
Ljubi moj prvič v Celju
S komično dramo Ljubi

moj sodobne irske drama-
tičarke Elaine Murphv, ki
prepleta življenjske zgod-
be treh generacij žensk
iste družine, je Slovensko
ljudsko gledališče Celje
odprlo novo sezono. Lju-
bezen in smrt, osamlje-
nost, staranje, težavno
materinstvo so glavne
teme presunljive in duho-
vite zgodbe treh žensk iste
družine.

Pripovedi žensk treh ge-
neracij - babice Rože, hče-
re Lidije in vnukinje Neli
- se zlijejo v duhovito in
ganljivo osebnoizpovedno
zgodbo o ljubezni, izgubi,
osamljenosti in odtujenosti

v sodobnem svetu. Ženske
doživljajo čustveno krizo,
spopadajo se s svojimi te-
žavami in z osamljenostjo,
ki jo čutijo ob odsotnosti
svojih moških. Novo upanje
jim prinese rojstvo fantka,
ki dobi ime po dedku. O
tem, da tako bogata zgodba
ne potrebuje polne sceno-
grafije, je bila odločitev re-
žiserja Andreja Jusa takoj
ob prvem branju. »Pri raz-
mišljanju o prostoru sem
kolebal, kam postaviti igral-
ke, da ne bi pokvaril bogate
zgodbe. Kmalu zatem sem
se odločil, da bom upora-
bil le črno ozadje in tri sto-
le, na katere bom posadil
igralke. To je vsa scena te

komične drame.«
Dramaturginja Tatjana

Doma je povedala, da je dra-
matičarka Elaine Murphv z
dramo zmagala na festivalu
v Dublinu septembra 2008,
ravno v času, ko je gospo-
darska kriza usodno zareza-
la v vsa področja javnega in
zasebnega življenja. Razpro-
dana drama je Murphvjevo
izstrelila med obetavne
irske sodobne dramatike.
Idejo za igro je dobila, ko je
delala v ženskem dispanzer-
ju. »Model za ženske like ni
točno določena ženska, am-
pak je v te ženske like vlila
zgodbe vseh žensk, ki jih je
srečala v življenju. Težave,
skrbi in sreča, ki so značilne

za različne starostne skupi-
ne, je pretila v te tri dramske
osebe,« je še dodala Tatjana
Doma.

Avtorica je bila presene-
čena nad uspehom drame,
verjetno je temu botrovala
tudi iskrenost, s katero o
svojih težavah spregovori-
jo tri glavne junakinje. V
predstavi Ljubi moj iskre-
no zgodbo predstavljajo
Anica Kumer, upokojena
dolgoletna članica ansam-
bla SLG Celje, ter Barbara
Medvešček in Liza Marija
Grašič.

BGO

Barbara Medvešček, Anica Kumer in Liza Marija Grašič v uprizoritvi predstave Ljubi moj avtorice Elaine
Mur phy in v režiserja Andreja Jusa na malem odru SLS Celje. (Foto: Uroš Hočevar)
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