
KULTURA/TV20 četrtek
9. aprila 2009
kultura@delo.si

Novosti

Oranžni abonma
Orkester Slovenske filharmonije. Dirigent Emmanuel Villaume. Solista: Sabina
Cvilak (sopran), Konrad Jarnot (bariton). Sodelujejo: Slovenski komorni zbor,
Zbor Consortium musicum, APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Zborovodji:
Mirko Cuderman in Urša Lah. Spored: J. Brahms. Klasični koncert. Ljubljana, Can-
karjev dom, Gallusova dvorana. Danes (Oranžni I) in jutri (Oranžni II) ob 19.30.

Sedmi koncert oranžnega abonmaja bo v celoti posvečen vokalno-instrumentalni
mojstrovini nemškega skladatelja Johannesa Brahmsa (1833–1897). Z zborovsko
glasbo se je Brahms, eden največjih simfoničnih skladateljev 19. stoletja, ukvarjal
kot ustvarjalec in poustvarjalec. Ko je v rodnem Hamburgu leta 1859 ustanovil
ženski zbor, je začel pisati zborovsko glasbo. Svojo najobsežnejšo vokalno-instru-
mentalno mojstrovino, Nemški rekviem za solista, zbor in orkester op. 45, je začel
ustvarjati leta 1857 in do leta 1861 napisal kantato s štirimi stavki, v končni obliki
s sedmimi stavki pa jo je končal 1868. Brahms ni uporabil običajnega latinskega
besedila žalne maše, ampak je sam sestavil besedilno predlogo iz odlomkov lute-
ranske Biblije. Izbral je dele, ki so se ga v tistem trenutku najbolj dotaknili, ter tako
sestavil kolaž refleksij o minljivosti in večnosti. Ni želel sprejeti splošne narave ka-
toliškega rekviema. Kot je razložil tamkajšnjim cerkvenim očetom, pridevnik
nemški v naslovu pomeni le jezik, v katerem naj bi ga peli, saj bi se rekviem lahko
imenoval tudi »človeški«. Rekviem s sedmimi stavki so 16. februarja 1869 z velikim
uspehom izvedli v Kölnu. Na nocojšnjem koncertu se bodo v izvedbi Bachovega
rekviema združili Orkester Slovenske filharmonije pod taktirko novega šefa diri-
genta Emmanuela Villaumeja in trije najvidnejši slovenski pevski sestavi, Sloven-
ski komorni zbor, Zbor Consortium musicum in Akademski pevski zbor Tone
Tomšič Univerze v Ljubljani. Solista bosta slovenska sopranistka Sabina Cvilak, le-
tošnja nagrajenka Prešernovega sklada, in angleški baritonist Konrad Jarnot. S. G.

Gran Torino
Drama, 2008, ZDA. Scenarij: Nick Schenk po zgodbi Dava Johannsona. Režija:
Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her,
Brian Haley, Geraldine Hughes, Dreama Walker. Na sporedu od danes v Koloseju
Ljubljana, Kinoklubu Vič, Ljubljana in Planetih Tuš Maribor in Celje.

Oskarjevec Clint Eastwood se vrača na velika platna v vlogi ostarelega veterana
korejske vojne Walta, ki se spopada s številnimi osebnimi predsodki proti prise-
ljencem. Kljub temu priskoči na pomoč sosedom azijskega porekla, ki jih ogroža
krajevna tolpa, rešitev mladega Thaa pa mu na glavo nakoplje neželeno hvale-
žnost njegove družine. Mentorski odnos do mladeniča počasi prerašča v nevsak-
danje prijateljstvo, s pomočjo katerega Walt odkriva, za kaj (in proti komu) se je
zares vredno boriti. Z. M.

Hitri in drzni 4
Fast & Furious, akcijska kriminalka, 2009, ZDA. Scenarij: Chris Morgan po likih
Garyja Scotta Thompsona. Režija: Justin Lin. Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Mic-
helle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso, Gal Gadot, John Ortiz, Sung Kang.
Na sporedu od danes v Kolosejih Ljubljana, Koper in Maribor in Planetih Tuš Celje,
Novo mesto, Maribor in Kranj.

Nekdanji zapornik Dom in agent FBI Brian – moža, ki sta cestnemu dirkanju dala
povsem nov pomen, morata znova združiti moči v boju proti skupnemu sovražni-
ku. Neusmiljenemu preprodajalcu drog, ki za zaslužek ne izbira sredstev, se po ro-
bu postavita s svojim najmočnejšim orožjem – hitrimi avtomobili, s katerimi pre-
mikata meje mogočega in poskrbita za številne vratolomne dirke po Los Angele-
su ter mehiških puščavah. Z. M.

EnKnapGroup: Surovo/Črtano
Plesna predstava Surovo. Koreografija: Claudia de Serpa Soares. Izvajalci: En-
KnapGroup (Gyula Cserepes, Luke Dunne, Katja Legin, Lada Petrovski, Ana Štefa-
nec) in Kaja Janjić, k. g. Glasba: Boštjan Gombač. Plesna predstava Črtano. Reži-
ja: Bojan Jablanovec. Izvajalci: EnKnapGroup (Gyula Cserepes, Luke Dunne, Katja
Legin, Lada Petrovski, Ana Štefanec) in Kaja Janjić, k. g. Stara mestna elektrarna
Ljubljana, nocoj ob 20. uri.

V predstavi Surovo koreografinja Claudia de Serpa Soares išče odgovore na vpra-
šanja, kakšni smo v svoji naravni, surovi obliki, kaj nas druži in kaj ločuje. Kreativa
se plete okrog izpraznjenosti, kjer vsaka gesta in vsak gib povzročita spremembo,
ki je hkrati pot do drugega, način povezovanja, vodilo v skupnost. Claudia de Ser-
pa Soares, sredi devetdesetih članica skupine En-knap, je več let delovala v skupi-
ni Sashe Waltz in plesnem ansamblu gledališča Schaubünhe iz Berlina, v zadnjih
letih pa se je odločila za samostojno pot plesalke in koreografinje. Režiser Bojan
Jablanovec pa je s predstavo Črtano pripravil prostor preverjanja in problematizi-
ranja razmerja med gledalcem in izvajalcem v resničnem času in prostoru. Jabla-
novec je od vsakega ustvarjalca zahteval jasne odgovore na vprašanja: Kaj želim
sporočiti? Si moje sporočilo zasluži predstavo? Je to, kar kažem, res tisto, kar že-
lim, da se vidi? T. J.

TELEVIZIJA
17.00 Mostovi – hidak: Brez meja –

határtalan. Pon.
17.30 To bo moj poklic: Urar. 1. del.

Izob. nan. (Vps 17.30)
18.00 Želite, Milord? Ang. hum. nad.

4/26. Pon. (Vps 18.00)
19.00 Prevzetnost in pristranost. Ang.

nad. 4/6 (Vps 19.00)
20.00 Nogomet. Pokal UEFA.

Četrtfinale. Prenos in posnetki !
(Vps 20.00)

00.00 David Nolande. Fr. nad. 5/6 ł
(Vps 00.00)

00.50 Skrivnosti in umori. It. nad. 3/4.
Pon. ł (Vps 00.50)

02.30 Zabavni infokanal

pop tv

06.15 24 ur. Pon.
07.15 Čudodelne ribe. Ang. dok. odd.
08.20 Goreče maščevanje. Pon. 184.

dela meh. nad.
09.15 Ricki Lake. Pog. odd.
10.10 TV prodaja
10.40 Medicinske uganke. 2. sez. 2. del

dok. nan.
11.20 Poslednji detektiv: Vojak. Ang.

film
12.40 TV prodaja
13.10 Zdravniki. Pog. odd.
14.05 Urgenca. 14. del am. nan.
15.00 S cukrčkom do sreče. 20. del

meh. nad.
15.55 Angeli brez kril. 20. del meh. nad
16.55 24 ur popoldne
17.05 Viktorija. 105. del kol. nad.
18.00 Goreče maščevanje. 185. del

meh. nad.
18.55 24 ur vreme
19.00 24 ur
20.00 Trenja
21.45 Na kraju zločina: Miami. 12. del

am. nan.
22.40 24 ur zvečer
23.00 Zdravnikova vest. 16. del am.

nan.
23.55 Zakon in red: Enota za posebne

primere. 22. del am. nan.
00.50 Seks v mestu. 11. del am. nan.
01.20 24 ur. Pon.
02.20 Nočna panorama

kanal a

06.55 Transformerji: Cybertron. Sinh.
ris. nan.

07.20 Svet. Pon.
08.10 Dragi John. 6. del am. hum. nan.
08.40 EZO.TV
09.40 Mladi in nemirni. 83. del am.

nad.

10.25 Komisar Rex. Pon. 3. dela avst.
nan.

11.25 Najboljši domači video posnetki.
Zab. odd.

11.55 TV prodaja
12.25 Fantastični klic
13.30 Severna obzorja. Am. nan.
14.30 Državni sovražniki. Am.

TV-triler/drama
16.05 Družina za umret. 12. del am.

hum. nan.
16.35 Cosby. Am. hum. nan.
17.05 Komisar Rex. 4. del avst. nan.
18.00 Svet
18.55 Rebelde. 164. del meh. mlad.

nad.
19.45 Svet
20.00 Na kraju zločina. 4. del am. nan.
20.55 Izvirni strah. Am. krim. ł
23.10 Dharma in Greg. 11. del am.

hum. nan.
23.40 Seinfeld. 18. del am. hum. nan.
00.10 Morilec. HK akc. film ł
02.10 Love TV Ł
03.10 Nočna ptica

tv 3

07.10 Čista ljubezen. 57. del meh. nad.
08.15 V vrtincu ljubezni. 248. del nem.

nad.
09.10 TV prodaja
09.40 Beverly Hills 90210. Pon. 21.

dela am. nad.
10.35 Modna hiša. Pon. 19. dela am.

nad.
11.30 Roseanne. 14. del hum. nan.
12.15 VIP Magazin. Razved. odd. Pon.
12.45 Družinski dvoboj. Razved. odd.

Pon.
13.25 Nepremagljiva Jordan. Pon. 12.

dela krim. nan. ł
14.20 Beverly Hills 90210. 5. del am.

nad.
15.15 Modna hiša. 20. del am. nad.
16.10 Beverly Hills 90210. 22. del am.

nad.
17.05 Želim postati top model. 3. del

resnič. šova
18.00 VIP Magazin. Razved. odd.
18.30 Družinski dvoboj. Razved. odd.
19.10 Nepremagljiva Jordan. Zadnji del

krim. nan. ł
20.00 Zakon in red: Zločinski naklep.

14. del akc. nan. ł
20.55 Divji, divji zahod. Am. akc. kom.
22.45 Specialna enota. 7. del akc. nan.

ł
23.35 Odbita rodbina. 9. del hum. nan.
00.05 Pisarna. 21. del hum. nan.
00.35 Dosjeji X. Zadnji del ZF-nan. ł
01.30 Uničevalca mitov. 4. del dok.

nan.

slovenija 1

06.10 Tedenski izbor. Kultura
06.15 Odmevi
07.00 Poročila (Vps 07.00)
07.05 Dobro jutro
08.00 Poročila
08.05 Dobro jutro
09.00 Poročila
09.10 Tedenski izbor. Nils Holgerson:

Valpurgina noč. Ris. nan. 25/52
09.35 Male sive celice. Kviz
10.20 Maina Sofie in iskanje zlatega

jelena. Dan. nad. 4., zadnji del
10.50 Turbulenca: Življenje potem.

Izob.-svetovalna odd.
11.40 Sveto in svet: Kaj so nebesa?
13.00 Poročila. Šport. Vreme (Vps

13.00)
13.15 Tedenski izbor. Peta hiša na levi:

Denar sveta vladar. Hum. druž.
nan. 13/16

13.50 Piramida
15.00 Poročila (Vps 15.00)
15.10 Mostovi – hidak: Brez meja –

határtalan Z(Vps 15.10)
15.45 Animalija. Ris. nan. 2/40 (Vps

15.45)
16.10 Duhov ni. Kratki igrani film EBU

iz Japonske (Vps 16.10)
16.25 Enajsta šola. Odd. za

radovedneže (Vps 16.25)
17.00 Novice. Slovenska kronika.

Šport. Vreme (Vps 17.00)
17.20 TV pogled
17.30 Jasno in glasno. Kontaktna odd.

za mlade (Vps 17.30)
18.30 Žrebanje Deteljice (Vps 18.30)
18.40 Nuki in prijatelji. Risanka (Vps

18.40)
18.45 Pujsa Pepa. Risanka
18.55 Vreme (Vps 18.55)
19.00 Dnevnik
19.35 Vreme
19.40 Šport
19.50 TV pogled
19.55 Tednik (Vps 19.55)
21.00 Veter se požvižga. Dok. film. 2/2

(Vps 21.00)
22.00 Odmevi. Kultura. Šport. Vreme

(Vps 22.00)
23.05 Osmi dan (Vps 23.05)
23.35 Dr. Tomaž Brejc: Besede in slike:

Zdenka Žido – Kamen (1993).
5.odd. (Vps 23.35)

23.45 Sedma moč osamosvojitve. TV
dnevnik 9. 4. 1991. Pon.

00.15 Dnevnik. Pon.
00.50 Dnevnik zamejske TV (Vps

00.45)
01.10 Infokanal

slovenija 2

06.30 Zabavni infokanal
07.00 Infokanal
08.00 Otr. infokanal
09.00 Zabavni infokanal
12.40 TV prodaja
13.10 Tedenski izbor. Globus
13.40 Sedma moč osamosvojitve. TV

dnevnik 9. 4. 1991 (Vps 13.45)
14.10 Reševanje zlate rege. Avstral.

poljudnoznan. odd.
14.35 Karpati – življenje v gozdovih

Drakule. Avstr. dok. odd.
15.25 Na lepše. Odd. o turizmu
16.00 TV prodaja
16.30 Evropski magazin. Odd. TV

Maribor (Vps 16.25)

TV SLO 1 / 19.55 /
Tednik. Magaz. odd.
Za goriško-prekmurski MIP delavci trdi-
jo, da je za stečaj kriva družina Volk. Ak-
tualna tema pogovorov pa je tudi vla-
dni predlog, da bi morali poslej delati
do 65-tega leta. Pri Podčetrtku se Slove-
nija in Hrvaška ne moreta dogovoriti
kdo in kako bi obnovili star leseni most.

POP TV / 20.00 /
Trenja: Koliko časa še? Pog. odd.
Smo na veliki prelomnici. Brez dela je
80 000 ljudi. Jih bo kmalu 100 000?
Podjetja odpuščajo, bodo odpuščali tu-
di šole, občine, uradi, bolnišnice, sodi-
šča? Bi bilo treba v javnem sektorju zni-
žati plače za 10%? Sindikati so v pripra-
vljenosti.

Natančne ocene sicer velike škode
na kulturnih objektih trenutno še ni,
podatki o nekaterih pomembnih
spomenikih, ki so bili poškodovani v
potresu v Aquili, pa so že znani. Preč-
na ladja srednjeveške bazilike Santa
Maria di Collemaggio, kjer so leta
1294 okronali papeža Celestina V., se
je sesedla. Kupola cerkve Santa Ma-
ria del Suffragio se je odprla. Z me-
stne katedrale, ki so jo prenovili po
potresu leta 1703, je odpadlo kame-
nje. Proietti je dejal, da so poškodo-
vani tudi delovni prostori kulturnih
uradnikov v španskem gradu iz 16.
stoletja.

Škodo so utrpeli tudi zgodovinski
objekti v sosednjih mestih in vaseh.
V vasi Santo Stefano di Sessanio se je
porušil stolp družine Medici iz 14.
stoletja. Prav tako je uničen veliki ol-
tar baročne cerkve Sant' Angelo v
mestu Celano. Močno poškodovana

je fasada cerkve Sant' Agostino v Te-
ramu. Potres je zamaknil zvonik sa-
mostana San Domenico, porušil se je
strop cerkve v Poggiu Conu. Mediji
poročajo tudi o škodi, ki jo je potres
napravil v Rimu. V termalnih kope-
lih, ki jih je v 3. stoletju zgradil cesar
Caracalla, so nastale razpoke.

Uradniki kulturnega ministrstva
so vlado prosili za 30 milijonov evrov
za prve ukrepe pri reševanju in zašči-
ti tistega, kar je ostalo od arhitektur-
nih zakladov. Velika škoda naj bi v
regiji po besedah strokovnjakov na-
stala zaradi gradbenih metod sre-
dnjeveških arhitektov. Medtem ko
so antični in renesančni arhitekti ter
gradbeniki uporabljali zelo kakovo-
sten kamen, so gradbeniki v sre-
dnjem veku varčevali pri materialih,
zato so spomeniki, nastali v tistem
obdobju, potresno zelo ogroženi.
Jela Krečič

Potres v Umbriji in kulturna škoda
Leta 1997 je v močnem potresu v Umbriji poleg enajstih ljudi veliko
škodo utrpela tudi kulturna dediščina. Potres je uničil eno največjih
znamenitosti v tej pokrajini in Italiji nasploh, baziliko Svetega Frančiška
v mestu Assisi. Znamenite freske v njej, stare sedemsto let, ki jih sta jih
napravila Cimabue in njegov znameniti učenec Giotto, so bile skoraj
povsem uničene. Poleg te največje znamenitosti je bilo poškodovanih
tudi več drugih cerkva in stavb, med drugim cerkvi San Rufino, Santa
Chiara ter apostolska palača in papeška palača.

Odprta kupola cerkve Santa Maria del Suffragio v Aquili
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Dve rdečelaski – Deklica in lisica.

Film, ki se trenutno vrti v tem
programu, je Deklica in lisica (Le
Renard et l'Enfant) znanega franco-
skega biologa in režiserja Luca Ja-
cqueta. Nastal je leta 2007 in je bil v
Franciji prava kinematografska
uspešnica, kar je morda malce pre-
senetljivo, saj je po tematiki in for-
mi nenavaden film.

Govori o desetletni deklici, rde-
čelasi kot kaka lisička, ki na poti v
šolo vsak dan prečka razkošen, sko-
raj pravljičen gozd. Tu se ji neke je-
seni prikaže lisica, v katero se dekli-
ca zaljubi na prvi pogled. Nato jo
vso zimo vztrajno išče, ponovno pa
se srečata šele spomladi, ko se med

njima razvije prijateljstvo in zave-
zništvo v dobrem in slabem. Jacqu-
et iz njunega druženja ustvari dra-
matično pustolovščino, v kateri se
vrstijo fascinantne podobe divjih
živali in spektakularni posnetki na-
rave. Pomembno vlogo, poleg de-
klice in lisice, v filmu odigra gozd.
To je prostor, ki ohranja tisto ma-
gično moč, ki jo otroci (pa tudi
odrasli) v sodobnem svetu skoraj
ne poznajo več. V tem pogledu je
film Deklica in lisica podoben filmu
Tee Hanne Slak, ki smo si ga v naših
kinematografih lahko ogledali pred
nekaj leti. Dialogov (oziroma mo-
nologov) je malo, zgodba pa je dra-

matizirana predvsem s pomočjo su-
gestivne glasbe in spretne montaže.

Ker film prinaša dokaj preprosto
zgodbo, ima nekaj potez pravljice
ter didaktično noto (da je naravo
bolje pustiti pri miru), je gotovo v
prvi vrsti namenjen otrokom. Mir-
ne duše pa ga lahko gledajo tudi
odrasli ali pa najbolje kar cela dru-
žina, saj ima univerzalno sporočilo
in je narejen dovolj resno in tehtno.

Lisičje delavnice in igrarije
Da bi film, pa tudi njegova vsebi-

na, lahko polno zaživel pred mladi-
mi gledalci, so v Kinodvoru pripra-
vili več spremljevalnih filmsko-
vzgojnih dejavnosti. Na blagajni ki-
na je na voljo zgledno urejena knji-
žica, v kateri se mladi gledalci lahko
poučijo o nastanku filma ter o zoo-
loški vrsti Vulpes vulpes, katere
predstavniki nastopajo v filmu (za

snemanje so uporabili več udoma-
čenih in divjih lisic), na voljo so ra-
zne zabavne naloge na temo divjih
živali, bralce opozorijo na otroško
literaturo, kjer nastopajo lisice.
Aprila Kinodvor pripravlja dve de-
lavnici na temo lisice – prva na te-
mo sporazumevanja z živalmi bo to
soboto v ljubljanskem živalskem
vrtu, druga, na kateri bodo izdelo-
vali animirani film po eni od ljud-
skih pravljic, pa 26. aprila v Kinod-
voru. Poleg tega bodo vse nedelje v
aprilu Sezamove animatorke vodile
igralne urice in delavnice na razne
lisičje teme, v Kinodvorovi galeriji
pa je na ogled razstava o lisici.
Skratka, v Kinodvoru so okrog fil-
ma Deklica in lisica napletli domi-
seln in bogat program, ki zbuja upa-
nje, da se obetajo boljši časi za otro-
ški in mladinski filmski program
ter filmsko vzgojo.
Valentina Plahuta Simčič

S Kinobalonom v svet filma
Ob filmu Deklica in lisica so v Kinodvoru pripravili več filmsko-vzgojnih dejavnosti za mlade

Zadnje čase pri nas ni bilo veliko filmske vzgoje. Filmski okus mladih so ve-
činoma krojili hollywoodski hiti, pospremljeni v najboljšem primeru s koki-
cami, McDonaldsom in drugo ponudbo multipleksov. Kaže pa, da se ta de-
javnost počasi prebuja. V ljubljanskem Kinodvoru so na noge postavili film-
sko-vzgojni program in program za otroke in mladino pod imenom Kinoba-
lon. Vodi ga Petra Slatinšek.

Ruševine v Abrucih

Potres je zahteval
tudi kulturni davek
Poškodovane in uničene cerkve v srednjeveški Aquili
Škoda tudi v sosednjih vaseh in mestih

V potresu, ki je pred tremi dnevi stresel pokrajino Abruci v Italiji in zahteval
veliko smrtnih žrtev, so škodo utrpeli tudi najstarejši kulturni spomeniki.
»Stanje je bolj resno, kot si lahko zamislimo,« je dejal Giuseppe Proietti z ita-
lijanskega kulturnega ministrstva. Zgodovinsko jedro Aquile je uničeno. V
tem srednjeveškem mestu je poškodovanih ali porušenih precej romanskih,
gotskih, baročnih in renesančnih stavb. Posledice potresa so utrpeli tudi
spomeniki v sosednjih vaseh, potres pa je segel celo do Rima.

Ocena Televizijski film

Brutalni čas orošen z mehkobo
Ženja Leiler

Angela Vode, skriti spomin
scenarij Alenka Puhar, Ana Lasić, Maja Weiss
režija Maja Weiss
produkcija TV Slovenija, 2009
TVS, 8. 4. 2009

F ilm, ki je za svojo junakinjo postavil Angelo
Vode (1892–1985), predvojno borko za
pravice žensk in socialno pravičnost,
učiteljico prizadetih otrok, publicistko,

dobrodelno aktivistko in eno prvih slovenskih
komunistk, je poseben vsaj trikrat. Najprej je to film
visokih produkcijskih standardov, za katere gre
poklon celotni avtorski ekipi. Še posebej, ker film na
večinoma avtentičnih lokacijah prikazuje dogodke
več kot pol stoletja oddaljenega časa. Potem je tu
dejstvo, da je na domačem filmskem platnu – ko
seveda govorimo o igranem filmu – prvič tako
eksplicitno prikazana resnična življenjska zgodba
osebe s pravim imenom in priimkom, ki je bila po
koncu druge svetovne vojne zaradi lastnega
prepričanja najprej obsojena na politično
montiranem procesu, bila potem zaprta, po
izpustitvi pa je do svoje smrti leta 1985 veljala za
neosebo. Skratka, prvič je v ospredju filma usoda
sprva prepričane komunistke, ki je zaradi svojega
poguma, demokratičnega duha in tudi svojeglavosti
postala žrtev povojnega političnega sistema,
natančneje, njegovih glavnih akterjev. Sistema, ki ne
le svoje spektakle, ampak tudi debakle vse do danes
legitimira z bojem zoper fašizem in nacizem. Ta
zgodba še zdaleč ni edina, je pa seveda v svoji
individualnosti enkratna. Angela Vode je bila tako
antifašistka kot antinacistka. Bila je zaprta tako v
italijanskem zaporu kot nemškem taborišču. A bila
je tudi strastna nasprotnica pakta med Hitlerjem in
Stalinom, zato je morala – potem ko je bila avgusta
1947 obsojena na Nagodetovem procesu – spoznati
še komunistične zapore.

Tretja posebnost je dejstvo, da film ne skriva
svojega sporočila pod črto: danes sistema, ki se je
temeljno formiral z zločinom in brutalnim kršenjem
človekovih pravic, torej najprej z množičnimi
povojnimi poboji, potem s političnimi procesi, ves čas
pa s terorjem strahu, podloženim z ovajanji, ne
moremo več mitizirati, ga v imenu »višjih« ciljev in
sfriziranih »resnic« opravičevati. Ga je pa treba
skupaj z njegovim zgodovinskim časom razlagati in
kazati vse njegove posledice. Tako drugo kot tretje
bo pri delu gledalcev gotovo naletelo na nelagodje,
pa najbrž tudi na kritike o enoplastnem prikazu
ideološke zadrtosti nekaterih glavnih slovenskih
predvojnih in povojnih partijcev, ki jih film sicer ne
imenuje s pravimi imeni. Jih je pa mogoče
prepoznati. A da ne bo pomote – v tej historični
panorami je v ospredju predvsem pretresljiva usoda
ženske, ki ji je bila svoboda misli in lastnih prepričanj
pomebnejša od osebne svobode. V tem smislu je
zgodba Angele Vode zgodba mnogih.

Film, katerega podlaga je knjiga pričevanj Angele
Vode Skriti spomin, se osredotoči na obdobje med
letoma 1929 in 1953, torej čas, ki je bil zanjo

ključnega pomena. Po eni strani ga odpira njen
predvojni socialni aktivizem, po drugi strani zapira
izpustitev iz zapora, ki je zanjo pomenila popolno
izločitev iz javnega življenja. Ta časovna zamejitev
sicer 93 let dolgega življenja (končala ga je sama)
daje filmu, ki pripoved niza linearno, dovolj
koherentno in trdno zgradbo. Morda v prvem delu
prek dialogov speljano preveč »na hitro«, kar deluje
malce plakatno, mestoma tudi tezno.

Čeprav film avtentično rekonstruira posamezne
dogodke – med njimi izživljanje med zasliševanjem v
zaporu, sojenje na Nagodetovem procesu, podprto s
progromaškim skandiranjem množice pred in za
vrati sodišča, nečloveške razmere v ženskih zaporih
v Begunjah in Rajhenburgu, brezupno trkanje od
vrat do vrat sestre Angele Vode, da bi kaj zvedela o
njej – pa se ne ustavlja ob poudarjanju oziroma
vertikalnem prikazovanju človeškega in ideološkega
enoumja časa. Gledalca ne angažira s poudarjeno
naturalističnimi prizori; še posebej ozračje na
sojenju, pa tudi razmere v zaporu, je bilo glede na
dostopno arhivsko gradivo v resnici precej strašnejše
od prikazanega. Kaže pa predvsem v duhu svobodno
žensko, ki se ji godi velika krivica in katere življenje je
v kolesju zgodovine pomenilo manj kot nič. Film »ta
manj kot nič« vzdigne v hommage.

Režiserka Maja Weiss se je v tej pretresljivi
pokrajini osebne in kolektivne zgodbe znašla zelo
suvereno. In predvsem občutljivo. Najbolj morda v
prizoru, ko Vodetova odhaja iz zapora Rajhenburg,
na opusteli železniški postaji pa mimo nje stopi
deklica v rdečem plašču, za katero se obrne kot za
oddaljenim sanjskim spominom na neko za vedno
izgubljeno otroštvo, na neko za vedno izgubljeno
življenje. Fotografija Bojana Kastelica, ki se skozi ves
film poigrava z impresivnim, pa duhu časa
komplementarnim prepletom svetlobe in senc, ta
prizor orosi z mehkobo. Nasploh daje fotografija
temu filmu, ki ga z elipsami zaokrožajo motivni
simboli, kot je denimo podoba zaporniških rešetk, za
katerimi sije sonce, pod njimi pa se plazijo podgane,
ves čas nekako otožen videz.

In seveda Silva Čušin kot Angela Vode, katere
podoba je z redkih fotografij komajda znana. Tista,
ki je znana, kaže starejšo sivolaso gospo mehkega
obraza in dostojanstvenega, celo nekako
kljubovalnega pogleda. Prav na tem robu je
Vodetovo sugestivno zgradila tudi Silva Čušin. In
prav ta rob je tisto, na kar film nima in najbrž tudi ne
more imeti odgovora, in obenem tisto, kar se najbolj
dotakne gledalca: Od kod ta hkratnost mehkobe in
kljubovalnosti, ki ne pozna maščevanja, po vsem,
kar ji je brutalno strlo življenje?

Popravek
V včerajšnjem članku Življenje, končano desetletja pred
smrtjo, se mi je nehote zapisalo, da je bila kreatorka ma-
ske in frizur v filmu Angela Vode, skriti spomin Alenka
Nahtigal. Ni bila. Bile pa so v rokah Aljane Hajdinjak.
Obema oblikovalkama filmske maske se iskreno opravi-
čujem. Ženja Leiler


