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Božična pesem na 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!

RADIO SLOVENIJA 1, 29.11.2019, DOGODKI IN ODMEVI, 15.53
ROK KUŽEL (voditelj): V SNG Nova Gorica so sinoči premierno uprizorili družinski muzikal Božična pesem. Režirala ga
je Ivana Djilas, asistent režiserke in dramaturg je Marko Bratuš. Klasična zgodba britanskega književnica Charlesa
Dickensa govori o starem skopuhu, ki se sprva ne veseli božičnih praznikov, a ga duhovi prepričajo v vrednost
radodarnosti. Upodobitev tega lika je bila izziv, je povedal igralec Radoš Bolčina.
RADOŠ BOLČINA (igralec): Predvsem zato, ker tokom prizorov doživi preobrazbo iz lika skopušnika v lik, ki nekako
sprevidi vrednost božiča in tudi pozitivnega dela človeške osebnosti.
ROK KUŽEL (voditelj): Predstavo si je ogledala Ivana Zajc.
IVANA ZAJC (novinarka): Priredba Dickensove novele izpod peresa Neila Bartletta, predstava Ivane Djilas popelje v 21.
stoletje. Božična pesem pripoveduje o Scroogeu, stiskaškem in trdosrčnem bogatašu. Duhovi ga vodijo po poteh
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, kar ga šokira in spreobrne. Ko obračuna s svojimi demoni postane boljši človek,
čeprav je vselej sovražil božič ga zdaj praznuje z vsem veseljem in radodarnostjo. To zgodbo nova uprizoritev potrese z
okusno ironijo. Gledalca čaka vizualna poslastica, oder denimo napolni lebdeče pohištvo, pojavi se ogromna lutka,
kostumi Jelene Proković pa so spektakularni in groteskni. Pravljična atmosfera gledalca magnetno privlači. To se zgodi
kljub temu, da predstava z duhoviti meta gledališkimi prijemi stalno opozarja, da gre le za fikcijo. Igralska zasedba je
enaka kot v uspešnici Ivane Djilas Peter Kušter: V zahtevni osrednji vlogi skopuškega bogataša Scroogea blesti Radoš
Bolčina. Predstavi daje karakter izvirna glasba skladatelja Boštjana Gombača, pevski igralcev delujejo odlično. Ljudje
rabimo kak dan, ko pozabimo nase in se obrnemo k drugim. To nas dela srečne, je sporočilo zgodbe. Znano poanto pa
nova uprizoritev podčrta zelo svojstveno. Ta božična pesem nikakor ni klišejska.

