Radio Slovenija 1, Dogodki in odmevi - 15:50
Država: Slovenija

16.05.2018
Sreda

Doseg: 125.000
Trajanje: 03:00

1/1

Kriminalna serija Praznina spomina na odru
MGL-ja

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

RADIO SLOVENIJA 1, 16.05.2018, DOGODKI IN ODMEVI, 15.50
UROŠ BADOVINAC (voditelj): v Mestnem gledališču ljubljanskem so po lanskih Vranjih vratih Nejca Gazvode, avtorstvo
kriminalne serije letos zaupali Barbari Zemljič. V Praznini spomina, kriminalni zgodbi v štirih delih nastopa deset igralcev,
režijo podpisuje Nina Šorak. Serijo si je v dveh večerih ogledala Staša Grahek.
STAŠA GRAHEK (novinarka): Tudi tokratna kriminalna zgodba je postavljena v slovensko malomestno okolje, konkretno
v Velenje. V središču dogajanja so predstavniki lokalne intelektualne elite, družine zdravnika in srednješolskega ravnatelja
, ki ju povezuje minula travma. Pred 15 leti je bil za umor ravnateljeve hčere namreč obsojen zdravnikov sin, ki zdaj
predčasno končuje zaporno kazen. Primera se na novo loti mariborska kriminalistka, razpihujejo ga brezobzirni rumeni
mediji. Vsi vpleteni, vsi povezani, vsi obremenjeni, v praznini spomina je nakopičenih kar preveč dogodkov, zvez, travm,
patologije in obremenilnih dokazov za zgolj štiri epizode odrske serije. Izvedba je hibrid televizijskega in gledališkega.
Scenografka Lenka Đorojević je prizorišče učinkovito opremila z žaluzijami, ki prostor tudi zvočno zamejujejo, pregrajujejo
, odpirajo in zapirajo, hkrati pa služijo kot ekran na katerem spremljamo bodisi panoramo mesta, prizorišča dogodkov ali
bližnje posnetke obrazov. Ob nujno hitrem nizanju prizorov in menjavah prizorišč na trenutke pešata slišnost in razločnost
izrečenega, sploh, ker so se izvajalci predstave odločili za velenjski govor, ki vsem igralcem ni enako blizu. Glasba
Larena Poliča Zdraviča prispeva nekakšen ljudsko navdahnjen glasbeni komentar. Deseterica likov stopa pred gledalce v
živo, tudi večplastno. Splošno resnobnost in tesnobnost razbijejo dragocene humorne replike, večinoma iz ust štirih
najbolj prepričljiv izrisanih likov, kriminalistke Irene, Maruše Majer, po krivem obsojenega Jureta Lotosa Vincenca
Šparovca, policista Miha, Primoža Pirnata, izgubljenega Tilna, Gabra T. Trseglava.

