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Človekova dejanja  
narekuje strah

Vesna Humar
Jaz že ne bom jedla rib,  
ki jedo begunce
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Gledališče Koper in SNG Nova Gorica
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Za blagor  
vseh ljudi
(Per il bene di tutti)

Prevajalec  Marko Sosič

Režiserka  Nenni Delmestre

Scenografka,  
kostumografinja in  
glasbena opremljevalka  Lina Vengoechea

Asistentka režije  Renata Vidič

Oblikovalec svetlobe  Jaka Varmuž

Lektor  Martin Vrtačnik
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Zum, lastnik supermarketa  
na čelu ljudskih čet in  
obmejnih straž Rok Matek

Zug, njegova žena Anja Drnovšek

Ansch, Zugin mlajši brat  Matevž Biber

Topf, mehanik Bine Matoh

Schwei,  
občinski uradnik Igor Štamulak

Kopf, zdravnik Jože Hrovat

Luss, študentka,  
hčerka mehanika Topfa Tjaša Hrovat

???, mladi nezakoniti  
pribežnik Lin Colja  
	 (Gledališki trening)

Tonski	tehnik	Martin Belac,	lučni	mojster	
Siniša Milič.	Vodja	tehnike	Milan Percan,	
odrski	mojster	Franc Kramperšek,	odrski	
tehnik	Bojan Kožar.	Maskerka	Sara Longar.	
Rekviziterka	Noemi Zonta.	Garderoberka	
Anja Ukovič	/	Karolina Rulofs.

Premiera 
20. aprila 2018 v Gledališču Koper.

Predstava nima odmora. 

Sezona	2017/2018
Uprizoritev	6

V Gledališču Koper ste do danes režirali štiri dramska 
besedila, vedno sodobna, vedno tista, ki ste jih pre dla
gali vi. Vas je k odločitvi, da Za blagor vseh ljudi ponu
dite našemu gledališču, nagovorilo tudi dogajanje ob 
slovenski meji, ki smo jo pred letom in pol, v strahu 
pred novim navalom migrantov, zavarovali z žico?
K	uprizarjanju	tega	besedila	ne	nagovarja	le	
situacija	v	Sloveniji,	ampak	v	vsej	Evropi.	Pre
treslo	me	je,	ko	sem	slišala	ali	videla,	kako	so	
se	na	val	nezakonitih	prebežnikov	odzvale	vla
de	in	prebivalci	držav,	ki	jih	migranti	prečkajo	

ali	so	tja	namenjeni.	V	strahu	pred	begunci	so	
se	številne	države	in	njihove	vlade	odzvale	pa
nično,	med	njihovimi	prebivalci	pa	je	zavladala	
histerija.	Prav	o	strahu	pred	migranti	in	odzivih,	
ki	izhajajo	iz	tega	iracionalnega	strahu,	ki	nas	
vodi	k	temu,	da	postavljamo	žičnate	pregrade	—		
ne	samo	fizične,	ampak	tudi	mentalne	in	čust
vene	v	odnosu	do	drugih	in	drugačnih	—	pa	
govori	tudi	Randazzovo	besedilo.	Odločitev	za	
njegovo	uprizoritev	je	bila	zato	samoumevna.

Zakaj ste besedilo želeli uprizoriti prav v Kopru, ne  
na primer v Novi Gorici, Mariboru ali Trstu, kjer ste že 
režirali?
Koper	je	obmejno	mesto	in	vsaj	zame	mesto	
strpnih	ljudi.	V	njem	se	že	od	nekdaj	mešajo	
različne	narodnosti	in	z	njimi	različne	kulture,	
zato	lahko	le	od	tam	izhajajo	tolerantnejše	misli	
do	drugih	in	drugačnih.	Če	bi	to	Randazzovo	
besedilo	režirala	v	Ljubljani,	kjer	so	hkrati	
	potekali	protesti	proti	migrantom	in	shodi	za	
migrante,	bi	občinstvo	predstavo	doživljalo	kot	
kazanje	s	prstom	v	nasprotnike	pribežnikov,		
s	čimer	bi	se	uprizoritev	nevarno	približala	
»dnevno	političnemu	gledališču«,	s	tem	pa	po
drejanju	estetskih	načel	političnim	namenom	
in	širjenju	politične	ideje.	Gledališče,	ki	ljudi	
obsoja	zaradi	njihovega	drugačnega	razmišlja
nja,	me	ne	zanima,	verjamem	pa	v	gledališče,	
ki	zna	prodreti	v	globlje	plasti	človekovega	duha.	
Prepričana	sem,	da	bo	uprizoritev	pri	občin
stvu	v	Kopru	naletela	na	drugačen	odziv	kot	
tam,	kjer	so	bili	ljudje	priča	dogodkom	in	zato	
razdeljeni	na	tiste	»za«	in	tiste	»proti«.

Četudi na te ali one v uprizoritvi ne kažete s prstom, 
se bo v njej najbrž prepoznal vsak, ki ...
Ne	smemo	se	slepiti;	to	je	predstava	o	nas,	in	
nekateri	se	bodo	v	njej	prepoznali,	tudi	tisti,		
ki	se	imajo	za	bolj	odprte,	strpnejše.	Ti	si	bodo	
morda	priznali	(podobno	kot	študentka	Luss,	
najbolj	pozitiven	lik	v	predstavi,	ki	na	Zugino	
vprašanje	—	Niti ti jih nočeš?	—	zelo	pošteno		
in	pogumno	odgovori	—	Ne.),	da	kljub	njihovi	
tolerantnosti,	migrantov	le	ne	bi	imeli	pred	svo
jimi	hišnimi	vrati.	Prsta	torej	ne	smemo	lice
mersko	usmeriti	v	drugega,	še	preden	si	sami	
ne	odgovorimo	na	vprašanje	o	svojem	odnosu	
do	migrantov,	o	strahu.	Prav	s	tem	vprašanjem	
gledalce	nagovarja	tudi	predstava:	koliko	je		
v	navadnih,	povsem	običajnih	ljudeh	ta	strah	
prisoten	tako,	da	se	ti	lahko	spremenijo	in	po
stanejo	pošasti.

Strah človeku ni lasten. Zakaj torej strah pred mi
granti, tujci?
Zaradi	posploševanja	dejstev	o	beguncih.	
	Vsakršno	posploševanje	o	njihovih	navadah		
in	običajih,	veroizpovedi	ali	svetovnem	nazoru	
je	lah	ko	škodljivo	in	vodi	v	fašizem,	nacizem,	
totalitarizem,	k	ponavljanju	najhujših	trenut
kov	iz	zgodovine	20.	stoletja.	V	Zadru	smo		
bili	nedavno	priče	strašljivemu	posploševanju	
mnenj	o	desetih	sirijskih	migrantskih	druži
nah,	ki	naj	bi	se	integrirale	v	lokalno	okolje.	

Odzivi	tamkajšnjih	prebivalcev	so	bili	zastrašu
joči,	slišati	je	bilo,	da	bodo	migranti	vdirali	v	
njihova	stanovanja,	celo	to,	da	bodo	posiljevali	
njihove	žene.	Šele	takrat,	ko	so	mediji	objavili	
fotografije	družin	in	so	Zadrčani	spoznali,	da	
so	sirijske	družine	takšne	kot	naše,	so	se	stra
sti	umirile.	Številni	so	spremenili	dotedanje	
mnenje	o	beguncih	in	si	priznali,	da	so	tudi	oni	
tako	kot	mi	—	ljudje.	Mislim,	da	je	čas,	da	zno
va	poiščemo	Človeka	v	ljudeh.

Ko govoriva o Randazzovem Za blagor vseh ljudi, 
 govoriva tudi o rasizmu, homofobiji, norosti, ignoran
ci, lažni krščanski morali, predvsem pa o sovraštvu 
do tujcev, ki so, kakor je v uvodu zapisal Randazzo, 
»nevarni že po definiciji«. Kaj je tisto, kar jih dela 
 nevarne?
Strah!	Niso	nevarni,	za	takšne	so	jih	zaradi	
strahu,	ki	ga	vzbujajo	v	njih,	označili	prebivalci	
»lepega,	mirnega	katoliškega	naselja«,	ki	ga	
spremlja	ta	nesreča,	da	leži	ob	reki,	ki	jo	vsako
dnevno	poskušajo	preplavati	prebežniki.	Tako	
kot	strah	pred	drugim	in	drugačnim	vpliva	na	
človekova	dejanja	v	realnem	svetu,	vpliva	tudi	
na	reakcije	Randazzovih	protagonistov.	Postal	
je	najmočnejše	orodje	manipulacije	in	se	že	
zapisal	v	našo	DNK.	Zaradi	strahu,	je	naš	to
lerančni	prag	vsak	dan	nižji,	mi	pa	ostajamo	
vedno	bolj	zaprti	v	svoje	male	svetove.	Danes	
sem	znova	prebrala	Randazzov	uvod	k	besedi
lu,	v	katerem	je	zapisal,	da	nikoli	ne	bo	kričal	
‚na	pomoč!‘	zaradi	nekoga	samo	zato,	ker	je	
drugačen	kot	on,	in	nato	doda,	da	upa,	da	ni	
edini.	Ob	tem	sem	se	spomnila	na	eno	svojih	
najljubših	pesmi	Imagine.	Tudi	v	njej	John	Len
non	poje,	da	ni	edini,	zato	pesem,	ki	je	nastala	
leta	1969,	simbolično	predhodi	vsem	tem	do
godkom.	Ljudje	se	danes	mrzlično	zapiramo		
v	naše	male	svetove	udobja	in	luksuza,	ki	ju	
ponuja	zahodna	civilizacija,	in	zavračamo	vse,	
kar	bi	nas	lahko	ogrozilo.	Tako	daleč	smo	že	
zabredli,	da	ne	moremo	več	reči	Vem, da nisem 
edini,	temveč	Upam, da je tu še kdo!	Ta	misel	mi	
jemlje	pogum	in	zato	mislim,	da	moramo	upri
zarjati	besedila,	kot	je	Randazzovo.

Gre pri protagonistih Blagra za rasizem ali vsesplošno 
sovraštvo do tujcev in neznanega?
Njihov	strah	je	strah	pred	drugimi	in	drugač
nimi,	zato	je	njihovo	sovraštvo	usmerjeno	v	vse	
in	vsakogar	—	od	Slovanov,	Romov,	Judov	in	
Filipincev	do	narkomanov	in	istospolnih	oseb.	
V	že	omenjenem	uvodu	Randazzo	tudi	zapiše,	

da	za blagor vseh naših ljudi vendarle nismo vsi 
enaki,	s	čimer	izrazi	upanje,	da	so	na	svetu	še	
vedno	odprti	in	tolerantni	ljudje,	boljši	kot	nje
govi	protagonisti.	Prav	zaradi	takšnih	se	tudi		
v	resničnem	življenju	vedno	bolj	oži	prostor	
tistih,	ki	so	kakor	koli	drugačni.	Žal	jim	sledimo	
tudi	mi;	na	Hrvaškem	smo	preživeli	vojno,	toda	
takrat	nisem	občutila	toliko	rasnega,	verskega	
ali	drugega	sovraštva,	kot	ga	pri	ljudeh	obču
tim	danes.	Tudi	zaradi	tega	je	Randazzovo	
	besedilo	iz	sredine	devetdesetih	let	prejšnjega	
stoletja	vsaj	zame	—	vizionarsko.	

Prevzema strah pri Randazzu vlogo antagonista?
Da.	Od	pamtiveka	se	človek	odziva	iz	strahu;	
strahu	pred	levom	ali	medvedom,	še	najbolj		
iz	strahu	pred	drugim	človekom,	kar	pomeni,	
da	se	nismo	oddaljili	od	primarnega	živalskega	
instinkta.	Tudi	na	dejanja,	akcije	in	reakcije	
Randazzovih	likov	—	predvsem	Schweia,	Topfa,	
Anscha	in	Zuma	—	vpliva	strah,	zato	se	morajo	
ti	nenehno	spopadati	z	lastnimi	predsodki.	In	
avtor	dobro	ve,	da	dejanj,	ki	jih	pri	ljudeh	pov
zroči	strah,	ni	mogoče	ustaviti	vse	do	tragične
ga	konca.	Podobno	kot	bi	po	pobočju	zakotalili	
snežno	kepo,	ki	bi	postajala	vse	večja,	dokler	
ne	bi	v	dolini	povzročila	katastrofe.	Tu	pa	že	
lahko	govorimo	o	psihologiji	množic.

Za blagor vseh ljudi se konča s smrtjo, torej tragično, 
vendar bi ga — tudi zaradi komičnih trenutkov — težko 
označili za tragedijo. Kako besedilo »berete« vi?
Če	sprašujete	po	žanru,	bi	ga	označila	za	dramo.	
Humorna	in	komična	mesta	v	besedilu	smo	v	

predstavi	izkoristili	tako,	da	leta	bolj	kot	ko
mično	učinkujejo	grobo,	včasih	kruto.	Takšen	
preobrat	omogoča	tudi	scenski	prostor	(sceno
grafka	Lina	Vengoechea	na	odru	nikoli	ne	ust
varja	»dobesednega«	prostora,	temveč	vedno	
svet,	ki	je	tokrat	nadvse	ljubek),	zaradi	katere
ga	komični	trenutki	pri	gledalcu	ne	vzbujajo	
več	smeha.	Humor	se	v	naši	uprizoritvi	vzpo
stavlja	kot	nasprotje,	ki	brezhibno	urejen	in	
»normalen«	svet	prebivalcev	obmejnega	zasel
ka	prikaže	v	zelo	slabi	luči.	Nekatere	situacije	
so	same	po	sebi	tudi	groteskne,	toda	v	načinu	
igre	in	v	režiji	smo	se	groteski	—	tudi	zato,	ker	
jo	občinstvo	prevečkrat	vnaprej	povezuje	z	
lahkotnejšim	žanrom	—	izognili.

Z izjemo dveh likov vsi drugi v dogajanje ne vstopajo  
s predzgodbami, nihče od njih se v toku dogajanja ne 
spremeni, ob koncu so prav takšni kot na začetku. 
Lahko pri Randazzu govorimo o tipih, manj o likih?
Zagotovo	Randazzovi	»junaki«	predstavljajo	
nekakšne	obrazce,	modele	razmišljanja	in	de
lovanja,	toda	ker	v	gledališču	vedno	stremimo	
k	temu,	da	iz	tipiziranih	značajev	ustvarimo	
kompleksne	ljudi	iz	krvi	in	mesa	z	vsemi	nji
ho	vimi	napakami,	je	bila	to	tudi	tokrat	naša	
igralska	naloga.	Želela	sem	narediti	predstavo,	
v	kateri	bodo	gledalci	spremljali	sebi	podobne	
ljudi,	ne	manifesta,	v	katerem	bodo	liki	pred
stavljali	politične	ideje!	Liki	nam	morajo	biti	
podobni;	vse,	kar	se	namreč	dogaja	v	drami,		
se	dogaja	pri	nas,	se	dogaja	danes	in	se	bo	
	zgodilo	tudi	jutri!

Posebnost Randazzovega pisanja je besedilo povsem 
brez ločil (prevajalec Marko Sosič jih je v soglasju  
z avtorjem v prevodu zapisal), replike, ki se »lomijo« 
in izolirajo posamezne besede, zaradi česar besedilo 
na prvi pogled spominja na zapis v verzih. Kako tako 
zapisano besedilo vpliva na govorno interpretacijo?
Pri	govorni	interpretaciji	smo	sledili	logiki	
	slovenskega	stavka	in	jezika,	grafična	podoba	
teksta,	ki	res	spominja	na	verzno,	pa	nam	je	
bila	v	pomoč	pri	vsebinski	členitvi,	členitvi	na	
teme,	poante,	včasih	tudi	na	to,	kje	igralec	na
redi	premor,	kdaj	vdihne	...	Avtorjevi	členitvi	
besedila	nismo	slepo	sledili,	saj	je	sam	zapisal,	
da	je	to	storil	zaradi	nekakšne	večje	igralske	
svobode,	da	vsak	sam	strukturira	pomen,	smi
sel	stavka.	Naš	pristop	je	bil	zato	precej	svo
boden.

Vrniva se na začetek najinega pogovora. Ste, preden 
ste besedilo predložili Gledališču Koper, pomislili, da 
bi ga uprizorili v Splitu, kjer ustvarjate in živite?
Nisem.	V	nasprotju	s	Slovenijo	se	je	Dalmacija	
izognila	migrantskemu	valu,	zato	bi	bila	upri
zoritev	v	splitskem	gledališču	za	tamkajšnje	
občinstvo	manj	privlačna,	toda	zaradi	intrigant
ne	tematike	zagotovo	odmevna.	Split	begunske	
problematike	ne	pozna,	zato	sem	prepričana,	
da	je	to	besedilo	bolje	igrati	tam,	kjer	obstaja	
konkreten,	begunski	kontekst.	Razočarana	pa	
ugotavljam,	da	je	del	Splitčanov	do	drugačnih	
in	drugače	mislečih	zelo	nestrpen	in	v	kontek
stu	najrazličnejših	sovraštev	podoben	Randaz
zovim	»junakom«.	Žalostno!

Slovence bolje spoznavate od leta 1995, ko ste  
prvič režirali v Sloveniji. Kam bi nas na lestvici tole
rantnosti uvrstili? 
Visoko,	čeprav	lahko	ocenjujem	le	posamez
nike	in	sodelavce,	ki	jih	poznam	iz	gledališč	in	
vem,	da	imamo	podobni	svetovni	nazor	in	po
dobno	razmišljamo.	O	vaši	razmeroma	visoki	
tolerantnosti	lahko	sklepam	iz	medijev,	o	njej,	
to	sem	že	omenila,	govori	tudi	zgodovina	Istre.

Lanska anketa med Slovenci je pokazala, da Slovenec 
ne bi imel za soseda najprej narkomana, nato alkoho
lika in cigana. Koga po vašem mnenju ne bi imel za 
soseda povprečen Evropejec?
Zagotovo	emigranta.	V	velikih	evropskih	mestih	
se	dandanes	številni	pritožujejo,	recimo	Fran
cozi	v	Marseillu,	da	živijo	v	okupiranih	mestih,	
saj	so	se	po	ameriških	»vzorih«	tam	razvile	
	četrti,	v	katere	si	celo	policija	ne	upa	več.	Gre	
za	kompleksno	problematiko	in	strinjam	se		
s	Slavojem	Žižkom,	ki	je	nekoč	dejal,	da	bi	
	beguncem	—	ne	glede	na	njihove	medsebojne	
spore,	civilizacijske	dosežke	in	kulturološko	
dediščino	—	morali	podeliti	(in	omejiti)	univer
zalne	človekove	pravice:	pravico	do	šolanja,	
dela,	zdravstva,	verskega	in	političnega	izraža
nja,	urediti	pravice	za	ženske	in	tako	naprej.	
Svet	bi	se	moral	o	teh	pravicah	dogovoriti	in	
jih	spoštovati	povsod.	Šele	takrat	bi	postali	en	
svet.

Za konec: so vrtni palčki, ki jih vidimo na odru, 
 ne kakšna simbolika srednjeevropskega prostora  
ali  metafora za mentalno pritlikavost prebivalcev 
 zaselka?
Tako	prvo	kot	drugo.	Pa	tudi	simbol	naših	
	malih	svetov,	v	katere	se	zapiramo,	so,	simbol	
našega	kramarskega	mikrokozmosa	in	naših	
skrbi	zanj.	Simboli	na	odru	—	od	(božjega)	
	jagnjeta	do	žice	—	so	jasni	in	najbrž	ne	potre
bujejo	obširnejše	razlage.	❚ Miha L. Trefalt

V	Kopru	na	dan	generalke,	ko	sta	pri	nezakonitem	preč
kanju	hrvaškoslovenske	meje	v	Kolpi	utonila	dva		Alžirca,	
na	Hrvaškem	pa	so	v	bolnico	sprejeli	tri	ilegalne	prebež
nike,	poškodovane	pri	skoku	z	mosta	čez	Mrežnico.	

Človekova dejanja
narekuje strah

Pogovor z režiserko Nenni Delmestre  
pred premiero drame Za blagor vseh ljudi
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Jaz	sem	središče	vesolja.	In	kdor	koli	trdi	
kar	koli	drugega,	se	prav	gotovo	moti.	To,	
da	se	sonca	in	lune,	protoni	in	elek	troni,	
ozvezdja	in	meglice,	črne	luknje	in	nevtron

ske	zvezde	vrtijo	okoli	mene,	ni	mnenje,	tem
več	dejstvo.	Trdna	resničnost,	ki	se		potrjuje	
vsak	trenutek,	ko	iz	sebe	pogledam	v	zunanji	
svet.	Ker	je	tako,	je	povsem	nepomembno,	
kako	velik	je	univerzum	in	kje	so	njegove	meje.	
Ni	važno,	ali	se	širi	ali	krči.	Po	vsem	zanemar
ljivo	je,	da	vsebuje	milijarde	drugih	nebesnih	
teles.	Ker	se	je	očitno	iz	mene	za	čel	veliki	pok,	
je	vse,	kar	se	je	zgodilo	po	tistem	usodnem	
	mikroskopsko	majhnem	delčku	časa,	zgolj	in	

V	majhni	slovenski	vasi	na	severni	meji	je		
v	gruči	stalo	kakšnih	1.000	ali	1.500	ljudi.	Dan	
je	bil	hladen	in	vlažen.	Bili	so	razboleli	od	več
urnega	stiskanja	v	zaprtih	vagonih	in	utrujeni	
od	dolgega	pešačenja	z	železniške	postaje.	
Očetje	so	mlajše	otroke	držali	v	naročju,	starej
ši	so	se	naslanjali	na	matere.	Policisti	so	okrog	
skupine	naredili	krog	tako,	da	so	ljudem	obra
čali	hrbet.	Nosili	so	avtomatske	puške,	nepre
bojne	jopiče	in	čelade,	tako	svetleče,	da	je	bilo	
povsem	jasno,	kako	poredko	jih	vzamejo	iz	
omare.	Bili	so	sveže	obriti,	policisti,	policistke	
pa	lepo	počesane.	Dišali	so	po	jutranji	kopal
nici,	zato	je	bil	vonj	po	umazanih	nogah	in	

nimi	stranišči	in	mlekom	v	prahu,	sta	stala	
uniformiranca	in	s	stisnjenimi	obrvmi	počasi,	
prav	počasi,	pregledovala	dokumente.	

Vojak,	ne	star	ne	mlad,	verjetno	razmeroma	
slabo	plačan,	je	pred	ograjo	skušal	poskrbeti	
za	vesoljni	red.	Vrniti	nekaj	civiliziranosti		
v	tisti	smrdljivi	kaos.	Na	ljudi	je	kričal,	naj	se	
postavijo	v	vrsto.	»Naredite	pet	vrst,«	je	ponav
ljal	z	vedno	višjim	glasom,	ponovil	ukaz	v	
	polomljeni	angleščini	ter	tu	pa	tam	moškega	
ali	žensko	prijel	za	ramena	in	ju	nežno,	toda	
odločno	porinil	ali	potisnil	na	pravo	mesto.		
V	dolgi	množici	so	ljudje	hitro	izgubili	vsakršno	
orientacijo	in	občutek	za	vzporednost.	Zato	so	
se	vrste	podirale,	vojak	pa	je	zmajeval	z	glavo,	
se	oziral	h	kolegom,	jim	mežikal	in	zmigoval		
z	rameni.	Kaj	boš	z	ljudmi,	ki	se	ne	znajo	niti	
postaviti	v	vrsto.	Nekaj	metrov	naprej	je	pre
vajalec,	prostovoljec,	z	megafonom	ponavljal	
navodila	v	arabskem	jeziku.	Velikokrat	je	rekel	
prosim	in	hvala	ter	skušal	ohraniti	vedri,	po
mirjujoči	ton.	Toda	ni	prav	veliko	pomagalo.	
Čisti,	urejeni,	razgledani,	civilizirani	ljudje	so	

Jaz že ne bom jedla rib,  
ki jedo begunce

Marko Sosič — Pisatelj in režiser 

Po diplomi na zagrebški Akademiji za gledališče, film in televizijo je 
režiral v slovenskih in italijanskih gledališčih ter na televiziji, bil je 

umetniški vodja Primorskega dramskega gle
dališča v Novi Gorici (1991—1994) ter dva
krat ravnatelj in umetniški vodja Slovenskega 
stalnega gledališča v Trstu (1999—2003 in 
2005—2009); v sezonah 2003/2004 ter 
2004/2005 je opravljal funkcijo selektorja 
festivala Borštnikovo srečanje, po letu 2010 
in 2011 pa je letos spet postal selektor 
 Tedna slovenske drame.

Leta 1990 je izšel njegov knjižni prvenec, 
zbirka novelet Rosa na steklu, sledila je 
 avtobiografska gledališka kronika Tisoč dni, 
dvesto noči (1996), nato njegov prvi roman 
Balerina, Balerina (1997). Sledili so roman 
Tito, amor mijo (2005), zbirka kratkih zgodb 

Iz zemlje in sanj (2011), roman Ki od daleč prihajaš v mojo bližino 
(2012) in Kratki roman o snegu in ljubezni (2014); z vsakim od 
 romanov se je avtor uvrstil med finaliste za nagrado kresnik. Njego
va dela so bila prevedena v italijanščino, francoščino, angleščino, 
nemščino, ruščino, hrvaščino in srbščino ter večkrat nagrajena.

V polje gledališkega ustvarjanja Marko Sosič vstopa kor režiser, 
avtor in prevajalec; na slovenskih odrih je podpisal skoraj 30 upri
zoritev, je avtor dveh otroških iger in dramskega besedila Grozljiva 
lepota ter prevajalec Spira Scimoneja, Tomassa Santija, Fausta 
 Paravidina in Ivana A. Gončarova; Randazzova igra Za blagor vseh 
ljudi je njegov šesti prevod za gledališki oder.

Predlani je po lastnem scenariju posnel svoj celovečerni prve
nec Komedija solz. ❚

Matevž Biber — Dramski igralec, član Drame  
SNG Maribor. 
Po diplomi na AGRFT v Ljubljani, kjer je študiral pod mentorskim 
vodstvom Jožice Avbelj in Dušana Mlakarja, je svojo poklicno  
pot nadaljeval v plesnogledaliških projektih (ne)institucionalnih 
 gle dališč, sodeloval pri PreGlejevih bralnih uprizoritvah, vodil sred
nješolske gledališke projekte in dejavno podpiral improvizacijsko 
gledališče.

Leta 2007 je postal član mariborske Drame. Med številnimi 
 prepričljivimi odrskimi stvaritvami velja poudariti naslednje: bil je 
Dan v uprizoritvi Od blizu, Tyltyl v Modri ptici, Michael v Ženski, ki 
sem ji bral, Gospod Biber v predstavi Večno mladi, Nik v Čarovnici 
iz Zgornje Davče. Sodeloval je v dveh uspešnih projektih Jerneja 
Lorencija Veter v vejah borov in Zborova
nje ptic ter v Drakuli in igral naslovni vlogi 
v uprizoritvah za mlajše občinstvo Guliver 
in Vilinček. V lanski sezoni je kot Major 
 nastopil v uprizoritvi Strni ševih Ljudožer
cev, za katero je umetniški kolektiv na 52. 
Festivalu Borštnikovo srečanje 2017 prejel 
Borštnikovo nagrado.

Nastopil je v epizodnih vlogah v televi
zijskih serijah Ena žlahtna štorija in Mame, 
v celovečernem filmu Mihe Knifica Vztraja
nje je igral Duhovnika. Pod okriljem gledali
šča Glej je nastopil v uprizoritvah Misterio 
Bufo Vladimirja Majakovskega in Janezov 
pasijon Marka Bratuša (obe v Bratuševi 
režiji); kot mentor je pa prav tako pod okriljem gledališča Glej  
v sodelovanju z JSKD sodeloval pri projektih Glej, Študent teater!  
in G2G. Na povabilo Valentine Turcu je sodeloval z baletom SNG 
Maribor v predstavi Nevarna razmerja. ❚

Prvič v Gledališču Koper

Foto: Drama SNG Maribor / Damjan Švarc

Foto: Zdravko Primožič / FPA

Francesco Randazzo 
V Kataniji na Siciliji rojeni režiser, pisatelj in dramatik Francesco Randazzo (1963) danes 
 velja za enega najbolj izvirnih in večkrat nagrajenih italijanskih gledaliških ustvarjalcev. 
 Sprva se je izobraževal na gledaliških delavnicah domačega gledališča (Stalno gledališče 
Katanije), na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pa je diplomiral na Narodni akade
miji dramske umetnosti Silvio D’Amico v Rimu.

Režirati je začel konec osemdesetih, prvo dramsko besedilo je napisal leta 1990. Danes 
piše in objavlja kratke zgodbe, romane in poezijo (sam pravi, da je literatura zanj nekakšno 
prosto pristanišče pred gledališkim svetom), njegova dela so prevedena v španski, češki, 
francoski, angleški in hrvaški jezik ter uprizarjana v Evropi, Kanadi, ZDA in Južni Ameriki. 

Kot pedagog na javnih in zasebnih šolah ter delavnicah v Evropi in ZDA poučuje dramsko 
igro, gledališko režijo, zgodovino gledališča in kreativno pisanje. V sezoni 1993/94 je v Rimu 
ustanovil gledališkoglasbeni laboratorij Compagnia degli Ostinati — Officina Teatro, s sede
žem v Rimu in Sirakuzah, ki ga danes tudi umetniško vodi.

Drama Za blagor vseh ljudi je bila krstno uprizorjena leta 1996. Randazzo je zanjo tega 
leta prejel nagrado Candoni in se uvrstil med finaliste za nagrado Premio Fondi La Pastora. 
Leta 2001 je to dramsko besedilo režiral v Italijanski drami HNK Ivan pl. Zajc na Reki.  
Za blagor vseh ljudi je njegovo prvo besedilo na slovenskih gledaliških odrih. ❚

samo	naključna	in	zamenljiva		posledica.	Ne	
glede	na	to,	kako	velika	je	eks	plozija	ali	kako	
svetel	je	meteorski	dež,	tudi	če	trčita	dva	pla
neta	ali	ena	galaksija	požre	drugo,	pa	čeprav	v	
tkanini	prostorčasa	nastane	velikanska	luknja,	
skozi	katero	odtekata	zgodovina	in	prihodnost,	
od	tod,	z	mojega	opazovalnega	stolpa,	je	vse,	
kot	bi	v	balkanski	baladi	o	lju	bezni	in	smeteh	
rekel	Bora	Đorđević,	»samo	epizoda«.	

Proti	temu	je	vsakršna	zahteva	po	politični	
korektnosti	popolnoma	nemočna.	Bilo	je	na	
tisoče	filozofov,	in	še	toliko	jih	bo	prišlo,	ampak	
nobenemu	se	ne	bo	uspelo	dotakniti	najstarej
šega	in	najbolj	univerzalnega	od	pravil:	v	res
nici	sem	jaz	edino,	kar	obstaja.	

V	Jadranskem	morju	živi	približno	430	vrst	
rib.	V	Sredozemlju	še	veliko	več.	Na	razmeroma	
majhnem	koščku	morja,	ki	v	imenu	nosi	besedo	
sredi,	iz	časov,	ko	so	ljudje	najbrž	verjeli,	da	
živijo	na	obalah	središča	sveta,	je	v	zadnjih	šti
rih	letih	krute	smrti	umrlo	več	kot	15.000	ljudi,	
od	tega	nekaj	več	kot	3.000	otrok.	Pridna	itali
janska	gospodinja,	zaskrbljena	za	svoje	telesno	
in	duševno	zdravje	ter	srečo	svojih	na	vespah	
sedečih,	z	mobilnimi	telefoni	obsedenih,	bolj	
ali	manj	odraslih,	otrok,	je	zato,	marsikatera	
tudi	javno,	oznanila,	da	ne	bo	več	kuhala	rib.	
Ni	hujšega,	kot	da	na	mizi	poštene	bogaboječe	
evropske	družine	pristane	nesramni	brancin,	
ki	je	prej	pojedel	prst	še	bolj	nesramnega	nige
rijskega	petletnika	»Otroci,	seveda.	Na	stotine.	
Na	tisoče	otrok	nezakonitih	pribežnikov.	Vsi		
k	nam.	Vsi	na	cesti.	Vse	polno,	vse	polno	lepih,	
malih,	rdečeličnih	in	nasmejanih	otročičkov,«	
svari	častitljivi	doktor	Kopf.	

	zamujenih	plenicah,	ki	je	prihajal	izza	njihovih	
hrbtov,	še	toliko	bolj	rezek	in	tuj.	

Gruča	se	je	počasi	pomikala	proti	namišlje
ni	črti,	označeni	s	premičnimi	železnimi	ogra
jami,	kakršne	se	običajno	uporablja	na	rock	
koncertih,	političnih	shodih	in	športnih	prire
ditvah.	Odprtina	je	bila	ena	sama	in	tako	ozka,	
da	se	je	skoznjo	posameznik	prerinil	s	težavo.	
Ob	tisti	luknji,	ki	je	križišče,	nad	katerim	je	
katoliška	cerkvica	stala	spokojna	in	rahlo	tre
bušasta,	ločevala	od	šotora	s	paštetami,	kemič

se	srečali	z	umazano	in	smrdljivo	hordo	div
jakov.	Razmerja	so	bila	vzpostavljena	in	ni	
	filozofa	na	svetu,	ki	bi	jih	lahko	popravil.	
	Mimogrede,	če	je	tistega	dne	pred	nekaj	leti		
na	asfaltu	pri	Šentilju	bil	kakšen	filozof,	je	stal	
v	tretji	od	petih	vrst.	Na	slabi	strani	ograje.	

Seveda	je	zmajevanje	z	glavo	prijetno	opra
vilo.	Bolj	ali	manj	vseeno	je,	komu	ga	name
nimo.	Vedno	nas	zadovolji	in	pomiri.	Svoj	po
ložaj	središča	stvarstva	pač	vsak	človek	brani	
drugače.	Nekateri	kričijo,	da	so	begunci	uma
zana	golazen,	drugi,	da	so	policisti	fašistična	
zalega.	Eni	se	zaklinjajo,	da	bodo	prišleki,	no,	
vsaj	tisti,	ki	jim	uspe	pobegniti	brancinu,	za	
vedno	spremenili	našo	kulturo,	drugi	pravijo,	
da	novi	konzervativizem	uničuje	težko	pribor
jeno	evropsko	svobodo.	Drug	drugemu	očitajo	
ozkosrčnost	in	naivnost,	zločine	proti	človeč
nosti	in	hudodelstva	proti	rodu	in	domovini.	
Ampak	kakšen	smisel	ima	vsa	ta	strastna	vroča	

zgroženost?	Je	kaj	več	kot	zvezdni	utrinek?		
Ko	stojimo	na	ploščadi	vsak	svojega	stolpa.	Ali	
niso	tisti	ljudje,	ki	so	se	prestopali	pod	šentilj
sko	cerkvijo	in	v	Rigoncih	korakali	čez	polje		
v	spremstvu	policistov	na	konjih,	se	smehljali	
ženskam	z	rokavicami	iz	lateksa	in	kirurškimi	
maskami	čez	obraz,	samo	epizoda?	

Jaz	sem	središče	vesolja,	in	ker	sem	začetek	
ter	vzrok	vsega,	sem	očitno	tudi	krona	stvar
stva.	Najvišji	dosežek	evolucijskega	toka.	Zad
nji	klin	na	biološki	lestvi.	En	korak	pred	popol
nostjo.	Tudi	če	Bog	ponovno	zgradi	Babilonski	
stolp	in	razprede	pomešane	jezike.	In	tudi	če	
vzame	največji	megafon	in	nas	nagovori	v	člo
veški	pra	govorici,	se	to	ne	bo	spremenilo.	

Ko	je	tržaški	pisatelj	Claudio	Magris	pisal	
svoje	monumentalno	delo	Donava,	se	ni	mogel	
izogniti	spoznanju	o	neizmerni	krutosti	sveta.	
V	njegovo	občutljivo	pisateljsko	dušo	je	kot	
	silovit	val	udarilo	zlo,	ki	ga	pod	svetlimi	kitami,	
izvezenimi	naborki	in	izrezljanimi	napušči	
skriva	srednja	Evropa.	Ta	hecni	konglomerat,		
v	katerem	so	se	različni	in	drugi	dopolnjevali	

Foto: Jaka Varmuž

Foto: Jaka Varmuž

Foto: Jaka Varmuž Foto: Jaka Varmuž

Foto: Jaka Varmuž



76

Jože Hrovat — Dramski igralec,  
član SNG Nova Gorica. 
Po študiju na AGRFT v Ljubljani se je zaposlil 
v novogoriškem gledališču, ki mu je ostal 
zvest štiri desetletja. Nastopil je v 100 upri
zoritvah, v nekaterih igral več vlog. Med 
 takšnimi sta bili zelo odmevni komorna igra 
Dva, v kateri se je levil skozi kar enajst vlog, 
in velika freska Medtem, nagrajena kot 
 najboljša predstava Borštnikovega srečanja. 
Sooblikoval je še dve uprizoritvi, ki sta bili 
nagrajeni kot najboljši na Borštnikovem 

 srečanju, bil je Srčni fant v Ljudožercih in Brodin v Rdečih nosovih. 
Sodeloval je v še več izstopajočih ansambelskih uprizoritvah, med 
njimi so Mesec dni na kmetih, Cyrano de Bergerac, Krst pri Savici, 
Ljubezen dobrega moža, Tistega lepega dne, Kobilice ali Moj oče 
igra loto, Ondina ... Za dramsko igro je prejel priznanje ZDUS  
za vlogi Jerneja v Vorancu in Guya Jonesa v Razglašenem zboru 
(1991) ter nagrado žlahtni komedijant za vlogo v skupini rokodel
cev v Snu kresne noči na Dnevih komedije (2003). Posebej izsto
pa joče so bile tudi kreacije v uprizoritvah Dolgega dne potovanje  
v noč (Edmund Tyron), Ta nori dan (Figaro), Ni tako slabo kot zgleda 
(Gerald Allsop in George Hills), Glengarry Glen Ross (Dave Moss), 
Neskončni šteti dnevi (Ata) ter Stari ko zemlja ... (Monroe).

Igral je v ameriškem celovečercu Železni križec, nemškem 
 TVfilmu Belo in črno kot dnevi in noči ter v slovenskih filmih, na
daljevankah in TVfilmih Bele trave, To so gadi, Prva šolska naloga, 
Draga moja Iza, Dražgoška bitka, Nasvidenje v naslednji vojni, 
 Dediščina, Rodna letina, P. S. — Prstan, Primož Trubar, Rudolf 
 Maister, Očeta Vincenca smrt, Heretik, Sladke sanje.

Kot režiser je ustvaril vrsto odličnih ljubiteljskih predstav, največ 
v Prosvetnem društvu Štandrež. ❚

Štirikrat žlahtni Trač

S podelitvijo nagrad se je sredi marca v Celju 
končal 27. festival Dnevi komedije, na katerem 
se je v tekmovalnem programu v 17 festival
skih dneh zvrstilo osem predstav. 

Slavili smo Gledališče Koper in Mestno 
gledališče ljubljansko z mjuziklom Trač 
 Gašperja Tiča in Davorja Hercega v režiji Jake 
Ivanca in Gašperja Tiča, ki je postal žlahtna 
komedija 2018 tako po izboru strokovne žirije 
kot po izboru občinstva; igralca Uroš Smolej 
in Iva Krajnc Bagola pa sta (tudi) za vlogi, od
igrani v Traču, prejela naziva žlahtna kome
dijanta.

Stoječe ovacije 
Alanu Fordu v Splitu

Februarja je Gledališče Koper z uprizorit
vijo Harlingovih Jeklenih magnolij z velikim 
uspehom gostovalo na odru HNK Zadar,  
z uprizoritvijo satiričnoglasbene komedije 
Alan Ford (v koprodukciji s Kamernim tea
trom 55 iz Sarajeva) pa se je 11. februarja 
pred razprodano dvorano HNK Split po
klonilo spominu na nedavno preminulega 
Predraga Lucića, ki bi le dan po gostovanju 
praznoval svoj 54. rojstni dan. 

Uprizoritev,	v	kateri	nastopa	devet	
igralcev,	je	660	gledalcev,	toliko	
jih	namreč	sprejme	splitsko	gle
da	lišče,	odlično	sprejelo,	igralce		

z	aplavzom	večkrat	nagradilo	že	na	odprti	
sceni	in	jih	po	koncu	—	ko	je	nad	prizoriš
čem	zasijal	portret	Predraga	Lucića	—	

Priznanje Občine Laško 
igralcu Roku Matku

Ob	slovenskem	kulturnem	praz
niku	so	v	Laškem	tudi	letos	
podelili	priznanja Antona 
Aškerca,	ki	jih	Občina	Laško	

podeljuje	za	posebne	dosežke	na	področ
ju	kulture.	Med	tremi	dobitniki	priznanja	
je	bil	tudi	član	našega	gledališča,	v	Hudi	
Jami	pri	Laškem	rojeni	dramski	igralec	
Rok	Matek,	ki	je	priznanje	prejel	za	dol
goletno	uspešno	poklicno	delovanje	na	
področju	kulture.	V	obrazložitvi	so	še	
	zapisali,	da	»kljub Rokovi polni zaposleno
sti, ni nikoli pozabil domačega kraja, kjer  
v svojem prostem času sodeluje z različnimi 
društvi pri ustvarjanju kulturnega utripa«.	❚

Martin Vrtačnik — Slovenist in gledališki lektor, 
član MGL 
Leta 2015 je bil oblikovalec govora pri mjuziklu Mamma Mia!,  
leto pozneje pri radijski nanizanki Pri psihiatru (Radio Slovenija). 
Leta 2015 je bil lektor in interpret pri snemanju Nove zaveze  
v avdioobliki, pri katerem je sodelovalo 30 bralcev, v Gledališču 
 Koper pa je v letošnji sezoni kot lektor sodeloval pri uprizoritvah  
za otroke Kekec in Brundagrrrrom! 

Martin Vrtačnik, od leta 2010 kot gledališki lektor zaposlen v 
Mestnem gledališču ljubljanskem, na ljubljanski Filozofski fakulteti 
in na AGRFT pripravlja doktorsko delo z naslovom Vloga gledališke
ga lektorja v sodobnem slovenskem gleda
lišču. Smernice za oblikovanje optimalnega 
in na sodobni jezikovni zavesti temelječega 
odrskega govora objavlja v slovenistični  
reviji Jezik in slovstvo (2012) ter reviji Slavia 
Centralis (2017). Leta 2013 je svoj prispe
vek predstavil na simpoziju o umetniškem 
govoru Govor med znanostjo in umetnostjo, 
udeležuje pa se tudi znanstvenega simpozija 
Obdobja ter Mednarodnega znanstvenega 
srečanja mladih humanistov. 

Od leta 2014 vodi vaje iz fonetike za tujce 
na Seminarju slovenskega jezika, literature 
in kulture, ki ga pripravlja Oddelek za sloveni
stiko Filozofske fakultete. Maja 2015 je fonetične vaje predstavil 
tudi slušateljem na Inštitutu za slavistiko v Gradcu.

V letih 2009 in 2010 se je udeležil izobraževanj in strokovnih 
usposabljanj, ki jih izvaja Izobraževalno središče RTV Slovenija.

Občasno opravlja delo novinarja in bralca na Radiu Center ter 
lektorja dnevnoinformativnega programa RTV Slovenija. ❚

Foto: SNG Nova Gorica / Peter Uhan 

Nagrade Strokovna	festivalska	žirija,	ki	so	jo	se
stavljali	režiser	in	dramatik	Matjaž	
	Zupančič,	režiser	in	umetniški	direktor	
Festivala	Borštnikovo	srečanje	Aleš	

	Novak	ter	gledališki	kritik,	urednik,	pisec	in	
dramaturg	Rok	Bozovičar,	je	mjuziklu	soglasno	
podelila	naziv	»žlahtna	komedija«,	odločitev		
pa	utemeljila	z	besedami:	»Komični mjuzikel 
Trač zaznamuje in odlikuje sijajen izvirni libreto 
avtorja Gašperja Tiča, ki skupaj z glasbo Davorja 
Hercega uokvirja bogato in duhovito odrsko do
gajanje. Predstava je zastavljena ambiciozno in 
 izpeljana na visoki izvedbeni ravni, s širokim in 
bogatim naborom gledaliških izraznih sredstev.  
V zdru ževanju komedije in mjuzikla ustvari polno
krvno in celostno gledališko doživetje.«	Trač	je	
	postal	žlahtna	komedija	tudi	po	presoji	občin
stva,	ki	mu	je	namenilo	oceno	4,8537.

Festivalska	žirija	je	izbrala	tudi	komedi
jantko	in	komedijanta	leta.	Žlahtni	komedijant	
za	leto	2018	je	z	vlogo	Župnika	v	Traču	postal	
igralec	Uroš	Smolej,	ki	je	vlogo	odigral	»z ve li
kim komedijantskim navdihom in tudi z bravu roz no 
igralsko tehniko. Učinkovit in od začetka do konca 
duhovit je tako v dialoških kot tudi pevskih in 
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	nagradilo	s	15minutnim	skandiranjem.	
Najboljša	ilustracija	dolge	vrste	pozitivnih	
tujih	medijskih	odmevov	je	nemara	odlo
mek	obširne	ocene	izpod	peresa	Borisa	
	Pavelića	v	reškem	Novem	listu:	»Vse, kar 
 danes v Evropi in na tleh bivše Jugoslavije naj
bolj cenimo, najdemo tu, v tej predstavi, toda 
umeščeno natanko tja, kamor tudi spada: pred 
strašno sodišče silne in neizprosne, a vselej ele
gantne umetniške satire. Predrag Lucić nas je 
skozi Alana Forda naučil še nečesa: da postaja 
naš kontinent vse bolj podoben cvetličarni  
v ‘pozabljenem kotičku opustele postaje pod
zemne železnice’. Svet torej, ki životari le še v 
epizodah ‘legendarne skupine TNT’, samo pisa
telja, ki bi ga popisal, ni več.«	❚

Foto: Dragan Klarica

Žlahtni direktorski tandem — Katja Pegan in  
direktorica MGL Barbara Hieng — je prevzel nagrado 
žlahtna kome dija po izboru strokovne žirije

plesnih kompozicijah. Obenem mu v svojem liku 
uspe izraziti tudi neko občečloveško dimenzijo«.	
Iva	Krajnc	Bagola	je	postala	žlahtna	komedi
jantka	z	vlogo	Hero	v	Traču	in	z	vlogo	gospe	
Jourdain	v	Žlahtnem meščanu,	prav	tako	v	izved
bi	MGL.	»Z natančno izdelanim igralskim izrazom 
je pokazala poglobljeno obvladovanje tega zahtev
nega gledališkega žanra. V dveh različnih vlogah  
jo odlikujeta jasna, ostra in duhovita igralska pre
zenca ter prefinjen občutek za artizem sodobnega 
gledališkega izraza«,	je	svojo	odločitev	utemeljila	
žirija.	❚

Režiser mjuzikla Trač Jaka Ivanc je prevzel nagrado žlahtna komedija po izboru občinstva

Foto: Ahiv HNK Split

ter	plemenitili,	vendar	tudi	neusmiljeno	klali	med	seboj	v	boju	za	
	prostor	na	svoji	strani	reke.	Magris	je,	veličasten	v	tržaš	ki	gostilni	Alla	
Motonave,	tik	pod	pročeljem	muzeja	Revoltella,	pred	nekaj	leti,	ko	mor
ski	grob	še	zdaleč	ni	bil	tako	strašen,	kot	je	danes,	priznal,	da	veruje		
v	absolutno	dobro.	Ampak	tudi	v	sorazmerno	omejevanje	škode.	Otrok	

Če	je	Sredozemsko	morje	voda	sredi	kopnega,	to	še	toliko	bolj	velja	
za	Jadransko.	Elipsasti	košček	modrine	se	med	Balkanski	in	Apeninski	
polotok	zarezuje	kot	prišlek.	Na	najbolj	severnih	obalah,	na	zadnjih	
	jadranskih	plažah,	se	bodo	domačini	kmalu	slekli	v	kopalke.	Ter	pod	
pristaniškimi	dvigali	in	tovarniškimi	dimniki	razpredali	o	tem	norem	
svetu.	O	tigrastih	komarjih,	ki	so	skoraj	iztrebili	domače,	o	glasnih	tujih	
ladjah,	zaradi	katerih	ponoči	ni	mogoče	spati,	o	železnicah	in	razglednih	
stolpih,	o	ribjih	restavracijah	in	letini	paradižnika.

	Prav	blizu	plaže	se	bo	gledališka	zavesa	dvigala	in	spuščala	na	
	zgodbo,	v	kateri	dobri	državljan	o	tistih	drugih,	ki	prihajajo	čez	reko		
v	zavetju	noči,	reče:	»Enim	včasih	ne	uspe,	ker	je	rečni	tok	prehud	in	jih	
odnese.	Ampak	mi	ne	ubijemo	nobenga.	Umrejo	sami.«	In	prišle	bodo	
tudi	volitve.	Zanesljivo	kot	gledališka	premiera.	Bo	prišel	tudi	volilni	
dan,	na	katerega	bo	zmagal	racionalni	Magrisov	pragmatizem,	ki	kliče		
k	razumnemu	deljenju	in	modremu	razmisleku	o	tem,	kako	družbo	ure
diti	tako,	da	bo	ob	biološko	neizogibnem	boju	za	preživetje	kar	se	le	da	
mila,	pravična	in	enakopravna?	Če	bomo	še	naprej	izbirali	Kopfovo	
	hladno	in	kruto	licemerstvo,	ki	nagrajuje	najbolj	nizkotne	od	nagonov,	
povečuje	trpljenje	in	poglablja	strah,	nas	bo	prej	ali	slej	odnesla	reka.		
In	bomo	umrli	sami.	Nesrečni.	Ampak	kot	se	spodobi,	dišeči	in	čisti,	
civilizirano	ter	vsak	v	svoji	vrsti.	❚ Vesna Humar

pomolov,	na	katerih	je	stoletja	na	milijone	parov	blat	nih,	utrujenih	nog	
hodilo	med	kovčki,	polnimi	upanja	in	grenkobe,	potomec	tako	fašistov	
kot	garibaldincev,	človekoljub,	toda	meščan,	se	je	brez	strahu	vprašal,	
koliko	ljudje,	osamljeni	vsak	v	svojem	vesolju,	sploh	pričakujemo	drug	
od	drugega.	Največ	kar	lahko	dosežemo,	je	sklenil,	je	pragmatični	ego
izem.	Kdo	želi	razkošno	stanovanje	s	kristalnimi	lestenci	in	izrezljanimi	
opaži,	če	mora	pred	vhodnimi	vrati	stopiti	čez	negibno	telo	sočloveka,	
ki	je	umrl	od	lakote	in	mraza?	Nihče.	Zato	je	pragmatični	egoizem	edina	
civilizacijska	pot	za	vrsto,	sestavljeno	iz	vase	usmerjenih	posameznikov,	
ki	se	svoji	središčnosti	ne	bodo	odrekli	nikoli.	

Misel,	da	mi,	popotniki	skozi	21.	stoletje,	mi,	z	vsemi	našimi	tehno
loškimi	dosežki	in	znanstvenimi	spoznanji,	pravnimi	kompleksnostmi	
in	političnimi	paradigmami	ne	moremo	dati	več	od	tega	hladnega,	
	praktičnega,	utilitarističnega	minimalizma,	je	morda	žalostna.	A	morda	
tudi	ni.	Ideja,	da	je	treba	graditi	svet,	v	katerem	bo	čim	več	blaginje	za	
čim	večje	število	ljudi	in	čim	manj	trpljenja	za	čim	manjše	število	ljudi,	
nikakor	ni	nova.	Pa	tudi	navdušujoča	ni.	Manjkajo	ji	trdna	zaslomba	
zunanjega	sovražnika,	obljuba	izvoljenemu	ljudstvu,	čustvenost	in	dra
matičnost.	Zelo	slabo	opravlja	nalogo	psihološkega	korektorja,	social
nega	blažilca	in	čustvenega	spodbujevalca.	Ne	zmanjšuje	tesnobe,		
ne	sprošča	jeze	in	ne	ustvarja	dobička.	Zato	je	s	to	idejo	nadvse	težko	
	zmagati	na	volitvah.	

Foto: Jaka Varmuž

Foto: Jaka Varmuž



98

© Saša Pavček 

I.	

Če bi se Jernej Šugman rodil v antiki, 
bi ga medse sprejeli bogovi. 
Talija bi bila njegova mati,
on bog igre. 
Danes za njim ostaja 
etični in umetniški kanon: 
kako predano, nesebično in genialno igrati, 
kako biti plemenit človek in velik umetnik, 
kako biti eno samo srce, ki se razdaja. 

II.	

Bogovi Olimpa, 
k vam se vzpenja nekdo, 
ki vam je enak. 
Če se oglasí kot kralj Ojdíp, 
mu povrnite vid! 
Naj vas spozna, 
naj vam igra!
Sprejmite boga igre, 
Objemite ga, objemite … 

Gozdovi Rusije, 
ogrnite telo Karamazova! 
Šumite, šumite … 
Utva, sédi na prsi Tuzenbaha, Astrova,
prebudi v njih slavca, 
da pel bo naprej. 

Poslušajte, ptice slovanske, poslušajte, 
ujemite v grla napev 
in pojte z njim, pojte! 
Sibirski vetrovi, 
razpršite žalostinko v nebo,
ihtite z gozdovi, 
šumite, šumite … 
 
Danski grad, 
prisluhni prošnji Hamleta, 
pripoveduj njegovo zgodbo, 
govori o krivici, 
naj nikoli ne postane molk! 
Govorite, govorite!

Na francoski prestol 
je sedel kralj Ubu, 
da bi spoznali zmoto. 
Iskren poklon mu namenimo, 
saj on spreminja pohlep v skromnost,
zavist v občudovanje, 
nasilje v otroško razigranost, 
prezir v spoštovanje. 
Spoštujmo, spoštujmo!

V rodno Bosno 
je priplesal veseljak, 
da nagne z ljudstvom čašo smeha! 
Dajte ga na čelo kola,
srečen bo, ko noga bo dajala takt 
radosti življenja! 
Plešite, plešite! 

Pravično je razdelil, 
kralj Lear, bogastvo svojega duha
med svoje najbolj drage: 
položil v drobne prstke je gigantsko moč, 
med lasé je vtkal poljube, 
bolečini je ustavil pot, 
iz jeklene volje spletel je obroč, 
ki vas varuje.

Baklo upanja vam je predal 
z zaupanjem in vero, 
da zasije v zmagoviti kres! 
Živite z upanjem, živite! 

A če je odšel Igralec 
ponižno med svete črke knjige knjig,
naj tam ostane. 
Kot beseda začetka, 
beseda, ki nima konca … 
Preprosta in edina beseda — 
resnica tvojega srca, Jernej: Ljubezen. 
Ljubimo! Ljubimo!

V	Ljubljani,	10.	1.	2018	

Na	srečanju,	na	katerem	so	se	zbrali	predstavniki	izdajate
ljev	in	financerjev,	pa	tudi	tistih,	ki	so	v	prvem	desetletju	
pri	Svetilniku	sodelovali	le	občasno,	so	poudarili,	da	je	
Svetilnik	že	od	svoje	prve	številke	dalje	vzorčen	model	

	sodelovanja	javnih	zavodov	v	Sloveniji	in	dokaz,	da	smo	le	povezani	
lahko	močnejši.	Toda	bolj	kot	njegova	povezovalna	je	pomembna	
	izobraževalna	vloga,	so	vsi	prepričani,	saj	publikacija	bralce	njihovi	
starostni	stopnji	primerno	seznanja	s	temami	in	področji	dejavnosti	
petih	obalnih	ustanov:	Gledališča	Koper,	Pokrajinskega	muzeja	
	Koper,	Pokrajinskega	arhiva	Koper,	Italijanske	skupnosti	Giuseppe	
Tartini	iz	Pirana	in	Osrednje	knjižnice	Srečka	Vilharja	Koper.

Vsi,	ki	snujejo	otroški	kulturni	občasnik,	so	poudarili,	da	se	pri	
izdajanju	—	občasnik	je	brezplačen,	vsaka	številka	izide	v	nakladi	
3.000	izvodov	—	srečujejo	s	podobnimi	težavami:	pomanjkanjem	
sredstev	in	ljudi,	ki	bi	se	kot	strokovnjaki	pedagogi	lahko	ukvarjali		
z	urejanjem	strani	posameznega	zavoda.	Obljubili	pa	so,	da	bo	
	Svetilnik	kljub	težavam,	s	katerimi	se	srečujejo,	izhajal	tudi	v	pri
hodnje.

Srečanja	sta	se	udeležila	tudi	predstavnika	Ministrstva	za	kulturo:	
generalni	direktor	Direktorata	za	ustvarjalnost	mag.	Igor	Teršar	in	
vodja	sektorja	za	umetnost	v	tem	direktoratu,	Vesna	Jurca	Tadel,	ki	
sta	publikaciji	v	imenu	ministrstva	izrekla	vse	priznanje.	❚

Vse najboljše, 
Svetilnik!
Svetilnik, ki ga skupaj z Gledališčem 
Koper izdajajo obalni javni zavodi,  
je sredi februarja praznoval prvi jubilej, 
10. obletnico izhajanja. Ob tej prilož
nosti so se na srečanju v Gledališču 
 Koper — ta je bilo pred desetletjem 
tudi pobudnik prve izdaje — zbrali vsi, 
ki družno skrbijo za otroški kulturni 
občasnik.
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Sklad Jerneja Šugmana
Strokovno in stanovsko Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), ki ga od 
 lanskega decembra vodi dramska igralka, prvakinja SNG Drama Ljubljana in pogosta 
gostja v uprizoritvah Gledališča Koper Saša Pavček, se je ob svoji 100. obletnici 
 odločilo, da kot prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organizacija, 
ki deluje v javnem interesu, ustanovi Sklad Jerneja Šugmana. 

Sklad Jerneja Šugmana	bo	ohranjal	spomin	na	igralčevo	umetniško,	pedagoško	in	človeško	
plemenitost.	Namenjen	je	zlasti	mladim,	nadarjenim	dramskim	ustvarjalcem,	ki	so		
se	že	v	času	študija	izkazali	kot	delavni,	odgovorni	in	željni	nadaljnjega	izobraževanja		
ali	samostojnega	umetniškega	dela.	Glede	na	razpoložljiva	sredstva	lahko	Sklad	prispeva	

tudi	za	izobraževanje	ali	delo	upokojenih	članov	in	članov	Združenja	dramskih	umetnikov	
	Slovenije,	zlasti	samozaposlenih.

Štipendista/štipendistko	bo	na	podlagi	javnega	razpisa	izbrala	petčlanska	neodvisna	komisija,	
ki	jo	sestavljajo:	kritičarka	in	dramaturginja	Tea	Rogelj,	član	SNG	Drama	Ljubljana	Nik	Škrlec		
in	samostojna	ustvarjalka	v	kulturi	Maruša	Majer	—	vsi	trije	so	člani	ZDUSa,	ter	zunanja	člana:	
profesorja	na	AGRFTju,	koreografka	Tanja	Zgonc	in	režiser	Jernej	Lorenci.

V	ZDUSu	pozdravljajo	vsa	skupna	sodelovanja	z	gledališči,	AGRFT,	lokalnimi	skupnostmi,	
društvi,	posamezniki	in	še	zlasti	z	gospodarstvom,	ter	se	nadejajo	trajnega	sodelovanja,	ki	ga	
	razumejo	tudi	kot	preporod	v	načinu	mišljenja	in	povezovanja	v	dobrobit	vseh.

Zavezujejo	se,	da	bodo	delovali	pošteno	in	prispevali	k	ugledu	Sklada Jerneja Šugmana,	ugledu	
velikega	igralca	Jerneja	Šugmana	in	njegove	družine,	vseh	donatorjev,	podpornikov	in	članov	
Upravnega	odbora.	❚
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Furio Bordon
Zadnje lune
(Le ultime lune)

Prevajalec	Vanja Pegan,	režiser	Dušan Mlakar,	
scenograf	Voranc Kumar,	kostumograf	Alan 
Hranitelj,	glasbena	opremljevalka	Darja Hlavka 
Godina,	asistentka	režije	Renata Vidič,	obliko
valec	svetlobe	Jaka Varmuž,	lektorica	Barbara 
Rogelj
Igralci:	Boris Cavazza	(Oče),	Anja Drnovšek	
(Mati),	Rok Matek	(Sin)

Premiera 12. januarja 2018 v Gledališču Koper.

V	Zadnjih lunah	nastopajo	trije:	Oče,	Mati	
in	Sin.	Mati	se	pojavi	kot	prikazen	ali	
duh	iz	onstranstva,	saj	je	dokaj	mlada	

umrla	in	v	predstavi	deluje	kot	dobrodušna	in	
umirjena,	čeprav	očitajoča	kritična	vest	upo
kojenega	profesorja,	ki	v	dialogu	z	njo	obuja	
spomine	ter	z	raznimi	opravičili	in	zgodbicami	
utemeljuje	svoje	početje.	Anja	Drnovšek	jo	igra	
tiho,	rahločutno,	ljubeznivo	in	z	eterično	dis
tanco.	Rok	Matek	pa	je	v	vlogi	sina	povsem	
konkreten	človek,	ki	razmišlja	zelo	racionalno,	
njegov	odnos	z	očetom	je	formalen,	uglajen,	
čustva	ga	zamajejo	le	takrat,	ko	si	oče	privošči	
staro	šalo,	da	je	bil	posvojen,	kar	ga	vrže	iz	tira	
in	začne	jecljati.	Očetov	odhod	v	dom	za	stare	
spremlja	domala	neprizadeto	in	brez	pretiranih	
občutij.	Očeta	upodablja	Boris	Cavazza.	Svoj	
razpon	igralec	začenja	igrivo,	kot	da	bi	bila	
	selitev	iz	lastnega	doma	povsem	razumljivo,	

presunljivo	boleč.	In	tudi	to	velja	poudariti:	
	Cavazza	ne	izgublja	občutka	za	mero,	nikjer	ne	
pretirava,	je	verodostojen,	kar	je	zagotovo	vred
no	podčrtati.	In	da	ne	bo	pomote.	Kljub	izra
zitemu	pečatu,	ki	ga	Cavazza	daje	uprizoritvi,	
so	Zadnje lune	celostna	gledališka	podoba	in	ne	
le	hommage	velikemu	igralcu.	Z	vsebino	pred
stave	se	bomo	tudi	v	vsakdanjem	življenju	vsi	
po	vrsti	soočili,	če	bomo	seveda	dosegli	srečo	
in	obup	starosti.	Zadnje lune	nas	na	to	soočenje	
konkretno	pripravijo.	❚ Marij Čuk, Primorski 
dnevnik, 16. januar 2018

Starost	v	predstavi	Zadnje	lune	je	grda	in	
neusmiljena,	globoko	tragična,	pravzaprav.	
Starost	naredi	človeka	nevidnega,	naredi	

iz	njega	tako	ničev	nič,	da	človek	umre	že	dol
go	pred	tem,	ko	izdihne,	saj	svojega	živ	ljenja		
v	resnici	sploh	ne	živi	več,	nam	z	Bordonovimi	
besedami	sporoča	Boris	Cavazza.	Z	njegovim	
živim	mrtvecem	smo	v	predstavi	zaprti	v	nje
govo	sobo	v	hiši,	ki	je	sčasoma	postala	hiša	
njegovega	odtujenega	sina	in	njegove	družine,	
potem	pa,	ko	to	hišo	na	lastno,	a	ne	zares	
	premišljeno	željo	zapusti,	smo	z	njim	zaprti		
še	v	njegovo	sobo	v	domu	za	starejše	občane.

Slabi	dve	uri	tako	gledalec	ne	more	umak
niti	pogleda	stran,	kot	to	pogosto	počne	zunaj	
gledališča,	ne	more	gledati	skozi	tega	čemer
nega	starca,	saj	on	stoji	na	odru	pred	njim	in	
ga	sili	gledati	njegovo	trohnenje,	sili	ga	strmeti	
v	odmiranje	človeškosti	v	človeku.	Sprva	še	
lahkoten,	mestoma	humoren	ton	predstave		
se	tako	iz	minute	v	minuto	preobraža	v	nekaj	
mučnega	in	na	trenutke	celo	grotesknega.		
A	najbolj	mučno	je,	ko	se	po	predstavi	med	
vožnjo	domov	sprašuješ,	koliko	je	takšnih	sob	
v	naši	neposredni	bližini,	koliko	je	v	njih	po
dobno	zavrženih,	podobno	trohnečih	ljudi,	ki	
so	se	pred	nami	in	našim	svetom	zaprli	med	
svoje	štiri	stene.	❚ Goran Vojnović, Objektiv 
(priloga Dnevnika), 24. februar 2018

Premiera	Zadnjih lun	Furia	Bordona	–	
	uprizorilo	jo	je	Gledališče	Koper	–	se		
je	zaključila	z	več	kot	dvajsetminutnim	

aplavzom.	Na	oder	so	letele	vrtnice	in	nageljni,	
občinstvo	je	igralce	nagradilo	s	stoječimi	ova
cijami,	ki	jih	je	sprožil	predsednik	slovenske	
vlade	Miro	Cerar,	ki	je	s	svojo	prisotnostjo	po
častil	pol	stoletja	trajajočo	umetniško	pot	naj
večjega	slovenskega	dramskega	igralca	Borisa	
Cavazze.	/.../

Torej,	vse	nam	je	več	kot	povedano,	pona
zorjeno,	vse	si	lahko	predstavljamo	in	doživimo	
s	preprosto	izjemnim	Borisom	Cavazzo,	ki	že	v	
prvem	dejanju	dokaže	svoje	igralske	sposobno
sti	(Podkrepljen	z	igro	eterične	Anje	Drnovšek	
in	zadregarskega	Roka	Matka.)	Veliki	igralec	
pa	v	drugem	dejanju	z	igranjem	–	ne	igranjem,	
tišinami,	minimalistično	mimiko,	zadržano	
	gestikulacijo,	brez	patetike	in	vase	zagledanega	
prvaštva	doseže	vrh	poetičnosti.	Tako	je,	ko	na
poči	čas,	občinstvu	povsem	jasno,	da	je	konec:	
v	mraku	se	lovijo	snežinke	v	snop	luči	in	pa
dajo	na	mrtvega	profesorja,	ki	je	obsedel	na	
svojem	stolu.	In	čeprav	se	zavedamo	odrske	
ilu	zije,	potrebujemo	kar	nekaj	sekund,	da	za
ploskamo.	Da	zaploskamo	…	komu?	Človeku	
ali	Igralcu?	Oba	sta	izredna.	❚ Sandro Damiani, 
La Voce del popolo, 15. januar 2018

Gledga	❚	Občasnik	Gledališča	Koper	in	Obalnih	galerij	Piran	❚	Letnik	XVI,	številka	2	❚	Izdajajo	Gleda	lišče	Ko
per	in	Obalne		galerije	Piran	❚	Za	izdajatelje	Katja	Pegan	in	Jelka	Pečar	❚	Ured	ništvo		Tatjana	Sirk,	Miha	L.	Trefalt	
(odgo	vorni	ured	nik)	❚ Lektorica	Alenka	Juvan	❚ Obdelava	slik	Vek	Koper,	Marica	Peterlin	❚ Tisk	Tiskarna	Vek	
Koper	❚	Naklada	2.500	izvodov	❚	Koper,	april	2018	❚	Izid	ob	čas	nika	Gledališča	Koper	in	Obalnih	galerij		Piran	so	
	omo	go	čili	Ministrstvo	za	kulturo	RS,	MO	Koper	in	Ob	či	na		Piran	❚	Na	naslovnici	Gledališča	Koper:		prizor	z	vaje	
za	uprizoritev	Za blagor vseh ljudi	v	produkciji	Gledališča	Koper	in	SNG	Nova	Gorica	(foto: Jaka Varmuž)	❚	Na	
naslovnici	Obalnih	galerij	Piran:	Jure	Cihlař,	Na oknu glej obrazek bled,	1973,	akril	na	platnu,	78	x	113	cm	(detajl)	
(foto: Jaka Jeraša)

Gledališče Koper in Mestno gledališče 
 ljubljansko

Gašper Tič, Davor Herceg
Trač
Krstna uprizoritev

Avtor	libreta	Gašper Tič,	avtor	glasbe	Davor 
Herceg,	režiserja	Jaka Ivanc in	Gašper Tič,	
dra	maturginja	Ira Ratej,	scenografka	Greta 
 Godnič,	kostumograf	Leo Kulaš,	koreograf	
Miha Krušič,	korepetitor	Jože Šalej,	glasbeni	
vodja	Davor Herceg,	avtor	videa	Voranc Kumar,	
lektorica	Maja Cerar,	oblikovalec	svetlobe	
	Boštjan Kos,	asistentka	dramaturginje	Anja 
Krušnik Cirnski,	asistentka	kostumografa	Lara 
Kulaš
Igralci:	Tanja Ribič	(Maša),	Gregor Čušin	(Leo
nato),	Iva Krajnc Bagola	(Hero),	Tina Potočnik 
Vrhovnik	(Beatrice),	Mojca Funkl	(Margareta),	
Milan Štefe (Boraccio),	Jaka Lah (Don Svedro),	
Rok Matek	(Don Pedro),	Filip Samobor (Benedikt),	
Matic Lukšič (Claudio),	Gaber K. Trseglav	/	To
mo Tomšič	(Herkul mali),	Rok Kravanja / Tomo 
Tomšič	(Herkul veliki),	Uroš Smolej	(Župnik),	
glasbeniki	in	plesalci

Premiera v MGL 23. februarja 2017, premiera  
v Gledališču Koper 9. februarja 2018.

Menda	da	Šekspira	težko	se	prebira;	
naj	bo	bralec,	gledalec	al’	pa	dijak,		
še	takšen	junak,	ga	le	osira	in	nikdar	

odbira	namesto	fuzbala	in	gajbice	pira.	A	jas	no,	
naj	omenim	brž	in	nič	kasno:	Tičev	se	Gašper	
prav	dobro	zaveda,	kako	stojijo	reči	(dobro	ni,	
če	gledalec	zaspi),	zato	seveda	gre	občinstvu	
brž	naproti:	renovira	Šekspira,	se	dosti	ne	moti,	
vse	spletke	ohrani,	liki	so	skorajda	zvesto	po
dani,	za	repete,	kot	se	ve,	pa	doda	še	rime,	da	
se	štos	mu	lepše	prime	in	—	kar	na	en	mah	—	

spretnost	izkaže.	Oh,	pa	ne	le	svoje,	naj	nihče	
imena	mu	ne	maže!	Tudi	gledalci	kar	zrastejo		
v	svojih	žametnih	stolih:	‘Oh	ne,	pa	saj	nismo	
pri	volih!	Razumemo	metrum,	stance	in	stihe!’,	
‘Celo	Šekspir	lahko	je	zabaven,’	med	pavzo		
je	slišati	olajšane	vzdihe.	In	ne	skrbite	—	zgod
beno	vse	je	precej	po	Šekspiru	povzeto,	Tič	si	
izmislil	je	le	bolj	sodoben	libreto.	

Trač	na	ravni	tehnike	deluje:	Tič	z	neomah
ljivim	ritmom	rime	kuje,	režijske	(kjer	se	Tiču	
Jaka	Ivanc	pridruži)	težave	predstavi	so	tuje,	
plesalci	so	smeli,	ubrani,	obrazi	publike	pa	na

smejani.	Še	igralci	znajdejo	se	v	pevcev	koži		
in	Herceg	lepe,	spevne	pesmi	zloži.	Res:	če	ne	
bi	imel	Trač	prav	nobene	druge	odlike,	za	glas
bo	dobil	bi	skoraj	vse	pike!	Učinkovite	izvedbe,	
dobre	pop	komadov	priredbe	(Ti si mi u krvi 
(Pijan duhovnik se ziba na vrbi!))	in	avtorska	mu
zika	Hercev’ga	Davorja	sladka	kot	sirup	od	ja
vorja.	Pa	še	Šekspir	nam	nudi	zaslon,	zasluži		

si	globok	poklon:	zagotavlja	like,	ki	so	vir	
	zabave,	ukane,	ki	prav	take	so	narave,	pa	še	
spretno	zavozlane	spletke	—	zakaj	predstava		
bi	ne	dobila	petke?	❚ Anja Radaljac, Delo,  
28. februar 2017

Trač	Gašperja	Tiča	je	gledališka	komedija,	
izpisana	v	žlahtno	obarvanih	verzih	
	našega	časa,	seveda	v	spogledovanju	z	

velikim	Shakespearom,	ki	pa	se	je,	kot	je	zna
no,	tudi	sam	rad	spogledoval	z	besedili	drugih	
avtorjev.	/…/	Predstavo	zaznamujeta	duhovi
tost,	sproščenost;	gre	za	igro,	ki	tekoče	teče	in	
zabava,	sprošča	v	smehu,	ki	se	ji	sledi	in	nauži
je	komedije	v	vseh	njenih	zvrsteh,	tudi	v	tisti	
črni	ali	klovnovski	melanholiji.	Seveda	je	pred
stava	pristen	gledališki	muzikal,	ki	ga	avtorsko	
barvajo	glasbeni	slogi,	značilni	za	to	umetniš	ko	
zvrst,	ko	se	poigrava	še	z	znanimi	melodijami,	
ko	med	drugim	zazveni	tudi	začetni	ton:	Ines	
generacijo	…,	ko	izven	vseh	odrskih	zmešnjav	
svoj	lirični	song	poglobljeno	zapojeta	zrela	
povprečneža	Megareta	in	Boraccio.	In	je	konč

no	ozvočenje,	tehnika,	ki	zna	ponagajati	na	na
ših	odrih,	tokrat	tako	delujoča,	kot	se	zahteva	
od	spevnih	songov	in	zvrsti	muzikala.	Sedem	
glasbenikov	poživlja	sceno,	ko	igrajo	v	živo	na	
vrhu	oštarije.	Scena	je	sicer	slikovito	postavlje
na	in	daje	videz	mesteca;	iz	stranskih	vhodov	
dveh	nakazanih	ulic	se	tudi	vsuje	ali	v	njih	iz
gine	množica	20	nastopajočih.	Barviti	kostumi	
domišljijskih	oblik,	niti	tistih	sivih	ne	manjka,	
oblikujejo	ter	členijo	njihovo	mini	mestno	sre
njo,	med	njimi	pa	Maša,	ki	se	ves	čas	preoblači,	
kot	bi	bila	na	modni	stezi,	in	za	povrh	še	sanj
ska	poročna	belina.	❚ Daliborka Podboj,  
www.paradaplesa.si, 27. februar 2017

V	skladu	z	duhom	časa,	ko	so	fake	news,	
politična	parola	in	novinarski	kodeks	
nekaj	sekundarnega,	medtem	ko	prvo	

mesto	prevzemajo	kliki,	so	se	v	Mestnem	gle
dališču	Ljubljanskem	v	novem	muzikalu	lotili	

pomena	prihoda	medija	v	statično	družbo	me
steca,	ki	spominja	na	sodobno	Gogo.	Trač	je	
igriv	muzikal,	ki	ga	spremlja	uigran	septet,	ka
terega	rdeča	nit	je	sicer	jazzovska	kabarejskost,	
a	popestrena	s	spretnimi	izmiki	v	znane	me
lodije	in	popevke.	Domiselni	libreto	v	gibkih	
verzih	aktualizira	s	popularnim	humorjem,	
	nastavi	zgodbo.	Zaprašen	zakon	Maše	(Tanja	
Ribič)	ter	Leonata	(Gregor	Čušin)	je	obrodil	
hčerki	že	godni	za	poroko,	jezikavo,	samoza
vestno	Beatrice	(Tina	Potočnik	Vrhovnik)	ter	
Hero	(Iva	Krajnc	Bagola),	introvertirano	inte
lektualko,	ki	ji	verz	ne	gre	z	jezika.	Ključno	
	gonilo	predstave	je	seveda	ljubezen.	Ta	je	tista,	
ki	na	psa	zreduciranega	novinarja	povzdigne	
na	človeško	raven,	pogubi	mefistovsko	mani
pulativnega	urednika	ter	nenazadnje	vdihne	
verz	v	govorico	Here,	ki	se	prek	njega	prilagodi	
družbi.	S	Shakespearjem	navdahnjeno	besedi
lo	se	presenetljivo	gladko	umesti	v	formo	stan
dardnega	muzikala.	Svoje	je	dodalo	evidentno	
dobro	sodelovanje	tria	Tič	—	Ivanc	—	Hercog.	
Za	gledališke	deske	nadpovprečna	pevska	
	izvedba,	izstopata	oba	snubca,	Filip	Samobor	
in	Matic	Lukšič,	koreografija	ter	dinamični	po
tek	upravičijo	slabe	tri	ure	trajajočo	predstavo,	
ki	je	občinstvo	ob	koncu	dvignila	na	noge.	❚ 
Lovrenc Rogelj, Radio Slovenija 1, 24. februar 
2017 Fo
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razumno	in	logično	dejanje.	Malce	je	sicer	siten	
in	ciničen,	starčevsko	razdražljiv,	toda	s	tlače
njem	čustev	obvladuje	položaj,	tu	pa	tam	je	
melanholičen,	zavedanje	o	tem,	da	je	pač	del	
minljivosti	življenja,	da	bi	lahko	bil	v	napoto	
drugim,	izraža	z	distanco,	smrt	mu	ne	pomeni	
prevelike	obremenitve	in	tudi	ne	pretirane	
	filozofske	poglobitve.	Potem	pa	…

Ko	se	Oče	naseli	in	živi	v	domu	za	ostarele,	
takrat	se	nam	Cavazza	predstavi	v	luči,	ki	iz
žareva	močno	mentalno,	čustveno	in	telesno	
prizadetost.	V	pogovorih	z	rastlinico	zelene	
	bazilike	se	igralec	izraža	tiše	in	tiše,	njegovi	
stavki	so	odsekano	kratki	in	ponavljajoči,	misli	
se	nad	in	podgrajujejo,	mešajo,	občutek	in	za
vest	nemoči	pred	največjo	resnico	—	smrtjo		
je	vedno	bolj	trpek,	mrk,	skorajda	prerašča		
v	blodnjo,	kar	sproža	tesnobne	krče.	V	domu	
je	otipljiva	grozo	vzbujajoča	samota,	ki	jo	ves	
čas	spremljajo	smrti	ostarelih	sostanovalcev.	
Ko	si	star	in	v	domu,	nimaš	ne	pričakovanj	ne	
možnosti.	Boris	Cavazza	je	v	svojem	monologu,	
ki	zapolnjuje	celotno	drugo	dejanje	Zadnjih lun,	


