Poljanski igralci smo zelo veseli, da lahko v vašem kraju predstavimo svojo Visoško kroniko.
Dramatizacijo in prevod v poljansko narečje Andreja Šubica je na oder postavila
ekipa tridesetih zagnanih Poljancev.
Visoško zgodbo, polno prekletstva in tragike, smo omehčali, tako kot Tavčar,
s slavospevom ženski ljubezni, zvestobi in predanosti. Polikarp, ki od Izidorja prevzame
vlogo pripovedovalca zgodbe, ker jo je sam z zločinom tudi spočel,
nas popelje od izvora visoškega bogastva, ki se rodi v krvi, do današnjih dni,
ko se sprašuje, ali Visoko še vedno pod prekletstvom plačuje njegove grehe.
Predstava je do zdaj odigrana več kot desetkrat, vedno pred polnimi dvoranami,
videlo jo je že več kot 3000 gledalcev in najbolj smo veseli, da gledalci, stari in mladi,
s predstave odhajajo z močnimi vtisi.

Polikarpov pogled, njegova pojava in glas še kar
odmevajo v glavi in vzbujajo grozo. In Jobstov preteči
pogled me še vedno vznemirja: ali morda ne pride tudi
pome!? Po vse Poljance morda!? Je bilo táko prekletstvo?
Škofova ‘odrešujoča’ beseda me strezni, naj ne bomo trdi,
ubogi in vsegaboječi Izidor, ki ne zmore misliti po zdravi
kmečki pameti in ne prepozna svoje nature, misli svojega srca
... Pa ljudstvo, s katerim bi lahko zanetili kmečki upor, ker je
tako goreče! Bravo, Poljanci!!! Ustvarili ste več, kot je kdorkoli
lahko upal in pričakoval. Kapo dol!« (Tina)
»Prišli ste do nas in nam vzeli sapo!« (Lejla, 8. razred)
»Ogledala sem si vašo predstavo in uživala kot že dolgo
ne. Čestitke predvsem tebi kot režiserju in odličnemu igralcu
ter seveda vsej ekipi, ki je zgodbo res vrhunsko predstavila
na odru! Poljanski igralci ste predstavo izpeljali
profesionalno!« (Damjana)
»Predstava Visoška kronika mi je bila zelo všeč. Bila je
poučna, napeta in zanimiva. Super je bilo, da se je veliko
stvari dogajalo v naših krajih – na Visokem in v Škofji Loki,
saj smo si tako vse lažje predstavljali, ter da je imela zgodba
srečen konec. Tudi igralci so zelo dobro igrali. Vsekakor je
predstava zelo dobra in vsem priporočam, da si jo ogledajo.«
(Barbara, 8. razred)

»Čeprav predstav ne maram, mi je bilo tokrat zelo, zelo
všeč – izvirnost, slog govora, ponavljanje: ‘Pridem pote,
pridem pote!’« (Nina, 8. razred)
»Igralci so res nadarjeni, zelo dobro igrajo. Zelo rada
bi pohvalila sceno, saj je bila preprosta, a čudovita. Všeč
mi je bila ideja, da sta se Polikarp in Schwarzkobler po
smrti preselila nad oder.« (Tia, 8. razred)
»V soboto smo si ogledali predstavo. Vsi smo bili
navdušeni. Iz razmeroma zahtevnega gradiva je na zanimiv
in prepričljiv način izluščeno bistveno. Kar nisem mogla
verjeti, da je iz igralcev, ‘nabranih z vseh vetrov’, nastala
taka uigrana ekipa. Super.« (Majda)
»V predstavi smo lahko izvedeli tudi, kaj vse se je
dogajalo v preteklosti, npr. obtožbe čarovništva, odločanje
staršev o poroki in o nemoči žensk. Zelo dobro so pokazali
tudi, kako nekoga peče vest. Polikarpa in Jošta so postavili
na visok stol. Pohvalno pa je tudi to, da so v predstavo
vključili tudi občinstvo.« (Lucija, 8. razred)
»Igra in zgodba se mi zdita zelo posebni in sta mi všeč,
ker imata zanimivo sporočilo: Ne goljufaj in ne obtožuj po
krivem, ker boš na koncu izpadel slab in nesramen.«
(Tinkara, 8. razred)

Kakšen bo pa vaš vtis? Vabljeni.

Andrej Šubic
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