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Gorenjska

22 ogledov

Kako na odru zvenijo pravljice
P.Š.

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

Avtor

25. April 2022, ob 8:29

Nada Žgank

Prešernovem gledališču Kranj bodo odigrali zadnjo premiero v
tej sezoni, in sicer avtorski projekt Pravljice našega otroštva v režiji
Jerneja Lorencija.
V

Z velikimi mitskimi zgodbami se je režiser Jernej Lorenci ukvarjal že več
zadnjih let. » Zdaj pa me je zanimalo, kako zvenijo pravljice na odru, za odrasle.
Mi

si

pripovedujemo pravljice, igralci

si

pripovedujejo pravljice. Kot veste, sem

obseden s pripovedovalskim gledališčem. Zdi se mi, da to intenzivno
neoliberalno kulturo očesa spoznavamo, da nas ubija, prazni, hromi in vedno
bolj potrebujemo bližino na nek specifičen način,

ki

je bližina pripovedovanja

oziroma zgodbe, da bolj zaupamo gledalcu in njegovi sposobnosti
imaginacije. «
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V avtorskem projektu Pravljice našega otroštva ekipa ustvarjalcev
uprizoritve sprašuje o vlogi pravljic v osebnem življenju, o arhetipskem
pomenu pravljic posameznikovega otroštva in tudi o vlogi pravljic v
kolektivnem nezavednem. » Vrnili se bomo v naše otroštvo. S pomočjo pravljic,
ki

so nam jih pripovedovali, bomo obnovili čas, ko smo se čutili popolnoma

varne, popolnoma cele, zlite z drugim, pripovedovalcem, in s seboj. Skušali
bomo natančno rekonstruirati točno določene pripovedi, točno določene
večere, osebe-pripovedovalce, prostore, svetlobo, vonje, glasove, občutke.
Tudi mi,

ki

smo starši ali pa to nismo, smo pripovedovalci pravljic. Tudi naše

večere bomo skušali rekonstruirati. So pa nekateri pripovedovalci

iz

našega

otroštva že mrtvi. Kar sta v pravljici Nekoč in Večno, sta v življenju rojstvo in
smrt, « je še povedal Lorenci in dodal: » Skušali bomo preplesti krožni čas
pravljic in linearni čas življenja ter se trudili, da bodo naši mrtvi oživeli. Ker
pravljica je izstop

iz

časa, je nad časom in je za vse čase. In vsa leta. Torej:
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hvalnica pravljici, hvalnica domišljiji, sprejetje smrti. «

Peter Šalamon

Prešernovo gledališče je predstavo na oder postavilo v koprodukciji s SNG
Nova Gorica. V uprizoritvi igrajo Iztok Mlakar, Doroteja Nadrah, Vesna Pernarčič,
Darja Reichman, Blaž Setnikar, Urška Taufer in Gregor Zorc. Kranjska premiera
bo 25. aprila 2022 ob 20:00, v Novi Gorici pa bodo predstavo uprizorili v
naslednji gledališki sezoni.

