OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE ŽUPANOVA MICKA

V petek, 9. 11. 2018, smo učenci osmih razredov prve tri šolske ure spoznavali
SNG Drama in komedijo Županova Micka, ki jo je iz originala Podeželski mlin
prevedel in priredil znani slovenski pisatelj, pesnik, dramatik in urednik Anton
Tomaž Linhart, ki se je rodil 11. 12. 1756 v Radovljici, umrl pa 14. 7. 1795 v
Ljubljani. Bil je osrednja osebnost slovenskega razsvetljenstva. Na Dunaju je
študiral trgovske in finančne vede. Po vzoru Beaumarchaisove komedije
Figarova svatba je napisal še daljše delo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. A je
žal ta dan predstava zaradi bolezni odpadla. V torek, 19. 11. 2018, smo imeli
prve tri šolske ure po urniku, nato smo se šli preobut in preobleč in že smo
krenili proti Ljubljani. Učenci 8. a in 8. b razreda so šli na avtobus 3B, medtem
ko smo šli učenci 8. c in 8. d razreda z avtobusom 3G. Izstopili smo na
postajališču Drama. Ko smo prišli pred SNG Drama, so nam učiteljice razdelile
vstopnice in vstopili smo v gledališče. Oddali smo oblačila in se posedli na svoja
mesta. Predstava je trajala približno eno uro. V njej so nastopali: Nina Valič kot
Micka, Uroš Fürst kot župan Jaka, Gregor Baković kot Tulpenheim, Saša Pavlin
Stošić kot Šternfeldovka, Rok Kravanja kot Monkof, Klemen Janežič kot Anže
in Janez Škof kot Glažek. Njihova oblačila so bila zelo starinska in lepa. Scena
je bila realistična, v stilu 18. stoletja. Ko se je predstava končala, smo dvorano
zapustili, vzeli obleke in vsi skupaj šli na avtobus in nazaj proti šoli. Ko smo
prišli nazaj v šolo, smo pojedli kosilo in odšli domov, razen če smo imeli izbirni
predmet. Predstava mi je bila zelo všeč, ker je bila res smešno in realno
starinsko uprizorjena. Še posebej mi je bil všeč lik Jake, župana, saj je z
ekspresivnimi gestami in reakcijami deloval nadvse smešno. Kulturni dan je
poleg zabave imel tudi poučen vidik - veliko novega smo izvedeli o Antonu
Tomažu Linhartu.

Bruno Žižmund, 8. d

