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Drugi vecžer obmocžnega Linhartovega maratona v Radovljici je pripadel igralkam
in igralcem Gledalisžcža 2B iž Bohinjske Bistrice. V letosžnji sežoni so se nekoliko
odmaknili od svoje obicžajne prakse krstnih uprižoritev manj žnanih tujih iger in
uprižorili  (v  osnovi  radijsko)  igro  Marjana  Marinca  Krasen  cirkus.  Režž ijsko
taktirko je tudi tokrat prevžel cžlan drusžtva Darko CŠuden.

Dogajalni prostor je s premisž ljeno uporabo scenskih elementov deloval odprto in
ne prevecž  dolocžujocže. Nekaj ražlicžno visokih praktikablov, sžtevilni lonci, prucžka
in  kad,  ki  je  služž ila  ža  kraljevi  prestol,  so  v  prostor  vnesli  norcžavost  in
ražposajenost,  ki  sta  tudi  sicer  prevevali  celotno  predstavo  ožiroma  igralske
nastope. Pri tem je pomembno vlogo odigrala tudi želo dodelana in domisžljijsko
ražkosžna kostumografija; oder je ožaljsžala s sž iroko paleto barv, ki so žže same po
sebi  dobro  vžpostavljale  duhovito  vždusžje  predstave.  Nekaj  vecž  cžasa  ožiroma
požornosti bi veljalo nameniti le osvetlitvi prižorisžcža; na odru je bilo namrecž kar
nekaj  mest,  ki  so  bila  premalo  osvetljena  in  tako  so  bili  igralski  obraži
pogostokrat  v  senci.  Lucžne  spremembe  v  prižorih  so  obcžasno  tudi  nekoliko
žamujale, kar je prav tako vplivalo na nemoteno spremljanje predstave. 

Glavna  odlika  predstave  so  resnicžno  dodelane  in  atraktivne  igralske  stvaritve
vseh  nastopajocžih.  Pri  tem  prednjacžijo  njihovi  logicžno  raždelani  in  specificžno
oblikovani govorni nastopi, ki so jih igralke in igralci nadgradili tudi s suverenim
telesnim  ižražom,  ž  mimiko  in  gestikulacijo.  Prav  vsak  ižmed  nastopajocžih  je
postregel  ž  dobro  raždelanimi  in  duhovitimi  govornimi  žnacžilnostmi,  katerih
skupni imenovalec je bila domisžljijska ražigranost in resnicžno dosledna ižvedba.
V  kombinaciji  ž  neverbalnimi  ižražnimi  sredstvi  so  kreacije  igralk  in  igralcev
delovale, kot bi padle iž kaksžnega stripa ali risanke, kar je navsežadnje odlicžno
sovpadalo  tudi  ž  vsebino  žgodbe.  Kljub  resnicžno  prepricžljivim  nastopom
celotnega igralskega ansambla, kar je pri ljubiteljskih skupinah prej ižjema kot
pravilo,  sta  med  nastopajocžimi  vendarle  nekoliko  ižstopala  prvi  minister  in
policaj.  Igralka,  ki je upodobila prvega ministra,  je navdusžila ž želo doslednim
govorom,  ki  ga  je  krasilo  žabavno  pogrkavanje  ter  ž  resnicžno  slikovito  in
žgovorno obražno mimiko. Policaj pa je pri oblikovanju svojega govora domiselno
ižhajal iž žvoka policijske sirene, ki ga je mojstrsko vpeljeval v ražlicžna cžustvena
stanja in odrske situacije.

Gledalisžcžniki iž Bohinjske Bistrice so iž radijske igre Marjana Marinca ustvarili
atraktivno  in  igralsko  nadstandardno  gledalisžko  predstavo,  ki  je  v  prvi  vrsti
namenjena otrosžkemu obcžinstvu, vendar pa je njena vsebina dovolj kompleksna
in metaforicžna, da uspesžno nagovarja in žadovolji tudi odraslega gledalca. Vsem
ustvarjalcem  dodajam  le  sže  iskrene  cžestitke  in  žželjo,  da  bi  nanižali  cžim  vecž
ponovitev.


