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Smrčuljčica navdušila občinstvo

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, 23.11.2018, DANES DO 13-IH, 13.18
TATJANA POPOVIČ (voditeljica): SNG Nova Gorica v zadnjem obdobju eno od predstav namenja tudi najmlajšim. Sinoči
so premierno predstavili Smrčuljčico, ki je nastala na podlagi Grimmove pravljice Trnuljčice iz slikanice sodobne avtorice
Lee Wilcox. Namenjena je predšolskim otrokom in otrokom prve triade. Ogledala si jo je Ingrid Kašca Bucik.
INGRID KAŠCA BUCIK (novinarka): Na sicer preprosti vendar dovolj povedno oblikovani sceni malega odra se
obiskovalci že pred začetkom srečajo s spečo kraljico na rožnati postelji, ki neprestano smrči. Zatem pa pride dobra
deveta bila, ki jo je pred sto leti rešila prekletstva smrti in ji namenila le spanje do prihoda princa in njegovega poljuba.
Imenitna Marjuta Slamič verno in zavzeto pripoveduje pravljico Trnuljčice čakajoč na kraljeviča, ki se pojavi v oklepu rekoč
, da išče zmaja, vila pa ga prepričuje, da mora poljubiti kraljično in jo zbuditi iz spanja. Tu pa se vse obrne na glavo.
Kraljevič, Matija Rupel, to stori po dolgem prigovarjanju, Smrčuljčica Urška Taufer se zbudi, ga nahruli kako si dovoli jo
poljubljati v spanju in ga s svojim skoraj agresivnim vedenjem spravi v komo. Kaj narediti? Ga odpeljati kot kosovni
odpadek, ga zažgati, ga skriti v skrinjo da se ga reši. Nič od tega se seveda ne zgodi, tudi ona ga zbudi s poljubom in
ljubezen prevlada ne glede na to kdo ima prav. prirejena pravljica dramaturginje Ane Duša in režiserke Tjaše Črnigoj je
izpolnila zahtevo, da je potrebno pravljico umestiti v čas in njegove moralne vrednote. Izjemni trije protagonisti skozi vso
predstavo vključujejo občinstvo. Otroci so se odzivali brez zadržkov in s svojimi videnji pomagali pri rešitvah, s tem pa
potrdili pravilnost razmeroma smelega poskusa ustvarjalcev predstave, ki je prežeta z izvirnim humorjem, dinamiko in
posrečenimi preobrati. Novogoriška Smrčuljčico je polno dvorano najmlajših otrok in njihovih spremljevalcev dvignila na
noge in izjemno navdušila. Otroci pa so brez dvoma eno najbolj zahtevnih občinstev.

