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Zgodovina oživljena
Peter Kolšek

Aufbiks
režija Miran Zupanič
RTV Slovenija, 23. 5. 2006

televizijski
igrano-dokumentarni film

P o Zupaničevem Aufbiksu! bo
treba televizijski
igrano-dokumentarni film

domače proizvodnje gledati z
zahtevnejšimi očmi. Pokazal je
namreč, kaj se v tem žanru dá
postoriti, kadar ima avtor vizijo –
seveda oprto na dejstvo, da ni treba
šparati pri vsakem statistu in pri
vsakem gvantu ali historičnem
eksponatu, ki skupaj pričajo – in
»pričarajo« – dokumentarno
razsežnost časa. Ker je malo
verjetno, da je glavnino denarja za
ta materialno razkošen izdelek
odrinila nacionalna televizija, zelo
verjetno pa, da sta se v svojo čast in
slavo potrudila celjska mestna
občina in njen župan Bojan Šrot, je
Aufbiks! tudi lep primer »usklajenih

interesov«; primer, ki bi mu v
Sloveniji ne bilo težko najti še
kakšnega para. Aufbiks, torej!

A brez Zupaničeve avtorske
ambicije in profesionalnega
védenja, kako se takšni stvari streže
od spredaj (se pravi, z organizacijo
prepričljive teatralične mizanscene)
in od zadaj (z empirično podporo
zgodovinske stroke, v tem primeru
knjige celjskega zgodovinarja
Janeza Cvirna: Kri v luft! Čreve na
plot! – Oris družabnega življenja v
Celju na prelomu stoletja), bi
seveda denar sam po sebi ne
pomenil veliko. Bistven je (bil)
namreč koncept, ta pa je: selektivna,
a v detajlih dognana historična
rekonstrukcija. Kar gledamo, ni
poskus natančne objektivizacije
zgodovinskih dejstev (te sicer
slišimo iz offa), pač pa njihova
metonimična prezenca; vemo, da
gledamo »nadomestne« historične
prizore, ki se prav nič ne trudijo biti
verodostojni, a hkrati trdno
verjamemo, da je bilo »natančno«
tako. Tako dokumentarni pol filma

prikazuje dokaj trdne obrise
zgodovinskega časa, igrani pol pa
ta čas ilustrativno nadgrajuje – v
smeri humorja, ironije in – pri
gledalcu, ki je sposoben
zgodovinskega rezoniranja –
refleksije. Vzemimo enega od
najbolj karakterističnih prizorov,
tistega pri zoboderu: zavaljeni
pacient je Nemec, ruvalec zob
Slovenec. Med njima je trojno
konfliktno razmerje: nacionalno,
poslovno in ambulantno. Ko dentist
odvrže zob v smeti in pacient
izpljune kri, se iz zadnjega usuje
protislovenski gnoj, iz prvega pa
»strokovna« diagnoza
mednacionalnega stanja. Učinek ni
le humoren, ker po naravi mešanja
vzvišenih in profanih dejstev
drugačen ne more biti, ampak tudi
zgodovinsko resen, ker natančno
fiksira medsebojna
narodno-politična razmerja.

In takšen je konceptualni
zastavek celotnega filma. Ko
govorijo akterji v kamero, ne
pripovedujejo le o zgodovinskih

dejstvih, ki so za umevanje
osnovnega sporočila nujna, ampak
tudi o tem, kakšen je način tega
filmskega pripovedovanja. Ta
brechtovsko potujitveni način kaže
torej »zgodovino« in hkrati gleda
pod prste interpretaciji. Zato v filmu
zgodovina »oživi«, kar ni le
dobrodošla edukacijska razsežnost,
ampak tudi praktičen zgled, kako
danes kolikor toliko učinkovito
zrevoltirati pasivno razmerje do
zgodovine. V tem primeru pač
zgodovine slovensko-nemških
odnosov v času monarhije na
splošno in v Celju posebej. To mesto
ima v mednacionalnem
aufbiksanju (torej pozivov na
narodnostni in ročni ravs!)
nedvomno kaj pokazati, o čemer ve
današnji, komaj dobro stoletje
odmaknjeni spomin malo ali nič, a
takšnih zgodovinsko fotogeničnih
točk je na slovenskem zemljevidu še
veliko. Je pa res, da je treba visoko
zavihati rokave, kakor je to storil
Miran Zupanič in njegova ekipa. Le
tako pridejo čreva na plot!

Kaj poje ptič prerok?
Jure Dobovišek

srebrni abonma
Radu Lupu, klavir
Cankarjev dom, 19. 5. 2006

klavirski večer

R adu Lupu meri na neizrekljivo
in neulovljivo. Ali je takim
pianistom laže vztrajati v

samotnem razmerju s fascinantno
pošastno klaviaturo – ki jo npr.
Martha Argerich ponazori tako, da
pokaže zobe – kakor tistim (veliko
manj zanimivim), ki pač
»nastopajo«? Kdo ve.
Enainšestdesetletni Lupu je pianist
že zelo dolgo. Ničesar na zunaj
briljantnega, osupljivega,
impozantnega ni imel njegov
recital, ki sploh ni bil recital, ampak
celovečerno odhajanje s
Schubertom (z njegovo zadnjo
sonato) in še prej Schumannom (pa
ne tistim herojskim iz zgodnejših
ciklov – razcepljeno, a še zaneseno
pripetim na begotne odseve
izmikajočega se časa).

Imel je le miselni lok, rastoč skoz
skladbe kot programsko
vzpostavitev Smisla, skoz iskreno

ekonomiko in subtilno preprostost
tonskega oblikovanja, skoz
polglasnost oziroma pridušenost, v
kateri je sicer detajl s konic prstov
zmožen žarčiti z zefirjevsko
avtonomijo in akordski prijem
graditi orgelske reliefe, vsaj v
področju zmerne tehnične gostote
faktur. Kaj bi ovinkarili: v tehnično
ne ravno ekstremnem programu je
bilo zaznati tudi pianistove meje –
slabše izigrana mesta (npr. kratka
eksplozivna koda ob sklepu
Schubertove sonate), bližnjice
»poznega stila«, ki se neizogibno
preplete z modrostjo (kakor pač –
menartovsko zapisano – »ukazuje
zakon vseh teles«), da ga
pravzaprav ni več mogoče ločiti od
umetnikove veličine. Lupu (nam) ni
ničesar vsiljeval, ni kreiral, ampak
ves večer igral iz naročja tišine,
kakor da »sproti«. Avditorij mu je
izrazil navdušenje; ampak še bolj
kakor ovacije bi bilo dragoceno, če
bi se res vsi priključili pianistovemu
obredu (v njem seveda ni prostora
za pokašljevanje), ki resda ni nekaj
udobnega, priznam. Ampak kdo si
pa želi udobnosti v glasbi?!

Kot govor »zaznamovancev«, ki
zreta onstran, so Schumannove
miniature in stavki Schubertove
sonate medij in pot Lupujevih let in
se zlivajo v razmišljajoč tok, nad
katerim nima moči niti
programirani aplavz (med
Gozdnimi prizori in Humoresko v
B-duru); ustavi se šele z izzvenom
zadnjega, tj. drugega dodatka, z
zastavljenim vprašanjem
(Schumann: Zakaj?). Tako te
(za)pusti Lupu. Celovečerna pot:
osvetljevanje vprašanj. Od tod
plašč, pod katerim biva tonski oz.
tematski material, neopisljivo
plastičen (npr. v linearnem
»vodenju« desnice in levice) in
vendar dematerializiran, zroč k
lastni idejnosti, njenemu
eteričnemu sfumatnemu izviru, k
sporočilu iz vmesnih prostorov
slišnega. Tako se schubertovska
pesem, tj. glavna tema (prvega
stavka) Sonate št. 21, dotika ušesa
hkrati kot upanje in svetobolje,
Scherzo pa se poigrava nad srhljivo
lepoto končnosti. A komajda še
znosni izvajalski vrh je Lupujeva
žalna zazibalka (drugi stavek).

Seveda je bil Lupu usmerjen k
svojemu cilju že s Schumannom.
Miniatur skorajda ne vzporeja med
sabo, ampak jih kontrastira
navznoter (v zgradbi). Z
velemojstrskim fraziranjem (npr.
rubati in rahle zjasnitve v
počasnosti Slovesa) v področju
dinamičnega minimalizma in
ukinjanja časa vdihne moč nežno
tuhtajočim izmed skladateljevih
(od)stavkov. Lovska pesem iz
Gozdnih prizorov mu poje z akordi,
mehko potopljenimi v lasten odmev;
Slovo pa je prestop v sublimen,
brezčasen mir (prav tako – v baladni
»barvi« – Zloglasni kraj). Slednjič je
treba omeniti še, da Lupu rad govori
tudi skozi izrecno individualističen
odnos do artikulacijskih in
harmonskih silnic tkiva (pevna
ekspresivnost portata, motorika
sforzatov, izpostavljeni basovski
toni). Romunski pianist ni ne
koncertant ne interpret. Ptič prerok
je, podoben Schumannovemu:
razumemo ga, vendar ne moremo
ubesediti, kaj prerokuje. Natanko
pa vemo, da njegova melanholična
rajska pesem pravzaprav ni s tega
sveta.

televizija

radio Slovenija

de Villiers in solisti Akademije
za glasbo – Vesna Velušček
(Vps 23.10)

23.55 Bojan Gorišek igra Philipa
Hlassa (Vps 23.55)

00.30 Jasno in glasno: Trgovina z
belim blagom. Kontaktna odd.
za mlade. Pon.

01.20 Dnevnik. Vreme. Magnet.
Šport. Pon.

02.15 Infokanal
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06.30 Infokanal
09.00 Zabavni infokanal
11.30 Otroški infokanal
12.30 Zabavni infokanal
15.30 Sledi. Odd. o ljubiteljski kulturi
15.55 Kviz National Geographic

Junior. 6/7
16.35 Leonardova sanjska stroja.

Ang. dok. nan. 1/2. Pon.
17.25 Mostovi – hidak: Moj gost,

moja gostja – vendégem. Pon.
17.55 Pomagajmo si (Vps 17.50)
18.30 Študentska (Vps 18.20)
19.00 Izbranec. Am. nad. 9/12. Pon.

ł (Vps 19.00)
19.45 Skozi čas
20.00 Evrovizijski mladi glasbeniki.

Posn. finalnega večera z
Rathausplatza na Dunaju (Vps
20.00)

21.55 Oprosti za kung fu. Hr. drama
(Vps 21.55)

23.05 Vodovodar. Avstral. film. Pon.
(Vps 23.05)

00.20 Futurama. Am. ris. hum. nan.
7/16. Pon. ł

00.45 Dnevnik zamejske TV (Vps
00.40)

01.05 Infokanal

pop tv

06.40 24 ur. Pon.
07.40 Ricki Lake. Pon. pog. odd.
08.30 Vihar ljubezni. Pon. 2. dela šp.

nad.
09.30 Pot usode. Pon. 81. dela braz.

nad.
10.25 TV prodaja
10.55 Ob svitu. Pon. 68. dela meh.

nad.
11.50 Barva greha. Pon. 31. dela braz.

nad.
12.45 Na kraju zločina. Pon. 21. dela

am. nan.
13.40 TV prodaja
14.10 Ricki Lake. Pog. odd.
15.05 Barva greha. 32. del braz. nad.

16.00 Ob svitu. 69. del meh. nad.
16.55 Pot usode. 82. del braz. nad.
17.55 24 ur. Vreme
18.00 Vihar ljubezni. 3. del šp. nad.
19.00 24 ur
20.00 Trenja
21.45 Na kraju zločina: Miami. 14.

del am. nan.
22.40 Jezus, Marija in Da Vinci. Dok.

odd.
23.35 Prevarantski partnerji. Dok.

nan. ł
00.30 Prijatelji. 12. del am. hum. nan.
01.00 24 ur. Pon.

kanal a

08.50 Zvezdna vrata. Pon. 3. dela am.
nan.

09.40 Triki Jamieja Oliverja. Ang.
kuh. odd.

10.10 E+. Pon.
12.00 TV prodaja
12.30 Obalna straža na kolesih. 30.

del am. nan.
13.25 Mladi in nemirni. 153. del am.

nad.
14.15 Vsi moji otroci. 48. del am. nad.
15.05 TV prodaja
15.35 Zvezdna vrata. 4. del am. nan.
16.30 Caroline v velemestu. 7. del

am. hum. nan.
17.00 Seinfeld. 6. del am. hum. nan.
17.30 Pri sestri doma. 21. del am.

hum. nan.
18.00 E+
20.00 Britanski trojček: Frost: Varna

hiša. Ang. film
21.50 Tajni agenti. 7. del ang. nan.
22.50 Moja družina. 21. del ang. nan.
23.30 Navigator. Pon.
00.00 Hollywood zaupno. Zadnji del

am. dok. nan.
00.55 Umor v Greenwichu. Am. film

raja 09.00–19.00 Program A-1: 09.10
Ali že veste, kakšen dan bo danes?
09.30 Naš kraj: Osek pod Trnovsko
planoto 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 – mate-
matika 15.30 DIO 16.30 Tema dneva
17.00 Studio ob 17.00 19.00 Radijski
dnevnik 19.45 Lahko noč, otroci
20.00 Četrtkov večer domačih pesmi
in napevov 21.05 Majske večernice
21.45 Lepe melodije 22.00 Zrcalo
dneva 22.40 Stari gramofon 23.05
Ivan Jan, ob 85-letnici 23.15 Za prije-
ten konec dneva

val 202

00.05–05.00 Nočni program
05.00–09.00 Jutro: Agencija RS za
okolje 05.30 Prva jutranja kronika
06.40 Športna zgodba 07.00 Druga
jutranja kronika 08.00 Poslovne za-
nimivosti 08.15 Dobro jutro! 08.40
Koledar kulturnih prireditev
09.00–13.00 Dopoldne na Valu 202:
09.35 Popevki tedna 10.00 Razlaga z
razlogom 12.00 Tema dneva
13.00–19.00 Val 202 popoldan:
13.00 Danes do 13.00 13.45 Malčki o
... 14.00 Kulturne drobtinice 15.30
DIO 16.15 Popevki tedna 16.20 Slo
Top 30 17.00 Minute za country
18.00 Študentski val 19.00 Radijski
dnevnik 19.30 Sence adolescence
20.15 Glasbena oddaja 22.00 Zrcalo
dneva 22.30 Proti etru

ars

00.00–06.00 Evropski klasični nok-
turno 06.05–09.00 Glasbena jutra-
njica – vmes: 07.00 Druga jutranja
kronika 08.00 Lirični utrinek 09.05
Glasbeno kukalo 09.15 Skladatelj te-
dna 10.05 Nove glasbene generacije
11.05 Medijski odmev 11.20 Solistič-
ni koncert 12.05 Arsove spominčice
13.05 Odprti termin 13.30 Medigra
14.05 Izobraževalni program 15.00
Na ljudsko temo 15.30 DIO 16.15
Glasbeno kukalo. Pon. 16.30 Trojna
spirala 16.50 Z našimi opernimi
umetniki 17.50 Banchetto musicale
19.00 Radijski dnevnik 19.30 Slo-
venski concertino 20.00 Prenos Big
Banda RTV Slovenija 22.05 Zboro-
vska glasba 23.05 Iz slovenske glas-
bene ustvarjalnosti

prvi program

00.00–05.00 Nočni program
05.00–09.00 Jutranji program: Četrt-
kova anketa. Poročilo sinoptikov
05.30 Prva jutranja kronika 05.50
Zelena posvetovalnica 06.10 Rekrea-
cija 06.15 112, 113 – nočna kronika
06.30 Poročila 06.45 Dobro jutro,
otroci 07.00 Druga jutranja kronika
08.05 Svetovalni servis 08.45 Ringa-
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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. 20/26
10.25 Pod žarometom
11.20 Izzivi
11.45 Omizje
13.00 Poročila. Šport. Vreme (Vps

13.00)
13.30 Družinske zgodbe
14.20 Podoba podobe
14.45 Odpeti pesniki
15.00 Poročila. Promet (Vps 15.00)
15.05 Mostovi – hidak: Moj gost,

moja gostja – vendégem (Vps
15.05)

15.40 Tracey McBean. Ris. nan. 9/26
(Vps 15.40)

15.50 Planet pošasti. Risanka (Vps
15.45)

16.00 Tracey McBean. Ris. nan.
10/26 (Vps 15.50)

16.10 Hiša eksperimentov:
Svetlobologija. Izob.-zab. nan.
(Vps 16.05)

16.30 Vse o živalih. 10. del: Zeleni
legvani. Ang. dok. nan. (Vps
16.25)

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

17.30 Jasno in glasno: Trgovina z
belim blagom. Kontaktna odd.
za mlade (Vps 17.30)

18.20 Duhovni utrip (Vps 18.20)
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)
22.55 Knjiga mene briga. Ko pesem

tkem: Antologija vedskih
pesmi (Vps 22.50)

23.15 Glasbeni večer. Simfonični
orkester RTV Slovenija, David

TV SLO 1 / 21.20 /
Osmi dan. Slo. odd. o kulturi.
Predstavljen bo umetniški koncept
Zmaga Lenardiča. Govorili bodo tudi o
Sloveniji in evropskih kulturnih funda-
cijah. Predstavili bodo filmski festival
Cannes 2006 (na fotografiji Bruce Willis
ob prihodu), ki bo potekal do 28. maja.

TV SLO 2 / 21.55 /
Oprosti za kung fu. Hr. kom.
Po vojni na Hrvaškem se Mirjana (Da-
ria Lorenci, na fotografiji z Yong Long
Daijem) vrne iz tujine v rodno vas. Do-
mačim se niti ne sanja, da je na tujem
zanosila z Azijcem. Iščejo ji primernega
moža, ki bi jo vzel, čeprav je noseča.

POP TV / 20.00 /
Trenja. Slo. pog. odd.
Študentje so na nogah. Od vlade zah-
tevajo: študij brez šolnin, 20.000 no-
vih štipendij, dodatne postelje v štu-
dentskih domovih, davčne olajšave.
Na fotografiji študenje pred parlamen-
tom že večer pred demonstracijami.

14.45 / A-1 /
Minute za maturo: matematika
V zadnji oddaji bodo obdelali poglav-
ja, ki so še ostala. Član predmetne ma-
turitetne komisije profesor Jaka Erker
(na fotografiji) bo dal tudi nekaj kori-
stnih nasvetov, da bi dijaki čim bolje
opravili maturitetni izpit iz matematike.


