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Delo

Četrtek

Država: Slovenija
Doseg: 141.000
Stran: 16

1/1

Površina: 225 cm2

Ocenjujemo
Gledališče

dotoči

in razplet,

v bistvu

Moliere: Tartuffe
režija Tin Grabnar

da besedilo

Mestno gledališče

integralno, toda v adaptacijo bi

ljubljansko

ne bo uprizorjeno

bilo treba vložiti več premisleka,
saj je tako korenita priredba
v
resnici samostojno avtorsko delo.

★★★★★
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je vse

slovenskih

čeprav

povprečju

Tartuffu, mu

premoženje
njegova
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Tartuffa
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podaril

družina več
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v čas nastanka besedila. Besedilo
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predvsem

odru je namreč osredotočeno

na razkritje Tartuffa (Matej Puc)

ne igrajo

vloge

vsi družinski člani, vsak ima svoje
sebične namene.
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Hribar) je popolnoma

njeno hči poroča

mar, ali se
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proti

vzroka za odpor

njena

do
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tuacije

na
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kontinuirane

in predvsem
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ki pa imajo

vedno vulgaren podton. Tako kot
je tudi dramaturška linija
priredba
(dramaturginja je bila
uprizoritve
Brina Klampfer) linearna, toda
vsaj jasna in

vseeno,

ali Tartuffe izkorišča njenega
očeta ali ne, samo da se ji ni treba
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se
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Vrhovnika Smrekarja.
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V predstavi,
ki ji manjka
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je

vedno jasno postavljen

v predstavi

je odlično umeščena v okolje zgor-
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pred
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Primož Vitez) je jezik posodobljen,

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

na vrh

postane
linearna. Absolutno se mi
zdi spoštovanja vredna odločitev,

dobro izpeljana.

Scenografija Doriana Šilca
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in uporabljena. Ogrodje

uporabna
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