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Živalske novice na velikem odru SNG Nova
Gorica

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

RA KOPER, 12.1.2017, OPOLDNEVNIK, 12:38
Po koprski premieri oktobra lani je otroška predstava Živalske novice svojo premierno uprizoritev doživela sinoči tudi na
Velikem odru SNG Nova Gorica. Nastala je namreč v koprodukciji Gledališča Koper in SNG Nova Gorica. Avtorica
dramatizacije zgodbic Primoža Suhadolčana je Ajda Valcl, ki se podpisuje tudi pod režijo. Predstavo si je ogledala Ingrid
Kašca Bucik.
INGRID KAŠCA BUCIK: Živalske novice Primoža Suhadolčana, kratke zgodbice za najmlajše, so izšle v že kar štirih
zvezkih, so brez dvoma odlična tema za gledališko predstavo. Ajda Valcl jih je izbrala pet, Dolgčas okužil muhe, Trave ni
krave znorele, Vojna za travo, Raca spet padla z neba in Lepo je biti papagaj, in jih povezala v enovito pripoved, katere
osrednji lik je fantič Primož, ki se z nenavadnimi živalmi zapleta v različne prigode, jih bolj ali manj uspešno rešuje,
predvsem pa na izjemno humoren in zabaven način. Živali imajo namreč človeške lastnosti, preko katerih se Primož
pravzaprav uči življenja. Dobre otroške predstave nikakor ni enostavno zasnovati, saj zahteva na prvem mestu popolno
razumljivost, dinamičnost, jasno sporočilnost in neposrednost. Ustvarjalcem Živalskih novic je to brez dvoma uspelo, z
odličnimi igralskimi interpretacijami. Primoža je upodobil Andrej Z. Lesjak, Gorazd Žilavec, Medea Novak in Igor Štamulak
pa so izrisali vsak po več živalskih likov. Pri tem so jim bili v veliko pomoč domiselni, živopisani in nazorni kostumi Andreja
Vrhovnika ter preprosta, a funkcionalna scena, različni leseni predalniki Marka Juratovca. Ob glasbi Mirka Vuksanoviča se
je na odru odvila v vseh pogledih domišljena, zabavna, temperamentna, skratka simpatična predstava, ki so ji aktivno
sledili najmlajši, v njej pa uživali tudi starejši.

