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Slovo od solz 

Z Grenkimi solzami Petre von Kant, prirejenimi po filmu in igri Rainerja Wernerja Fassbinderja 

1971 , zapušča Arthur Nauzyciel Narodni dramski center v Orléansu/Loiretu/Centru, ki ga je vodil 

zadnjih devet let. 

Velika ela kos ata preproga, fotelj ter čudovit i  vz e irje  o raz a zelo velike  platnu, ob 

vz ožju katerega se o odigral dra atič i že ski huis-clos sooče je v izola iji od zu a jega sveta . 

O raz pripada Hele i Peršuh alias Petri vo  Ka t: ta slav a e ška od a o likovalka se o strastno 

zaljubila v Karin (Ar a Hadžialjević , lado osvajalno dekle skromnega porekla, kateri bo stilistka 

odprla pot a eke stva i  druž e ega uspeha. A pak edtem ko Petra to razmerje i te ziv o živi 
pod lju osu i  i  e oč i  očeso  Marle e Ves a Vo či a , tihe služki je za vsa opravila, s 

katero Petra grdo rav a, jo o Kari  zapustila … Opustoše je. 

Steriliziranemu vzdušju razkošja i  prefi je osti Arthur Nauzy iel spret o postavi asproti u ičujočo 
stisko izgubljene ljubezni s sijajno Petro von Kant, med Greto Garbo in Marlène Dietrich v videzu in 

ju aki jo grške tragedije v igri. O či stvo je tako potoplje o v čut i svet: sate  o lek, drse je visokih 

pet po kosmati preprogi, dotik teles, ki dosežejo stik le v vrhuncu strasti, ali tudi milina slovenskega 

jezika, v katerem je predstava igra a čeprav znajo ti nadnapisi odvrniti pozornost gledalca, tako da 

se olj posveča zaslo u kot odru). 

Poleg ačetih te  o ho oseksualnosti, nasilju v človeških od osih i  strasti kot viru u et iškega 
navdiha nas igra v svojem okviru poveže tudi z zgodovi o Ne čije: a istič e s Petri o aterjo 
Mile a Zupa čič , ed drugi  zgrože o, ko odkrije homoseksual ost hčere, povojne Ne čije z 

ambicijami po ponovnih izgradnjah ter moderne in podkupljive Ne čije, kot jo predstavlja lada 

Karin. 

»Tre a se je aučiti lju iti, e da i kaj zahtevali,« je pravil Rai er Wer er Fass i der. S tem se bo na 

koncu sprijaznila Petra von Kant, katere iniciacijska pot se zaključi v neke vrste odreše ju, po iritvi, 
ponovno najdeni vedrini. 

 

Arthur Nauzyciel, njegova ustvarjalna leta v Orléansu 

Po devetih letih u et iškega vode ja CDN v Orléa su/Loiretu/Centru Arthur Nauzyciel januarja 

prevze a vode je Narod ega gledališča Breta je v Rennesu. Obdobje, ki so ga zaznamovale različ e 
i  zelo eklektič e stvaritve: 

- Spendid's Jeana Geneta (2015) 

- Utva Čehova  

- Abigailina zabava Mikea Leigha (2012) 

- Rdeče vode, opera Lady & Bird (2011) 

- John Karski (Moje ime je fikcija) po romanu Yannicka Haenela (2011) 

- Morski muzej Marie Darrieussecq (2009) 

- Ordet (Beseda) Kaja Munka (2008) 

- Julius Caesar Shakespeara (2008) 


