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Premiera v 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!

RADIO KOPER, 21.9.2018, OPOLDNEVNIK, 12.37
JANJA NOVOSELC: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je sinoči s premierno uprizoritvijo Cankarjeve Komedije
Za narodov blagor, v režiji Mihe Goloba, otvorilo letošnjo sezono. V počastitev 100 obletnice smrti enega največjih
slovenskih pisateljev in dramatikov, pa tudi zato, ker je tematika, ki jo obravnava še kako aktualna tudi v današnjem času.
Predstavo si je ogledala Ingrid Kašca Bucik.
INGRID KAŠCA BUCIK: Komedijo ali bolje rečeno politično komedijo Za narodov blagor je Ivan Cankar napisal leta 1900
. Krstno uprizoritev pa zaradi takratnih razmer na Slovenskem, ki so avtorju tudi spodbudile k pisanju, ni doživela doma
pač pa v Pragi in šele šest leta kasneje v ljubljanskem Deželnem gledališču. Obravnava namreč boj političnih opcij za
prevlado, ki jim je le za moč, morala ne šteje, predvsem pa ne skupna korist. Prav zato je delo ostalo in postaja v
današnjem času vedno bolj aktualno. Ne zgolj na slovenskih tleh. Za narodov blagor je s svojo brezčasno temo brez
dvoma ogledalo družbenega dogajanja. Je pa novogoriška predstava v režiji Mihe Goloba v vseh pogledih svež gledališki
projekt, ki mu gledalec kljub poznavanju tematike sledi z zanimanjem in užitkom. Odlikuje ga izjemna dinamika odrskih
premikov nastopajočih s katerimi vsebinsko nadgrajujejo povedano. V okviru domišljenosti stilizirane scenografije,
zasnoval jo je režiser, ki nazorno opredeljuje prosto dogajanje in hkrati dodaja dimenzijo problematiki, ki je dan danes
zaradi globaliziranosti obče prisotna. Pomlajen ansambel SNG Nova Gorica je v zahtevni nalogi v popolnosti kos, igralci
so brez izjeme z odliko oblikovali zaupane jim kreacije, pri čemer velja izpostaviti tudi domiselno zasnovane kostume
Dajane Ljubičič, ki so dodatno poudarjali element grotesknosti za katero se je v svojem kontekstu odločil režiser. Prav
tako frizure Sonje Mugerli in maska Ane Lazovski. Vse je zaokrožila glasba Vaska Atanasovskega. SNG Nova Gorica je v
novo sezono zakoračilo s predstavo, ki je navdušila in v gledališkem smislu naredila nekaj za narodov blagor.

