem
abstraktnem koreografskem
delu je eksplicirana Forsythova
baletna metoda, s katero je
prevrednotil klasično baletno
tehniko in vzpostavil novo
baletno paradigmo.

Forsythov gib je arhitekturno
povezan z zakonitostmi

prostora, med gibanjem se
telesno težišče premešča, s čimer
se gibalne linije ob sklepu
kombinacij nadaljujejo v prostor
in tako ustvarjajo učinek
geometričnih struktur. Zadnje
dejanje vsebuje tri dele:
gledališki del Hišo razprodaje, v
kateri je dražbo pozlačenih
absurdnih predmetov in osebkov
mogoče razumeti kot Forsythovo
ironijo pozicije umetnika, ki je
hočeš nočeš vselej na razprodaji,
v Bongo Bongo Nageela
šestintridesetčlanski ansambel,
oblečen v dekliške šolske
uniforme, uprizarja ritualne
korenine plesne umetnosti,
hkrati pa asociira na
uniformirane ritualne
manifestiacije oblasti, kot so,
denimo, parade, ta del pa se nato
prelije v sklepni del, gospod
Orešek pelje do vrha, v katerem
Orešek uteleša poslušnega
umetnika, ki naj bi občinstvo in
oblast pripeljal do ekstaze.

Strukturno izjemno natančno
premišljena predstava že z
ironičnim naslovom Carju v
veselje ne pomeni le
Forsythovega koreografskega

podpisa, ampak tudi zelo
sublimno eksplikacijo njegove
pozicije umetnika; sam je
namreč skozi balansiranje s
finančnimi strukturami vselej
skušal ohranjati avtonomno
pozicijo in natanko zato, ker ni
bil pripravljen kot gospod Orešek
blagohotno koketirati s
pogledom oblasti, pred dvema
letoma zapustil mesto
umetniškega vodja
frankfurtskega baletnega
ansambla ter ustanovil svojo
baletno skupino. Izjemna,
poltretjo uro trajajoča
predstava, ki po eni strani,
denimo z rapom v predzadnjem
delu, odslikava osemdeseta leta
prejšnjega stoletja, z
uprizoritvenimi prvinami in
vsebinskim sporočilom tako tudi
po dveh desetletjih ohranja
prepričljivost in ustvarjalni
naboj.

Od Cankarjevega doma, ki bi
sicer Forsytha moral pripeljati
vsaj pred poldrugim desetletjem,
gre seveda pričakovati, da bo v
čim bližji prihodnosti predstavil
tudi kako njegovo novejše delo.

Srečko v »konstruktivističnem«
televizijskem ritmu
Peter Kolšek

Šum Kosovela
scenarij in režija
Marjan Frankovič
RTV Slovenija
9. 5. 2006

dokumentarni portret

F ilmski esej o Kosovelu je
pobudila pesnikova
stoletnica rojstva, njej je

tudi namenjen; zakaj smo ga
videli šele dve leti pozneje, ni
jasno, očitno pa je, da je film
nastal po praznovanjih, saj
navaja številke iz občinskega
proračuna, ki je šel v ta namen:
če smo si prav zapomnili, je
sežansko občino spomin na
Srečka stal osem milijonov

tolarjev. V filmu vidimo in
slišimo tudi lokalne kulturne
može (ne pa akademskih
literarnih zgodovinarjev),
vidimo vlak, ki se pelje na Kras,
in v njem Boštjana Perovška, ki
molče motri Srečkovo usodo in si
najbrž misli, kar pripoveduje
glas v ozadju, vidimo
predsednika Drnovška, ki govori
(najbrž trboveljskim) rudarjem,
kakor jim je (zagorskim) govoril
tudi Srečko v tisti daljni zimi
1926 in se na poti domov usodno
prehladil, vidimo starejšo
domačinko, ki se še spominja
pesnika, ko je prišel k njim iskat
pečen kruh – zlasti pa se
nagledamo vizualizirane
predmetnosti, ki je obkrožala

Kosovelov materialni in duhovni
svet.

A eno je tisto, kar je
izpostavljeno pogledu, drugo pa
je to, kako je ta izpostavljenost
strukturirana. Avtor Marjan
Frankovič se je odločil za
»konstruktivistični« princip, da
bi tako pač najbolje zajel nemir,
drhtavico, nervozo, begotnost in
vendar notranjo kompaktnost
Kosovelove duhovne eksplozije,
ki ne odmeva samo v njegovi
poeziji, ampak tudi v vsem, kar je
počel in mislil. Naslov Šum
Kosovela je morda nekoliko
premalopomenski, a iz
filmičnega eseja, ki se raje
deklarira za »dokumentarni
portret«, je njegov namen jasno

razviden. Kamera Bojana
Kastelica je pripravila material
za frenetično montažo, skozi
katero naj udarja ritem
konstruktivistične revolucije
umetnosti, v kateri je kipenje idej
prehitevalo refleksivno
mišljenje. Takšen ritem se umiri
šele proti koncu, ko gre za
smrtne in zagrobne zadeve.
Frankoviču je nedvomno uspelo
ustvariti podobo
»konstruktivističnega«
Kosovela, ni pa dovolj dobro
razrešil vprašanja, komu je ta
trzajoče kolažirana podoba
pravzaprav namenjena:
edukaciji, običajni informaciji
ali umetniški interpretaciji.

Lajf preložen
za teden dni
Zaradi bolezni v ansamblu SLG Ce-
lje je premiera krstne uprizoritve
To ti je lajf avtorice besedila Tine
Kosi in režiserja Vita Tauferja, o ka-
teri smo poročali včeraj, prestavlje-
na z 12. maja na 19. maj 2006. S. Pe.


