Premiera

v Slovenskem komornem gledaliSiu v

Liubliani

Poskoki namesto poletsv
EVALD FLISAR: TRISTAN IN IZOLDA

Tristan in lzolda, najnovejia
gledaliSka igra Evalda Flisarja, ki
so

jo

krstno uprizorili v Sloven-

skem komornem gledaliSdu v Ljubljani, in to v avtorjevi reiiji, je
stvaritev, ki jo je davna srednjeveSka legenda samo navdihnila za
popolnoma samostojno obdelavo
veinega problema dramatiine razpetostl med moinim in zaieljenim.
Z zgodbo, z dogajanjem o prodajalcu nepremiinin in njegovi
Zeni, pretipkovalki gledaliSkih
besedil, je predstavljena situacija

dveh zaljubljencev. ki ju vidimo

v dasu, ko je minilo obdobje

za-

nosa, blaZenosti, neponovljivosti

njunih eustvenih odnosov in

je zaielo

se

iskanje mo2nosti za
obulanje, osveievanje, ponovno

_ NA PODSTRESJU VODNIKOVE DON{AEUE
TORJEVI REZIJI
kondujejo zgolj

iivtjenja.
Nova Flisarjeva igra obravnava ta problem z nizanjem prizo-

zgolj sredstvo za

rov dramsko odlidno sestavljene-

ga spleta dogodkov. V srediSdu
je Tristanov in Izoldin na neu-

speh obsojeni poskus reSitve
pred utopitvijo v sivini vsakdanjosti z igranjem (ne Zivljenjem)
drugadnosti. Dopolnujeta pa ga
dve vrsti korekturne ironije
v

stikih Tristana in Izolde z nepremidninskim poslovnim partner-

jem in obenem komentatorskim

jim manjka spodbudne energije),
temved doZivetij, priklicanih s

pevcem iz davnine ter v telefonskih pogovorih z navidezno nadleZno materjo oziroma tasdo in
konCno dejansko Znvijo njune

poskusi vZivetij v druge vloge, v
druge igre. skratka v nesvojost in
s tem v laZi. saj z vsemi temi prizadevanii ni moeoie nidesar dejansko spremeniii, temvea le zadasno pozabiti na resnico, ki ju

Flisarjevo delo je polno duhovitosti in posmeha, toda tudi zagrenjenosti ob spoznanju nemoii. sledeie vsem trdim pristankom po poskusih poletov, ki.se

rojevanje ne biv5ih izkuSenj (saj

kot

t.lom in jima ne dovoijuje
nekdanjih poletov in lebdenj, rojenih iz njunega avtorstva. saj
posnemanje tujih vzorov ne more nadomestiti izvirnosti lastnega

tlati.k

brezbri2nosti.

_

V AV-

poskoki.

Dialogi so oblikovani bleidede,
zvenede, sugestivno, sodno, kon-

verzacija je stvarna. oprijemljiva

in kljub temu sporoiilna (ni
obdelovanje

dolodenih problemov,

temved

najprej normalen. lepo tekoa pogovor, ki pa ima poleg tega Se
mnogo vedje razseinosti). Kar

moti, je samo naiin vkljuienosti
iger, s katerimi nadomeSdata Tristan in Izolda pristnost ljubezenskega zanosa. Nekatere so, namred, bolj priveski kot pa sredstva za nova spoznanja.
Na skromnem, nevelikem prizoriSdu pod streho Vodnikove
domadije je reZiser ustvaril poltretjo uro (nekoliko predolgo)
trajajoie dogajanje brez zunanje
atraktivnosti, zato pa z 2ivahno.
intenzivno igro. Yioleta Tomoi je
bila lzolda (zbadljiva in trmasta,

toda tu9i krhka in hrepeneda).
Sredko Spik je ustvaril blago iro-

niinega >razglagalca<. poleg te-

ga rahlo sitnega ukazovalca in

zabavno nebogijenega podrejenega. Boris Kerd pa je kot Tristan zagnano iskal mo2nosti za
pravo novo pot k lzoldi.
Ta Flisarjeva igra ima dve raz-

rojni liniji. Eno padajoio.

eno

rastodo. Raste premoZnost, pada
ljubezenski zanos. \a koncu je
nujno razmerje nasprotno zacetnemu. Seveda to ne pomeni. da
mora5 biti reven, ie bi naj bil sreien v ljubezni. Je le spoznrnje.
da se bo dloveku vedno zdelo. da
mu nekaj manjka, de ne bo znal
Ziveti svojega Zivljenja in bo samo oosnemal oruee.
Lojze Smasek

