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Slepci na odru koprskega gledališča

ILONA DOLENC

dnih Koper. “Pomembno je,
da tudi na tak način po-
kažemo polnočutečim lju-
dem, kaj vse znamo in zmo-
re m o,” pravi animator pro-
stočasnih aktivnosti v
dr uštvu, Aleksander No-
va k . “Prav tako pomembno
je, da se mi kot slušatelji
udeležujemo takšnih dogod-
kov in se tako uzremo v las-
tnem zrcalu, hkrati pa je to
spodbuda za naše vključeva-
nje v kulturne dejavnosti,”
dodaja.

čutenje drugačno, močnejše.
Tudi koncentracija mora biti
pri nas za spoznanje boljša.
Poleg na tekst in interpre-
tacijo moraš biti pozoren še
na gibanje, na soigralce. Go-
tovo veliko bolj slišimo
občinstvo. Jaz čutim vsak
dih, vsak premik publike. To
je lahko prednost, lahko pa
je tudi moteče,” pove, kako
kot slepa igralka doživlja
o d e r.

Predstavo so spremljali
tudi člani Medobčinskega
dr uštva slepih in slabovi-

re šitev vedno v nas, v
m e d č l ove ški povezanosti, to-
plini, razumevanju in lju-
b e z n i ,” je bistvo Sl e p c e v po
predstavi pojasnila Me t k a
Pa v šič iz Idrije, ena od igralk
z najdaljšim stažem v gle-
dališču Nasmeh, a tudi iz-
kušnjami iz običajnih gle-
dališč.

“V gledališču slepih in sla-
bovidnih, kar mi smo, je vse
prilagojeno temu - talne oz-
nake, pristop režiserja ...
Med videče igralce pa se mo-
ra š znati vključiti. Predvsem
je dobro, da te režiser jemlje
enakovredno in da verjame
va t e ,” p ra v i .

Je slepota pri igranju lah-
ko prednost? “Tega vam ne
morem povedati, ker nikoli
nisem igrala kot videča. Mis-
lim pa, da se morda bolj
poglabljamo vase in je naše

Fabula je preprosta: sku-
pina slepcev, ki ostane brez
svojega skrbnika, duhovni-
ka, se izgubi na nekem oto-
ku in ves čas išče izhod, pot
domov. “V resnici gre za sim-
boliko za današnji svet, za
č l ove štvo nasploh. Vsi
iščemo izhode iz takšne in
drugačne slepote v življenju,
in iščemo jih izven sebe. Spo-
ročilo drame pa je - vsaj jaz
ga tako interpretiram - da je

KO PE R * V gledališču, ki v
okviru kulturnega društ va
Franceta Prešerna iz Ži rov -
nice deluje že 15 let, pilijo
svoje igralske veščine slepi
in slabovidni iz vse Slove-
nije. Za seboj imajo že vrsto
predstav, predvsem kome-
dij, pravkar pa so na pohodu
po slovenskih odrih z dramo
Sl e p c i belgijskega avtorja
Mauricea Maeterlincka.

Mala dvorana koprskega gledališča je bila pred
dnevi prizorišče nevsakdanje gledališke
izkušnje. Ustvarila jo je zasedba gledališča
Nasmeh, edinega v Sloveniji, ki združuje slepe
in slabovidne ljubiteljske igralce. Uprizorili so
zahtevno simbolno dramo z naslovom - hja,
ironično, prav Sl e p c i .

Čutijo vsak dih
občinstva, vsak premik

Slepi in slabovidni ljubiteljski igralci na odru koprskega gledališča


