Igra o ljubezni in smrti
v Yodnikovi domaliji
Slovensko komorno gledaliSle bo krstilo Tristana in Izoldo Evalda Flisarja v avtorjevi reiiji
ki je
dobil za svoje delo leta L993 nagrado Preiernovega sklada in
nagrado Slar*a Gruma (za drami Kai pa Leonarda? in fatil bo
lep"ie;, tudi svoje nastednje besedilo postaviti na oder dobesedno
Samo na Slovenskem se lahko zgodi, da si mora dramatik.

v zasebni produkciji in v lastni reiiji. Se pravi kotdrugo uprizoritev
Slovenskega komornega gledaliita, ki so rnu za zdaj pri pokrivanju
najosnovnejiih matertalnih stroikov priskodili ne pomoi !" -.pol'
zoili: Mura, European Fashion Design ter cvetlitarstvo Brinc in
diskoteka Getto iz Metlike.
Soustvarjalci seveda Se vedno mantidne ljubezni, sodobno dosvojih iemanje razmerja med moSkim
predstavnikov kmalu uresnidilo in Zensko ter lastno izkustveno
ministrstvo za kulturo in tako videnje sil, ki gospodarijo z naiiomogodilo Zivljenje predstave mi dustvi.
Poleg Evalda Flisarja, ki se
tudi po prernicri in treh ponovi-

upajo, da bo obljube

tvah, kolikor si jih lahko privoSiijo s svojimi sredstvi. Premicra
Flisarjeve igre Tristan in lzolda
bo namrei jutri. 13. februarja,
ob 19. 30 v Vodnikovi domadiii
v Si(ki. edine za zdaj zagotovljene ponovitve pa 5e 14., 15. in
16. februarja na istem kraju in
ob istem dasu.
NajnovejSa Flisarjeva drama

ponovno pojavlja tudi kot reiiser svojega beseclila, sodelujejo

vefno, arhetipsko zgodbo

Londona. SLAVKO PEZDIR

pri uprizoritvi

Se dramaturginja

in asistentka reZije Branka Bezeljak Glazer, avtorica likovne podobe Nada Mad2arac, oblikovalec ludi Tomai Bezjak in avtor
glasbenih aranZmajev Milan
KrapeZ ter igralci Violeta Tomit
(Izolda). Boris Kert (Tristan) in
je nastala iz treh virov: iz sred- Sreio Spik (lllark, Trubadur).
n.;eveSkega mita o Tristanu in
Po obitaju je najnovejie FliIzoldi, iz njegove novele Meta- sarievo besedilo Tristan & IzolIec bumerangov in iz nekaterih da7 Tristan & Iseult Le izllo v rztematskih prvin njegove drame dajateljstvu Julije Pergar iz
Nimfa umre. Avtor ie zdruZil Ljubljane in Goldhawk Press rz
ro-

ROMANTTCNA LIUBIMCA KAT BOHEMSKI SLII{AR IN
- Boris Kert in Vialeta Tomit. (Fctto: Tomai Eben'

MODEL
lpanger)

