Aleksander N. Ostrovski: Nevihta. Režija Jernej Lorenci, Mestno gledališče ljubljansko.
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gledališča je leta 1951 uvedel
(Boris Kerč) in Glasa brez ženiranja
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omike. Šestdeset let pozneje Nevihta
Maja Boh kot hišna Glasa v eni svojil
za kar gre v resnici, nihče ne poimenuje
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bolj izrazitih vlog v zadnjih letih, seje
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svojo edino možnost. Na videz
kot konceptualno domišljena prilika za
slovenske narodne h glasbeni kulisi v
brezbrižna VarvaraAljeKapun
današnji čas. Ob tem pa režija Jerneja
pretežni merijette Ostan Vejrup,
premeteno najdeva obvoze iz
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navrže, ali je sploh smiselno povezala
mojster zvoka Branko Rozman v
okolje
požrlo grešnim ali jo naredilo
prikazano gre torej ponovno za
drugem delu postavi v vlogo izvirne
nevidno.
razmikanje gledalske percepcije v
ritem mašine. Končni izid je
glasovne
Zakonolomski odnos ženitveno zatrte
sodobno smer.
ki uspešno sname z igre
predstava,
Katje v izvedbi Nike Rozman in
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Dikojevega nečaka, dobričine Borisa
vsem sodeč odprla vrata trumi (sicer
romantizirano ambivalenco ter z
Primoža Pirnata, se pojavi spontano,
nevidnih) nadzornih kamer in se
idejno premočrtno ener^jo gledalca ne
a ni mogoč; njun brezglavi instinkt na
razstavlja v okviru svojevrstnega
more pustiti hladnega. Čeprav moč
tleh hišnega salona (visok aristokratski
resničnostnega sova (dramaturginjaje
njene retorike sčasoma nekoliko upade,
slog ujamejo scena Branka Hojnika in
bila EvaMahkovic). To pa v temelju
pomeni Nevihta eno močnejših odrskih
zaobrne odnos do publike v avditoriju:
kostumi BelindeRadulovič) seva
izkušenj v sezoni doslej.
igralci skoraj bolj poželjivo zrejo v
dvorano kot publika nanje, zazirajo se
naravnost v oči gledalca koketirajo z
njim, posebej Jožica Avbelj je kot
Robanova v ritem-sekvencahfloskul in
obrazne mimike nenadkriljiva do same
nevzdržnosti. A natanko pretiranost je
negativ tega konteksta (iluzijo, da ni
tako, goji morda le Kudrjaš Jake Laha,
ki rad dokazuje svoj prav). Nasmeh
zagotovi pogoje za to, da se ljudje ob
vsej obilni ozvočenosti ne slišijo, tudi ko
se gledajo čez mizo.
To pa je le eden od akcentov predstave.
Bogatunska elita, ki jo predstavlja
popadljivi trgovec Dikoj Borisa
Ostema, je prerasla svojo senco in tudi
perfidno tiranska Robanova pristaja
na mehanizme, ki se jim smili denar,
ne ljudje. Ker kamera legitimira vse,
srditost odzvanja kot nezavezujoč hec,
Nevihta ruskega dramatika Ostrovskega, ki jo je v Mestnem gledališču
nepristnost je sprejemljiva vse je res in
ljubljanskem zrežiral Jernej Lorenci, pomeni eno močnejših odrskih izkušenj
hkrati ne, pozicije zakriva vzhičenost,
v letošnji sezoni doslej.
to pa še utrdi hierarhična razmerja.
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