
Tematika, precej oddaljena, čeprav
domoljubna, je marsikomu utegnila
priklicati v spomin drobce, ujete v sre-
dnješolskih letih ali pri branju romana Alojza
Gradnika. Televizijska izvedba ni prav nič
kričeča, lahko bi rekel, da je standardna, ne-
vsiljiva, ne preveč elegantna, tudi ne pretira-
no didaktična. Stvarna, čisto malce melan-
holična. Učinek pa presenetljiv: nekakšno ti-
ho nelagodje ob misli na življenje puntarjev.
Nacionalkin dokumentarec meseca – scena-
rij, režijo in montažo je podpisala Alenka
Konič – je bil namreč posvečen znamenite-
mu tolminskemu puntu iz leta 1713, čeprav
je bilo gledalcem postreženo s še malo širšo
sliko. Tako so ustvarjalci natrosili kup spre-
mljevalnih podatkov, ki so dobro razložili
kontekst upora oziroma uporov (puntarski
davek, ki je pestil in stiskal tamkajšnje ljudi,
je bil na primer nasledek dvajsetih uporov v
dveh stoletjih in pol, pod oblastjo oglejskega
patriarha in pozneje beneškega leva je bilo ži-
vljenje znosnejše). Nesreča je prišla s Habs-
buržani, skoraj popolnoma zaprto mejo, ki je
onemogočila razcvetelo trgovanje, s slabimi
letinami, predvsem pa z neznansko številč-
nostjo vsakršnih dajatev, ko je vsak dan nad
ljudi grmela le še ena zahteva: Daj! Delaj!
Kronološko je bil veliki punt, ki je krvav po-
stal šele ob kaznovanju maščevalne gospode,
prej je bil, kar zadeva človeške žrtve, povsem
nenasilen, dobro predstavljen, razloženi sta
bili obe njegovi fazi (najprej so si gnev zaslu-
žili grofje Coronini, prav tisti, ki so nekoč
gostili zadnje potomce francoske kraljeve
rodbine Burbonov), opisano je bilo epohal-
no zavzetje Gorice, pa tudi poznejše divjanje
divjih krajišnikov, vrhunec dokumentarca pa
je bil najprej zgodovinsko nonšalanten, po-
zneje pa vsak trenutek pretresljivejši opis
usmrtitev, torej obglavljanj in razčetverjanj,
dejanj, o katerih se je potem stoletje in pol
dolgo molčalo. Poznavalci te čudne zgodovi-
ne (Janez Dolenc, Branko Marušič, Aleksan-
der Panjek) so bili pomenljivo postavljeni
pred ohranjene stavbe ali v pokrajino, kjer
tako rekoč še diši po viharnih dogodkih, nji-
hove besede pa so bile težke in so dale misliti.

Daj! Delaj!
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Veliki krvavi punt. Dokumentarec meseca.
TV SLO 1, 17. 1. 2006.

Planica je eden naših najprepoznav-
nejših simbolov, zato so smučarski
poleti, kjer koli se že leti, za slovensko
športno javnost med najodmevnejšimi špor-
tnimi spektakli. TV Slovenija se v zvezi z nji-
mi vselej ustrezno odziva, tudi tedaj ko naši
orli, kot tokrat na Kulmu, ne letijo tako da-
leč, kot sanja armada naših navijačev.
Komentiranje skokov na TVS je bilo vedno
na razmeroma visoki ravni, v zadnjem času so
specialisti zanje krepko zasenčili tiste, ki ko-
mentirajo alpsko smučanje. Od časov pogo-
sto tudi neupravičeno kritiziranega Toma La-
jevca se je v tej smeri veliko spremenilo, naci-
onalka zdaj premore kar manjšo ekipo ska-
kalnih komentatorjev, izmed katerih ima
vsak povsem drugačen pristop, večkrat pa je
težko presoditi, čigav je ustreznejši. Avtorita-
tivni in samozavestni nastop dr. Andreja Sta-
reta – saj veste, prognoze, ki jih rad deli gle-
dalcem, so vselej tvegane – vsekakor ni naju-

streznejši, toda vse odtehtajo njegova karizma
in odlične retorične sposobnosti, pri čemer
tudi kak kašelj ni preveč moteč. Na začetku
sezone so na TVS za vrhunec napovedali
vzhajajočo komentatorsko zvezdo, mladega
Aleša Potočnika, ki pa bo moral v tako elitni
konkurenci očitno še kakšno leto počakati.
Dr. Stare, ki je nekdaj rahlo pretiraval s stati-
stiko, je pustil zdravniško prakso in se popol-
noma posvetil komentiranju, kar tudi for-
malno potrjuje vrhunsko profesionalnost. Na
Kulmu je bil dr. Stare na standardno visoki
ravni, vključno z nekaterimi arogantnimi
eskapadami, ki so jih bili tokrat na primer de-
ležni ne krivi ne dolžni sodniki. Njegov soko-
mentator Jelko Gros po retoričnih sposobno-
stih gotovo zaostaja za alpskim kolegom Ma-
tjažem Vrhovnikom, toda po vsebini ga krep-
ko presega. Tandem, ki je blizu sanjskega, to-
rej. Morda bi jima lahko tudi kaj očitali, na
primer, da nista malo ošvrknila našega tabo-
ra, ki se vse bolj utaplja v povprečnosti. Ali pa
tudi ne, kajti potem bi kdo utegnil pomisliti,
da nekdanji trener Gros ruši Matjaža Zupa-
na, ker ga želi osebno zamenjati.

Karizma odtehta
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Smučarski poleti. SP.
Prenos iz Kulma.
TV SLO 2, 14. 1. 2006
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Življenje kot v filmu. Celovečerni
mladinski film. TV SLO 1

Brez priliznjenosti
Naravnost osvežujoče je bilo enkrat
za spremembo videti produkcijo tu-
kajšnje nacionalke, v kateri se izvajalci
niso pretirano mučili z jezikom: v Življenju
kot v filmu so ga nastopajoči liki pač zgolj
vehementno uporabljali in ni se jih preveč
dotaknilo tisto neznano, ki v podobnih pri-
merih rado naredi, da so vsi dialogi slišati le-
seni in povsem neprepričljivi. No, res je, da

je mladinski celovečerec deloval izrazito tele-
vizijsko, torej brez silnega razkošja zunanjih
prizorov, bil je nekako zaprt, a kolikor se
spomnim predloge za film, bralne uspešnice
Nejke Omahen, torej istoimenskega roma-
na, je filmska zgodba precej korektno sledila
romaneskni. To z jezikom, sem pomislil
med filmom, ima najbrž zvezo s tem, da je
predlogo za scenarij napisala najstnica, in ni-
kakor ne čisto običajna, govorimo namreč o
najmlajši sodobni slovenski pisateljici, ki je
svoj prvi roman pri veliki, »zaresni« založbi
objavila tako rekoč tik po končani osnovni
šoli. K temu moram takoj pripomniti naj-
manj še to, da je scenaristka in režiserka Špe-
la Kuclar svoj del posla opravila nevsiljivo
uspešno, k lahkotnosti in »berljivosti« filma
pa je vsaj po mojem skromnem mnenju veli-
ko pomagala tudi glasba Draga Ivanuše.
Zgodba o preselitvi režiserjeve hčerke Julije
(vlogo je suvereno odigrala Neja Brglez) v
nov kraj, k novi materi in novi sestri, čuda-
ški, nesamozavestni vrstnici Jasni (odlično se
je z zoprnostjo spopadla Tjaša Razdevšek),
se je filmsko gledano prav imenitno zapletla,
Jasnine intrige, izdajstva in še drznejša deja-
nja so zgodbo pripeljali skoraj v kriminalne
vode in jo potem tolažljivo razpletli v neka-
kšen pogojni hepiend. Zgodba filma ni
učinkovala preveč priliznjeno do mlajšega
občinstva (to je sicer pogosta napaka podob-
nih projektov), šlo je tudi brez pretirane di-
daktike, ki rada izzveni patetično. Malce čr-
no-belosti je bilo očitno za zgodbo nujno, a
tudi to ni bilo moteče. Povsem gledljiv izde-
lek, ki mu kaj večjega ni mogoče očitati.
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