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Obvezno ime in priimek.

Obvezno ime in priimek.
Dodatna navodila

Za omembo belega gozda
1 točka, za primerjavo 1 točka.
Dodatna navodila
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ekspozicija
Karkoli se zgodi v prvih 2

npr. prihod Ranjevske na posestvo, Lopahin
dejanjih, mora pa biti
predstavi načrt glede češnjevega nasada …
dogodek.
vrh

ples, dražba
razplet

poskus snubitve med Varjo in Lopahinom, odhod
Ranjevske nazaj v Pariz

8
Točke

4

1
1

Naloga

Blanche Du Bois pomeni »beli gozd«, simbol
Češnjevega vrta pa so tudi beli cvetovi.

Rešitev

Rešitev




Skupaj

Češnjev vrt
Anton P. Čehov
komedija v štirih dejanjih
1904
rojstni dan
MHAT
Konstantin S. Stanislavski

Dodatna navodila




Vrh igre je dražba, ki se dogaja zunaj odra.
Gledalec in liki pa ga podoživijo še bolj
intenzivno v trenutku, ko Lopahin pove novico o
prodaji in nakupu posestva.
Vrhunec igre je ples v 3. dejanju. Ustvarja
napetost in atmosfero, medtem ko se čaka na
novice, razrešitev.

Dodatna navodila

Za dražbo se dobi 1 točka;
obrazložitev je lahko
poljubnejša, a v skladu z
dramskim dogajanjem.
Za ples se dobi 1 točka;
obrazložitev je lahko
poljubnejša, a v skladu z
dramskim dogajanjem.

tejhoskopija
O dogajanju v nevidnem prostoru poročajo liki, ki
iz njega prihajajo ali vanj lahko zrejo – gre za
eno najbolj značilnih dramsko-gledaliških podob
(in tehnik), za tejhoskopijo.
Tejhoskopija v grščini pomeni pogled z obzidja.
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2
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Vrh je Stanleyjevo posilstvo Blanche, ki jo
dokončno zlomi.

Dodatna navodila

1 točka za omembo posilstva,
1 točka za posledico tega
dejanja.
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Skupaj
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Točke

V obeh dramskih besedilih dramski liki
pripotujejo na prizorišče. V Češnjevem vrtu
Ranjevska pride domov, Blanche pa išče nov
dom.
Oboje se dogaja v začetku maja.
Tudi prizorišči sta podobni, gre za (otroško,
dnevno) sobo.
Razlike so v okolju (aristokratsko in delavsko),
tudi v spremstvu (Blanche pride sama,
Ranjevska s hčerjo in služabniki).
Didaskalije – Williamsove so zelo obširne,
zaobjemajo vse čute (vonj, zvok …), v
Češnjevem vrtu pa so zelo skope.

2
2
2





Za vsako razliko in
podobnost po 1 točka.

Dodatna navodila

Utva
Striček Vanja
Ivanov
Platonov

Rešitev


Dodatna navodila

Varja; rejenka Ljubov Andrejevne
Želi se poročiti z Lopahinom; želi, da se Anja
bogato poroči; želi hoditi po svetih krajih.
Nasprotuje razsipanju denarja; nasprotuje, da bi
se med Trofimovom in Anjo kaj zgodilo …

Dodatna navodila

Potrebni sta ključni besedi.
Odgovor lahko vsebuje
naštete možnosti ali kar je še v
skladu z dramskim besedilom.
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Odlomek A je vzet iz 3. dejanja drame.
Dogajanje je postavljeno v salon in sprejemnico,
kjer je organiziran ples, orkester igra. Čaka se
na izid dražbe.
Trofimov želi postaviti Ranjevsko na realna tla
glede posestva in njenega ljubimca. Prodaja
posestva se mu ne zdi pomembna, saj je z njim
že zdavnaj konec. Želi, da vidi, da jo je ljubimec
oropal.
Ranjevska živčno čaka na vest o dražbi. Govori
o svoji navezanosti na posestvo. Želi dopovedati
Trofimovu, da je treba študije končati, da mora
postati pravi moški. Želi se vrniti v Pariz k
svojemu ljubimcu.

Dodatna navodila

Odgovor je lahko poljubno
zapisan, mora pa se
navezovati na dialog med
likoma iz prizora.
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2

Rešitev


Čehov je sam pravil, da mu vloge Trofimova ni
uspelo izdelati do konca. Moral bi biti bolj
zavezan dolžnosti, nedokončanje študija bi ga
moralo bolj preganjati, vendar avtorju ni uspelo
svobodno zapisati vsega, kar je želel, saj je
imel takrat velike težave s cenzuro.

Dodatna navodila
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Dodatna navodila

Avtor vpelje nov lik, Mimoidoči. Lik se pojavi od
nikoder in izgine neznano kam. Ima nekaj replik
in izgine.
Gajev govori replike iz biljarda, Lopahin
Za vsako po 1 točka.
pričakuje Ranjevsko, kot da je član družine, poči
struna, Šarlota govori iz trebuha.
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Realni čas, ki mu pripadajo osebe. Te so
nedejavne in ujete v svojo preteklost ali
nepregledno prihodnost.
Univerzalni čas, v katerem je čas odrskega
dogajanja le del širše pojmovanega časa. V luči
tega postajajo njihovi problemi majhni, celo
smešni.
Čas narave, menjavanje jutra in noči, letnih
časov. Neusmiljeno opozarja na minevanje.

Rešitev
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Dodatna navodila

Za zapis časa 1, za razlago
do 2 točki.

Dodatna navodila

Konstantin S. Stanislavski
Za ime in priimek 1 točka.
Gajev
Sistem
Sistem je prvo literarno delo, ki se sistematično
ukvarja z vprašanjem igre kot veščine. To delo
postane temelj sodobne igre, ki jo poznamo še
danes. Poleg tega postane temelj mnogih
gledaliških igralskih šol, ki so se razvile v 20.
stoletju. Stanislavski poskuša utemeljiti zahtevo
po igralčevem realističnem oblikovanju vloge.
Razvija se termin čutni spomin.
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Skupno število točk: 69

Dodatna navodila

Za vsako pravilno rešitev
1 točka.

