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Nova premiera na odru SNG Nova Gorica

Komična melodrama
Jeklene magnolije

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

V

četrtek, 9. februarja
2017, ob 20. uri bo na
velikem odru Slovenskega narodnega gledališča
Nova Gorica doživela novogoriško premiero komična melodrama Jeklene magnolije, ki je
nastala kot koprodukcija SNG
Nova Gorica z Gledališčem Koper v režiji Katje Pegan. Koprska premiera je bila v začetku novembra lani. Na tiskovni
konferenci v SNG Nova Gorica
so v petek, 3. februarja, ob prisotnosti direktorice Maje Jerman Bratec o predstavi spregovorili Katja Pegan, Mirko Vuksanovič, Helena Peršuh in Maja Nemec.
Besedilo je napisal Robert Har-

ling po resnični zgodbi svoje
sestre, ki je mlada umrla zaradi
sladkorne bolezni. Krstno je
bilo gledališko delo uprizorjeno leta 1987 v New Yorku, dve
leti pozneje pa je avtor napisal
še scenarij za filmsko uspešnico, v kateri je nastopilo šest filmskih zvezd. Na Slovenskem
je bilo prvič uprizorjeno v Mestnem gledališču ljubljanskem
pred 11 leti. Za to novo odrsko
postavitev je dramaturginja Ira
Ratej besedilo priredila in ga
umestila v naš prostor in čas
in ga tudi jezikovno obarvala
po primorsko.
Predstava Jeklene magnolije je
igra o šestih ženskah, ki v frizerskem salonu majhnega me-

steca v na videz neobveznem
klepetu razkrivajo intimna
razmišljanja. Vsaka na svoj
način rešuje težave in dokazuje, da je pogosto močnejša od
moških. V ospredju je tudi od-

nos med materjo in hčerjo in
seveda življenjske zgodbe ostalih štirih žensk. V štirih prizoštirih letnih časih, kar
rih
se
poudarja izvirna glasba
izrisuje drama, ki govori o
starševskih odnosih, družini
in prijateljski solidarnosti.
Predstavo so sooblikovali prevajalka Alenka Klabus Vesel,
režiserka Katja Pegan, avtorica
priredbe in dramaturginja Ira
Ratej, scenograf Milan Percan,
kostumograf Alan Hranitelj,
avtor glasbe Mirko Vuksanovič, oblikovalec svetlobe Jaka
Varmuž in lektorica Laura Brataševec. Igrajo Nataša Tič Ralijan, Maja Nemec, Helena
Peršuh, Anja Drnovšek, Mojca
Partljič in Lara Jankovič.
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