
televizija radio Slovenija
20.00 20 naj narodnozabavnih

pesmi vseh časov. 1. del (Vps
20.00)

21.05 Turistika (Vps 21.10)
21.30 Pogled na ... Cvetlična tihožitja

Marie Auersperg Attems (Vps
21.30)

21.40 Pogled na ... Bizantinski
slonokoščeni skrinjici (Vps
21.40)

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

22.50 Polnočni klub (Vps 22.50)
00.05 Lijiang – reka skozi sanjsko

pokrajino Kitajske. Nem. dok.
odd. Pon.

00.50 Dnevnik. Vreme. Magnet.
Šport. Pon.

01.45 20 naj narodnozabavnih
pesmi vseh časov. 1. del. Pon.

02.45 Infokanal

slovenija 2

06.30 Infokanal
09.00 Zabavni infokanal
09.50 Umetnostno drsanje. EP.

Ženske. Posn. iz Lyona (Vps
09.50)

11.25 Alp. smučanje. Svet. pokal.
Superveleslalom (M). Prenos
iz Kitzbühla (Vps 11.25)

12.55 Alp. smučanje. Svet. pokal.
Superveleslalom (Ž). Prenos iz
St. Moritza (Vps 12.55)

14.30 Saga o Forsytih. Ang. lit. nad.
5/10 (Vps 14.25)

15.40 Jasno in glasno: Potrošništvo
...? Kont. odd.

16.40 Zdaj! Odd. za razgibano
življenje (Vps 17.45)

17.10 Rokomet. Prijateljska tekma
(M). Slovenija – Srbija in Črna
gora. Prenos iz Ljubljane (Vps
17.10)

19.00 Cervantes. Šp. biogr. lit. nad.
6/9. Pon. (Vps 18.55)

20.00 Večna uganka. Ang. dok. nan.
2/3 (Vps 20.00)

20.50 Slovenski magazin (Vps 20.55)
21.15 Stari novi obrazi Evrope:

Estonija (Vps 21.20)
21.40 Suspicious River. Kan. film ł

(Vps 21.45)
23.10 Božje mesto. Braz. film. Pon.

(Vps 23.20)
01.15 Dnevnik zamejske TV (Vps

01.25)
01.40 Infokanal

pop tv

07.05 24 ur. Pon.
08.05 Materina pot. Pon. 112. dela

meh. nad.
08.55 Proti vetru. Pon. 109. dela

meh. nad.
09.50 TV prodaja
10.20 Vila Marija. Pon. 102. dela hr.

nad.
11.15 Prerojena ljubezen. Pon. 91.

dela ven. nad.
12.10 Trenja. Pon.
13.55 TV prodaja
14.25 Urgenca. 15. del am. nan.
15.15 Prerojena ljubezen. 92. del

ven. nad.
16.10 Vila Marija. 103. del hr. nad.
17.05 Proti vetru. 110. del meh. nad.
18.00 24 ur. Vreme
18.05 Materina pot. 113. del meh.

nad.
19.00 24 ur
20.00 Akcija: Človek z železno

masko. Am. film
22.20 Teksaški mož postave. 20. del

am. nan.
23.10 Čudoviti um. Am. film
01.35 24 ur. Pon.
02.35 Nočna panorama

kanal a

08.30 MacGyver. Pon. 11. dela am.
nan.

09.20 Ljubezen v laseh. 2. del ang.
nad.

10.20 E+. Pon.
12.15 TV prodaja
12.45 Umor, je napisala. 39. del am.

nan.
13.40 Mladi in nemirni. 64. del am.

nad.
14.30 Vsi moji otroci. 219. del am. nad.
15.15 TV prodaja
15.45 MacGyver. 12. del am. nan.
16.40 Sami doma. 2. del am. hum.

nan.
17.05 Caroline v velemestu. 2. del

am. hum. nan.
17.30 Jimova družina. 14. del am.

hum. nan.
18.00 E+
20.00 Komedija: Več kot dekle. Am.

film
21.35 Midve z mamo. 7. del am. nan.
22.25 Striptizete. 8. del dan. dok.

nan. ł
22.55 Moške zadeve. 8. del am. nan. ł
23.45 Moja družina. Am. film

novosti

Jazzinity abonma
Nastopajo: Janez Bončina-Benč & Big Band Braca Doblekarja. Koncert.

Novomeški abonma Jazzinity, ki pod okriljem LokalPatriota v dolenjski prestolnici
skrbi za koncerte jazzovske in ostale »druge godbe«, vstopa v tretje leto obstoja. V
nasprotju s prejšnjima dvema letoma, ko je bil program zastavljen lokalno (z izva-
jalci iz Slovenije), ima Jazzinity tokrat nekoliko širši okvir, ambiciozno označen kot
»glasbeno srečanje Vzhoda in Zahoda.« Otvoritveni koncert bodo drevi odigrali Ja-
nez Bončina-Benč in Big band Braca Doblekarja, znana imena domačega jazza in
rocka – ob Benču in Doblekarju še njuni dolgoletni sodelavci Jadran Ogrin, Ratko
Divjak, Jani Moder, Marjan Malikovič in Jože B. Doblekar – v spregi s še neuvelja-
vljenimi mladimi glasbeniki. Slišati bo mogoče Benčeve skladbe, ki so lani v novih
aranžmajih doživele objavo na cedeju Janezz. V drugem delu večera bo Benč na-
stopil z rockovsko skupino September, katere član je bil v sedemdesetih letih, ob
22.30 pa bo na vrsti še spremljevalni koncert Elektrik Jazz Quarteta v klubu Lo-
kalPatriot. Jazzinity Abonma bo 16. 2. nadaljevala skupina Kal, septet srbskih Ro-
mov pod vodstvom kitarista in pevca Dragana Ristića, ki se je lani s svojim »ci-
ganskim rockabillyjem« večkrat ustavil na slovenskih odrih. Italijanski kvartet
DMA: urbanjazzfunk bo 23. 3. pokazal svoje videnje povezovanja jazzovske im-
provizacije, elektronike in literature, o katerem je mogoče dobiti vtis tudi z lani
izdanega albuma Urban Vox. Iz Beograda pa prihaja skladatelj, klaviaturist in
aranžer Vasil Hadžimanov, ki bo na Jazzinity z bendom gostoval 26. 4. Na bo-
stonskem Berkleyju šolani glasbenik je lani izdal album Kafanki, ki združuje jaz-
zovske prvine z etnom. Zaključek letošnjega sklopa koncertov v Novem mestu
bo 20. 5. v znaku domače jazzovske funky latino šesterice Bomango. Abonma bo
opremljen s spremljevalnimi dogodki – koncerti in filmskimi projekcijami. P. P.

KC Janeza Trdine, Novo mesto. Ob 20.00.

Krava v cirkusu
Bina Štampe-Žmavc. Plesni forum Celje, 2005. Režija, koreografija in kostumogra-
fija: Goga Stefanovič-Erjavec. Glasba: Jani Golob. Izvaja: Otroška skupina »Pika«
Plesnega foruma Celja. V glavnih vlogah: Sabrina Železnik in Goran Kusić. Plesna
humoreska za otroke, stare od 3 do 14 let.

V treh desetletjih delovanja se je Plesni forum Celje uveljavil kot ena vrhunskih
tovrstnih inštitucij v državi, ki redno skrbi za plesno-gledališko produkcijo za
otroke. Samo v zadnjih letih je uspel nanizati številne uspešnice, kot so Rockere-
ta, Sadna opera, Čarovnik iz Oza in Lunino kraljestvo. V svojih projektih prepleta
zanimive zgodbe s plesom, glasbo, igro in vizualno prilvlačno podobo. Ustano-
vljen je bil v sezoni 1975/76, in sicer kot Plesno gledališče Celje. Pod umetniškim
vodstvom Damirja Zlatarja Freya je prvi v Sloveniji začel razvijati smer plesnega
gledališča, od osemdesetih let dalje pa deluje pod vodstvom koreografinje, peda-
goginje in plesalke Goge Stefanovič-Erjavec. V iskanju izvirnih in privlačnih
zgodb so se v forumu po petnajstih letih odločili ponovno uprizoriti priljubljeno
delo vsestranske pisateljice Bine Štampe Žmavc Krava v cirkusu. S humoresko o
velecenjeni gospe kravi Elizabeti, ki kljub mnogim zapletom z direktorjem cirku-
sa Cigumigusa postane njegova prva zvezda, želijo ustvarjalci najmlajšim gledal-
cem pričarati čarobni svet cirkusantstva in sanj. V predstavi z veliko slikovitosti
in humorja bo poleg mladih plesalk v vlogi krave Elizabete nastopila Sabrina Že-
leznik, kot direktor cirkusa pa se bo predstavil Goran Kusić. Anka Dugorepec

Plesni forum Celje. Premiera ob 18.00. Za vabljene in izven. 900 sit. Ponovitev v
sob., 21. 1., ob 11.00.

Tihobitje v jarku
Fausto Paravidino. Slovensko stalno gledališče Trst, 2006. Prevod: Marko Sosič v
sodelovanju z igralci. Režija: Nenni Delmestre. Dramaturgija in glasba: Lina Ven-
goechea. Lektorstvo: Jože Faganel. Scenografija: Ivo Knezovič. Kostumografija:
Danica Dedijer. Igrajo: Primož Forte, Vladimir Jurc, Janko Petrovec, Maja Blagovič,
Nikla Petruška Panizon, Gregor Geč. Sodobna drama.

Slovensko stalno gledališče v Trstu odpira letošnji oder z uprizoritvijo »sodobne
drame-kriminalke z robov italijanskega mesta« Natura morta in un fosso Fausta
Paravidina. Mladi italijanski pisec, rojen leta 1976, je po obiskovanju gledališke šole
v rojstni Genovi odšel v Rim ter kot igralec in scenarist sodeloval pri številnih gleda-
liških, televizijskih in radijskih ter filmskih produkcijah. Njegov dramsko-gledališki
opus poleg prevodov del Williama Shakespearja in nobelovega nagrajenca Harolda
Pinterja obsega osem del za katera je prejel več nagrad, na lanskem filmskem festi-
valu Mostra del cinema v Benetkah pa je predstavil filmski prvenec Texas. V Splitu
rojene režiserke Nenni Delmestre poznavalcem gledališča verjetno ni treba posebej
predstavljati. S svojimi režijami del svetovnih klasikov in sodobnih piscev je osvojila šte-
vilna priznanja. Lani je v mariborski Drami režirala Krvavo svatbo Federica Garcíe
Lorce, v Gledališču Koper dramo Elvisa Bošnjaka Skači z mano po teh oblakih,
pred kratkih pa si je bilo v Mariboru, v okviru gostovanja zagrebškega gledališča
Gavelle, mogoče ogledati njeno režijo drame Lade Kaštelan Pred snom, ki prika-
zuje krizo medčloveških odnosov na Hrvaškem po zadnji vojni. Podobno problema-
tiko, temnejšo plat družine in družbe, razkrivajo tudi Paravidinova dela. Tihobitje v
jarku – uprizoritev teatra Contatto iz Udin, v kateri je vse like odigral Fausto Russo
Alesi, so kritiki označili za najmanjšo, a hkrati najmočnejšo predstavo sezone – prika-
zuje tisti del vsakdanjika, ki ga zaznamujejo nasilje, licemerje in degradacija sočlove-
ka. Drama, za katero je avtor pred dvema letoma prejel prestižno nagrado Coppola
Prati, govori o nasilju v družini in med mladimi ter o ljubezni in smrti. V jarku ob av-
tocesti najdejo truplo dekleta. S šestimi zgodbami akterjev – Fant, Inšpektor, Mati,
Preprodajalec droge, Prostitutka in Prijatelj s svojimi pripovedmi sestavljajo zaplete-
ni mozaik dogodkov, ki odgrinja mračne pokrajine človekovega duha in socialna
okolja, iz katerih izhajajo liki – Paravidino šokantno, na način črne kronike, zgnete-
ne v dramo, brez milosti secira na videz korektno površje in izpostavi neprijetno,
a tudi resnično sliko sodobne Italije. Anka Dugorepec

Kulturni dom, Trst. Slovenska praizvedba z italijanskimi nadnapisi ob 20.30. Za va-
bljene in izven. 25–18 eur.

Trans Danse Europe
Predstavitev plesnih produkcij (20. 1.–24. 1.).

Trans Danse Europe je mreža produkcijskih hiš evropskih mest, ki deluje od leta
2003. Vanjo je vključenih devet organizacij iz osmih držav (Francija, Belgija, Poljska,
Danska, Češka, Islandija, Finska in Slovenija), ki tesno sodelujejo na področju sodob-
nega plesa: ustvarjajo in predstavljajo nova umetniška dela, izmenjujejo izkušnje na
gostovanjih in delavnicah ter skrbijo za promocijo in razvoj tako na profesionalnem
kot ljubiteljskem nivoju. Del projekta Trans Danse Europe, ki ga podpira EU pro-
gram Kultura 2000, je tudi tokratna predstavitev plesnih produkcij partnerjev v
mreži. Predstava Night Moth prihaja iz Češke. Avtorica in izvajalka Petra Hauero-
vá se osredotoča na problematiko identitete, plesne elemente pa povezuje z upo-
rabo sodobne tehnologije. Poljski umetniki se v predstavi Several Witty Observa-
tions ukvarjajo s pisateljem in dramatikom Witoldom Gombrowitczem. Predsta-
vo je režiral Leszek Bzdyl, pod koreografijo in izvedbo pa so podpisani Katarzyna
Chmielewska, Rafal Dziemidok ter Leszek Bzdyl. Naslov predstave Obstrucsong
danskega koreografa in gledališkega režiserja Palleja Granhøja je sestavljen iz be-
sed obstruction in song. Song ne potrebuje dodatne razlage, obstruction pa se v
tem kontekstu nanaša na tehniko, ki jo je razvil Granhøj. Dogajanje bazira na ko-
ketiranju in hrepenenju, erotiki ter boju in je postavljeno v abstrakten prostor –
volneni kvadrat, obdan z gibljivimi lučmi. Češka predstava Mi non sabir govori o
osamljenosti. Štiri samote se soočijo, ne da bi se zares srečale in se spogledujejo z
nevarnostjo, da postanejo le bežen potnik v življenju drugih. Predstava je rezul-
tat enomesečnega skupnega dela štirih čeških plesalcev in francoske plesalke ter
koreografinje Karine Ponties. Predstava East Land/Cabaret Nomade (Francija)
povezuje koreografijo Williama Petita s poslušanjem in z inkarnacijo tradicio-
nalne ter sodobne vzhodnoevropske glasbe. Minimalističen solo Flow finske ko-
reografinje Arje Raatikainen povezuje nastop človeka in živali v mističen dialog.
Predstava Lucid Dreaming se ukvarja s podobo sodobnega človeka kot stilizirane-
ga in dizajniranega izdelka, kakršno nam kažejo različni resničnostni programi
in oddaje o življenjskem slogu. Avtor predstave je Alpo Aaltokoski. S. S.

Stara elektrarna, Ljubljana. Program danes: Plesna predstava Night Moth ob 20.00.
1000 sit.

Zaljubljen v tri oranže
Sergej Prokofjev. SNG Opera in balet Ljubljana v koprodukciji s Cankarjevim do-
mom, 2006. Libreto po gledališki igri Carla Gozzija: Sergej Prokofjev. Dirigent: Die-
ter Rossberg. Režija: Vito Taufer. Scenografija: Samo Lapajne. Kostumografija: An-
gelina Atlagić. Koreografija: Mojca Horvat. Solisti: Saša Čano, Dejan Maksimović k.
g., Mirjam Kalin, Slavko Savinšek, Andrej Debevec, Urška Žižek Plavec, zbor in orke-
ster SNG Opera in balet Ljubljana. Opera.

Sergej Prokofjev je svojo drugo zrelo opero napisal v New Yorku, kjer se je ustalil
malo zatem, ko je v Rusiji izbruhnila oktobrska revolucija. Nekoliko prej je slavni
režiser Vsevolod Mejerhold skladatelju podaril izvod svojega glasila Zaljubljen v
tri oranžne, v katerem je bil objavljen Mejerholdov prevod Gozzijeve istoimen-
ske igre, ki je slonela na značilnostih commedie dell'arte. Skladatelj je sam izdelal
prozni scenarij, ki niha od tipičnih likov commedie dell'arte do antičnega ko-
mentirajočega zbora, ki prestopa meje gledališča in vstopa v igro na najbolj nena-
vadnih delih. Prokofjev je tako ustvaril gledališko avantgardno delo in ga »zači-
nil« tudi glasbeno. Tako prevladuje značilen deklamacijski slog, vendar pa se je
skladatelj zavedal, da mora ugoditi tudi »neukemu« ameriškemu občinstvu in je
napisal nekaj uspešnih »komadov«. Opera je bila sredi dvajsetih let prejšnjega
stoletja z velikim uspehom izvedena v Sovjetski zvezi, nato pa je bila pozabljena
vse do postavitve v ljubljanski Operi leta 1956. Prav z Oranžami je ljubljanska
Opera doživela svoj nesporno največji mednarodni uspeh.

Princ je zbolel za melanholijo, ki jo lahko ozdravi le smeh, za katerega naj bi po-
skrbel dvorni norček Truffaldino. S tretmajem se ne strinjata kraljeva nečakinja
Klarisa in prvi minister Leander, saj želita prevzeti vlado, pri čemer jima pomaga
Fata Morgana. Trufaldino je pri animiranju princa neuspešen, saj se le-ta zasmeji
šele, ko Trufaldino spotakne Fato Morgano. Užaljena Fata začara princa, da se za-
ljubi v tri oranže, ki jih v daljni deželi izmakne strašni kuharici, Truffaldino pa jih
na poti skozi puščavo skrivoma olupi. Iz vsake izstopi lepa mladenka, ki zaradi
pomanjkanja vode umre. Da pa se igra ne bi prehitro končala, tretji – Ninetti –
gledalci na odru ponudijo vodo. Princ se zaljubi v Ninette, Arabka Smeraldina pa
jo začara v podgano. Po vrnitvi v kraljestvo se na prestolu znajde podgana, ki jo
kralj veli ubiti. Ko poči strel, se na prestolu pokaže Ninetta in kralj spozna zaroto.
Ljudstvo nazdravlja mlademu paru, Fata Morgana s spremstvom pa se pogrezne
v podzemlje. Glej tudi Kultura, stran 9. G. P.

Cankarjev dom, Ljubljana. Premiera 1 ob 19.30. Za vabljene in izven. 7000–2800 sit.

Marco Citron
Irregular. Fotografska razstava. (20. 1.–18. 2.)

V ljubljanski fotografski galeriji Photon, ki jo je odnedavna najti na novem naslovu,
v Plečnikovem Pegleznu na Poljanski 1, v letošnji sezoni napovedujejo tesnejši na-
slon na italijansko fotografsko prizorišče, uvodno dejanje vanj pa bo razstava foto-
grafa Marca Citrona, specialista za arhitekturno fotografijo, ki ima domicil v bližnji
Furlaniji-Julijski krajini. Citron je letnik 1974, rojen je v Pordenoneju, za seboj ima
študij filozofije, deluje pa v Milanu, kot svobodni fotograf, ki se preživlja z industrij-
sko/oglaševalsko fotografijo. Zlasti s fotografijo interierjev. Za seboj ima že precej
razstav in nagrad, tudi odkupe za zbirko Fondazione Italiana per la Fotografia v To-
rinu, svoje starejše projekte pa je naslavljal, denimo, Belgrade today ali Home sweet
Home. Njegov tokratni Irregular napovedujejo kot fotografski »work in pro-
gress«, kot galerijo fotografskih upodobitev urbanih motivov s potovanja po so-
dobnih mestih, ki pa je bliže ekspresionizmu kot pa, denimo, objektivizaciji
Bernda in Hille Becher, slavnega nemškega tandema, ki pomeni klasično refe-
renco za arhitekturno fotografijo. Citrona so v ciklu pritegnili različni objekti, ta-
ko sodobni dosežki znanih arhitektov kot socialna naselja ali anonimne javne ar-
hitekture, pa tudi t. i. industrijska arheologija. Vojko Urbančič

Galerija Photon, Ljubljana. Otvoritev ob 19.00.

Christopher Grill
Fotografska razstava. (20. 1.–18. 2.)

Christopher Grill, leta 1965 rojeni fotograf in aktualni gost mariborske Fotogale-
rije Stolp, ima med avstrijskimi fotografi verjetno enega najdaljših študijskih cu-
rriculumov. Študiral je fotografijo, pravo in arheologijo na Univerzi v Gradcu,
zatem pa na Univerzi v Benetkah še biologijo, antropologijo in arheozoologijo.
Deluje kot svobodnjak, ki se ukvarja s slednjo (tj. raziskovalnim delom na stiči-
šču zgodovinskih ved in naravoslovja, ki pokriva vlogo živali v kontekstu arheo-
logije: živalske ostanke na arheoloških najdiščih, izdelke iz živalskih virov, obre-
de, povezane z živalmi, zgodovino udomačevanja ...), in seveda kot fotograf, ki ga
privlači predvsem tisto, kar je v zadnjem obdobju nastalo na prostranstvih nek-
danje Sovjetske zveze. V tej vlogi se bo predstavil tudi v osrednjem mariborskem
fotorazstavišču, v katerem napovedujejo posnetke iz nekdanjih republik SZ.
Grill je doslej obiskal Rusijo, Belorusijo, Ukrajino, Azerbajdžan, Armenijo, Kirgi-
stan in Tadžikistan, rezultat njegovega pritiskanja na sprožilec v teh okoljih pa so
reportažne, socialno občutljive fotografije, ki celo spominjajo na nekdanji mari-
borski »črni realizem«, v katerega je Fotogalerija Stolp, razstavišče Fotokluba
Maribor, temeljito vpletena. Grill je beležil zlom sovjetskega imperija, strategije
preživetja ljudi, alkoholizem in brezposelnost pa tudi pustošenje narave zaradi
oljne in rudarske industrije, monokulturnega poljedelstva, ki je povzročilo kata-
strofo ob Aralskem jezeru, in radioaktivne zastrupljenosti v Ukrajini, Belorusiji,
Kazahstanu, Kirgistanu ter seveda sami Rusiji. Vojko Urbančič

Fotogalerija Stolp, Maribor. Otvoritev ob 19.00.

Center Wallace in Gromit: Prekletstvo Strahouhca. 17.30, 19.30.
Marinec. 21.30.

Kranj

Planet Tuš Norčije z Dickom in Jane. 15.30, 18.00, 20.20, 22.20.
Megla. 16.20, 18.30, 20.40, 23.20.
Balcancan. 16.00, 19.00, 21.00, 23.00.
Vesel božič. 17.30, 20.00, 22.30.
Srečkolov. 19.10.
Satanov klan. 16.40, 21.20, 23.40.

Novo mesto

Odgrobadogroba. 17.00, 19.00.
Norčije z Dickom in Jane. 21.00.

Delo d.d. je pokrovitelj Slovenske kinoteke in Kinodvora.
Pri stricu Idrizu (Kod amidže Idriza). Bosna in Hercegovina,
2004. Režija: Pjer Žalica. Igrajo: Senad Bašić, Mustafa Nada-
rević, Semka Sokolović-Bertok. Drama. 18.10.
Ruski zaklad (Russkiy kovcheg). Ruska federacija, Nemčija,
2002. Režija: Aleksandr Sokurov. Igrajo: Sergej Dreiden, Marija
Kuznecova, Leonid Mozgovoj. Zgodovinska drama. 20.10.
Kaj boš počel, ko prideš ven od tu? Slovenija, 2005. Režija:
Sašo Podgoršek. Igrajo: Karmit Burian, Julyen Hamilton, Gali
Kaner, Iztok Kovač. 22.10.

Ljubljana

Kinodvor

Mali pišček. Predpremierno prikazovanje. 16.00.
Žaga II. 18.10, 20.15, 22.20, 00.30.
Norčije z Dickom in Jane. 17.00, 19.10, 20.05, 21.20, 22.10,
23.30, 00.10.
Harry Potter in ognjeni kelih. 17.00.
King Kong. 17.10, 21.00.
Strti cvetovi. 16.40, 19.00, 21.20, 23.45.
Cmok cmok, bang bang. 16.50, 19.10, 21.30, 23.55.
Marinec. 16.20, 19.00, 21.40, 00.20.
Wallace in Gromit: Prekletstvo Strahouhca. 16.00, 18.00.
Megla. 20.00, 22.10, 00.25.
Nova v družini. 17.20, 19.30.
Pogrešana na letalu. 21.40, 24.00.
Zvesti vrtnar. 15.50, 18.30, 21.10, 23.50.
Uglaševanje. 16.10, 17.50, 19.30, 21.10, 22.50.
Zgodbe iz Narnije: lev, čarovnica in omara. 15.50, 18.40.
Kot v nebesih. 21.30, 23.40.

Kinoklub Vič Uglaševanje. 19.30.
Zadnji dnevi Sophie Scholl. 17.00, 21.10.

Kolosej

Komuna

Kolosej Norčije z Dickom in Jane. 16.50, 19.00, 21.10, 23.20.
Mali pišček. Predpremierno prikazovanje. 15.30.
Žaga II. 17.30, 19.40, 21.50, 24.00.
Marinec. 16.25, 18.55, 21.30.
Cmok cmok, bang bang. 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.
Megla. 17.20, 19.30, 21.40, 23.50.
Srečkolov. 16.05.
Zvesti vrtnar. 18.15, 21.00, 23.40.
Wallace in Gromit: Prekletstvo Strahouhca. 16.00, 18.10.
Nova v družini. 20.20, 22.45.
Zgodbe iz Narnije: lev, čarovnica in omara. 15.40, 18.30.
Kot v nebesih. 21.20, 23.30.
King Kong. 17.00, 20.40.
Uglaševanje. 17.25, 19.10, 20.50, 22.30.

Maribor

film

Metropol

Norčije z Dickom in Jane. 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.
Wallace in Gromit: Prekletstvo Strahouhca. 17.10.
Marinec. 19.20, 21.50.
Cabos mora umreti. 17.20.
Megla. 19.30, 21.40, 23.55.
Mali pišček. Predpremierno prikazovanje. 17.50.
Uglaševanje. 19.40, 21.20, 23.10.
Strti cvetovi. 16.50, 19.10, 21.30, 23.50.

Celje
Kolosej

Morski sadeži. 18.00.
Zgodba o dveh sestrah. 20.00.

Planet Tuš Norčije z Dickom in Jane. 16.00, 18.20, 20.20, 22.30.
Cmok cmok, bang bang. 15.50, 18.00, 20.30, 23.00.
Uglaševanje. 16.20, 18.40, 21.00, 22.50.
Marinec. 15.40, 18.10, 20.40, 23.10.
Megla. 16.40, 19.00, 21.10, 23.20.
King Kong. 16.30, 20.10.
Wallace in Gromit: Prekletstvo Strahouhca. 15.10, 17.20,
19.30, 21.40.
Kot v nebesih. 15.00, 19.10.
Nova v družini. 17.00, 21.20, 23.30.

Kolosej Žaga II. 19.40, 21.50, 24.00.
Norčije z Dickom in Jane. 19.00, 21.00, 23.00.
Prenašalec 2. 19.30, 21.20, 23.10.

Koper

Društvo SOS telefon za ženske in
otroke, žrtve nasilja – Če ste doži-
vljali ali še vedno doživljate nasilje in
potrebujete pogovor ali umik v zato-
čišče, pokličite brezplačni SOS tele-
fon (080) 11 55 ob delavnikih od
12.00 do 22.00, ob sob., ned. in pra-
znikih pa od 18.00 do 22.00. Gluhim
– žrtvam nasilja smo dosegljivi po
faksu (01) 524 19 93. Vabimo vas, da
se pridružite skupini za samopomoč
za ženske, ki so doživljale nasilje ali
so mu še vedno izpostavljene.

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 Tracey McBean. Ris. nan. 2/26
09.15 Risanka
09.20 Težave viteza Gabra. Kratki

igr. film za otroke
09.35 Poletje z Markusom. Kratki

dok. film EBU
09.50 Vse o živalih. Dok. nan. 1. del
10.15 Resnična resničnost
10.45 Z vami
11.35 Pogled na ... Kipi Jožefa

Štrauba v Pokrajinskem
muzeju Maribor

11.50 Fotografija na Slovenskem:
Obrtniki, ljubitelji in umetniki
1871–1918. Dok. nan. 2/7

12.25 Osmi dan
13.00 Poročila. Šport. Vreme (Vps

13.00)
13.20 Obzorja duha
13.50 Duhovni utrip
14.05 Veliki krvavi punt.

Dokumentarec meseca
15.00 Poročila. Promet (Vps 15.00)
15.05 Mostovi – hidak (Vps 15.05)
15.40 Palček David. Ris. nan. 15/25

(Vps 15.40)
16.05 Risanka
16.10 Iz popotne torbe: Les (Vps

16.05)
16.30 Živalski vrt iz škatlice. Škot.

nad. 3/26 (Vps 16.25)
17.00 Novice. Slovenska kronika.

Šport. Vreme (Vps 17.00)
17.30 Potovanje na otok galebov.

Dok. odd.
17.45 Lijiang – reka skozi sanjsko

pokrajino Kitajske. Nem. dok.
odd. (Vps 17.45)

18.30 Žrebanje Deteljice (Vps 18.30)
18.40 Medvedek Uhec. Ris. (Vps

18.40)
18.45 Zakaj? Ris.
18.55 Vreme (Vps 18.55)
19.00 Dnevnik
19.35 Vreme. Magnet. Šport

prvi program

00.00–05.00 Nočni program
05.00–09.00 Jutranji program: Poročilo
sinoptikov 05.30 Prva jutranja kronika
06.10 Rekreacija 06.15 112, 113 – nočna
kronika 06.45 Dobro jutro, otroci 07.00
Druga jutranja kronika 08.05 Svetovalni
servis 08.45 Ringaraja 09.00–19.00 Pro-
gram A-1: 09.10 Ali že veste, kakšen dan
bo danes? 09.30–11.00 Radio Ga – Ga
11.15 Petkovo srečanje 12.05 Na današnji
dan 12.30 Kmetijski nasveti 13.00 Danes
do 13.00 14.30 Labirinti sveta 15.30 DIO
16.30 Tema dneva 17.00 Studio ob 17.00
19.00 Radijski dnevnik 19.45 Lahko noč,
otroci 20.00 O morju in pomorščakih
20.30–23.00 Slovencem po svetu – vmes:
22.00 Zrcalo dneva 22.45 Naš kraj: Zapla-
na 23.05 Arturo Perez-Reverte: Kraljica
23.15 Za prijeten konec dneva

val 202

00.05 Nočni program 05.00–09.00 Jutro:
Agencija RS za okolje 05.30 Prva jutranja
kronika 06.40 Športna zgodba 07.00 Dru-
ga jutranja kronika 08.15 Dobro jutro!
08.40 Koledar kulturnih prireditev
09.00–13.00 Dopoldne na Valu 202:
09.00 Minute za rekreacijo 09.15 Valo-
vska izvidnica 09.35 Popevki tedna 10.00
Minute za avtomobilizem 12.00 Izjava te-
dna 13.00–19.00 Val 202 popoldne:
13.00 Danes do 13.00 13.45 BBC na Valu
202 14.00 Kulturne drobtinice 14.40 Gla-
sovanje za novi popevki tedna 15.30 DIO
16.15 Popevki tedna 16.30 Petkova cen-
trifuga 16.50 Vreme ob koncu tedna
17.00 Glasbena uganka 19.00 Radijski
dnevnik 19.30 Stop pops 20 in novosti
21.00 Nova elektronika 22.00 Zrcalo dne-
va 22.25 Izštekani: Lara Baruca

ars

00.00–06.00 Evropski klasični nokturno
06.05–09.00 Glasbena jutranjica – vmes:
07.00 Druga jutranja kronika 08.00 Lirič-
ni utrinek 09.05 Glasbeno kukalo 09.15
Skladatelj tedna 10.05 Novosti fonoteke
11.05 I. Fabjan: Fidži 11.25 Concertino
narodov 12.05 Spominčice 13.05 Odprti
termin 13.30 Zborovski kotiček za mlade
14.05 Izobraževalni program 15.00 Pol
ure za šanson 15.30 DIO 16.15 Glasbeno
kukalo. Pon. 16.30 Podobe znanja 17.00
Komorni kolaž 19.00 Radijski dnevnik
19.30 Povabilo na koncert 20.00 Koncert.
Posn. 22.05 Radijska igra 23.00 Jazz ars

TV SLO 1 / 20.00 /
20 naj narodno-zabavnih pesmi vseh
časov. Posn. prireditve.
Dvorana Tabor je bila prizorišče para-
de dvajsetih naj melodij slovenske na-
rodno-zabavne glasbe vseh časov. Vi-
že so predstavili ansambel Lojzeta Sla-
ka, Alpski kvintet, Vesele Štajerke(na
fotografiji) in drugi.

TV SLO 1 / 22.50 /
Polnočni klub. Slo. pog. odd.
Ob bližajočih se OI je Aleksander Čol-
nik pripravil pogovor s športniki. Po-
sebno ga je zanimalo, kaj se dogaja z
njimi, ko se začne njihovo »običajno«
življenje. Gostje: Mateja Svet, Franci
Petek (na fotografiji), Špela Pretnar in
Veronika Šarec.

POP TV / 20.00 /
Človek z železno masko. Koprod. zg.
akc. drama.
Francija leta 1660. Državi kraljuje mlad,
aroganten in brezsrčen Ludvik XIV. (Le-
onardo DiCaprio, na fotografiji). Muške-
tirji Aramis, Athos in Porthos pomaga-
jo ljudstvu in iz ječe osvobodijo zapor-
nika, ki skriva obraz za železno masko.

A-1 / 17.00 /
Usoda Adrie Airways
Ali Slovenija sploh potrebuje nacio-
nalnega letalskega prevoznika in ka-
kšna je vizija nove Adrie Airways (nje-
no letalo na fotografiji), ki ima od za-
četka tega leta novo vodstvo? Pogo-
vor z gosti Studia ob 17.00 bo usmerjal
Jože Bonča.
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Preglaševanje
Ženja Leiler

Uglaševanje
režija Igor Šterk
scenarij Igor Šterk, Siniša Dragin
produkcija A. A. C. Production
Slovenija, 2005, 71 minut
premiera 19. 1. 2006

film

V Šterkovem prvencu
Ekspres, ekspres (1997) se
mlad par vozi z vlakom od

postaje do postaje; njuna ljubezen
je romantična. Sporazumevata se
nemo, s pogledi. Zunanji,
konfliktni in kaotični svet jima ne
more do živega. V Ljubljani
(2002), Šterkovem drugem filmu,
so razmerja resnejša, čeprav
nikakor konfliktna: glavne
akterje, ki so v letih, ko bo treba
odrasti, pusti režiser v prostem
teku; generacijo, ki ni sposobna
generirati ničesar, ker je preprosto
nič ne zanima, »le« nemo opazuje.

Uglaševanje se zatakne v
(banalno ali vsaj nič posebnega)
zakonsko krizo para srednjih let z
otrokoma, čeprav ni povsem
jasno, kaj je sploh njun – razen
tega, da sta prišla v srednja leta in

nabrala nekaj gub – pravi
problem. Pravzaprav film s krizo
kar začenja. On, Peter (Peter
Musevski), je državni uradnik, ki
ga občasno pošiljajo v Bruselj na
nekakšne birokratske misije
nemogoče: reševanje nerešenih
zadev. Da bi ubežal
neartikuliranemu
nezadovoljstvu, si tu in tam
privošči prostitutko, nakopičeno
tesnobo/besnilo pa sprošča z
nabijanjem tenis žogic v vrata
garaže ali vožnjo z gokartom.
Vznemiri ga srečanje z bivšo
sošolko (Polona Juh), a pri tem
tudi ostane. Ona, Katarina
(Nataša Burger), sicer urednica
pri založbi, je slabe volje in sitna.
V tem pogledu je tudi močnejša
generatorka njune kot-da-krize. S
svojo pubertetno in sveže
zaljubljeno hčerko se ne razume
najbolje in če njega vznemirja
bivša sošolka, je objekt njenega
skritega poželenja pesnik, s
katerim ima opravka kot
urednica. Oba se torej poigravata
z možnostjo, da ni vse na vekov
veke zapečateno. Drugače se ne
zgodi nič dramatičnega, nič

usodnega, pravzaprav nič
posebnega ali vsaj malo
nenavadnega. Morda za ščepec
ljubosumja, ki od zakoncev
zahteva minimalno akcijo.
Kot-da-kriza tudi ne pripelje do
razpada zakona (no, vsaj za zdaj
ne) pa tudi ne do kakega novega,
svežega začetka. Kot bi hotel Šterk
reči, da če je kaj povsem
normalnega na tem svetu, so to
občasne zakonske krize. A ravno
tako normalno je, da minejo,
čeprav nikoli docela in čeprav ne
zlahka. Ni razglaševanja brez
uglaševanja. In narobe. To pa je
bolj ali manj tudi vse.

Uglaševanje, tako kot že filma
pred njim, ne potuje od začetka h
koncu, ampak od sekvence do
sekvence. Od prizora do prizora.
Med njimi so zatemnitve –
premolki. Pripovedna logika je
sicer bolj konservativna, urejena.
Tudi tokrat, kot smo pri Šterku že
vajeni, ni veliko besed; a ne ker
zanje ne bi bilo razloga, ampak
ker Šterk v filmu ne zna prav
dobro govoriti. Dialogi so v
Uglaševanju šibki, pogledi
akterjev pa za to, kar sporočajo,

premočni in preusodni. Tu je tudi
osnovni problem filma: Šterk je
(morda naš najboljši) mojster
grajenja filmske atmosfere in
filmske slike, še posebno detajla –
gledalca brez težav nagovori prav
na ravni (neme) podobe. Njegova
kamera (tokrat Simon Tanšek) je
vedno filigranska, uživaška, a
nikoli na silo estetizirana; glasba
(tokrat Aldo Kumar) vedno dovolj
pomenska, a ne preglasna. Vse je
pravzaprav na svojem mestu. Pa
vendar je Šterkov angažma v
filmu prevelik za to, kar
pravzaprav pove. Pomanjkanje
»zgodbe«, motivacije, psihološke
karakterizacije in socialne
kontekstualizacije likov je težko
rešiti s še tako premišljeno
zgrajenimi prizori, ki se morajo
slej ko prej končati v pogledih brez
pravega pomena. Musevski in
Burgerjeva sta sicer na ravni
naloge, a ravno zaradi njene
neambicioznosti brez pravih
oprimkov in trdnih tal. Ali
drugače: Šterk, ki je pri nas eden
sila redkih režiserjev, ki razmišlja,
kot razmišlja film, tokrat preglasi
tisto, kar bi moral uglasiti.


