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SNG Nova Gorica predstavili zadnjo premiero te
sezone
RADIO SLOVENIJA 1, 19.06.2020, DANES DO 13-IH, 13.21
BENJAMIN JERAM (voditelj): V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica so sinoči predstavili zadnjo premiero te
sezone. Gre za krstno uprizoritev izraelske komedije Jakiš in Pupče, režiserja Yonatana Esterkina. zgodba o
neprivlačnem paru, ki išče lepoto in ljubezen je prežeta s temnim humorjem, pravi umetniški vodja Marko Bratuš.
MARKO BRATUŠ (umetniški vodja): Večina teh komičnih situacij izhaja iz resničnih človeških ran, ki se odpirajo, kot so
recimo samopodoba, gnus do samega sebe, sram pred tem, da si tak kot si in želja po preživetju in želja po ljubezni, ki je
v bistvu bolj ali manj vsem nam dana.
BENJAMIN JERAM (voditelj): Prestavo si je ogledala Ivana Zajc.

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

IVANA ZAJC (novinarka): Naslovna lika Jakiš in Pupče sta mladi moški in ženska. Neskončno si želita ljubezni, a sta
fizično izjemno neprivlačna, zato je ne najdeta. Ko s pomočjo pretkanega ženitnega posrednika skleneta zakon, pa imata
težave, saj drug drugega ne privlačita. To zmoti njuni družini. Preprosto zgodbo izraelski dramatik Hanoh Levin ustvari s
humorjem in neizmerno grenkobo. Liki so glasne karikature, ki iskreno hrepenijo po sprejetosti. Ansambel SNG Nova
Gorica se izkaže z izvrstno kolektivno igro. Patricija Jurinčič Finžgar upodobi okorno Pupče, ki se soočajo s svojimi
omejitvami, Jure Kopušer je nerodni Jakiš, ki se počasi sprijazni s svetom okrog sebe. Izstopajo kostumi Tijane
Todorovič, ki so nezaslišano kičasti in združijo različna zgodovinska obdobja oblačilne kulture. Izvirna glasba Janeza
Dovča je izvrstna kulisa, ki vključi tako judovsko kot tudi slovensko tradicijo. Predstavia izpostavi kriče ekstreme in
okraševanje telesa. S temi pretiravanju izraelski režiser Yonatan Esterkin v sodelovanju z dramaturginjo Ana Kržišnik
Blažica pove zgodbo o malih ljudeh, ki iščejo veliko lepoto. Na koncu jo najdejo tam kjer je niso pričakovali, v vsakdanjem
in nič kaj bleščečem svetu, ki jim je dan. tako ta mračna komedija gledalca nasmeje, preseneti in gane.

