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Romeo in Julija je denimo nav-
dih za tako raznolika dela, kot 
sta muzikal Zgodba z Zahodne 
strani in vampirski triler Podze-
mlje.

Posneti ali ne posneti
Seveda ni vsaka filmska prired-
ba vredna literature, na kateri 
temelji, včasih niti filmskega 
traku, na katerega je posneta. 
Poleg Hamletov v izvedbi Lau-
rencea Olivierja (1948), Franca 
Zeffirellija (1990) in Kennetha 
Branagha (1996) jih je še ducat, 
ki se jim je bolje izogniti, kot de-
nimo v sodobni svet postavljena 
različica iz leta 2000 z Ethanom 
Hawkom v glavni vlogi, da o lan-
skem Zombie Hamletu sploh ne 
izgubljamo besed. Glede sveže 
umetniške reinterpretacije kla-
sikov se je praviloma mogoče za-
nesti na uveljavljene režiserje in 

Ob filmu Ana Karenina

Filmske priredbe  
za spodbujanje branja

Če pogledamo sezname najbolj-
ših priredb klasičnih romanov, 
se nam pogled lahko hitro usta-
vi na letnicah teh priredb, saj so 
Nevarna razmerja iz 1988 pra-
viloma najnovejši film na njih, 
medtem ko so na primer Veliki 
Gatsby (1974), Doktor Živago 
(1965), Lolita (1962), V vrtin-
cu (1939) in Sadovi jeze (1940) 
veliko starejši. Tako bi lahko 
sklepali, da so bile najboljše pri-
redbe že narejene, da je Garbo-
va najboljša Ana Karenina in da 
klasikov nima smisla »kvariti« z 

vnovičnimi priredbami. A to je 
stalen argument proti kakršnim 
koli priredbam, predelavam, celo 
sinhronizacijam in počasi bi lah-
ko to presegli.

Disney ali Grimm
Večina literature je pravzaprav 
reinterpretacija in tako Shake-
speare kot brata Grimm so nav-
dih za svoja dela iskali v starih 
delih, predvsem takratni Wikipe-
diji – ustnem izročilu. In ko smo 
pri bratih Grimm, čeprav njune 
pravljice pozna praktično vsak-

do, je večini bliže Disneyjeva 
poštirkana interpretacija kakor 
pogosto krvavi in grobo poučni 
izvirniki. A to ne pomeni, da ni 
prostora za oboje, in to velja tudi 
za zmeraj nove filmske različice 
klasičnih romanov.

Umetnost in didaktika
Za sveže priredbe velikih lite-
rarnih del sta dva ključna razlo-
ga. Prvi je umetniški, saj lahko 
vsak filmski režiser prinese svojo 
povsem drugačno vizijo, kot sta 
nedavno denimo pokazala An-
drea Arnold z Viharnim vrhom 
in Cary Fukunaga z Jane Eyre, 
če se samo osredotočimo na dela 
sester Brontë. In svet gledališča 
je še ena priča tega, saj drugače 
po krstnih izvedbah Cankarje-
vih Hlapcev ne bi potrebovali več 
nobene nove postavitve, s čimer 
bi bila naša kulturna dediščina 

veliko skromnejša. Drug razlog 
je didaktičen. Mlajšim generaci-
jam, ki jih zmeraj najbolj spod-
bujajo k branju klasikov, je bliže 
Keira Knightley kakor Lev Ni-
kolajevič Tolstoj, in to, da je ona 
v glavni vlogi, jih bo prej prepri-
čalo k ogledu kakor kar koli, kar 
je povezano z literaturo. Če jih 
bo film navdušil, jih lahko začne 
zanimati tudi roman, po katerem 
je posnet, prek njega pa še ves ru-
ski realizem. To pa ne velja zgolj 
za neposredne priredbe. Roman 
in film Dnevnik Bridget Jones je 
denimo priredba Prevzetnosti in 
pristranosti Jane Austen in oba 
sta lahko uvod v zanimivi svet te 
angleške pisateljice, medtem ko 
so teme in motivi, ki so jih upo-
rabljali Shakespeare, Dickens, 
Čehov in Dostojevski, prisotni 
v celi plejadi sodobnih filmov, 
ki so všeč mladini. Še posebno 

Ana Karenina je najnovejša priredba klasike 
ruskega realizma, ki je doslej videla že nič koliko 
različic, glavno junakinjo pa so že upodobile 
legendarne igralke, kot so Greta Garbo, Vivien 
Leigh in Sophie Marceau.

DJANGO BREZ 
OKOVOV 
 
Z brezkompromisnim vesternom se vrača kultni režiser Quentin 
Tarantino. Sužnja Djanga (Jamie Foxx) iz okovov reši nemški 
lovec na glave Dr. Schultz (Christoph Waltz), ki je na sledi 
krvoločni tolpi. Ker jih lahko prepozna le Django, mu v zameno 
za sodelovanje ponudi popolno svobodo in pomoč pri iskanju 
Djangove ugrabljene žene.

Kako do vstopnice za premiero?
Izrežite spodnji kupon in z njim na dan predstave, v četrtek, 17. 
januarja, od 10. ure pohitite k blagajni Koloseja v Ljubljani. Če 
boste med prvimi stotimi, boste zanj dobili brezplačno vstopni-
co za Vikendovo premiero filma Django brez okovov.

Vikend in Continental Film



(100 vstopnic: 1 kupon = 1 vstopnica, 1 oseba = največ 2 kupona)

DJANGO BREZ OKOVOV
Kolosej, Ljubljana
četrtek, 17. januarja, ob 19. uri
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ki se jim je bolje izogniti, kot de-
nimo v sodobni svet postavljena 
različica iz leta 2000 z Ethanom 
Hawkom v glavni vlogi, da o lan-
skem Zombie Hamletu sploh ne 
izgubljamo besed. Glede sveže 
umetniške reinterpretacije kla-
sikov se je praviloma mogoče za-
nesti na uveljavljene režiserje in 

visoko ocenjene filme, medtem 
ko bomo najbolj verodostojne 
priredbe obsežnih romanov na-
šli med televizijskimi serijami. 
Več kot 100 strani dolgega roma-
na pač ni mogoče spraviti v dve-
urni film, režiser lahko ponudi 
le interpretacijo nekega dela ali 
vidika. S čimer seveda ni nič na-
robe, saj gre za njegovo umetni-
ško vizijo.
Tako imamo zdaj na velikih pla-
tnih Keiro Knightley kot Ano Ka-
renino, čez nekaj mesecev bo sledil 
še Leonardo DiCaprio kot Veliki 
Gatsby. Oba filma bo nedvomno 
videlo veliko ljudi in mnogi med 
njimi bodo nato prebrali tudi knji-
go. In nekatere med njimi bo to 
spodbudilo k nadaljnjemu branju 
in spoznavanju čudovitega sveta 
literature in filmov, ki so eden te-
meljev naše kulture.
Igor Harb
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PovPrečna tiskana naklada

177.507383.000
doseg: 22,5 %

• 21 % prebivalcev Slovenije, ki so stari med 18 in 35 let, bere Vikend;
• bralci Vikenda so redni uporabniki tehnologije;
• 19 % jih načrtuje nakup računalniške opreme,  

21 % jih ima namen kupiti mobilni telefon;
• z Vikendom redno načrtujejo izbor TV-programov, kar pomeni trajnejšo 

vrednost revije, saj je Vikend aktualen vseh sedem dni v tednu; prav tako 
imajo oglasi večjo možnost, da so opaženi;

• radi se udeležujejo nagradnih iger in redno spremljajo informacije   
na internetu; 47 % jih internet obišče vsaj enkrat na dan.

Posebnosti naših bralcev:

Vikend
Najbolj priljubljen slovenski TV-vodnik je po podatkih Nacionalne raziskave 
branosti za leto 2012 najbolj bran tiskani medij v Sloveniji. Zaradi televizijskih 
sporedov ostane v dnevnih sobah bralcev ves teden in ne le v petek oziroma 
soboto, ko je priložen Delu in Slovenskim novicam. Poleg televizijskih sporedov 
prinaša članke o popularni kulturi, filmih in zabavni elektroniki. Zaradi 
ekskluzivnih intervjujev z domačimi in tujimi televizijskimi zvezdniki, igralci, 
režiserji, pevci in glasbenimi skupinami je Vikend nepogrešljiv tako za družine 
kot za mlajšo generacijo. Poleg organizacije zelo obiskanih Vikendovih premier 
vsako leto pripravimo odmevno akcijo glasovanja za Vikendove gonge; lani so 
bralci svojim kandidatom namenili kar 138.034 glasov. Da delamo dobro in da 
nam bralci in oglaševalci zaupajo že vrsto let, pa pove še ena številka: v začetku 
leta 2012 smo izdali jubilejno 1000. številko Vikenda.
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Oriana Girotto, voditeljica oddaje Sol in poper

Ne le kuhan krompir  
in umešana jajca
Prihodnji teden na spored TV3 
Medias prihaja nova kuharska 
oddaja Sol in poper, v kateri 
se bosta trikrat na teden pred 
očmi profesionalnega kuharja 
v pripravljanju jedi pomerila 
dva tekmovalca. Oddajo 
bo vodila Oriana Girotto. 
Voditeljica je spregovorila tudi 
o tem, ali bi še kdaj vodila 
glasbeno oddajo.

Zdi se, da na slovenskih televizijah vsi le 
še kuhajo, v Sobotnem popoldnevu, v od-
daji Ugani, kdo pride na večerjo, v Gostilni 
so iskali šefa, zdaj boste kuhali še na TV3 
Medias …
Kot kaže, gledalce to zanima. Kuhanje vse 
bolj postaja stik s tradicijo in preteklostjo in 
seveda kuhanje pomeni tudi druženje. V kri-
zi vse bolj spoznavamo, kaj je prava zabava. 
Imeti se lepo, nekaj popiti, ker brez tega v 
Sloveniji ne gre, in zraven še kaj dobrega po-
jesti, da dlje časa traja (smeh). Slovenija se pri 
pripravi hrane približuje evropskim standar-
dom, ne kuhamo več le zato, da bi jedli. Med 
seboj tekmujemo, nekdo povabi na večerjo, 
imamo se lepo in nekdo drug pripomni, da je 
naslednjič on na vrsti, da bo pokazal, kako se 
kuha. Tudi naša oddaja prinaša tekmovanje, 
dvoboj.

Kakšno hrano boste pripravljali?
Hrana bo iz običajnih sestavin, seveda bodo 
recepti izpiljeni, ker imamo odličnega kuhar-
ja Anžeta Gombača, ki bo nadzoroval in dajal 
napotke. On bo odločal o receptih, tako da ne 
bo le kuhanega krompirja in umešanih jajc 
(smeh). A tekmovalci bodo imeli le 20 minut 
časa, da bodo jed pripravili, zato ne more biti 
prezahtevno.

Bo to takšna oddaja, da se bodo gledal-
ci lahko naučili recepte, ali bo v ospredju 
šov?
Na koncu bo Anže pokazal, kako se jed pra-
vilno pripravi, med oddajo bodo spodaj tekli 
napisi, vse bo objavljeno na spletu, seveda 

bodo lahko ljudje to skuhali. Vsaj jaz bom go-
tovo to hrano doma kuhala (smeh).

Bo vaša vloga le vodenje ali tudi kuha-
nje?
Pomagala bom, če bodo tekmovalci želeli. 
Olupila bom kak krompir (smeh). Nekatere 
tekmovalce bomo morda s tem tudi zmotili, a 
tudi to je izziv, šov mora biti. Tako bodo tudi 
gledalci izvedeli kaj več o tekmovalcih. 

Tekmovalci so se na šov prijavili. Ste imeli 
zanje posebna merila?
Radi morajo imeti kuhanje, a ne smejo biti 
profesionalci.

Glavni kuhar bo Anže Gombač. Se poznata 
že od prej, vam je že kaj skuhal?
Čudovit človek, bivši rokometaš, ki se je po-
škodoval v mladosti, športna kariera mu je 
šla po zlu, zato se je začel ukvarjati s kuha-
njem in postal glavni kuhar. Kuhal je za vse 
ministre in kraljeve glave. Je tudi brat glas-
benika Boštjana Gombača (smeh). Meni še ni 
nič skuhal, komaj čakam, da bo. Bila pa sem v 
restavraciji, kjer je vodja, in je bilo super.

Bo podobno kot Bine Volčič v šovu Gostil-
na išče šefa postal prva zvezda šova?
Upam, da bo postal priljubljen, ne le zato, da bi 
dobil nove goste v restavraciji, ki je tako ali tako 
ves čas polna, ampak zato ker se mi zdi prava 
oseba, ki lahko pokaže, kako pomembno je sta-
ti za svojimi idejami. Zdravo in dobro 
jesti je pomembno, ker se potem 
dobro počutiš in si dobre volje.

Oddaja bo na sporedu ob 18. 
uri, takrat so na nekaterih ko-
mercialnih programih teleno-
vele, drugi že gredo v boj za 
gledalce informativnega pro-
grama. Koga želite prepričati vi?
Mi bomo nagovarjali vse, oddaje bodo 
imele temo, prvi teden bo tema poceni je lah-
ko tudi slastno, nato moški v kuhinji, vege-
tarijanstvo … V vsako oddajo bo prišel tudi 
strokovnjak in povedal kaj o sestavinah, ki jih 
predstavljamo. V vsaki oddaji bo tudi vinar, z 
njim se bo pogovarjal Anže. To ne bo oddaja 
le za tiste, ki radi kuhajo, ampak tudi za tiste, 
ki se radi zabavajo ali izvedo kaj novega.

Kaj vi najraje kuhate?
Iz Italije sem prinesla recepte, sem namreč iz 
Benetk in tam imamo poleg tradicionalne ita-
lijanske kuhinje še prav poseben spekter be-
neških receptov, ki so mešanica z Vzhodom. 
Vse je kislo-sladko, zelo posebnih okusov, 
pogosto pripravljamo ribe. Nekaterim v Slo-
veniji se to takoj zdi dobro, drugi se morajo 
navaditi, a na koncu se vsi navadijo (smeh).

Katere domače in tuje kuharske oddaje 
radi gledate?
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Seveda italijanske. Iz kuharske oddaje na-
redijo neverjeten šov. Italijani imajo odmor 
med službo, vrnejo se domov na kosilo, če 
le ne delajo predaleč od doma. Zato so med 
12. in 15. uro na sporedu najpomembnejše 
oddaje, skoraj bolj pomembne kakor zve-

čer. Takrat so na sporedu kuharske 
oddaje, ki so lahko dolge tudi dve 

uri in so zelo zabavne.

Si želite, da bi bila tudi ta 
oddaja takšen šov?
Nimamo toliko časa, zato mo-

rajo biti stvari urejene in pri-
pravljene (smeh). Rada pa bi, da 

bi bilo zabavno in sproščeno.

Oddaja Sol in poper za vas pomeni vr-
nitev na televizijo. Gotovo ste tudi pred 
tem počeli marsikaj, a govori in piše se 
le o vašem zasebnem življenju. Si tega 
želite?
Samo o fantih se piše, kajne (smeh). Naj 
piše, kar piše, Oriana na televiziji je povsem 
drugačna od Oriane zasebno. Pri tem, kar 
počnem, sem spoštovana in s tem nimam 
težav. Le enkrat se mi je zgodilo, da sem 
zaradi članka v rumenih medijih izgubila 
delo. Ob tem mi ni bilo lepo. Če pa me vi-
dijo, da imam novega fanta, in to napišejo, 
me to ne moti.

So vas pred ponudbo TV3 Medias še va-
bili na druge televizije?
Pogosto me vabijo kot gostjo v pogovorne 
oddaje. Bila sem tudi na kastingih za vo-
denje oddaj, a ni lahko priti zraven, tudi 
če napišeš na stotine scenarijev. Ni veliko 

oddaj, vsa mesta so že zasedena. Treba je 
graditi svoj lik, voditi prireditve in biti to, 
kar si. Televizijski voditelji niso več tehnič-
no popolni, a neprepoznavni. Iščejo se pre-
poznavni liki, kot voditelj moraš biti ti. To 
je začel Lado Bizovičar in začrtal smernice 
za vse.

Na televiziji ste začeli z oddajo Atlantis, 
danes ukinjajo še zadnje glasbene odda-
je. Bi vodili novo glasbeno oddajo?
Dobro glasbeno oddajo bi vodila, a bi žele-
la, da bi bil poudarek na glasbi, ki sicer ne 
pride do poslušalcev. V Sloveniji je ogro-
mno kakovostne glasbe, ki ne pride do 
ljudi. Slovenske radijske postaje so ostale 
v osemdesetih, morda tudi zato, ker avtor-
ske pravice za stare skladbe stanejo manj. 
In potem imajo slogane, kot je na primer 
»glasba naše mladosti« … Halo, glasba moje 
mladosti je glasba od tukaj in zdaj! Hočem 
biti napredna in slišati, kaj je novega. Žal 
mi je, da ukinjajo glasbene oddaje.

Kako se spominjate časov Atlantisa?
Zelo slabo sem govorila slovensko in zato 
mi je bilo pogosto težko. Bilo pa je super, 
ker smo imeli odlične intervjuje, z ZZ To-
pom, Justinom Timberlakom ... Lovili smo 
jih po vsej Evropi, čez teden sem delala na 
založbi, organizirali smo intervjuje, poto-
vali tudi po tisoč kilometrov, naredili inter-
vju, se vrnili domov, takoj hiteli v montažo. 
In potem smo v Atlantisu videli dve minuti 
in pol prispevka, za katerega smo garali šti-
ri dni. Bilo je težko, ampak res zelo lepo.

Teja Roglič, foto Saška Sagadin
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jesti, da dlje 

časa traja 
(smeh).

tv-vodnik 
z najveČjim 
dosegom



7574

cene oglasnega Prostora v EUR  z DDv (20 %)
celostranski oglas, notranja stran 4600,00 5220,00

celostranski oglas, 2. in 3. stran ovitka
ter 3. in 4. notranja stran 5300,00 6360,00
dvostranski oglas, notranja stran 6600,00 7920,00
dvostranski oglas, 2. stran ovitka + 1. notranja stran 7420,00 8904,00
celostranski oglas, zadnja stran 6600,00 7920,00
oglas	na	naslovnici	(59	x	40	mm);	največ	3	oglasi	 800,00	 960,00
oglas na naslovnici (121 x 40 mm) 1600,00 1920,00

rok za naročilo in oddajo oglasov
Naročila oz. rezervacija oglasnega prostora: pet delovnih dni pred objavo.
Oddaja neizdelanih oglasov: štiri delovne dni pred objavo.
Oddaja dokončno izdelanih oglasov: tri delovne dni pred objavo.

Ob neupoštevanju navedenih pogojev si pridržujemo pravico, da oglasa ne objavimo. 
Reklamacija je v tem primeru nična.

osnovne informacije

1/2

1/8 1/16

1/4

2/1 1/1

n203 + 5 o30 + 5
600,00

n43,5 o40
185,00

n203 + 5 o40 + 5
740,00

n59 o25
150,00

n203 + 5 o60 + 5
1200,00

n203 + 5 o120 + 5
2400,00

n203 + 5 o271 + 5
4600,00

n406 + 5 o271 + 5
6600,00

n91 o66
600,00

n91 o40
450,00

n42,5 o40
240,00

n42,5 o30
210,00

n91 o132
1200,00

n43,5 o264
1200,00

n100 + 5 o271 + 5
2700,00

1/3

n203 + 5 o80 + 5
1650,00

n91 o176
1650,00
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U Možno samo 
v TV−sporedu
pri TV SLO 1 
in POP TV.

Največ 4 oglasi 
na strani.

cene oglasnega prostora
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Izračun oglasnih formatov v milimetrih. Cene so v EUR brez DDV.


