
Prav kot naslov – Neznosna lahkost
fotografiranja – je potekal filmski
portret fotografa Joca Žnidaršiča, ki
ga je pripravila Maja Weiss, tokrat v vlogi
scenografke in režiserke. Neznosno lahka,
lahkotna in prijetna je pripoved o fotografo-
vem življenju in delu, prijazna tako v besedi
kot tudi v statični in gibljivi sliki.
Če je res, da je Joco Žnidaršič lirik fotografi-
je, kakor ga imenuje Matjaž Kmecl, potem
je film, ki ga je o njem posnela Maja Weiss,
povsem ustrezal tej oznaki. Liričnost je po-
memben segment v njegovih fotografijah,
tistih s socialnim nabojem, še bolj prepo-
znavna pa je na tistih, ki prikazujejo lepoto
in čudežnost slovenske krajine. Ta je pri
Žnidaršiču pogosto »portretiranka«, živi
lahko povsem sama zase, dopolnjujejo pa jo
ljudje bodisi pri obrezovanju trte, hoji na
Triglav, vožnji po Bohinjskem jezeru ali na
ljubljanski tržnici. Ta je prava galerija por-
tretov, kot se je izrazil sam, ki spontano opo-
zarjajo mojstrsko oko, da jih spozna in uja-
me na filmski trak.
Pravzaprav nismo spoznali nič slabega, vide-
li nobenega spodrsljaja. Joco Žnidaršič je na
ekranu zaživel kot mojster brez napake, ki je
uspešno začel že s črno-belo fotografijo,
zvest ji je bil vse do novega odkrivanja bo-
hinjskih svetlob, videli smo ga v vlogi Tito-
vega dvornega fotografa, kar mu je odpiralo
tudi vrata v svet. Snemal je pravzaprav vse,
razen morda erotične fotografije – od mane-
kenk, smučarjev do ključnih zgodovinskih
dogodkov, najvišje gorske vrhove, igrišča za
golf, Lipicance in znane umetnike, pred-
vsem likovne. Strog fotografski urednik ča-
sopisa Delo je vedno izbiral najboljše foto-
grafe, vedno je imel sposobne prijatelje, ki so
mu pomagali pri urednikovanju številnih
knjig, ki jih je izdajal. Prijazno družinsko
okolje, ljubezen do dela in užitkov, vse to se
je zlilo v njegovo zaključno izjavo: »Srečen
človek sem.«
Maja Weiss je profesionalka, film je spretno
posnet, nizanje fotografij je premišljeno, na-
rativno zanimivo in ilustrativno dosledno.
Ves čas pa je z nami Joco Žnidaršič s prijate-
lji in sodelavci. Zabavno pa bi bilo vseeno
pokukati skupaj z njimi v vinsko klet, kjer so
se radi zadrževali. Tako vsaj pravijo. Naj jim
verjamemo na besedo?

Slavnostna seansa ob šestih desetle-
tjih delovanja mariborskega radia,
prirejena v mariborskem gledališču
(scenarij in režijo prireditve je podpisal Bojan
Labovič), je prinesla omembe vreden niz spo-
minskih drobcev večinoma iz »junaškega« za-
četka delovanja tamkajšnjega radia in – kot
javna prireditev – nekaj nujnih, a vendarle
odvečnih stalnic, največja težava prenosa pa
je seveda bila, da je moral razmeroma smisel-
no učinkovati kot privzdignjena »fešta« tako
za obiskovalce kot za gledalce. In tu je glavna
težava ali nesporazum: scenarij, ki bi preveč
upošteval občinstvo v dvorani, bi bil za tele-
vizijske gledalce (vizualno) in po ritmu nei-
zogibno manj zanimiv in narobe. In tako je v
televizijski obliki na primer moteče deloval

niz skečev in spominskih pričevanj, začinjen
z glasbenimi nastopi in obveznimi pogledi
kamere v (vipovsko?) občinstvo, ker shema-
tično menjavanje govora in glasbe pač deluje
monotono. Prenos so rešili dokumentarni
posnetki, vse skupaj pa drobci izjav nekaterih
imenitnežev in sodelavcev radia, ki so opozo-
rili na tiste nespregledljivosti, ki jih v vsakda-
njem početju marsikdo nehote prezre: korek-
tno je bilo opozorilo predsednika Državnega
zbora Franceta Cukjatija, da so mediji po-
memben del okolja (in so z nami, tudi ko te-
ga ne vedo), k odgovornosti so klicale tudi
besede direktorja radijskih programov nacio-
nalke Mihe Lamprehta, ki je opozoril na hi-
trost radijskega medija in pomembnost nje-
gove vloge kot javnega servisa, pomembno je
bilo tudi opozorilo enega od radijcev, da je
radio bil in je ne samo informativna, ampak
kulturna ustanova. Sicer je bil program prire-
ditve razmeroma predvidljiv, a nekateri spo-
minski drobci so ga zmogli tako obarvati, da
je bil vsaj sproščeno gledljiv. Ste vedeli, da
mariborski radio premore celo Društvo prija-
teljev Radia Maribor? No, zdaj veste.
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