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Peter Ternovšek  Na svoji deski

Bunker

Ljudje, kot smo mi

Simona Hamer  Samorastniki (po motivih Prežihovega Vorenca) 

Michael Niavarani (Totalno) katastrofalna večerja

C. J. Johnson  Pasji dnevnik: Cucki

peter ternovšek

kulturni dom Gorica

anton podbevšek teater, novo mesto

mestno Gledališče ljubljansko

Gledališče koper

mestno Gledališče ptuj

režija: Peter Ternovšek
igra: Peter Ternovšek

režija: Kristina di Dio
igrajo: A. Pahor, R. Cotič, N. Šuligoj, S. Degenhardt in M. Figheli

koncept in režija: Nejc Gazvoda
igrajo: P. Ravnohrib, M. Derganc-Veselko in A. Valič

režiserka in asistentka dramatizacije: Eva Nina Lampič
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Osrednji del predstave »Na svoji deski« je monokomedija / 
tragikomedija »Pavlek«, za katero je bil igralec Peter Ternovšek 
nagrajen na petem festivalu Monodrama 2004 v uprizoritvi 

Mestnega gledališča Ptuj. Gre za ganljivo pripoved o človeku, ki kljub 
neprizanesljivemu življenju ne izgubi svoje velike človečnosti in verja-
me, da se noben človek ne rodi slab. »Na svoji deski« pa je pripoved o 
igralcu, ki se po upokojitvi ne more sprijazniti z izgubo odrskih desk, 
zato ustvari svojo lastno, upokojensko odrsko desko, ta pa ga ponese v 
spomine, anekdote in odlomke iz odigranega žlahtnega komedijantske-
ga repertoarja.

Peter Ternovšek (roj. 1947), slovenski dramski igralec, dolgoletni član igralskega 
ansambla Drame SNG Maribor, dobitnik Borštnikovega prstana 2006 in prejemnik 
nagrade Prešernovega sklada 1983, je z monografijo o »Pavleku« dosegel enega 
vrhuncev svoje uspešne dolgoletne gledališke in filmske kariere. 

28. 09. 2017 20:00    Kulturni dom Pliberk Peter Ternovšek  Na svoji deski
peter ternovšek

režija: Peter Ternovšek
igra: Peter Ternovšek



V igri se srečajo vojaka, ki sta se med prvo svetovno vojno bojevala 
na nasprotnih položajih, bolničarka, prostitutka in glasbenik. 
Med njihovimi pogovori se prepletajo izkušnje, melodije, pesmi 

različnih narodnosti v različnih jezikih. V ospredju dogajanja so do-
življanje vojne in nemočen pogled na njeno kruto vsakdanjost, kratko 
zgodovinsko in literarno potovanje z besedili Voranca, Hemingwaya, 
Ungarettija, Feigla, satirične zbadljivke iz »La tradotta« in »Usode 
dobrega vojaka Švejka« kot tudi dopisi iz vojnega časa. Kaj povezuje te 
med seboj tako različne ljudi in po čem vsi hrepenijo?

Kulturni dom Gorica, ki je leta 2016 praznoval 35-letnico delovanja, je eden od dveh 
slovenskih kulturnih hramov v mestnem središču, ki na Goriškem bogatita tako slo-
vensko kot italijansko kulturno življenje. Prizadeva si za sodelovanje med slovenskimi 
in italijanskimi ustanovami in preseganje meja ter sodeluje z novogoriškim kulturnim 
zaledjem. Letno pripravijo okoli dvesto kulturnih prireditev.

19. 10. 2017 20:00    Kulturni dom Pliberk Bunker
kulturni dom Gorica

režija: Kristina di Dio
igrajo: A. Pahor, R. Cotič, N. Šuligoj, S. Degenhardt in M. Figheli



Igro »Ljudje, kot smo mi« je navdihnil citat japonskega pisatelja Ka-
zue Ishigure, da nas je večina običajnih predstavnikov svojega časa. 
Sprašuje se, kaj pomeni biti človek v enem najokrutnejših obdobij in 

kako ostati zvest svojim načelom in kje je meja med osebno odgovorno-
stjo in statusom žrtve zgodovine? Ker v 21. stoletju ni herojev, je treba 
epohalna dejanja iskati v drobnih vsakdanjostih. Igra razgrinja zamol-
čana čustva, hrepenenja, strasti, izgubljene bitke in prepozne odločitve, 
kar vsi dobro poznamo, čeprav si to težko priznamo. Ob razmišljanju 
o preteklosti sebe vidimo v vlogi junaka, v sedanjosti pa imajo naše 
odločitve nepredvidene posledice; zato se večina raje ne odloča. Ko se-
danjost postane zgodovina, nismo med junaki, ki jih opeva prihodnost. 
Goethe je zapisal, da ni greha in zločina, ki ju človek ne bi bil sposoben. 
Ali nam to, da smo dobri, dopušča le čas, v katerem živimo?

Leta 2005 ustanovljeni Anton Podbevšek Teater, ki je nastal v spomin na prvo 
slovensko umetniško avantgardo, je najmlajše profesionalno gledališče v Sloveniji in 
prvo gledališče v Novem mestu. Imenuje se po Antonu Podbevšku, prvem slovenskem 
avantgardistu, enem ključnih umetnikov gibanja, znanega po imenu novomeška po-
mlad. Namenjeno ni zgolj gledališču, temveč tudi drugim kulturnim in umetniškim 
dogodkom, kinu in operi. 

03. 12. 2017 18:00    Kulturni dom Pliberk Ljudje, kot smo mi
anton podbevšek teater, novo mesto

koncept in režija: Nejc Gazvoda
igrajo: P. Ravnohrib, M. Derganc-Veselko in A. Valič

slike©barbara čeferin



Simona Hamer se v igri sprašuje o sodobnih Hudabivških samora-
stnikih. Se res ne dajo več teptati drugim in ne prenašajo ponižno 
krivic, kot jim je naročila njihova mati, so si priborili svoje pravice 

in enakopravnost? Avtorica se sprašuje tudi o poziciji ženske kot ljubice, 
matere in samohranilke, patriarhatu in nekaterih drugih temah, ki so 
še vedno ali spet aktualne: konservativizmu, človeški neusmiljenosti, 
ljubezni kot nepremagljivi sili in uporništvu, ki zraste iz poniževanj in 
zatiranj. Današnji »Samorastniki« preverjajo Vorančevo vnaprejšnjo 
določenost in brezizhodnost ter razmišljajo, da bi mogoče lahko bilo vse 
tudi drugače. Čeprav je igra še vedno postavljena v 19. stoletje in sledi 
literarni predlogi, jo bogatijo lucidni avtokomentarji s premišljenim 
poigravanjem z besedilom, kar gledalcu ponuja gradivo za razmislek. 

Prežihovi »Samorastniki«, napisani leta 1937, natančno povzemajo značilnosti 
slovenskega materinskega diskurza in podajajo še danes prepoznavne materinske 
podobe. Vse do Ivana Cankarja so bile namreč slovenske matere tihe ali odsotne, 
v ozadju literarnega dogajanja, kar naj bi se ujemalo z materinsko vlogo v ruralni 
patriarhalni družbi, pri Prežihu pa je materinski lik v ospredju.

01. 03. 2018 20:00    Kulturni dom Pliberk Simona Hamer  Samorastniki (po motivih Prežihovega Vorenca) 
mestno Gledališče ljubljansko

režiserka in asistentka dramatizacije: Eva Nina Lampič
igrajo: A. Drnovšek, J. Gašperin, J. Zidar, M. Korbar-Žlajpah, M. Funkl, J. Starina, G. Gruden



V »(Totalno) katastrofalni večerji« žena odpotuje k svoji mami, 
mož je v krizi srednjih let, ljubica pa ima rojstni dan. Da bi ji 
pripravil čudovit večer, mož naroči hrano in pijačo (vključno s 

kuharico), za vsak primer, za izgovor, če bi bilo ženi kaj sumljivo, na ta 
domnevno moški konec tedna povabi še svojega najboljšega prijatelja. 
Ta je skrivni ljubimec njegove žene, ki se nepričakovano vrne. Kuharica 
se pretvarja, da je model, model se pretvarja, da je kuharica itd. Čeprav 
se režiserju zdi »vse skupaj nič«, ker gre v bistvu za težave nekoga, ki bi 
rad »skočil čez plot«, meni, da »to skakanje čez plot ni enostavno«. Igra, 
polna laži, po režiserjevem mnenju »stoji in pade z igralci«, zato v njej ni 
glasbe, koreografij, »hudih« scenografij ali efektov, in dodaja: »Ampak 
mislim, da imamo hitre, bistre igralce z esprijem.«

»(Totalno) katastrofalna večerja« je predelava lahkotne komedije francoskega 
komediografa Marca Camolettija, ki jo slovenski odri od leta 1993 uprizarjajo pod 
naslovom »Pridi gola na večerjo«. Avtor priredbe, avstrijski igralec in kabaretist, 
je besedilo, polno situacijske in besedne komike, priredil, osvežil in dramaturško 
izostril.

05. 04. 2018 20:00    Kulturni dom Pliberk Michael Niavarani (Totalno) katastrofalna večerja
Gledališče koper

režija: Samo M. Strelec  
igrajo: A. Valič, M. Partljič, I. Štamulak, V. Korenč, A. Drnovšek in G. Žilavec



Avstralski dramatik C. J. Johnson v komediji na vprašanje, o čem 
razmišljajo psi, odgovarja, da prav tako kot ljudje razglabljajo 
o ljubezni, spolnosti, prijateljstvu, maščevanju, nasilju ipd. Sli-

koviti pasji liki enajstih različnih pasem, ki izražajo glavne značilnosti 
človeških značajev, skozi monologe publiki predstavljajo svoje življenj-
ske zgodbe: rotvajler ima težave s sosedi, stari mešanec v jeseni življenja 
odkriva ljubezen, policijski pes se spopada s kriminalom, kraški ovčar 
se ukvarja z živinorejo, od uglajenega in po zadnji modi oblečenega 
afganistanskega hrta, zelo ponosnega na svoje sposobnosti, pa vsi 
preveč pričakujejo. Johnsonova predstava »Pasji dnevnik: Cucki« je 
zanimiva mešanica humorja, tragedije, ostrine, nežnosti in romantike.

»Pasji dnevnik: Cucki« je na 26. festivalu Dnevi komedije leta 2017 v Celju postala 
Žlahtna komedija po izboru občinstva. Njen uspeh izhaja iz dejstva, da smo ljudje la-
stniki psov, poznamo druge lastnike, imamo radi pse, igra, v kateri so pripovedovalci 
psi, pa je dovolj nenavadna, da pritegne tako po človeški kot gledališko-umetniški 
plati.

10. 05. 2018 20:00    Kulturni dom Pliberk C. J. Johnson  Pasji dnevnik: Cucki
mestno Gledališče ptuj

režija: Matjaž Latin
igrajo: G. Lešnjak-Gojc, K. Slakonja in N. Nešo-Tokalič

slika©boris b. volgar slika©marko pigec

slika©marko pigec



Gledališki abonma 2017–18 k & k Šentjanž



Cena:
Abonma za odrasle 70,– €
50,– € za dijake, študente in upokojence
posamezne predstave 15,– € (10,– € za mladino)

Abonmajske karte:
0463/514300-13
e-mail: kuk@slo.at

Gledališki abonma 2017/18 – Šentjanž

www.kkcenter.at 
k & k St. Johann i. R./Šentjanž v Rožu
St. Johann/Šentjanž 33, 9162 Strau/Struga

email: kuk@slo.at • Fon: 0664 262 00 42
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07. 02. 2018
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18. 04. 2018

20:00    k & k Šentjanž

20:00    k & k Šentjanž

20:00    k & k Šentjanž

20:00    Farovž Šentjakob

20:00    Farovž Šentjakob

20:00    k & k Šentjanž

Rok Vilčnik  Samohranilec

Roland Schimmelpfennig  Zimski Sončev obrat

Gašper Tič  Trio

Simona Hamer  Razglednice ali Strah je od znotraj votel, od zunaj pa ga nič ni 

Iztok Mlakar Pašjon

Ingmar Villqist  Helverjeva noč

3rd INTErNATIONAL  MONOdrAMA  FESTIVAL MONO BENE – EINSAME SpITzE

MESTNO GLEdALIščE LjuBLjANSkO

GLEdALIščE kOpEr

SLOVENSkO NArOdNO GLEdALIščE MALA drAMA

SLOVENSkO NArOdNO GLEdALIščE NOVA GOrIcA

prEšErNOVO GLEdALIščE krANj V kOprOdukcIjI z GLEdALIščEM škuc

režija: Rok Vilčnik
igra: R. Jenček

režija: Juš A. Zidar
igrajo: J. Henigman, M. Majer, J. Zidar, J. Lah, T. Pišek in Ž. Selan

režija: Jaka Ivanc
igrajo: U. Smolej, D. Malalan in R. Matek

režija: Ajda Valci
igrajo: P. Juh, S. Pavček, N. Valič in B. Žefran

režija: Vito Taufer  igrajo: I. Mlakar, Ž. Udir, R. Bolčina, I. Štamulak, G. Žilavec, 
R. Matek, T. Hrovat / P. Jurinčič-Finžgar in M. Rupel / N. Cijan-Garlatti

režija: Alen Jelen
igrata: D. Reichmann in B. Setnikar



Od 17. do 21. oktobra 2017: 

VADA (društvo za vzbujanje dramskega
 apetita) že tretjič prireja mednarodni festival 
monodrame MONO BENE na Koroškem. 
V štirih dneh bo na različnih prizoriščih v 
Celovcu, Beljaku, Šmohorju, Volšperku, 
Velikovcu, Šentjanžu in Krivi Vrbi na ogled 
šest produkcij.

Strokovna žirija bo najboljšo monodramo 
nagradila z MONO BENE Award, za izraziti 
igralski dosežek pa podelila tudi nagrado 
občinstva, Kladivo Antonina Artauda.

21. oktobra 2017 bo v kulturni gostilni 
»Zum Prinz Johann« v Velikovcu zaključna 
prireditev s koncertom, kulinarično ponudbo 
in podelitvijo nagrad.

www.vada.cc  • www.monobene.vada.cc



18. 10. 2017 20:00    k & k Šentjanž Rok Vilčnik  Samohranilec
3rd INTErNATIONAL  MONOdrAMA  FESTIVAL MONO BENE – EINSAME SpITzE

režija: Rok Vilčnik
igra: R. Jenček

Zgodba očeta samohranilca bi lahko bila tudi zgodba matere  
samohranilke. Pogrebnik Samo Hranilec skuša po ločitvi znova 
urediti življenje zase in za svoja dva šoloobvezna otroka. Kljub 

različnim težavam mu to nekako uspeva. Ko nekega dne v socialni 
službi izve, da gre lahko njegova nekdanja žena zaradi neporavnanih 
obveznosti do njunih otrok v zapor, se v njem sproži velika dilema: ali 
boljša prihodnost njegovih otrok ali slabša prihodnost njune mame, ki 
jo ima še vedno rad. Kako naj se dober človek slabo odloči?

slika©Greta jenček



V umetniško-hipsterskem berlinskem stanovanju živita izobražena 
filmska ustvarjalka Bettina in zgodovinar Albert s hčerko Marie. 
Kljub preobilju sta nezadovoljna. Pred božičem ju za dobra dva 

tedna obišče Bettinina odtujena mati Corinna. Ker sta Bettina in Albert 
za silvestrovo že povabila druge goste, je vzdušje v stanovanju nape-
to. Nenadoma se pojavi Rudolf, zdravnik, ki se je pred kratkim vrnil 
iz Paragvaja in ga je Corrina srečala na vlaku in povabila na obisk. V 
dogajanje avtor vključi prihod tujca, zanj značilno dramaturško potezo, 
s tem pa tradicionalno božično praznovanje spremeni v prizorišče poli-
tične manipulacije. Med večerjo se Rudolf razkrije kot goreč antisemit 
in zagovornik skrajno desničarskih idej, kar je v popolnem nasprotju z 
Albertovo levičarsko in ateistično družino, ki kljub svoji usmeritvi božič 
praznuje ideološko neobvezno in s splošno sprejetimi tradicionalnimi 
rituali.

Sodobni nemški dramatik Roland Schimmelpfennig (roj. 1967), eden najprodor-
nejših sodobnih evropskih dramskih piscev, v svoji najnovejši igri obravnava vzpon 
novega konservativizma, politične desnice in porast sovražnega govora v vsakdanjem 
življenju, na kar levica odgovarja z zmedenim molkom, s pasivnostjo in v najboljšem 
primeru samouničujočim tihim besom. slike©MGL

15. 11. 2017 20:00    k & k Šentjanž Roland Schimmelpfennig  Zimski Sončev obrat
MESTNO GLEdALIščE LjuBLjANSkO

režija: Juš A. Zidar
igrajo: J. Henigman, M. Majer, J. Zidar, J. Lah, T. Pišek in Ž. Selan



Sestre Donatello, Fiorello in Marijo v življenju poleg ljubezni do 
skupnega očeta druži ljubezen do popevk iz 50. let prejšnjega 
stoletja in nastopanje v Triu Pupe. Tokratni koncert bi lahko bil 

njihov zadnji, saj poteka v pričakovanju »izida« oporoke po očetovi 
smrti, od katere si atraktivna in dominantna Primorka Donatella obeta 
največji delež ter z njim možnost za »osamosvojitev« in solistično 
kariero. Čakanje na oporoko med sestre vnese nemir, znova vzniknejo 
stare zamere in zdi se, da med seboj kar tekmujejo v »strupenosti« in 
tem, katera bo drugo bolj prizadela. Donatella je pri tem neusmiljena in 
žaljiva, simpatična in obilna Fiorella, ki jo z Donatello druži tudi skupna 
mati, ostaja ravnodušna in šaljiva, a je sposobna nasprotnico »zabiti« v 
trenutku, konservativna (in zato še vedno deviška) Korošica Marija pa 
se panično trudi miriti strasti … na koncu pri vse treh prevlada sestrska 
ljubezen.

»Trio« je dramski prvenec slovenskega igralca Gašperja Tiča. Na videz lahkotno 
besedilo v verzu je napisal po naročilu Gledališča Koper, ki je želelo na odrske deske 
postaviti glasbo slavnih sester Marinetti iz srede prejšnjega stoletja, in na kožo trem 
igralskim, pevskim in plesnim mojstrom – Smoleju, Malalanu in Matku.

29. 12. 2017 20:00    k & k Šentjanž Gašper Tič  Trio
GLEdALIščE kOpEr

režija: Jaka Ivanc
igrajo: U. Smolej, D. Malalan in R. Matek

slike©jaka Varmuž



Osrednje teme igre »Razglednice ali Strah je od znotraj votel, 
od zunaj pa ga nič ni« so premagovanje strahov, prestopanje 
dobesednih in metaforičnih meja in vprašanje odgovornosti. 

Igra je krparija nanizanih prizorov, v kateri soobstajajo različni svetovi: 
dejanski, umišljeni, imaginarni, osebe različnih barv kože, nacional-
nosti, veroizpovedi in spolov. Je mikrokozmos sodobnega sveta, ki je 
nastal na temelju krvavih zgodovinskih dogodkov, sestavljen pa je iz 
epizod s potovanj in razmislekov glavne junakinje – ženske, fotografi-
nje, popotnice, umetnice, ki zbira vtise, jih selekcionira in fotografira. 
Celotna igra se ukvarja tako z vsakdanjimi skrbmi in največjimi družbe-
nimi problemi kot z neoprijemljivo tesnobo današnjega časa, s katerimi 
se spoprijema sodobni človek. 

Simona Hamer (roj. 1984), slovenska dramatičarka mlajše generacije, že nekaj časa 
deluje tudi kot dramaturginja, razvija pa tudi samostojne in skupinske avtorske 
projekte. Je avtorica številnih izvirnih dramskih besedil in dramatizacij. Po njenem 
je pot do boljšega in enakopravnejšega jutri tlakovana z majhnimi, drobnimi gestami 
sočutja, ljubezni in solidarnosti. Po njenem »gledališče ne more spreminjati sveta, 
ljudje pa ga lahko«.

07. 02. 2018 20:00    Farovž Šentjakob Simona Hamer  Razglednice ali Strah je od znotraj votel, od zunaj pa ga nič ni 
SLOVENSkO NArOdNO GLEdALIščE MALA drAMA

režija: Ajda Valci
igrajo: P. Juh, S. Pavček, N. Valič in B. Žefran

slike©peter uhan



Navdih za »Pašjon« je Iztok Mlakar našel v Svetem pismu Nove 
zaveze. Kljub naslovu, ki namiguje na srednjeveško duhovno 
dramo, Mlakar Kristusovo življenje, delovanje in trpljenje 

izvede v svojem unikatnem komičnem žanru z značilnim narečnim go-
vorom in prepletom dramskih prizorov s songi. S spoštljivostjo do sve-
topisemskega izročila človeške vrline in »vrline« obravnava rahločutno, 
ostro in razumevajoče hkrati. Enega temeljnih besedil zahodne civiliza-
cije predstavi z gibkim, duhovitim in bistrim dialogom ter polnokrvni-
mi, realnimi in izrazito sodobnimi figurami. Religiozno in zgodovinsko 
temo obravnava z današnjega stališča, kot ključno pa postavi vprašanje, 
kako bi odrešenika in njegove vrednote sprejemali danes, ko je družba 
prav tako razslojena na obubožane in bogato družbeno elito.

Igralec Iztok Mlakar je kot dramski pisec leta 2007 debitiral z burko »Duohtar pod 
mus!«,  zanjo prejel več nagrad, doživel izjemen sprejem in več kot dvesto ponovitev. 
Leta 2011 je uspel tudi z burkaško moraliteto »Sljehrnik«. Tudi »Pašjon« je doživel 
več kot sto ponovitev, Iztok Mlakar pa je leta 2016 na Dnevih komedije v Celju postal 
Žlahtni komedijant.

21. 03. 2018 20:00    Farovž Šentjakob Iztok Mlakar Pašjon
SLOVENSkO NArOdNO GLEdALIščE NOVA GOrIcA

režija: Vito Taufer  igrajo: I. Mlakar, Ž. Udir, R. Bolčina, I. Štamulak, G. Žilavec, 
R. Matek, T. Hrovat / P. Jurinčič-Finžgar in M. Rupel / N. Cijan-Garlatti
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Helverjeva noč«, parafraza kristalne noči, je psihološko preta-
njena in aktualna igra o nenavadnem paru, umsko zaostalem 
tridesetletnem Helverju in njegovi v usodo vdani rejnici Karli. 

Osamljena in revna živita v majhnem mračnem stanovanju v siroma-
šni nemški četrti, obkrožena s fanatičnim nacizmom, ki z ulic vdira 
tudi v njun dom. Helver sprva nerazsodno vpija nacistične ideje, da bi 
preusmeril nanj usmerjeno nasilje, njegova skrbnica pa s posvojitvijo 
popravlja krivico iz preteklosti. Njuni vlogi opozarjata na iztrebljanje 
drugačnih, izoliranje revnih in (samo)zadušitev z rigidnimi, fašistič-
nimi normami, s čimer odstirata travmatične rane. V enem trenutku 
sta strastna zaveznika, že v drugem nasprotnika, tako žrtvi genetike in 
okolja kot junaka lastne usode, čeprav v obliki smrti in pobega. Njuno 
razbiranje situacij je pretresljiva prispodoba fašističnih pogromov, ki so 
minili – in prišli nazaj.

Ingmar Villqist (roj. 1960) je psevdonim sodobnega poljskega dramatika, 
umetnostnega zgodovinarja in profesorja na varšavski akademiji lepih umetnosti ter 
ustanovitelja neinstitucionalnega Kriket gledališča v Chorzówu,  Jarosława 
Świerszcza. Njegove igre so psihološko zasnovane, njegov slog je opisan kot skandi-
navski.

18. 04. 2018 20:00    k & k Šentjanž Ingmar Villqist  Helverjeva noč
prEšErNOVO GLEdALIščE krANj V kOprOdukcIjI z GLEdALIščEM škuc

režija: Alen Jelen
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