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V SNG Nova Gorica so začeli novo sezono

Naročnik: 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!
Kliping d.o.o.

RA SLOVENIJA 1, 26.09.2014, DOGODKI IN ODMEVI, 15.53
Na Velikem odru Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici, je sinoči krstno uprizoritev doživelo
avtorsko delo Nede Rusjan Bric, o igralki Nori Gregor, rojeni v Gorici, znani in priznani umetnici Talijinega
hrama in filmskih platen. Bric Rusjanova je ustvarila mednarodni projekt v katerem so sodelovala štiri
gledališča, dve slovenski, italijansko in avstrijsko. Predstavo si je ogledala Ingrid Kašca Bucik.
INGRID KAŠCA BUCIK: Nora Gregor, imenovana tudi Angel, rojena 1901 leta v takratni Avstroogrski Gorici
je s svojim igralskim talentom in ljubeznijo do gledališča in filma, osvajala občinstva evropskih metropol.
Na koncu pa je izgubila vse, od kariere, do družine, do domovine in nenazadnje same sebe. Pretresljivo
zgodbo umetnice in avtorice je režiserka mednarodnega gledališkega projekta Neda Rusjan Bric na oder
postavila v njej lastni maniri. Združila je gledališki oder in film. Pred gledalcem se odvijata dve zgodbi,
odrska in filmska, obe temelječi na resničnih dogodkih iz življenja igralke. Le da je odrska verno izpovedna
Norinega življenja, filmska pa vzporedno postavljena v današnji čas. Lahko bi rekli, da se pred sopotnikom
dogajanja odvija še tretja zgodba, ki pravzaprav ni zgodba, pač pa filozofski razmislek o življenju nasploh,
vse obči pogled. O tem kako slehernega od nas zaznamuje preteklost, življenje, razmišljanje in početje
naših predhodnikov. Kako pomembno je imeti vedenje o tem, ko presojamo odločitve in početje. Avtorica
sporoča svojemu občinstvu, da včeraj kroji danes in predvsem je potrebno vedeti kam gremo jutri. Pri tem
je v predstavi tesno ob strani z izjemno obrtno natančnostjo in razumevanjem stoji prav vsi ustvarjalci.
V prvi vrsti odlični igralci štirih gledališč z odličnimi interpretacijami, s presunljivo Heleno Peršuh v vlogi
Nore Gregor. Ob njej na odru enako imenitni Dario Varga, Marjuta Slamič, Robert Prebil, Gorazd Jakomini
in Ivan Godnič. V filmu pa Peter Harl, Lučka Počkaj, Alessandro Mizzi, Gerhard Balluch, Franc Solar in
Silvana Rabitsch. Pri čemer filmski del predstave, ki mestoma služi tudi kot kulisa, nikakor ne posega v
primat gledališkega odra. In prvovrstna glasba in luč. Predstava Nora Gregor skriti kontinent spomina na
odru SNG Nova Gorica je več kot dostojen hommage igralki in gledališču.

