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Teden slovenske drame prestavljen na november, že zdaj pa razkriva pro...

Kultura

Teden slovenske drame prestavljen na november, že zdaj pa razkriva program
Znan je program 51. Tedna slovenske drame
A. J. | 5. marec 2021 ob 16:43

!

Kranj - MMC RTV SLO, STA

V tekmovalni program Tedna slovenske drame, ki bo prestavljen v prvo polovico novembra, je selektor Rok Andres
uvrstil šest predstav, v spremljevalni pet, predlagal pa je tudi izvedbo programa spletnih produkcij. Del festivala bo
izveden že spomladi.

" Festival se tradicionalno začne na svetovni dan gledališča, 27. marca, a so zaradi pandemije dogodek prestavili v prvo polovico novembra.
Foto: Prešernovo gledališče Kranj

Andres je v obrazložitvi letošnjega izbora predstav navedel, da so na 51. TSD-ju različni producenti prijavili 30 uprizoritev,
sicer pa si jih je ogledal 38. Kljub za gledališče težkim časom si je Andresu dobršen del produkcij uspelo ogledati v živo, le
osem pa na posnetku.
Kakšna je bila bera zadnjega leta?
"Pri uprizoritvah institucionalnih in neinstitucionalnih gledališč sem lahko opazoval zvrstno pestrost dramskih predlog, v primerjavi
Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. - Več | Nastavitve
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V uprizoritvah preteklega leta je po presoji Andresa "mogoče zasledovati hiter odziv na aktualno politično, družbeno in
zdravstveno problematiko". Po besedah selektorja so vse izbrane uprizoritve vsebinsko in estetsko bogate, komunikativne
oziroma presegajo okvire.
TSD - tekmovalni program
Sedem vprašanj o sreči (Lutkovno gledališče Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče), režija: Tomi Janežič
Rok Vilčnik - rokgre: Pošta (Drama SNG Maribor), režija: Juš A. Zidar
Gejm (Maska Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče), režija: Žiga Divjak
Matjaž Zupančič: Nova rasa (SNG Drama Ljubljana), režija: Matjaž Zupančič
Oče Romuald/Lovrenc Marušič: Škofjeloški pasijon (Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj), režija:
Jernej Lorenci
Nejc Gazvoda: Jazz (Mestno gledališče ljubljansko), režija: Nejc Gazvoda

'

V uprizoritvah preteklega leta je mogoče zasledovati hiter odziv na aktualno politično, družbeno in
zdravstveno problematiko. Raznolikost ustvarjalnih pristopov se poenoti v eni lastnosti: v jasnem
stališču uprizoritev, ki se ne skriva za frazami ali kvazimeščanskim moraliziranjem.
— Rok Andres

Soočeni s pestrostjo tematik lahko v uprizoritvah iz tekmovalnega programa po besedah Andresa "razberemo misli o
družbenopolitičnih vprašanjih, ki s pomočjo zgodovinske perspektive vzpostavljajo analogije s sedanjostjo" (Nova rasa v režiji
Matjaža Zupančiča; SNG Drama Ljubljana), ali "boleče določajo našo sodobno etiko oz. njeno selektivno rabo" (Gejm v režiji Žige
Divjaka; Slovensko mladinsko gledališče in Maska).
V ospredju so "bivanjska vprašanja, razčlenjena z veliko mero občutljivosti in človečnosti ter z močnim gledališkim nabojem"
(Sedem vprašanj o sreči režiserja Tomija Janežiča; Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) in SMG, Pošta v režiji Juša A. Zidarja;
Drama SNG Maribor in Škofjeloški pasijon Jerneja Lorencija; Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj), in
"parabole o cikličnosti sveta ter odnosov" (Jazz v režiji Nejca Gazvode; Mestno gledališče ljubljansko (MGL)).
V spremljevalni program pa je selektor uvrstil uprizoritve Žalostinke v režiji Jana Krmelja (MGL), predstavo več avtorjev Not
Dead Enough/Vestern (Gledališče Glej), predstavo Bidovec-Tomažič: Tovarištvo režiserke Patrizie Jurinčič Finžgar (Slovensko
stalno gledališče Trst), predstavo Mitska (EX-teater) v režiji Hristine Vasić Tomše in predstavo Vladimir, ki je po besedilu
Zupančiča nastala v produkciji bolgarskega gledališča Stojan Bačvarov v režiji Nikolaja Kenarova.
TSD - spremljevalni program
Jernej Potočan: Žalostinke (Mestno gledališče ljubljansko), režija: Jan Krmelj
Not Dead Enough/Vestern (Glej), avtorska predstava
Patrizia Jurinčič Finžgar: Bidovec-Tomažič: Tovarištvo (Slovensko stalno gledališče, Trst), režija: Patrizia Jurinčič Finžgar
Mitska (EX-teater), režija: Hristina Vasić Tomše
Matjaž Zupančič: Vladimir [Владимир] (Gledališče »Stojan Bačvarov«, Varna, Bolgarija), režija: Nikolaj Kenarov
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