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Sodobnoplesna predstava Matije Ferlina danes v CD
Ljubljana, 17. januarja (STA) - V Cankarjevem domu (CD) bodo drevi na oder premierno postavili
sodobnoplesno predstavo hrvaškega ustvarjalca Matije Ferlina Drugi sočasno. Predstava v produkciji
Emanata v sodelovanju z Istrskim narodnim gledališče, mestom Pulj, CD in mestom Ljubljana bo na
sporedu še v petek, 18. januarja.
Eksperimentalni projekt na podlagi istoimenske knjige avtorice Jasne Žmak je nadaljevanje raziskave
gibalnega sistema, ki jo je Ferlin začel v projektu Nastop, svoji prvi koreografiji za več plesalcev, in jo
nadaljeval v Samicah, svoji prvi režiji, temelječi na tekstualni predlogi, so zapisali v CD.
Predstava se skozi fizični aspekt ukvarja z vprašanjem skupnosti oziroma pogojev in kvalitet družbenega
obnašanja določenih skupin. V novi koreografij, ki je nastala na meji med dramskim in plesnim izrazom,
želi avtor spojiti izkušnje in znanja, ki jih je pridobil na prejšnjih projektih.
V predstavi, za katero je scenografijo zasnoval Mauricio Ferlin, nastopajo Liz Kinoshita, Claudia Fancello,
Roberta Milevoj, Tomislav Feller in sam avtor.

Naročnik: EMANAT
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Med delovnim procesom so ustvarjalci za nekaj časa odšli v naravo južne Istre. Odhod v to netipično
delovno okolje je bil motiviran z željo ustvariti majhno delovno skupnost, ki je usmerjena le sama vase,
so pojasnili v CD. Na podlagi realnih situacij v času kampiranja je nastalo tudi nekaj uporabnega gradiva
za predstavo.
Po premieri bodo avtorji predstave na okrogli mizi govorili o novih načinih pisanja za gledališče, saj v
sodobnih scenskih praksah besedilo po besedah organizatorjev že dolgo ni več osrednji, temeljni ali
ciljni element. Poleg tega pa bo okrogla miza pretresala tudi drugačne protokole produkcije in recepcije

scenskih dogodkov ter različne odnose, ki se lahko vzpostavljajo med različnimi gledališkimi elementi,
vključno z besedilom.
Matija Ferlin, ki je po rodu iz Pulja, poleg drugih mednarodnih prizorišč pogosto ustvarja tudi v Sloveniji.
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