premiera gledališke predstave

D. C. Jackson: Moje bivše, moji bivši. Režija Andrej Jus. SLG Celje. Ob 19.30
V SLG Celje bodo
nocoj premierno
uprizorili komedijo
Moje bivše, moji bivši
škotskega dramatika
D. C. Jacksona, ki se
ukvarja z vprašanji
o ljubezni, izgubi
in odnosih v sodobni
družbi.

-

Avtor komedije Moje bivše,
moji bivši (My romantic historv) Daniel Craig Jackson je na vprašanje
dramaturginje slovenske uprizoritve
Tatjane Doma, ali meni, da se današnja generacija tridesetletnikov
otepa obveznosti, odgovoril pritrdilno. Kje lahko sploh koga spoznajo,
kako te stike obdržati, kdaj je čas za
prevzem odgovornosti itd. To so osrednja vprašanja komedije, katere
premiera in prva slovenska uprizoritev se bo zgodila nocoj v SLG Celje.
Predstavo je režiral Andrej Jus, v glavnih vlogah pa bodo nastopili Andrej
Murenc, Barbara Medvešček, Manca
Ogorevc, Tanja Potočnik in Blaž Setnikar.
Tatjana Doma je pojasnila, da
obravnava predstava problematiko
Celje

podaljšanega obdobja adolescence
skozi komično optiko. »Kje lahko koga

spoznaš? Kje se folk spoznava? Vam
bom jaz povedal. Če ti do konca faksa
ni ratalo koga spoznat, se boš poročil
s kakšno kravo iz službe.« Tako nekako
razmišlja junak Tom, avtor predstave

D. C. Jackson pa pojasnjuje, da gre za
zgodbo, ki zadeva večino njegovih
vrstnikov na Škotskem v teh časih, še
posebno če živijo v večjih mestih:
»Dejansko nimamo tistega, kar bi

imenoval zmenkarska infrastruktura.

Komedija je mišljena kot protistrup
tistim hollvvvoodskim romantičnim
komedijam, s katerimi smo vsi odraščali. Ljubezen namreč ni glavni dobitek na loteriji, ljubezen so prihranki,
ljubezen je nekaj, za kar delaš.«
Za Toma je nova služba stres, novi
sodelavci so stres, komunikacija je
stres. Ob koncu prvega tedna v novi
službi pa gre na pijačo s sodelavci in
po njej pristane v postelji s sodelavko
Amy. Še preden se zavesta, se avantura za eno noč spremeni v odnos, v
resnici pa ne eden ne drugi ni razčistil
s svojimi mladostnimi ljubeznimi, jih
dokončno prebolel, kar obema preprečuje, da bi stopila v zrelo in odgovorno partnersko razmerje.
Premierno uprizoritev komedije si
bo ogledal tudi avtor besedila Daniel
Craig Jackson. vt

