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Odigrali še zadnjo premierno predstavo letošnje
sezone

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

RA KOPER, 13.5.2016, OPOLDNEVNIK, 12:39
Sinoči so na velikem odru SNG Nova Gorica odigrali še zadnjo premierno predstavo letošnje sezone. To je tragikomična
pravljica Ondina francoskega avtorja Jeana Giraudouxa. Novogoriško gledališče je letos postreglo z devetimi novimi
predstaami, ki jim je skupna tema vsakršno tujstvo. Ondino, v režiji Janusza Kice, si je ogledala Ingrid Kašca Bucik.
INGRID KAŠCA BUCIK: Ondino je sicer izrazito pesniški francoski dramatik Giraudoux napisal 1939 leta, temelji pa na
srednjeveški nemški pravljici o vitezu, ki se je zaljubil v morsko deklico. Pričujoča zgodba pa govori o nenavadni vodni
deklici, ki jo ob izgubi svoje hčerke ribič in njegova žena najdeta na jezerskem bregu. Njena vihravost, iskrenost,
svojevrstna čarobnost sta jima nerazumljiva in jima povzročata veliko skrbi. Ondina se zaljubi v viteza in se z njim poroči,
ne glede na opozorila svojih vodnih prijateljev, da jo bo prevaral, izdal, saj je vendar človek in prihajata iz dveh popolnoma
različnih svetov. To je zgodba o strastni brezkompromisni ljubezni, o hrepenenju po njej in tem, koliko smo je sposobno
prenesti ali zdržati. Zgodba, ki se odvija na polju med človeškim in duhovnim, sicer z vsemi elementi pravljice, vendar pa
do potankosti izrisuje ne ravno bleščečo človeško narav. Režijska palica je bila tokrat v rokah priznanega režiserja
Janusza Kice, ki je v SNG Nova Gorica v preteklosti že ustvaril nekaj odmevnih predstavil. Z njemu lastno senzibilno
poetiko je zahtevno besedilo, ki je na novogoriškem odru doživeli krstno slovensko uprizoritev, ob stilizirani, a
monumentalni scenografiji Marka Japlja, izvirno povedni komstumografiji Bjanke Adžić Ursulov, glasbi Artura Annecchina
in svetlobi Sama Oblokarja oblikoval gledališki spektakel, katerega srce je tako rekoč celotni igralski ansambel SNG Nova
Gorica. Na čelu z Arno Hadžialjević v vlogi Ondine in Nejca Cijana Garlattija v vlogi Viteza, ki blestita z izpovedno in
igralsko energijo. Ob njiju Urška Taufer v vlogi Berte, dela ljubezenskega trikotnika, Radoš Bolčina v vlogi vodnega kralja
in prav vseh ostalih 12 igralcev, ki so imenitno dopolnili celotno sliko. S predstavo Ondina je SNG Nova Gorica sezono
sklenil v velikem slogu.

