VISOKE PETE

e-poštni naslov: jana@delo-revije.si, telefon: (01) 473 82 01
»Đuro je na snemanju,« je razložila Tanja Ribič ter s hčerko Zalo in njenimi
prijateljicami (z leve) Lano, Jero in Nino odhitela v dvorano.

Priljubljeni
radijski voditelj
Sašo Papp je prišel
s svojo psičko
Didi.
»Razširjena«
družina
Jerneja
Kuntnerja:
Rok, Jernej,
Monika in Lina.
V Jernejevem
naročju je
Jernejeva
nečakinja
Eva.

Raper Zlatko z
glavno zvezdo
filma, Boltom

Bolt je zakon!
W

Modna oblikovalka
Barbara Plavec Brodnjak
in njeni otroci Blažka,
Bor ter Brina.

alta Disneyja sicer že nekaj časa ni več
med nami, a iz njegovega studia prihajajo vedno nove in nove mojstrovine. Ena takšnih je prav gotovo film o psičku Boltu, ki je
v ljubljanski zabaviščni center Arena privabil znane (teh se je kar trlo) in neznane
obiskovalce. Nasmejani obrazi najmlajših in zamišljeno-nasmejani obrazi staršev na koncu so znova potrdili resnico o
risanih filmih: vsak je ne le odlična zabava
za najmlajše, ampak tudi šola in opomin
za njihove starše, ki so (vsaj mnogi) v prehitrem ritmu življenja morda pozabili na smisel vsega, na radost. Na resnico in na ljubezen do sebe.
TEKST IN FOTO: VITO TOFAJ

Vsako leto razveselita
bodoče neveste in
ženine: Domen Misson
in Alenka Gotar, ki bo
morda kmalu
nevesta.

Sanje o poroki
niso nujno vedno le sanje. Lahko postanejo tudi resničnost.
Kakšna naj bi bila ta resničnost, pa je na že 6. razstavi z naslovom Maturantski & poročni utrinki prikazala neutrudna
družina Misson. Na razstavo in glamurozno, a na koncu
že nekoliko utrujajočo modno revijo (skoraj dve uri poročnih in maturantskih oblek je vseeno preveč) ji je uspelo
pripeljati sedemdeset razstavljavcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije.
TEKST IN FOTO: VITO TOFAJ

Poročna
obleka z
navdihom
nostalgije:
lepo jo je
predstavila
nekdanja
lepa
soseda
Neža
Marolt.

Gledališka ekstaza
L

e kaj bi počel Heiner Müller po ogledu svoje drame Macbeth
po Shakespearu, če bi sedel v Štihovi dvorani v Cankarjevem domu? Verjetno bi bil v ekstazi, zadovoljen, navdušen,
srečen, žalosten in hkrati vesel. Nekako takšen, kot so bili gledalci, ki jih je privabil zanimiv projekt. In ko je bilo po dveh urah
vsega konec, je minilo kar precej časa, preden so si po naporni predstavi Milena Zupančič, Polona Vetrih, Marko Mandić,
Jure Henigman, Jurij Drevenšek, Anže Zevnik, Domen Valič,
Stipe Kostanić in Jose pod prho osvežili prepotena telesa ter
se pridružili svojim življenjskim sopotnikom, partnerjem, prijateljem in znancem. Ti so jih z objemi in poljubi
nestrpno pričakovali na sprejemu.
TEKST IN FOTO: VITO TOFAJ

Po premieri
izmučeni, a srečni
– Polona Vetrih in
Milena Zupančič
Igralki Pio Pevka, igralka
in še kaj Lara
Zemljič in
Jankovič je
Ivo Zupančič
druži skupna pred začetkom
predstave
ljubezen:
dolgo
gledališče.
klepetala
Novinarka revije
z bivšim
Obrazi Ajda Janovsky,
direktorjem
urednica Gordana
Drame
Sredojević – Goga in
Janezom
njen mož Milan
Pipanom.

Režiser Ivica Buljan, legendarna
beograjska igralka Vesna Čipčić
in direktor Mini teatra Robert Waltl

Eden
od najbolj
priznanih
slovenskih
zlatarjev
Tomislav
Loboda in
njegova
prijateljica
Katja
Vinšek

Oblikovalci v zboru: Mojca
Celin in Maja Ferme oblikujeta
obleke, Mitja Hojak čevlje ter
Anuška Ulčnik nakit.

Alenko Godec je
po koncertu
najprej objel
njen oče
Marjan.

Andrej Šifrer in Tanja
Križaj sta videti
srečna, zadovoljna
in zaljubljena. Najbrž
zato, ker sta res.

Bil je srečen dan!
P

redstavitev nove plošče Alenke Godec,
ki nosi naslov po eni od naših najlepših pesmi So najlepše pesmi že napisane
(skupina Hazard), v dvorani Hotela
Union v Ljubljani je bila veliko več
kot le promocija: to je bil koncert, kakršnega si lahko večina
naših skupin le želi, Alenki pa ga
je uspelo pripraviti in izpeljati kot za šalo. Kakšno je bilo
torej vzdušje? Popolnoma
navdušeno, predano in zvesto občinstvo je, prepevajoč
najlepše slovenske pesmi,
pozdravilo zvezdo stalnico
na našem glasbenem nebu
s stoječimi ovacijami
in neskončno hvaležnostjo, da je, kar je:
odlična in duhovita
pevka. Škoda le, da
se koncerta ni udeležilo več povabljenih
avtorjev pesmi, ki jih
je Alenka uvrstila na
svojo ploščo, in tudi
zabave po koncertu
je bilo kar prehitro konec.
TEKST IN FOTO: VITO TOFAJ

Generacijski
prepad
je utvara:
Anžej
Dežan
in Janez
Bončina
– Benč.
Špela
Močnik je
ob ritmih
Alenkine
skupine
»padla v
element«.

67

