
Pogumno
Tak tip dokumentarca, kot sta ga naredila
Tomo Križnar in Maja Weiss, je pravza-
prav bolj redek pojav na Slovenskem, in to
iz več razlogov. Prvič, je dokumentarec ce-
lovečernega formata, kar pomeni, da ima
kinematografske in ne le televizijskih am-
bicij, kot je značilno za mnoge dokumen-
tarce, ki so narejeni pri nas. Drugič, vsebi-
na to formo tudi zdrži in jo upraviči. In
tretjič, to je film, ki se ne ukvarja s kako lo-
kalno slovensko temo, temveč udari kar

na sredo svetovne politike in geostrateških
interesov imperialističnih sil.
V filmu spremljamo dramo, ki jo je Kri-
žnar kot humanitarni aktivist doživljal v
letu 2006 na svoji poti skozi Darfur, sku-
paj z zaprtjem v sudanskih zaporih. Film
je narejen v obliki Križnarjevega popotne-
ga dnevnika, ki pa je, zato da gledalec laže
sledi dogajanju, dopolnjen z odlomki iz
televizijskih poročil, posnetki Drnovško-
vih pogovorov, zemljevidi in podobnim.
Zgodba teče dinamično, okolica, v kateri
snema Križnar, je fotogenična sama po se-
bi, vsebina, ki jo prikazuje, pretresljiva,
narator in glavni junak filma pa je elo-
kventen, živahen, neustrašen, idealističen
in po malem donkihotovski v svojem po-
skusu zaščititi nedolžne Fure. Križnar na
svoji poti po Afriki najde gnojno rano sve-
ta: genocid, ekološka katastrofa, humani-
tarna katastrofa ter brezobzirna grabežlji-
vost in hipokrizija Zahodnjakov, ki trdijo,
da varujejo in hranijo uboge Afričane, v
resnici pa jim diši le nafta, ki brbota pod
njihovimi nogami. Edina pomanjkljivost
filma je, da se v drugi polovici nekoliko
vleče in da se nekateri prizori preveč pona-
vljajo.
Pohvalen je tudi plasma filma na nacional-
ki – napovedan je bil že v Dnevniku in na-
to s Tomom Križnarjem pokomentiran v
Odmevih. Slovenci Darfur tudi brez Dr-
novška očitno resno jemljemo.

kritiško ok(n)o
Dar Fur –
Vojna za vodo
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Nina z novim singlom in oddajo na rojstni dan
Nina Osenar se s televizije seli na radio. Na svoj 26. rojstni dan, 15. maja, bo z dosedanjim
moderatorjem Gregorjem Bolčino sedla pred mikrofon v studiu Radia 1. Oddaja, ki bo
obravnavala različne življenjske in aktualne teme, bo na sporedu vsak delovnik od 12. do
15. ure.
Bo tokrat teže, ko bo morala prepričati le z glasom, ne pa tudi s stasom? »Radijsko delo se mi
ne zdi težje, temveč drugačno. Izkušnja, kot je televizijsko voditeljstvo, mi v tem primeru delo
zelo olajša, saj sem se zelo veliko naučila. Recimo pisanje tekstov za oddaje pride še posebno prav.
Kar zadeva vizualni učinek, včasih pride prav, včasih pa tudi ne (smeh),« odgovarja nova ra-
dijka. Osenarjeva bo na isti dan izdala tudi svoj novi singel He-
artbeat (Sexy Black), ki napoveduje jesenski izid njene plošče.
»Ta skladba je v angleščini, sicer pa na plošči prevladujejo ko-
madi v slovenščini,« doda.
»Z Nino se zdaj že skoraj dva meseca videvava sko-
raj vsak dan. Poslušalci ne vedo, a vsako popol-
dne poteka v našem rezervnem studiu simula-
cija programa. V tem času sva se z Nino že
zelo dobro spoznala in ugotovila, da sva oba
zelo zgovorna. Besed nama gotovo ne bo
zmanjkalo. Idej pa tudi ne. Ni skrbi, da kdo
od naju ne bi prišel do besede, če ne drugega,
zato ker za vsako oddajo posebej skrbno pripra-
vimo scenarij. Krotiti tako simpatično dekle,
kot je Nina, pa mi bo v zelo velik užitek.
Komu pa ne bi bilo?« odgovarja Bolčina
na vprašanje, ali se boji, da bi ob zgovor-
ni voditeljici težko prišel do besede.

MMS res s Petrom in Lorello
Kar smo že pred tremi tedni napovedali, so
zdaj uradno potrdili na TVS: Lorella Flego in
Peter Poles bosta res vodila letošnje Melodije
morja in sonca, ki bodo 27. junija.

Rebeka osvaja Bosno
Rebeka Dremelj ima čedalje več oprav-
kov v Bosni. V sredo je že četrtič snema-
la oddajo Zvezde plešejo na televiziji
OBN (na sporedu bo to soboto). Bosan-
sko občinstvo jo zdaj že kar dobro po-
zna, saj je uspešno tekmovala tudi v nji-
hovi oddaji Zvezde pojejo. Pred dvema
tednoma je prišla celo na naslovnico pet-
kove priloge časopisa Avaz (»bosanskega
Vikenda«), čez deset dni pa bo tam izda-
la že drugi singel, tokrat za priredbo pe-
smi Nepremagljiva, ki v njihovem jeziku
nosi naslov Nepobjedljiva. Na sliki Rebe-
ka s soplesalcem Miho Vodičarjem.
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