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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: Prismoda. Ris. nan.
17/52

09.35 Male sive celice. Kviz
10.20 Maks. Dan. mlad. nad. 4/8
10.55 Turbulenca: Samota in

osamljenost. Izob.-svetovalna
odd.

11.45 Sveto in svet: Kriza kot
priložnost

13.00 Poročila. Šport. Vreme (Vps
13.00)

13.20 Tedenski izbor. Peta hiša na
levi: Starost je rokenrol. Slo.
hum. nan. 5/16

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

határtalan (Vps 15.10)
15.45 Gumbek in Rjavček. Ris. nan.

20/26 (Vps 15.45)
16.10 Moje sanjsko kolo. Kratki dok.

film ebu iz Turčije (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 Pastirske hiše na Krasu. Dok.

odd. (Vps 17.30)
18.05 Žrebanje Deteljice (Vps 18.00)
18.15 Milan. Risanka (Vps 18.10)
18.20 Pujsa Pepa. Risanka
18.25 Strasti. Slo. nad. 59. del (Vps

18.25)
19.00 Dnevnik (Vps 19.00)
19.35 Vreme
19.40 Šport
19.50 TV pogled
19.55 Tednik (Vps 19.55)
21.00 Begunca – primer dr. Radovana

Karadžića in generala Ratka
Mladića. Niz. dok. odd. (Vps
21.00)

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

23.00 Osmi dan (Vps 23.00)

slovenija 2

09.45 Alpsko smučanje. SP.
Veleslalom (Ž). 1. vožnja.
Prenos iz Val d'Isera (Vps
09.45)

11.45 Tedenski izbor. Sedma moč
osamosvojitve. TV dnevnik 12.
2. 1991 (Vps 11.50)

12.15 Po Rusiji z Jonathanom
Dimblebyjem. Ang. dok. nan.
1/5

13.20 Alpsko smučanje. SP.
Veleslalom (Ž). 2. vožnja.
Prenos iz Val d'Isera (Vps
13.15)

15.15 Tedenski izbor. Globus
15.45 Izjemne živali. Ang. dok. nan.

1/7

16.10 Evropski magazin. Odd. TV
Maribor (Vps 16.00)

16.40 Med valovi. Odd. TV
Koper-Capodistria (Vps 16.30)

17.10 Mostovi – hidak: Brez meja –
határtalan. Pon.

17.45 Alpsko smučanje. SP.
Veleslalom (Ž). Posn. iz Val
d'Isera (Vps 17.30)

19.10 Z glasbo in s plesom ... Mladi
virtuozi: Kvartet flavt Nereide
(Vps 19.00)

19.35 26. srečanje tamburaških in
mandolinskih skupin in
orkestrov Slovenije. Posn.
koncerta s Ptuja. 2. odd. (Vps
19.25)

20.05 Odbojka. Liga prvakov.
Osmina finala. ACH Volley
Bled – Zenit Kazan. Prenos iz
Ljubljane (Vps 20.05)

22.00 Številke. Am. nad. 21/24 ł
(Vps 22.00)

22.40 Temnopolti arijec. Nem. nad.
1/2. Pon. (Vps 22.40)

pop tv

06.40 24 ur. Pon.
07.40 Ljudstva sveta. Dok. nan.
08.45 Viktorija. Pon. 64. dela kol.

nad.
09.40 Goreče maščevanje. Pon. 144.

dela meh. nad.
11.00 Marina. Pon. 148. dela kol.

nad.
11.50 Ordinacija. 6. del ang. nan.
13.20 Popovi zdravniki. Pog. odd.
14.15 Urgenca. 21. del am. nan.
15.05 Marina. 149. del kol. nad.
16.00 Zakleti biser. 165. del meh.

nad.
16.55 24 ur popoldne
17.05 Viktorija. 65. del kol. nad.
17.55 Goreče maščevanje. 145. del

meh. nad.
18.45 Risanka
18.55 24 ur vreme
19.00 24 ur
20.00 Trenja
21.45 Na kraju zločina: Miami. 4. del

am. nan.
22.40 24 ur zvečer
23.00 Beg iz zapora. 11. del am. nan.
23.55 Prijatelji. 8. del am. hum. nan.
00.25 Pogajalca. 8. del am. nan.

kanal a

07.10 Yu-Gi-Oh! GX. Sinh. ris. nan.
07.30 Transformerji: Cybertron.

Sinh. ris. nan.

07.55 Svet. Pon.
09.00 Mladi in nemirni. 43. del am.

nad.
09.45 Komisar Rex. Pon. 11. dela

avstr. nan.
10.35 Najboljši domači video

posnetki. Zab. odd.
11.05 Popolna preobrazba. Ang. dok.

nan.
12.30 Srečna linija
13.35 Midve z mamo. 6. del am. nan.
14.30 Družinska skrivnost. Am. film
16.05 Peterčki. 7. del am. hum. nan.
16.35 Cosby. Am. hum. nan.
17.05 Komisar Rex. 12. del avstr. nan.
18.00 Svet
18.55 Rebelde. 124. del meh. mlad.

nad.
19.45 Svet
20.00 Na kraju zločina. 10. del am.

nan.
20.50 Columbo se prenagli. Am. film
22.30 Samanta kdo? 11. del am. hum.

nan.
23.00 Seinfeld. 8. del am. hum. nan.
23.30 Povratek iz zapora. Fr. kom.

drama

tv 3

06.45 Srečni Luka. Risanka
07.10 Čista ljubezen. 17. del meh.

nad.
08.15 V vrtincu ljubezni. 208. del

nem. nad.
09.40 Beverly Hills 90210. Pon. 7.

dela nan.
10.35 Diagnoza umor. Pon. 1. dela

nan.
11.30 Roseanne. 22. del hum. nan.
12.15 VIP Magazin. Razved. odd.

Pon.
12.45 Družinski dvoboj. Razved. odd.

Pon.
13.25 Nepremagljiva Jordan. Pon. 18.

dela nan. ł
14.20 Popolna preobrazba doma.

Am. resnič. šov
15.15 Diagnoza umor. 2. del nan.
16.10 Beverly Hills 90210. 8. del nan.
17.05 Charlotte in Jordan: Modna

steza v L. A. Zadnji del resnič.
šova

18.00 VIP Magazin. Razved. odd.
18.30 Družinski dvoboj. Razved. odd.
19.10 Nepremagljiva Jordan. 19. del

nan. ł
20.00 Zločinski um. 8. del nan. ł
20.50 Udarna moč. Am. akc. triler ł
22.25 Heroji. 3. del am. nad.
23.15 Uničevalca mitov. 26. del dok.

nan.

TV SLO 1 / 19.55 /
Tednik. Magaz. odd.
Brez vode in elektrike je družina na Do-
lenjskem. No, elektrike, vode in druge
pristojbine pa v Rojah, kjer je začasno
nastanjena družina Strojan ne plačuje
že drugo leto nihče. Govorili bodo o ta-
ko imenovanem dentalnem turizmu in
o zahtevi, ki jo je sprožil in dosegel Pri-
mož Kozmus.

POP TV / 20.00 /
Trenja: Za Gorazdovo smrt 8 let
zapora?! Pog. odd.
Ali je 8 let zapora res največ, kar je so-
dnica lahko dosodila za smrt komaj 20
letnega Gorazda Čamernika (na foto-
grafiji) pred Globalom? Gorazdova ma-
ti in oče sta v šoku. Ali slovenska sodi-
šča podpirajo kriminalce?

Lakota
Drama. Velika Britanija, Irska, 2008, Scenarij: Steve McQu-
een, Enda Walsh. Režija: Steve McQueen. Igrajo: Michael
Fassbender, Stuart Graham, Helena Bereen, Larry Cowan,
Liam Cunningham, Dennis McCambridge, Liam McMahon.
Na sporedu od danes v Kinoklubu Vič, Ljubljana.

Srhljivo realistična drama, posneta po resničnih dogodkih v
britanskem zaporu Maze leta 1981, prikazuje šokantno je-
tniško življenje pripadnikov Ire ter razvrednotenje osnov-
nega človeškega spoštovanja, etike in morale. V nevzdržnih
sanitarnih razmerah se vodja zapornikov Sands odloči za
gladovno stavko, kar v tragični preplet usode potisne tudi
prestrašenega novega zapornika Daveyja in neusmiljenega
paznika Raymonda. Režiser Steve McQueen je v Cannesu
dobil zlato kamero za najboljši prvenec in nagrado vodo-
mec za najboljši film Liffa 2008 po izboru žirije. Z. M.

Povest o Despereauxu
Animirana družinska pustolovščina. Velika Britanija, ZDA,
2008, Scenarij: Gary Ross, Will McRobb in Chris Viscardi po
knjigi Kate DiCamillo. Režija: Sam Fell, Robert Stevenha-
gen. Igrajo: Matthew Broderick, Dustin Hoffman, Emma
Watson, Tracey Ullman, Kevin Kline. Na sporedu od danes
v Koloseju Ljubljana in Planetu Tuš.

Ko preveč zvedava podgana povzroči smrt kraljice, užalo-
ščeni kralj deželo zavije v večno temo in nesrečo. Nekaj let
pozneje se rodi nenavaden junak, mišek Despereaux, ki na-
mesto strahu pred mačkami raje sanja o neustrašnem vite-
štvu in kavalirstvu. Zato je izgnan iz mišjega kraljestva, a na
človeškem dvoru sklene nenavadno prijateljstvo z zalo
princeso. Ko jo ugrabijo maščevalne podgane, se Desperea-
ux kljub svoji majhnosti pogumno poda v številne dogodi-
vščine, da bi znova prinesel sožitje med ljudi in glodavce ter
deželo osvobodil prekletstva. Z. M.

Rožnati panter 2
Komedija. ZDA, 2009. Scenarij: Scott Neustadter, Michael
H. Weber in Steve Martin po likih Maurica Richlina in Blaka
Edwardsa. Režija: Harald Zwart. Igrajo: Steve Martin, Jean
Reno, Emily Mortimer, Andy Garcia. Na sporedu od danes v
Kolosejih Ljubljana, Koper, Maribor in Planetu Tuš.

V nadaljevanju uspešnice iz leta 2006 Steve Martin ponov-
no igra neustrašnega, čeprav neumnega francoskega poli-
cijskega detektiva, inšpektorja Jacquesa Clouseauja. Potem
ko po vsem svetu ukradejo legendarne zaklade, med dru-
gim tudi neprecenljivi diamant rožnati panter, je glavni in-
špektor Dreyfus prisiljen Clouseauja priključiti mednarodni
skupini detektivov in strokovnjakov, ki morajo ujeti tatu in
vrniti ukradene artefakte. Zgodba se dogaja v Rimu in Pari-
zu. Z. M.

Toše – The Hardest Thing
Glasbeni biografski dokumentarni film. Makedonija, Slove-
nija, 2008. Scenarij in režija: Boštjan Slatenšek. Igrajo: Toše
Proeski, Ljiljana Petrović, Richard Engler, Andy Wright, La-
sto Nikolovski, Wayne Hector, Mikael Nord Andersson,
Martin Hansen. Na sporedu od danes Koloseju Ljubljana in
Planetu Tuš.

Dokumentarec Toše – The Hardest Thing ponuja ekskluzi-
ven in subtilen vpogled v zakulisje nastajanja istoimenske-
ga angleškega glasbenega albuma makedonskega zvezdni-
ka in ambasadorja Unicefa Tošeta Proeskega. S Tošetom
gremo z Jamajke, kjer je skupaj s skladateljem Andyjem
Wrightom ustvarjal glasbo, v London, kjer sledijo snemanja
v studiu, foto snemanja … Toda nastajanje albuma, ki bi naj
Tošeta popeljal do svetovne slave, je zgolj kulisa, ki razkriva
neizmerno hrepenenje, pogum, strast in ljubezen do glas-
be, ki so poleg talenta nujni na poti do uspeha. Z. M.

Mala morska deklica
Gledališka predstava za otroke po besedilu Hansa Christia-
na Andersena. Prevod: Silvana Orel Kos. Režija: Ivica Bu-
ljan. Scena in kostumi: Ana Savić Gecan. Glasba: Mitja Vr-
hovnik Smrekar. Igrata: Pia Zemljič in Gregor Gruden. Pre-
miera danes ob 18. uri. Dvorana Mini teatra na Ljubljan-
skem gradu.

Mala morska deklica je bila princesa, ki je živela v podvo-
dnem gradu. Bila je najlepša med sestrami in je čudovito
pela. Na svoj petnajsti rojstni dan je prvič videla svet nad
morsko gladino in takrat se je tudi zaljubila v princa, ki ga je
zagledala na ladji. Ali ji je uspelo osvojiti njegovo srce? K. R.

Gani Llalloshi
To ni TV; slike. Galerija Meduza, Koper (12. 2.–18. 3.). Odpr-
tje ob 19. uri.

Gani Llalloshi (1965) je avtor, ki se je po slikarski in grafični
specialki na ljubljanski ALUO ustalil v tukajšnjem okolju,
pred tem pa slikarstvo doštudiral v rojstni Prištini. V sloven-
ski likovni prostor je sprva vstopil z abstraktnimi iskanji, v
zadnjem času pa, obratno, s figuraliko, s katero se je pridru-
žil razmeroma številnim tukajšnjim slikarjem, ki se odločajo
za naslon na tradicijo pop arta ali za postavljanje lastnih sli-
karskih strategij v razmerje do fotografije in predvsem ob-
stoječih medijskih podob. V svojih slikah je pogosto ko-
mentiral aktualna dogajanja na Kosovu, tokrat pa bo svoje
slikarstvo postavil celo na glavo – dobesedno, saj bo v Ko-
pru na ogled izbor njegovih prekucnjenih slik, ki učinkujejo
z manipulativnostjo reklamnega sporočila. Rdeča nit njego-
vega tovrstnega prisvajanja in prevajanja bo motiv televizij-
skega zaslona, prisvajalska strategija pa se bo kazala tudi v
naslovu njegove razstave, ki bo parafraza napisa »To ni pi-
pa« z znamenite istoimenske slike Renéja Magritta. Od tod
tudi Llalloshijev To ni TV … V. U.

Oranžni abonma
Orkester Slovenske filharmonije. Dirigent: Ari Rasilainen.
Solistka: Hisako Kavamura (klavir). Spored: D. Božič, L. van
Beethoven, J. Sibelius. Klasični koncert. Ljubljana, Cankar-
jev dom, Gallusova dvorana. Danes ob 19.30.

Slovenski skladatelj, dirigent in pedagog Darijan Božič
(1933) je uverturo Sicut laudaret Gallus (Tako bi hvalil Gal-
lus) napisal leta 1988, kot kompozicijski material pa je upo-
rabil instrumentirane in variirane dele Gallusovih skladb.
Ludwig van Beethoven je svoj Prvi klavirski koncert št. 1 v C-
duru op. 15 napisal še zaradi lastnih solističnih potreb, for-
malno pa sodi v dediščino Mozartovih in Haydnovih kon-
certov. Med sedmimi Sibeliusovimi (1865–1957) simfonija-
mi bo tokrat izvedena Simfonija št. 5 v Es-duru op. 82 iz leta
1914. Finski dirigent Ari Rasilainen (1959), ki bo po letu 2007
ponovno gostujoči dirigent Orkestra SF, je doslej sodeloval
s številnimi priznanimi orkestri in solisti (José Carreras,
Monserrat Caballé, Daniel Barenboim …). S. G.

Novosti

Gani Llalloshi: Sanjač

Ocena Avtorski film

Podoba za konec časa
Jela Krečič

Za konec časa
režija Ema Kugler
Kinoteka, 9. 2. 2008

Č
etrti celovečerni film Eme Kugler Za konec časa potrjuje, da je ta
vsestranska umetnica verjetno najbolj izrazita predstavnica
avtorskega filma pri nas. Ne zgolj zato, ker je v filmu režiserka,
scenaristka, kostumografka, glasbena montažerka in še kaj, pač pa

predvsem zato, ker je vizualna podoba njenega filma tako unikatna, svojska,
izčiščena, izpiljena, da ji težko najdemo primerjavo. Film, denimo, prinaša
puste pokrajine, ki jih kamera zajema počasi, potrpežljivo in obenem poudarja
masivno fizično prisotnost organske in anorganske materije. Podobno je z
interierji, ki prav tako delujejo izčiščeno, aseptično, težko, kar še poudarja
scenografija, v kateri prevladuje kamen kot osnovni gradnik tako objektov kot
notranje opreme.

Ta vizualna podoba filma deluje, kot bi prihajala iz časa in prostora po
koncu časa. A če scenografija, fotografija, gibanje kamere kažejo neko
zakoreninjenost v hladni, težki, nesmrtni materiji, temu svetu avtorica v filmu
zoperstavi svet nadčutnega. Iz zgodbe, ki jo pripoveduje ženski off glas
(Romana Šalehar), lahko izluščimo vsaj dve metafizični vprašanji, ki ju film
načenja: vprašanje časa (konca, večnosti, minevanja, večnega ponavljanja) in

subjekta, soočenega s tem časom, minevanjem, ponavljanjem, večnostjo,
usodo itd.

Film sestavljajo štiri pripovedne linije, ki se med seboj prepletajo in tvorijo
(časovni) krogotok. Prva linija zgodbe zadeva vprašanje duše (igra jo Maja
Delak) in njenega razmerja do mrtvega telesa (Igor Samobor). Gre torej za
dihotomijo duša-telo, pri čemer je iz pripovedovanja razvidno, da je tako v
času življenja mrtveca kot v času njegove smrti to razmerje spodletelo: duša in
telo nista nikoli skladna. V nadaljevanju se srečamo z vesoljsko akropolo,
znotraj katere nihalo v enakomernem ritmu (že celo večnost?) meri čas, a to
merjenje se dogaja na račun vklenjenega človeka, ki ga nihalo v svojem
nihanju ureže, če človek ne diha pravilno. V tretji liniji sta – precej nenavadno
– soočena Poncij Pilat (Igor Samobor) in Jezus Kristus (Marko Mandič). Oba
sta prikazana kot izvrševalca svoje usode, prvi je žrtev oblasti in terorja
množice, ki ne more sprejeti nič izjemnega, nič, kar sega onkraj povprečja,
drugi je žrtev precej krutega Boga, ki terja trpljenje in smrt. Za tem sledimo
življenju Nema (Igor Samobor), odtujenega birokrata, ki v strogo
hierarhizirani organizaciji zaseda visok nadzorniški položaj. Njegovo
življenje poteka rutinsko, podvrženo je nenehnemu ponavljanju istega. V tej
sivini ponavljanja izstopa ženska, ki jo Nemi gleda skozi okno svoje pisarne in
občuduje. A človekove praznine ne moreta zapolniti ne ljubezen ne slutnja
telesnosti. Svojevrsten pobeg iz tega močvirja vsakdana predstavlja junakovo
plezanje po pečinah. Ko ga v nekem trenutku pri tem oplazi vran, omahne v
brezno in umre. Tako se vrnemo na začetek: k mrtvecu, poleg katerega sedi
njegova duša. S tem se skleneta dve pripovedni liniji filma.

Drugi dve liniji se povežeta, ko duša zapusti strohnjenega mrtveca in se
odpravi na pot, da bi našla ljudi. Na poti, ki traja večno, sreča Kristusa. Skupaj
hodita, hodita v neskončno, dokler ne prispeta do velikega nihala, kjer se
morata odločiti, ali je človek, ki ga reže nihalo, prvi ali poslednji. Odločita, da
gre za prvega človeka, kar povzroči, da se nihalo razleti. Gre za nekakšno
prekinitev večnega ponavljanja, vstop v »realni« čas, s čimer film na koncu
prispe na začetek časa. Ta vstop v čas pa se spet ne zgodi brez izgube; na
človeku pusti zarezo.

Film, ki je preprežen z močno simboliko, tako na besedni kot vizualni ravni,
vprašanja časa, večnosti, minevanja, ponavljanja, usode pravzaprav pušča
nerazrešena, na abstraktni ravni. Največjo moč in interpelacijo Za konec časa
doseže prav s svojo izklesano, izčiščeno vizualno podobo odtujenih,
izpraznjenih svetov, inertne teže anorganske in organske materialnosti. Prav
na ravni teh izjemnih prizorov, ki jih pogosto naglasi še izbrana glasba, film
predstavlja izziv času, v katerem se nahaja, in gledalca sooči s tistim, kar bi
lahko bilo na koncu časa.

Glede večine sodelujočih ume-
tnikov, konceptualnih izhodišč
projekta in principov dela ter impe-
rativa predstavljanja umetniških
produkcij po izboru ustvarjalcev ter
z isto produkcijsko hišo, se Paraho-
use_12 navezuje na pred 12 leti izje-
men umetniški dogodek, več dni
trajajočo multimedijsko predstavo
Parahouse. Ta je tako z ustvarjalci
kot občinstvom v participirajočem
okolju in obojestransko določujo-
čem dogajanju s celovito izvedbo
navdušila na festivalu Ostranenie
Bauhaus 97 v Dessauu. Takratna vi-
zija, intenca in realizacija se danes
kažejo v luči pionirskih podvigov v
smeri »medijskega instrumentaliz-
ma«, kreacijo avdio ter video orodij
in njihovo rabo v približevanju ča-
sovne sočasnosti v prenašanju giba-
joče slike in zvoka ter v hkratnem
ustvarjanju umetnikov in-situ.

Sopostavljene instalacije, videi
ter številne druge umetniške stvari-
tve Parahouse_12 so bila estetsko,
formalno in vsebinsko raznolika de-
la. Večinoma so bila uresničena z
načrtovanimi performansi ter spon-
tanimi posegi ter obnašanji in gesta-
mi občinstva. Od številnih sodelujo-
čih izpostavljam Club Automatic s
CA suite ter njihove opojne napitke.
Ti so s kombinacijo okusov in doti-
kov vznemirjali okušalne brbonči-
ce, v interaktivnem, družabnem vi-
deo zvočnem okolju pa motivirali še
preostale čute obiskovalcev. John
Grzinich je v video instalaciji, na-
menjeni sočasni uporabi dveh ak-
terjev, z gesto hranjenja tematiziral
okus in dotik ob digitalnem preno-
su slike. Borut Savski je predstavil
z zvoki prožen gibalno odzivni
objekt Octopussy, Mateja Bučar in

Vadim Fiškin instalacijo Sorry, out
of ideas, sestav KUDUM z Evelyn
Müürsepp iz vrvi spleteno mrežno
strukturo itn. Čeprav navidezno
brez neposrednih skupnih točk so
bila dela sestavljena na način kohe-
zivne celote, kar je v specifičnosti
ponekod fragmentarne izvedbe do-
datno navduševalo. Operabil Para v
umetniško kakovostni improviza-
ciji Barbare Thun, Dirka Bruin-
sme in Marka Košnika ter predsta-
vitev in performans Cat Notation
Joulie Strauss in Martina Carléja
sta bila dva od vrhuncev razgibane
umetniške poslastice.

Navzočnost varnostnih kamer,
pod kar se podpisujeta Pavel in Gal
Okorn (OpusSec), je bila namenje-
na detajlnemu arhiviranju umetni-
škega dogajanja in spontanih akcij
številnega občinstva. Hkrati so bile
razpostavljene kamere še eden od
sprožil njegove radovednosti. Niso
bile namreč skrite v ozadju instala-
cij, ampak izpostavljene vzporedno
ob umetniških delih in odvijajočih
se performansih.

Končni položaj, kot je bil vzpo-
stavljen in uprizorjen v umetni-
škem dogodku Parahouse_12, raz-
kriva kreativen proces sodelovanja
med ustvarjalci. Za slovenski ume-
tnostni kontekst je poučna popol-
na odsotnost lika kuratorja, ta se
namreč v tukajšnji sodobnosti zdi
nujen, v fleksibilnejših principih
dela pa ne. En od ključnih momen-
tov dogodkovnosti pa izhaja prav
iz umetniške produkcije, ki ni izo-
lirana od okolja, ampak vznika iz
celote dogajanja, izkušenj in doži-
vetij ter v napetostih med osebnim
in skupnim.
Petra Kapš

Umetniški projekt Parahouse v Berlinu

Napetosti med osebnim
in skupnim
Parahouse_12, opredeljen kot samorazvijajoče se participatorno okolje, je
umetniški projekt Inštituta Egon March in partnerskih produkcijskih enot.
Izveden je bil 26. januarja v znameniti berlinski zgradbi Ullsteinhaus, v stu-
diu Martine Schumacher in Joulie Strauss. Je prvo dejanje Electropere, pilot-
skega umetniškega potujočega festivala omenjenega inštituta v z evropski-
mi financami podprtem omrežju X-OP.

Prevajalec Miha Javornik je na
predstavitvi opozoril na odmik Olje
Muhine od izročila realistično-natu-
ralistične ter socrealistično angažira-
ne ruske dramatike ter na premik v
zasebnost in novo iskrenost postmo-
dernistične ruske umetnosti. V njeni
drami najdemo povezave z gledali-
škim izročilom Stanislavskega in
Meyerholda, pretanjeno psihologizi-
ranje Čehova in groteskna ambiva-

lentost Gogolja se prosto prepletata s
prvinami ruske gledališke avantgar-
de. Pri odmiku od socialnih tem in
približevanju posameznikovi intimi
se Muhina navdihuje ob spoznanjih
sodobne kvantne fizike oziroma fizi-
ke osnovnih delcev, saj se po njenem
podobno kot ob trkih med gradniki
snovi na subatomski ravni energija
sprošča tudi med ljudmi (včasih psi-
hološko motivirano, drugič povsem
naključno).

Dramaturginja uprizoritve Ira Ra-
tej je opozorila na avtoričino kršenje

ustaljene dramske oblike s poetični-
mi didaskalijami in prehodi v dialog,
fotografskimi in likovnimi ilustraci-
jami, podpisi, objavljenimi ob prizo-
rih, ter z množico intimističnih mo-
nologov v slogu klasičnih odrskih
apartéjev. Režiser Matjaž Pograjc pa
je dodal, da mu je umetniška vodite-
ljica »podtaknila« tako prismuknje-
no besedilo, kot bi ga lahko napisal
sam. Avtor glasbe in aranžmajev Ti-
bor Mihelič Syed je izhajal iz funkci-
je glasbe v uprizoritvi, ki naj bo ple-
sna, umazana, nespoštljiva in naj se
ne ozira na nered, ki ga je sama po-
vzroča. Uporabil je pet inštrumentov
in človeški glas, da bi z njimi v novo
zvočnost prepletel ruske ljudske in
sovjetske melodije, podložene z ža-
nrskimi ritmičnimi obrazci ameriške
popularne glasbe.

Gašper Tič, ki bo nastopil v vlogi
gostitelja in hišnega gospodarja Vasi-
lija Ohlobistina, je na predstavitvi
povedal, da je ves čas študija razmi-
šljal o ravnovesju v življenju in na
odru, med izročilom in sodobnostjo,
mislečim in čutečim, razumskim in
čustvenim delom človeške narave.
Judita Zidar, ki bo nastopila v na-
slovni vlogi Tanje, pa je dodala, da se
morajo ljudje, ki so predstavljeni z
mislimi, občutji, željami, nagoni …
osredotočiti in izbirati, sicer bi se v
kaosu sveta izgubili. Kljub navide-
znemu neredu odrski dogodek po
njenem protagonisti pripeljejo do lo-
gičnega zaključka.

Na prizorišču scenografa pod
psevdonimom Estrihi in Ometi ter
oblikovalca svetlobe Tomaža Štru-
cla, v kostumih Mateje Benedetti ter
v koreografiji Matjaža Brinovca bodo
poleg že omenjenih igralcev nastopi-
li še Boris Ostan, Jaka Lah, Tjaša Žele-
znik, Jana Zupančič in Silvij Božič.
Slavko Pezdir

Ljubezen
v osvetljavi fizike
V MGL bodo nocoj premierno predstavili slovensko
praizvedbo drame Olje Muhine Tanja-Tanja

Slovensko praizvedbo sodobne ruske dramske novitete Tanja-Tanja (1996)
direktorica in umetniška voditeljica MGL Barbara Hieng Samobor napove-
duje kot najpogumnejšo in najnenavadnejšo uprizoritev v letošnji sezoni.
Na prvi pogled lahkotna, a notranje zapletena uprizoritev s sedmimi prota-
gonisti postavlja v ospredje ljubezensko in socialno motiviko.

Prizor iz filma Za konec časa
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