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Dragica Potočnjak
Za naše mlade dame
21 prizorov
socialna drama/psihološka drama/družinska
drama
9. 10. 2008
Tijana Zinajić  Mestno gledališče ljubljansko
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Dodatna navodila

Igra se dogaja danes, pred štirimi leti in pred
štirinajstimi leti. Razlike v času so opazne po
garderobi. Lahko so tudi še drugače odrsko
označene.

Rešitev


Dodatna navodila

Dragica Potočnjak je prva ženska, ki je prejela
Grumovo nagrado.

Rešitev


Dodatna navodila

Grumovo nagrado
2007
Slovenskega mladinskega gledališča
pedagoško
socialno

Rešitev


Dodatna navodila

Dodatna navodila

Avtorica nakazuje na spolno zlorabo. Odlomek
to očitno nakazuje (po smislu).
3. prizor se v drami ponovi še enkrat, in sicer je
označen kot 11.1 prizor.
Prizor dramsko dogajanje poglablja.
Prizor je ključni moment besedila, je njegov
sprožilec, ki vpliva na ves kasnejši razvoj
karakterja Brine in tudi Katarine. Vpliva na
Brinino duševno stanje.

9
Točke

6

Rešitev


Boris je Brinin oče in del nefunkcionalne
družine, ki tudi razpade. Je tip človeka, ki ne
vidi in ne zaznava dobrega v svetu okoli sebe.
Ne vidi Katarinine potrebe po njegovi ljubezni,
življenje si ureja le po svoji meri, ne mara
ugovarjanja, če pa se to zgodi, ženo fizično
kaznuje. Je najmočnejši člen trikotnika in ima
tudi družbeno moč. Je mračen protagonist te
drame, ker ne išče in ne želi nikakršnega
reševanja nastalega položaja. Predstavlja tudi
del tiste družbe, ki je zavarovana in se izmakne
vsem posledicam.

Dodatna navodila

Za vlogo 1 točka,
karakteristike vloge do
3 točke,
dramska funkcija vloge do
2 točki.
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Metuljev ples
Alisa, Alica
Kalea
Hrup, ki ga povzročajo živali, je neznosen
Eurotrans – smer zahod

Rešitev


Prizor je pravzaprav nadaljevanje prejšnjega.
Brino vidimo v njenih najtežjih trenutkih, ko je
stara 14 let ter ima težave z drogami in
zanikanjem tega, kar se ji je dogajalo v otroštvu.
Ne priznava nobene avtoritete in žali tako
inšpektorja kot duhovnika. Ko se pojavi
Katarina, je noče prepoznati, razvije se hud
konflikt med materjo in hčerjo, ki ga opazujemo
skozi celotno dramo v fragmentih.

Rešitev


Katarina je imela Brino, ko je bila zelo mlada, in
se ni mogla dobro vživeti v vlogo mame. V
otroštvu se je Brina veliko skrivala in jo je mati
iskala, večkrat je tudi splezala na drevo, s
katerega ni hotela dol, saj je že bila stravmirana
zaradi strašnih dogodkov, ki ji jih je počel oče.
Katarina ni bila nikoli dovolj močna, da bi se
postavila zase in za svojo hčer in pravzaprav tu
izvira bistvo konflikta. Katarina se je zapila po
ločitvi, zanemarila še samo sebe, Brina pa je v
odraščanju imela hude probleme z drogami.
Njun odnos je vedno v nesoglasju, Katarina
nekako vedno hoče uveljavljati svoj položaj
mame, a ji vedno spodleti, saj jo Brina ne more
sprejeti. Ko se srečata za Brinin rojstni dan, se
stvari tako stopnjujejo, da Brina ne najde
drugega izhoda, kot da mamo ubije.

Rešitev



Dodatna navodila

trije soldati in štiri marije
2010
Severjevo
Mladinskem
Mateja Koležnik
Simona Semenič je avtorica besedila sedem
kuharic, štirje soldati in tri sofije, za katero je
leta 2015 prejela Grumovo nagrado. Besedilo
je bilo uprizorjeno v Mestnem gledališču
ljubljanskem, režiral pa ga je Diego de Brea.

Rešitev


Dodatna navodila

Arna Hadžijaljević
Brina

Skupno število točk: 57

Dodatna navodila

Umestitev prizora 1 točka.
Opis dogodka do 2 točki.
Opis situacije ob maminem
prihodu 1 točka.

Dodatna navodila

Odnos Katarine in Brine v
zgodnjih letih do 2 točki.
Opis Katarine v "sedanjosti"
(ko ima Brina 14 let) do
2 točki.

Dodatna navodila

1 točka za ime, 1 točka za
vlogo.

