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Ocena premiere predstave Tri psice, dva planeta, ena raketa
RA SLOVENIJA 1, 09.05.2014, DANES DO 13-IH, 13.18

Naročnik: EMANAT
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

V Dvorani Duše Počkaj v Cankarjevem domu je bila sinoči premiera predstave z naslovom Tri psice, dva
planeta, ena raketa. Avtorska ekipa pod vodstvom Urška Vohar je predstavo, ki se humorno in domiselno
poigrava z možnostjo alternative skoraj znosnemu tozemskemu bivanju in razglablja utopične koncepte
novih družb, ustvarila v sodelovanju Zavoda Emanat s Cankarjevim domom. Petra Tanko.
PETRA TANKO: Tri psice, dva planeta, ena raketa je satirična, na trenutke presenetljiva, pa tudi igriva in
raziskujoča predstava. V njej nastopajo tri kandidatke za misijo na Mars, ki tja tudi odpotujejo. Prihod
na nenaseljeni planet se sprva kaže kot obilica novih možnosti in priložnosti za človekov duhovni in
družbeni razvoj, a se na koncu izkaže, da vendarle ni pomembno kje in v kakšnih geografskih razmerah
živimo, ljudje smo ljudje in svoje prtljage napuha, želje po moči in egoizma ne moremo pustiti za seboj.
Precej tragično sporočilo, ki pa je uprizorjeno na neskončbo igriv in domiseln način. Tri performerke,
poleg Urške Vohar še Jelena Rusjan in Nataša Živkovič, so oblečene v samonapihljive kostume v katerih
so osebe, ki prispejo na Mars videti kot gromozanska, neokretna in strašno smešna bitja, ki raziskujejo
nov prostor in načine bivanja v njem. Uprizoritveni humor se išče v raziskovanju možnosti gibanja z oviro
v obliki kostuma, to pa človeško podobo pači, obenem pa dela zelo ljubko. Naj si na tem mesti tudi zato,
ker je okvir zgodbe televizijsko šov, dovolimo primerjamo s Telebajski, čeprav je predstava Tri psice,
dva planeta, ena raketa mnogo bolj duhovita, premišljena in iskriva, k čemur je zagotovo pripomoglo
tudi sodelovanje z dramaturginjo Simono Semenič, omenimo pa naj še sodelovanje Georga Hobmeierja
pri konceptu konstumografinje Urške Recer in glasbenika Matjaža Predaniča. Če še enkrat vstopimo v
predstavo kot televizijski šov, ta na gledalca lahko učinkuje tudi tako, da se po koncu vpraša kdaj bo na
sporedu druga epizoda.

