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Lutkovno gledališče Fru-Fru ima
začetke v osemdesetih letih, ko so
bile priljubljene frizure frufru in ko
se je na veliko lizalo bonbone fru-
fru, je v katalogu k razstavi zapisala
Jelena Sitar. Skupina Fru-Fru se je
izoblikovala kot ena od frakcij Lut-
kovnega ansambla Pionirskega do-
ma, ki ga je takrat vodil Lojze Kova-
čič, prva predstava te skupine je bi-
la Rdeča kapica leta 1984. In to je
predstava, ki jo igrajo še danes, kar
pomeni, da je živa že 22 let! Fru-Fru
je v prvotni zasedbi (štiri ali pet de-

klet) deloval kar nekaj let, nato so
se dekleta raztepla na različne kon-
ce sveta, Fru-Fru pa je ostala Irena
Rajh, ki se ji je pozneje pridružil ži-
vljenjski sopotnik Marjan Kunaver.
Leta 1993 se je Fru-Fru preobliko-
val v profesionalno družinsko gle-
dališče, Irena Rajh Kunaver in Mar-

jan Kunaver sta si poiskala številne
nove sodelavce: Jana Zakonjška, Je-
leno Sitar, Igorja Cvetka, Ravila in
Natalijo Sultanova in Marka Boha.

Zadnja leta se je Fru-Fru iz dru-
žinskega gledališča prelevil v reper-
toarno, imajo veliko sodelavcev,
hkrati ohranjajo prepoznavnost in
ciljno občinstvo, v katero sodijo
otroci v starosti od dve do deset let.
Po mnenju Irene Rajh Kunaver sta
njihovi najuspešnejši predstavi To-
bija, s katero so prodrli na medna-
rodne festivale in postali prepo-
znavni zunaj meja, in Moj dežnik je
lahko balon, ki je bil nagrajen na

Klemenčičevih dnevih in je veliko
gostoval v tujini. Mlado občinstvo
bi kot svoje najljubše gotovo izbra-
lo Muco Copatarico, Moj dežnik je
lahko balon, Rdečo kapico ... Vse
predstave gledališča so še žive, še
jih igrajo, tako da se lahko zgodi, da
nekatere lutke na razstavi v galeriji
občasno manjkajo. Ko sem sama
obiskala galerijo, je manjkala Muca
Copatarica.

V Bežigrajski galeriji pričakajo
obiskovalca lutke iz različnih pred-
stav, vsaka v svojem kotičku, vsaka
v svoji nemi pozi, a kljub temu zgo-
vorne, ljubke in živahne. Spremlja-
jo jih skice, zametki, iz katerih so se
pozneje utelesile v lutke. V galeriji
je tudi televizija in vsa spremljajoča
tehnika, ki omogoča, da lutke vsaj
za trenutek oživijo na zaslonih.
Valentina Plahuta Simčič

»Čeprav so nas res navdahnile frizure in bonboni, ime Fru-Fru
pravzaprav ni nič nenavadnega v gledališkem svetu. Tudi v Belgiji
imajo profesionalno lutkovno gledališče z istim imenom, na
Češkem pa glasbeno skupino FruFru,« pravi Irena Rajh Kunaver.

Začelo se je pri frizurah in bonbonih
Do 14. oktobra se v Bežigrajski galeriji predstavljajo tisti sodelavci lutkovnega
gledališča Fru-Fru, ki skrbijo za njegovo likovno podobo

Da imajo lutke lahko še kakšno drugo življenje poleg odrskega, že vrsto
let dokazuje ljubljanska Bežigrajska galerija. Tam namreč od leta 1981
razstavljajo lutke in s tem ponujajo vpogled v delovanje različnih lutkov-
nih gledališč. Do 14. oktobra se v Bežigrajski galeriji predstavljajo tisti so-
delavci lutkovnega gledališča Fru-Fru, ki skrbijo za njegovo likovno podo-
bo: Igor Cvetko, Jerica Cvetko, Iztok Hrga, Adriano Janežič, Sara Jassim in
Marina Hrovatin.

Sem in nisem
Ženja Leiler

Druga generacija
scenarij in režija Amir Muratović
produkcija Televizija Slovenija
premiera 19. 9. 2006, TVS

dokumentarni film

Č
e pri nas rečeš, da se je France
Prešeren rodil na Vrbi, je to
tako, kot da gre za vrsto ptice, je

ena od ne prav znanih šal z obvezno
slovnično napako na račun
Slovencev od »druge generacije«;
generacije, rojene staršem, ki so
prišli v Slovenijo iz republik nekdanji
države. Večinoma zaradi
ekonomskih razlogov, nekateri kot
begunci. In tu, predvsem v Ljubljani,
Kranju in na Jesenicah, so tudi ostali.
To generacijo vzame pred kamero
Muratovićev dokumentarec. V
Sloveniji se ne počutijo zaželeni. Kot
nekoč straši veljajo za »južnjake«, še

vedno ozmerjane s »čefurji«. Pa naj
prihajajo iz Srbije, Hrvaške,
Albanije, Črne gore, Bosne  …, naj
bodo katoliki, muslimani ali
pravoslavci. Še vedno veljajo za
drugorazredne prišleke, posebno
vrsto »tujcev«. Z Balkana. Balkan v
teh krajih nima ravno pozitivnih
oznak. Razen, kadar gre za glasbo,
potem je to »južnjaška uteha«.

Ta podoba nas bi morala močno
skrbeti. Skrbeti toliko bolj, ker gre
prav za drugo generacijo, torej tisto,
ki se običajno že uspešno integrira v
družbo, v kateri iz teh ali onih
razlogov živi, pri tem pa ohrani
svojo kulturno identiteto. A podoba
najbrž ni samo črno-bela, ampak
ima vmes še kaj sivine. Ta sivina je v
Muratovićevem dokumentarcu ves
čas navzoča: zdi se namreč, da je
druga generacija odraščala v
zaprtih skupnostih in v njih še danes

živi. Vsaj tisti njen del, ki ga srečamo
v dokumentarcu; Muratović se
omeji predvsem na socialno šibkejše
in zato seveda ranljivejše okolje.
Svojo identiteto priseljenci
opredeljujejo kot specifično; tako
glede na kulturo, v kateri danes
domujejo, kot glede kultur
priseljencev iz drugih nekdanjih
republik. Tisto, po čemer so si
podobni, utegne biti dvoje:
nostalgija za nekoč skupno državo,
ki je nekateri med njimi niti poznali
niso, in razpetost med domovini. Ta
melanholična bolečina in
hrepenenje, znana vsem
priseljencem tega sveta, dobi
poetično noto na koncu filma, ko
oče, rojen v Črni gori, ob golobnjaku
razlaga sinovoma, rojenima v
Sloveniji, da se golobi vedno vrnejo
tja, kjer so bili rojeni.

Muratović se je v portretu »druge
generacije«, tako »objektu« kot
»subjektu« filma, odločil za žanr
igranega dokumentarca. To filmu
jemlje nekaj spontanosti. Ker se
odreče komentarju, je »režiranost«
oziroma inscenacija pogovorov
odveč, saj deluje umetelno. Malo
sporna bi bila lahko tudi
Muratovićeva odločitev, da se ni
osredotočil na omejeno število
protagonistov in prikazu njihovih
zgodb (morda zato, da bi se izognil
poenostavljanju), ampak pusti pred
nevsiljivo kamero vrsto govorcev,
»anonimnežev« in s tem zelo
fragmentarne, reducirane
»vsebine«. Vendar mu ravno s tem
mozaikom razpršenih in
medsebojno nepovezanih zgodb
uspe izpeljati dovolj sugestiven
dokumentarec.

Iz oči v oči z resnico
Slavko Pezdir

Joe Masteroff, John Kander, Fred
Ebb: Kabaret
režiser Miha Alujevič
dirigent Simon Dvoršak
SLG Celje
premiera 19. 9. 2006

muzikal

V celjskem SLG so uvedli
letošnji repertoar s slovensko
praizvedbo broadwajskega

muzikala Kabaret, za katerega je
libreto oz. dialoge poslovenila v živ
pogovorni jezik Alja Predan, songe
pa okretno in duhovito prepesnil
Milan Dekleva. Režiser celjske
uprizoritve Miha Alujevič in
dramaturginja Tina Kosi sta izbrala
drugo različico (iz leta 1987), po
kateri je Cliff prostodušen
biseksualec, ob sodelovanju
scenografinje Dinke Jeričević in
kostumografinje Ivone Stanić pa
videz uprizoritve domala
brechtovsko svareče zaznamovala s
prevladujočo temačnostjo,
zadimljenostjo, umazanijo in
dražljivo spolno razbrzdanostjo
osiromašeno cenenega berlinskega
nočnega lokala Kit Kat.

V nasprotju od priljubljene
filmske ekranizacije je v muzikalu
arhetipska zgodba o neuresničljivi
ljubezni med ljubimcema (kot med
Romeom in Julijo zaradi neugodnih
zunanjih okoliščin) celo podvojena.

Tako sledimo v ospredju
neuresničeni mladostno polnokrvni
in razuzdani ljubezni med
mladeniško naivnim in literarno
ambicioznim ameriškim pisateljem
ter izkušeno vzhajajočo zvezdnico
cenenega nočnega lokala bordela
(ki mora prepričevati kot
poosebljenje stereotipne moške želje
po devici in kurbi v eni osebi), ki s
Sallyjino zavestno končno
odločitvijo za več kot negotovo
»prostost« nadaljnje poklicne
kariere v Berlinu namesto
materinstva in zakona v ZDA izziva
univerzalno intimno vprašanje
posameznikovega obvarovanja
osebne svobode. V ozadju pa nič
manj pomenljivi previdno zadržani,
plahi in ranljivi ljubezni med
ostarelima ljubimcema (Fräulein
Schneider in judovskim
prodajalcem sadja Schulzem), ki jo
drastično zatre nasilni nacistični
antisemitizem. Posameznikovo
zrelo prepoznanje ter zavestno in
odgovorno sprejetje posledic resnice
(o sebi, družbenem okolju, svetu) je v
obeh primerih ključnega pomena za
odločitve protagonistov, ki ne
sproščajo srečnega konca, ampak v
najboljšem primeru le vsakršni
družbeni (pre)moči prilagodljivo
prizadevanje za golo preživetje, kot
ga denimo izrecno napove sicer
apolitična Fräulein Schneider.

Za uglajeno, barvito in zanesljivo
inštrumentalno spremljavo
dogajanja, v kateri je bilo mogoče
kdaj zaznati tudi odzven berlinskih,
dunajskih in pariških zabavišč, je v
okviru profesionalnih standardov
poskrbel glasbeni vodja in dirigent
Simon Dvoršak z dvanajstimi
mladimi domačimi inštrumentalisti
(pihala, trobila, godala, tolkala,
klavir in harmonika) ter moškim
pevskim zborom KUD F. Prešeren
Vojnik (za spremljavo zlovešče
domoljubne pesmi Jutri bo moj ves
svet, ki jo v celjski uprizoritvi
pomenljivo solistično zastavi
prostitutka Fräulein Kost). Za
izvirno koreografijo, nabito s
primerno spolno razuzdanostjo in
dražljivostjo cenenega nočnega
lokala, a tudi prvinsko ustvarjalno
radoživostjo, raziskovalno vnemo,
domiselnostjo in uživanjem nad
polnokrvnostjo in dostojanstvom
vsakega odrskega nastopa posebej,
je poskrbela Mojca Horvat (še
posebno polnokrvno s plesalkami in
plesalci iz Kluba Kit Kat).

V vlogi nekoliko otožno vase
zaprtega, zadržanega,
distanciranega, slokega in kljub
temu zabaviščno veščega
Konferansjeja z zloveščim črnim
pramenom na mrliško pobeljenem
obrazu, ki suvereno sprošča,
poganja, zadržuje in jedko
komentira dogajanje, je zlasti v

pevskih in plesnih točkah zanesljivo
nastopil Miha Alujevič. V pevskih
nastopih je bila na premieri
zanesljivejša tudi Tanja Potočnik v
vlogi prostodušno sebi zveste Sally
Bowles, saj je igralsko polno
zaživela šele v sklepnih prizorih.
Bolj enakovredno je uspel
razporejati in uveljaviti nadarjenost
Kristijan Guček kot mladostniško
naivni in še pravi čas s spoznanjem
presvetljeni Cliff, ki mu je režiser kot
piscu in junaku osrednje zgodbe
pomenljivo naklonil celo sklepni
song, da ga je za njim nadaljeval
Konferansje kot nekakšen njegov
odrski dvojnik oz. interpret, vanj pa
»spominsko« vključil tudi odlomke
najznačilnejših songov preostalih
nosilnih protagonistov. Idilično
občutje zapoznele ljubezni, v kali
zatrto s privzgojeno družbeno,
ideološko in versko poslušnostjo, sta
očrtala Anica Kumer kot
preživetveno zvesta podložnica
vseh režimov Fräulein Schneider in
Bojan Umek kot angelsko
dobrodušni in samožrtvujoči Herr
Schulz. Značilno skrajni socialni
figuri zgodnjih nacizmu zvestih
aktivistov sta dodala Damjan
Trbovc kot na prvi pogled uglajeni
in izobraženi strankarski
poverjenik Ernst ter Barbara
Medvešček kot zagnana
lumpenproletarka brez predsodkov
Fräulein Kost.

prva tv

06.40 Risanka 07.05 Galaksija
iger. Pon. 08.05 TV prodaja 08.35
Sto izložb, sto strasti. It. nad. 09.30
TV prodaja 10.00 Adijo pamet
11.10 TV prodaja 11.25 Galaksija
iger 12.05 Ivana Blazna. Šp. zg.
film. Pon. 14.00 Maščevalka. Kol.
nad. 14.55 Alo, alo. 56. del ang.
nan. 15.25 TV prodaja 16.00 Re-
porter X 16.55 Risanka 17.20 Ma-
ščevalka. Kol. nad. 18.15 Princ z
Bel Aira. 19. del am. nan. 18.45
Adijo pamet 19.55 Plemeniti ko-
mentar 20.00 Alo, alo. 79.–80. del
ang. nan. 21.10 Razgaljene zvezde.
12. del nan. 22.10 Jay in tihi Bob
vračata udarec. Am. kom. 23.45
Alo, alo. 79.–80. del ang. nan.
01.00 Razgaljene zvezde. 12. del
nan.

tv koper-capodistria

14.00 Deželne vesti 14.20 Gospa je
konformistka. Ang. glas. film
15.55 Arhivski posnetki 16.45 Ve-
solje je ... 17.15 Pogovorimo se o ...
18.00 30 let regionalnega TV Koper
18.30 Minute za ... 18.45 Primor-
ska kronika 19.00 Vsedanes. TV
dnevnik. Šport 19.25 Vas tedna
19.50 Odmev 20.20 Potopis 20.50
Artevisione 21.20 Soča – smarag-
dna reka. Dok. film 22.10 Vseda-
nes. TV dnevnik 22.30 Primorska
kronika 22.45 Sveta gora. Koncert
23.30 TV dnevnik

tv maribor

07.00 Dobro jutro 09.00 Video-
strani 13.50 Skozi čas 14.00 Glasba
za vas 14.35 V žarišču. Pon. 15.30 S
poti po svetu. Pon. 16.00 Mostovi.
Pon. 16.30 Davi 17.30 Evropski
magazin. Pon. 18.00 V objektivu
18.15 Mostovi 18.50 Skozi čas

19.00 Informativni program TVS
20.00 V objektivu 20.05 Fonoteka
21.30 Svetovni gospodarski izzivi
22.00 Posnetki športnih dogodkov
23.00 V objektivu. Pon. 23.15 Sko-
zi čas

Tuji programi

htv 1

06.50 TV koledar 07.00 Dobro ju-
tro, Hrvaška 09.10 Čarovnija. It.
nan. 10.00 Poročila 10.15 Ed. Am.
nan. 11.05 Rdeči kvadrat. Dok.
nan. 12.00 Poročila 12.15 TV kole-
dar 12.30 Proti vetru. Meh. nan.
13.20 Oprah šov 14.05 Poročila
14.15 Skica za portret 14.25 Rico-
va skrivnost. Am. film 15.55 Poro-
čila 16.10 Jimova družina. Am.
hum. nan. 16.35 Villa Maria. Hr.
nan. 17.20 Hrvaška danes 17.45
Nora hiša. Hr. nan. 18.25 Nanizan-
ka 19.30 Dnevnik 20.05 Čarovnija.
It. nan. 21.05 Vzpon Kitajske. Dok.
nan. 22.05 Poročila 22.15 Kratka
srečanja 23.10 U Turn. Am. film
00.55 Nočni program: Svetla je
noč. Rus.-ukr. drama 02.30 Jimova
družina. Am. hum. nan. 02.50 Na
kraju zločina. Am. nan. 03.35 Vo-
hunke. Am. nan. 04.20 Svobodno
območje. Dok. film 04.35 Oprah
šov 05.20 Kratka srečanja 06.00
Proti vetru. Meh. nan.

htv 2

08.55 TV koledar 09.05 Risanka
09.30 Rumenokljunec 10.30 Pre-
nos zasedanja hrvaškega sabora
13.30 Življenje je lepo 14.00 Samo
bedaki in konji. Ang. hum. nan.
14.50 M.A.S.H. Am. hum. nan.
15.15 Poročila za gluhe 15.30 Julia.
Avst. nan. 16.20 Jack in Bobby.
Am. nan. 17.05 V nedeljo pojdem
za možem. Kult. odd. 17.35 Zgodo-
vinske legende. Dok. nan. 18.30
Direkt 19.10 Risanka 19.35 Moja
žena in otroci. Am. hum. nan.
20.05 Alo, alo. Ang. hum. nan.
20.35 Odpočij si, zaslužil si si. Hr.
nan. 21.15 Na kraju zločina. Am.
nan. 22.00 Arested Development.
Am. hum. nan. 22.25 Hustle. Am.
nan. 23.20 Poročila 23.30 Nočni
program: Izbranec. Am. nan. 01.20
Moja najstnica. Am. hum. nan.
01.40 Poročila

BBC World

Poročila so vsako polno uro. 11.30
Ubija ali zdrav? Nova orožja proti
malariji 12.30 Poslovno poročilo
14.30 Poslovno poročilo 15.30
Azija danes 16.30 Razprava 17.30
BBC News Extra 18.30 Azija danes
19.30 Poslovno poročilo 20.30
Razprava 21.30 Klik, na zvezi
22.30 Poslovno poročilo 23.30
BBC News Extra

CNN

06.00 CNN danes 09.00 Mednaro-
dno poslovanje 10.00 Larry King
11.30 Šport po svetu 12.00 Medna-
rodno poslovanje 13.30 Svetovno
poročilo 14.00 Novice iz Azije
15.30 Šport po svetu 16.00 Novice
iz Azije 17.00 Vaš svet danes 20.30
Dnevno poslovno poročilo 21.00
Novice iz Evrope 21.30 Svetovno
poslovno poročilo 22.00 Novice iz
Evrope 22.30 Šport po svetu 23.00
Mednarodno poslovanje

discovery

09.10 Ekstremni stroji: Drzni letal-
ci 10.05 Odstrti Versailles 11.00
Srednjeveška življenja Terryja Jo-
nesa 11.55 Izziv na odpadu 12.50
Uničevalci jezov 13.45 Vojne v zra-
ku. Bombardiranje Nemčije 14.40
Ameriška igralnica 15.35 Sanjski
stroji: Ljubljenec množic 16.00 V
peti prestavi 16.30 Nastanek mo-
tocikla 17.00 Ekstremne gradnje:
Izkopi 18.00 Vohun 19.00 Uniče-
valca mitov 20.00 Na begu 21.00
Dosje FBI 22.00 Kriv ali nedolžen?
23.00 Forenzčni detektivi 00.00
Urgenca 01.00 Gladiatorji II. sv.
vojne 01.55 Dosje FBI

national geographic

06.00 Najboljša naftna ploščad
07.00 Katastrofa v zraku: Viseči na
nitki 08.00 Psi s službami 09.00
Ustvarjeni za ubijanje: Podvodna
prevara 10.00 Lov na lovca: Smrt
tam spodaj 11.00 Katastrofa v zra-
ku: Letalo Egypt Air 990 12.00 Pro-

čelja gradbeništva: Premikanje po-
šasti 13.00 Psi s službami 14.00
Ustvarjeni za ubijanje: Podvodna
prevara 15.00 Lov na lovca: Smrt
tam spodaj 16.00 Popolnoma divje
16.30 Krokodilje kronike: Kače,
karma, akcija! 17.00 Ustvarjeni za
ubijanje: Koralni greben 18.00 Pro-
čelja gradbeništva: Igra moči 19.00
Psi s službami 20.00 Katastrofa: Iz-
bruh vulkana Pinatubo 21.00
Ustvarjeni za ubijanje: Hladnokrv-
no 22.00 Lov na lovca: Ubijalci s
Kodiaka 23.00 Katastrofa v zraku:
Napad nad Bagdadom 00.00 Pono-
vitve

eurosport

08.30 Konjeništvo. Super liga. Po-
sn. 09.30 Nogomet. Eurogoli 10.15
Tenis. WTA turnir. Posn. 12.45 Ko-
lesarstvo. Cestno SP. Pon. 13.30
Kolesarstvo. Cestno SP. Prenos iz
Salzburga 16.30 Biljard. Medn. tur-
nir. Posn. 18.00 Kolesarstvo. Ce-
stno SP. Pon. 19.00 Sumo 21.00
Boks 23.15 Reli. SP. Posn. 23.45
Borilni šport

Radio Slovenija

prvi program

00.00–05.00 Nočni program
05.00–09.00 Jutranji program: Če-
trtkova anketa. Poročilo sinopti-
kov 05.30 Prva jutranja kronika
05.50 Zelena posvetovalnica 06.10
Rekreacija 06.15 112, 113 – nočna
kronika 06.30 Poročila 06.45 Do-
bro jutro, otroci 07.00 Druga jutra-
nja kronika 08.05 Svetovalni ser-
vis 08.45 Ringaraja 09.00–19.00
Program A-1: 09.10 Ali že veste, ka-
kšen dan bo danes? 09.30 Naš kraj
10.05 Dobrodošli 12.05 Na dana-
šnji dan 12.30 Kmetijski nasveti
13.00 Danes do 13.00 14.15 Izvor-
ne celice Evrope 15.30 DIO 16.30
Tema dneva 17.00 Studio ob 17.00:
Volitve 2006 19.00 Radijski dnev-
nik 19.45 Lahko noč, otroci 20.00
Četrtkov večer domačih pesmi in
napevov 21.05 Zlata Medic-Vokač,
ob 80. obletnici 21.45 Lepe melodi-
je 22.00 Zrcalo dneva 22.40 Stari
gramofon 23.05 Primož Vresnik:
Tenkočuten dogodek iz najstniških
let 23.15 Za prijeten 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
zanimivosti 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 popol-
dan: 13.00 Danes do 13.00 13.45
Malčki o ... 14.00 Kulturne drobti-
nice 15.30 DIO 16.15 Popevki te-
dna 16.20 Slo Top 30 17.00 Coun-
try glasba 18.00 Študentski val
19.00 Radijski dnevnik 19.30 Sen-
ce adolescence 20.15 Glasbena od-
daja 22.00 Zrcalo dneva
22.30–00.00 Proti etru

ars

00.00–06.00 Evropski klasični
nokturno 06.05–10.00 Glasbena
jutranjica – vmes: 07.00 Druga ju-
tranja kronika 08.00 Lirični utri-
nek 09.05 Glasbeno kukalo 09.15
Skladatelj tedna 10.05 Nove glas-
bene generacije 11.05 Medijski od-
mev 11.20 Solistični koncert 12.05
Arsove spominčice 13.05 Odprti
termin 13.30 Medigra 14.05 Izo-
braževalni program 15.00 Na ljud-
sko temo 15.30 DIO 16.15 Glasbe-
no 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 Svetov-
na zborovska glasba 23.05 Iz slo-
venske glasbene ustvarjalnosti

televizija

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 Pepi vse ve o bontonu.

Poučno-zab. odd.
09.30 Potepanja: Živalski vrt. 2.

del. Igr.-dok. odd.
09.55 Risanka
10.00 Berlin, Berlin. Nem. nan.

7/39
10.25 Pod žarometom
11.20 Izzivi
11.45 Omizje
13.00 Poročila. Šport. Vreme (Vps

13.00)
13.25 Družinske zgodbe
14.20 Umetnost igre
14.45 Odpeti pesniki
15.00 Poročila. Promet (Vps

15.00)
15.05 Mostovi – hidak: Moj gost,

moja gostja ... – vendégem ...
(Vps 15.05)

15.35 Krastačja patrulja. Ris. nan.
9/13 (Vps 15.40)

16.00 Risanka
16.05 Ciak Junior: Moj brat. Izr.

kratki igrani. Pon. (Vps
16.05)

16.20 Enajsta šola. Odd. za
radovedneže (Vps 16.20)

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

17.35 Štafeta mladosti. Pon. (Vps
17.30)

18.20 Duhovni utrip (Vps 18.20)
18.40 Merlin, čudežni kuža.

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. Patrick J.

Geary: Mit narodov:
Srednjeveški izvori Evrope.
Pon. (Vps 22.50)

23.10 Glasbeni večer:
Mednarodno glasbeno
tekmovanje kraljice
Elizabete. Posn. koncerta iz
Bruslja (Vps 23.10)

00.55 Sedma moč osamosvojitve.
TV dnevnik 21. 9. 1991 (Vps
00.45)

01.20 Dnevnik. Vreme. Magnet.
Šport. Pon.

02.15 Štafeta mladosti. Pon.
03.00 Infokanal

slovenija 2

12.20 Zabavni infokanal
13.00 Kako je umetnost ustvarila

svet. Ang. dok. nan. 1/5.
Pon.

13.55 Tenis. Turnir WTA (Ž).
Prenos iz Portoroža (Vps
13.55)

16.00 Kolesarstvo. SP.
Kronometer elite.
Vključitev v prenos iz
Salzburga (Vps 16.00)

16.45 Sledi. Odd. o ljubiteljski
kulturi. Pon.

17.30 Mostovi – hidak: Moj gost,
moja gostja ... – vendégem ...
Pon.

18.00 Med valovi (Vps 17.55)
18.30 Na obisku (Vps 18.25)
19.00 Brigada. Ruska nad. 11/15.

Pon. ł (Vps 19.00)
20.00 Foylova vojna. Ang. nad.

4/4. Pon. (Vps 20.00)
21.35 Ta in ta in ta drugi. Portret

Cirila Kosmača. Pon. (Vps
21.35)

22.35 Valovi. Nem. drama (Vps
22.35)

00.05 Cesarstvo strasti. Jap. film.
Pon. (Vps 00.05)

01.45 Risana druščina. Am. ris.
hum. nan. 7/7. Pon.

02.05 Dnevnik zamejske TV (Vps
02.10)

02.30 Infokanal

pop tv

06.35 24 ur. Pon.
07.35 Ricki Lake. Pon. pog. odd.

08.25 Vihar ljubezni. Pon. 87. dela
kol. nad.

09.25 Pot usode. Pon. 166. dela
braz. nad.

10.20 TV prodaja
10.50 Čista nedolžnost. Pon. 63.

dela meh. nad.
11.45 Barva greha. Pon. 116. dela

braz. nad.
12.40 Animalia. Am. dok. nan.
13.10 Zgodbe oceanov. Fr. dok.

nan.
13.40 TV prodaja
14.10 Ricki Lake. Pog. odd.
15.05 Barva greha. 117. del braz.

nad.
16.00 Čista nedolžnost. 64. del

meh. nad.
16.55 Pot usode. 167. del braz.

nad.
17.55 24 ur. Vreme
18.00 Vihar ljubezni. 88. del kol.

nad.
19.00 24 ur
20.00 Trenja
21.45 Na kraju zločina: New York.

4. del am. nan.
22.35 Zahodno krilo. 3. del am.

nan.
23.30 David Blaine: Ulične

čarovnije. Am. dok. odd.
00.25 24 ur. Pon.
01.25 Nočna panorama

kanal a

08.10 Tajni agenti. 2. del ang. nan.
09.10 MacGyver. 14. del am. nan.
10.05 E+. Pon.
11.55 TV prodaja
12.25 Srečna linija
13.25 Mladi in nemirni. 233. del

am. nad.
14.15 Vsi moji otroci. 140. del am.

nad.
15.05 TV prodaja
15.35 Čarovnice. 8. del am. nan.
16.30 Pri sestri doma. 10. del am.

hum. nan.
17.00 Seinfeld. 15. del am. hum.

nan.
17.30 Moja super sestra. 12. del

am. hum. nan.
18.00 E+
20.00 Britanski trojček: Umori na

podeželju: Smrt izsiljevalca.
Ang. film

21.45 Ljubezen v laseh. Ang. nad.
2/6

22.45 Moja družina. 37. del ang.
nan.

23.25 Navigator. Pon.
23.55 Pravi seks v pravem mestu:

New York. 3. del am. dok.
nan.

00.50 Wall Street. Am. film

TV SLO 1 / 20.00 /
Tednik. Slo. akt. odd.
Tokrat pripravljajo pretresljivo zgod-
bo možaka iz Dolenje vasi pri Ribnici,
ki se je podal v prostovoljno ujetni-
štvo. Od tragičnega dogodka v disko-
teki Lipa (na fotografiji) je minilo de-
vet mesecev. Zgodilo se ni nič.

TV SLO 1 / 21.20 /
Osmi dan. Slo. odd. o gledališču in
filmu.
Pripravili so prispevke o mednaro-
dnem festivalu Ex ponto, Lutkah 06,
bienalnem mednarodnem lutkovnem
festivalu, 9. festivalu slovenskega fil-
ma in spominski sobi Hermana Potoč-
nika Noordunga (na fotografiji).

TV SLO 2 / 16.00 /
Kolesarstvo (M). SP: kronometer eli-
te. Vključitev v prenos.
Na 50,8 kilometra dolgi progi bodo
Nemci pogrešali Davida Koppa, Špan-
ci pa svojega favorita Oscarja Freireja,
ki je nastop odpovedal zaradi zdra-
vstvenih težav. Na fotografiji Belgijec
Nick Nuyens.

Prva TV / 22.10 /
Jay in tihi Bob vračata udarec. Am.
kom.
Jay in Bob (Kevin Smith, na fotografiji
s Shannon Elizabeth) sta postopaška
mladeniča. Po njunem stripu namera-
vajo posneti film. Ker jima niso plačali
pravic za uporabo likov, se odpravita v
Hollywood.

TV SLO 2 / 21.35 /
Ta in ta in ta drugi. Slo. biogr. odd.
Življenjska pot pisatelja Cirila Kosma-
ča (na fotografiji) je bila težka, zavita
in izjemna. Samo izjemen človek je
lahko šel po njej neustavljivo narav-
nost. Film je iskanje smisla in bistva
njegovega življenja.

Kanal A / 20.00 /
Umori na podeželju: Smrt izsiljeval-
ca. Ang. TV krim.
Martina Barretta nekdo ustreli skozi
okno. Priča Hayley Redfern pobegne s
kraja umora, še preden tja prispe poli-
cija. Barnaby (John Nettles, na foto-
grafiji) kmalu ugotovi, da je Barretto-
va hiša brezmadežno čista.

POP TV / 20.00 /
Trenja. Slo. pog. odd.
V prihodnjih tednih ali mesecih se bo-
do vrhovni sodniki spoprijeli z zadevo
medvojnega ljubljanskega škofa Rož-
mana. Njegova morebitna rehabilita-
cija bi bila ze ene nacionalna sramota.
Na fotografiji Uroš Slak.

A-1 / 17.00 /
Studio ob sedemnajstih
Dan pred uradnim začetkom volilne
kampanje za letošnje lokalne volitve
bodo pogledali, kako se na 22. okto-
ber pripravljajo slovenske parlamen-
tarne stranke.


