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30. 09. 2020 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Nava Semel  Večni otrok
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE

režija: Yonatan Esterkin
igra: Manca Ogorevc

04. 11. 2020 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Saša Pavček  Na valovih
STALNO SLOVENSKO GLEDALIŠČE TRST 

režija: Alen Jelen
igrata: Barbara Cerar, Jurij Drevenšek 

30. 12. 2020 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Avtobiografska pripoved Polone Vetrih  Ne pozabite na rože
SNG DRAMA LJUBLJANA

režija: Ivana Djilas
igrata: Polona Vetrih, Lara Bešić (violončelo)

03. 02. 2021 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Rok Gregor Vilčnik rokgre  Pošta
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR

režija: Juš A. Zidar
igrajo: Žan Koprivnik, Blaž Dolenc, Gregor Podričnik, Minca Lorenci

marec 2021 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Florian Zeller  Sin
MINI TEATER LJUBLJANA

režija: Eduard Miler
igrajo: Polona Juh, Brane Šturbej, Gašper Lovrec, Saša Pavlin Stošić, Robert Waltl

april 2021 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu José Cabeza  Trije milijoni minut
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

režija: Barbara Hieng Samobor igrajo: Judita Zidar, Tjaša Železnik, 
Mojca Funkl, Ana Pavlin, Klara Kuk, Jana Zupančič

12. 2020 20:00    k & k center Šentjanž Thomas Bernhard  Je Viktor Polnori nor? / Ist Viktor Halbnarr verrückt?
TEATER ŠENTJANŽ

priredba in režija: Alenka Hain igrata: Katarina Hartmann, Aleksander Tolmaier 
glasbenika: flavtist Kristijan Filipič, akordeonist Roman Pechmann

09.
10.



Monodrama »Večni otrok« je monolog srečno poročene ženske 
Maye, ki rodi sina z Downovim sindromom, kar družinsko živ-
ljenje postavi na glavo. Družino so nekateri prijatelji zapustili, 

drugi so se odtujili ali se sprenevedajo, sosedje se ji izogibajo, le ma-
lokdo razume, da je navzven prizadet otrok navznoter mil in topel. Ne 
kličejo ga niti po imenu, zanje je le »tisti otrok«. Tudi njegov oče se ego-
istično zapira vase in nelagodje premaguje s tekom. S pravnukom je 
imela razumevajoč odnos le pokojna Mayina babica. Maya svojo zgodbo 
pripoveduje na večer pred sinovim vstopom v šolo, v trenutku, ko se 
zave, da ga bo morala spustiti iz varnega družinskega zavetja v svet, ki je 
krut do mentalno prizadetih. Rada bi ga zavarovala pred zasramovanji, 
posmehovanji in krivicami, ki ga čakajo na poti v odraslost.

Nava Semel (1954–2017) je mednarodno uveljavljena izraelska pisateljica, drama-
tičarka, libretistka in prevajalka. Njeni večkrat nagrajeni romani so prevedeni v več 
jezikov. Po najuspešnejšem romanu »In podgana se je smejala« je nastal operni li-
breto, trenutno po njem snemajo film. Po premieri leta 1987 v Izraelu je bil »Večni 
otrok« – celo v arabskem jeziku – na sporedu enajst let, uprizarjala so ga tudi neka-
tera tuja gledališča. V Avstriji je bil proglašen za najboljšo radijsko igro leta. Foto: Uroš Hočevar

30. 09. 2020 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Nava Semel  Večni otrok
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE 

režija: Yonatan Esterkin
igra: Manca Ogorevc



V studiu Radia Ljubljana mlad prekarni novinar gosti slavno in sa-
movšečno operno divo MM. S ciljem, da bi razprodali napove-
dani pevkin koncert, provokativni pogovor prenašajo tudi po 

spletu. V razgovoru novinar in pevka odpirata vprašanja o odgovornosti 
umetnika v današnjem svetu vojn, nasilja, ksenofobije in nacionalizma. 
Pogovarjata se o komercialnih trendih, ki naj bi bili nujni za gradnjo si-
jajne kariere, idealih, ki so le propaganda in ne resnično prepričanje, 
globaliziranem svetu, v katerem je Slovenija manjšinska niša, o sodobni 
družbi popolnega videza in nujnega preverjanja všečkov. Njun pogovor 
se sprevrže v osebni obračun dveh oseb, moškega in ženske, ki nimata 
več česa izgubiti, diva pa postane žrtev prave medijske manipulacije.

Slovenski režiser, dramaturg, umetniški vodja in igralec Alen Jelen (1970) se je z be-
sedilom Saše Pavček prvič srečal leta 2007, ko je režiral radijsko igro »Na valovih«. 
Radijska uprizoritev je na 9. mednarodnem radijskem festivalu v iranskem Esfa-
hanu prejela nagrado »Mir in prijateljstvo med narodi«. Pozneje je Saša Pavček, slo-
venska igralka, prvakinja SNG Drama Ljubljana in profesorica za umetniško besedo 
na AGRFT, pesnica in dramatičarka, besedilo poglobila in spremenila v intimno 
dramo. SSG Trst je predstavo pripravilo v sodelovanju s ŠKUC gledališčem in Can-
karjevim domom.Foto: SSGT

04. 11. 2020 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Saša Pavček  Na valovih
STALNO SLOVENSKO GLEDALIŠČE TRST 

režija: Alen Jelen
igrata: Barbara Cerar, Jurij Drevenšek 



Zgodbo o Viktorju Polnorem pripoveduje zdravnik, ki neke zimske 
noči na poti k bolniku v sosednjo vas naleti na Viktorja. Ta je sta-
vil z lastnikom mlina, da bo kljub mrazu, snegu in lesenim no-

gam uspel v eni uri priti v sosednjo vas. Na poti skozi zasneženi gozd pa 
si obe leseni nogi polomi, zato si ga zdravnik oprta na hrbet in nese do 
vasi, kjer Viktor stavo v zadnji minuti dobi. 
Teater Šentjanž v dramski priredbi Bernhardove zimske pravljice, kjer je 
poleg igre pomembna tudi glasba v živo, išče svoje poti skozi zasneženi 
gozd, pri tem pa ustvarjalce vodijo glavne prvine Bernhardovega pisa-
nja: grotesknost, parodičnost in absurdna smešnost. Viktor je sicer do-
bil stavo, to je 800 šilingov, kar pomeni, da je od najboljšega čevljarja 
dobil par najboljših škornjev iz nepremočljivega usnja, izgubil pa je 
svoje lesene noge, ki so ga stale 2.500 šilingov. Kot pravi sam: »Kaj za 
en človek, sem premišljeval v visokem gozdu, ki me je na poti domov 
tako zdeloval, da sem mislil, da bom prišel preč, je ta Polnori? Je nor?«

Thomas Bernhard (1931–1989) je eden najpomembnejših avstrijskih in nemških pi-
sateljev 20. stoletja. Po več objavljenih pesniških zbirkah mu je leta 1963 literarni 
preboj uspel z romanom »Mraz« (Frost), po letu 1970 se je uveljavil tudi kot drama-
tik. Do svoje smrti je vsako leto izdal po eno knjigo.

12. 2020 20:00    k & k center Šentjanž Thomas Bernhard  Je Viktor Polnori nor? / Ist Viktor Halbnarr verrückt?
TEATER ŠENTJANŽ

priredba in režija: Alenka Hain igrata: Katarina Hartmann, Aleksander Tolmaier 
glasbenika: flavtist Kristijan Filipič, akordeonist Roman Pechmann

09.
10.

                Jasna Vastl



Življenje velikih igralk je navzven čudovito: odrske luči, sprejemi, 
šampanjec, oboževalci, pisma občudovanja in predvsem veliko 
rož. Lepega dne pa jih kar tako, nepričakovano, ujame groza, ki 

se ji reče upokojitev. To je čas, ko je treba sebi in drugim položiti račune 
in se posloviti od stvari, ki so zanje minile. Ali lahko kar na ukaz nehaš 
biti igralka, ko pa ti oder vendar pripada! O vsem tem v predstavi »Ne 
pozabite na rože« spregovori Polona Vetrih, upokojena gledališka 
igralka ljubljanske Drame: ob razmišljanju o svoji poklicni in življenjski 
poti se sprašuje o mehanizmih, ki jim je podrejen gledališki svet, in o 
vlogi igralca v tem kolesju, v katerem se je včasih težko znajti. Njena ne-
posredna izpoved briše meje med Polono Vetrih igralko, ki v trenutku 
stika z odrom postane »nekdo drug«, in Polono Vetrih upokojenko, ki 
brez rezerv in lažnih identitet razmišlja o svojih življenjskih odločitvah 
in poteh, tako da se oder in življenje zlijeta drug v drugega.

Besedilo in songe za predstavo sta na podlagi več daljših razgovorov s Polono Vetrih 
napisali režiserka Ivana Djilas in dramaturginja Ana Duša. V pregled 49-letnega 
gledališkega ustvarjanja sta vpletli tudi drobce usod velikih pozabljenih igralk, kot 
sta bili na primer Marija Nablocka in Marija Vera.Foto: Peter Uhan

30. 12. 2020 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Avtobiografska pripoved Polone Vetrih  Ne pozabite na rože
SNG DRAMA LJUBLJANA

režija: Ivana Djilas
igrata: Polona Vetrih, Lara Bešić (violončelo)



Absurdno tragična komedija o norostih našega časa se dogaja na 
pošt nem uradu, ki je bil včasih komunikacijski center, danes pa je 
le še eden od členov v verigi prenasičene potrošniške obsedenosti. 

Komedija med drugim preverja postavko časa, ki na poštnem uradu na 
koncu sveta teče počasneje. Drugačno merjenje časa je posledica spreme-
njenega življenja novodobnih uporabnikov časa in prostora. »Prikloplje-
nost« na medmrežje je vse spremenila: čas v kibernetičnem prostoru teče 
hitreje kot v realnosti, prostori, kjer se je včasih komuniciralo, so pozab-
ljeni, ljudje, ki so se družili in povezovali, so »odklopljeni« od sveta in pri-
klopljeni na medmrežje. Svet internetnih povezav je najprej obračunal s 
časom in prostorom, zatem pa še z realno stvarnostjo. Po režiserjevem 
mnenju je na intimni ravni to zgodba o posameznikih, ki jih realno življe-
nje frustrira in se hranijo le še s hrepenenjem po nekem drugem življenju 
in s čakanjem na drugačno prihodnost.

Rok Vilčnik rokgre (1962) je sodobni slovenski dramatik, pesnik, avtor radijskih iger in 
prozaist. Pomemben del njegovega opusa je namenjen tudi otrokom in mladim. Do sedaj 
je tako doma kot v tujini premiero doživelo že več kot trideset njegovih gledaliških tekstov. 
Je med scenaristi najuspešnejših slovenskih humorističnih televizijskih serij in pisec glas-
benih besedil. Foto: Damjan Švarc

03. 02. 2021 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Rok Gregor Vilčnik rokgre  Pošta
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR

režija: Juš A. Zidar
igrajo: Žan Koprivnik, Blaž Dolenc, Gregor Podričnik, Minca Lorenci



Igra »Sin« je natančna psihološka študija o posledicah razpada so-
dobne družine. Najstniški sin Nikolas po ločitvi staršev izgubi živ-
ljenjski smisel. Kljub temu da mu vsi, tako njegova starša kot oče-

tova nova partnerka, želijo pomagati in se z njim veliko pogovarjajo, 
zapade v hudo depresijo. Poanta igre je, da tudi pogovori ne pomagajo, 
če se brezosebni in se izogibajo pravim težavam in spopadanju z njimi. 
Družinski člani, polni svojih lastnih bolečin, nenehno bežijo pred res-
nico, obenem pa verjamejo, da je »svobodna izbira« o prihodnosti 
hkrati učinkovit pobeg pred nerazčiščeno preteklostjo. Čeprav je to 
predvsem drama o ranljivem sinu, ki po razpadu družine kot goba po-
srka vse, kar so drugi prezrli, ta tragični portret poškodovanega sodob-
nega mladostnika kot preventiva ali kot opomin naslavlja vse genera-
cije.

Igre trenutno enega najpopularnejših dramatikov, Francoza Floriana Zellerja 
(1979), uprizarjajo po vsem svetu. Koroška publika si je že ogledala njegovega 
»Očeta« v izvedbi SLG Celje, v ZDA trenutno uprizarjajo njegovo igro »Mati«. Av-
torja odlikujejo tekoči dialogi in zanimiva izbira tabu tem, s katerimi se gledalci 
zlahka identificirajo. V »Očetu« je bila to stigmatizirana demenca, v »Sinu« pa so 
uničevalni duševni simptomi, ki jih tudi v intimna razmerja vnašata navidezni libe-
ralizem in kapitalizem.Foto: Mini Teater

marec 2021 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu Florian Zeller  Sin
MINI TEATER LJUBLJANA

režija: Eduard Miler
igrajo: Polona Juh, Brane Šturbej, Gašper Lovrec, Saša Pavlin Stošić, Robert Waltl



V podjetniškem trilerju oz. kriminalni drami štiri prijatelje poleg 
družabništva in skupnih spominov druži tudi »poslovna skriv-
nost«. V skupnem podjetju vodijo dvojno računovodstvo in se 

plačevanju davkov izogibajo s prenakazovanjem denarja v Švico. Ko jim 
na sled pride finančna policija, se morajo na predlog odvetnice odločiti, 
kdo bo krivdo prevzel nase, odsedel sedemletno zaporno kazen in s tem 
rešil sodelavce in podjetje. Za odločitev, kdo bo prostovoljno prevzel 
krivdo, najamejo mediatorja: med mediacijo se pokaže, da je vsa njihova 
morala v trenutku izpuhtela, ostala je le še pragmatičnost. Poanta tega 
psihološkega trilerja je, da se vsak človek, ki je stisnjen v kot, rešuje na 
svoj način, predvsem pa v paniki pokaže svoje najglobje bistvo. V taki si-
tuaciji so na najhujši preizkušnji lojalnost, iskrenost in racionalnost. 

Španski avtor José Cabeza, profesor scenaristike na Univerzi Rey Juan Carlos v 
 Madridu, je igro napisal po scenariju za film »7 let«. Na podlagi filmskega 
scenarija so nastale tudi številne druge gledališke priredbe. Režiserka Barbara 
Hieng Samobor je med letoma 1999 in 2007 delala kot programska direktorica 
ljubljanskega lutkovnega gledališča, od leta 2007 pa je direktorica Mestnega 
gledališča ljubljanskega. Foto: MGL

april 2021 20:00    Kulturna dvorana Bistrica v Rožu José Cabeza  Trije milijoni minut
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

režija: Barbara Hieng Samobor igrajo: Judita Zidar, Tjaša Železnik, 
Mojca Funkl, Ana Pavlin, Klara Kuk, Jana Zupančič



A
vtorja družbenokritične kabaretne predstave »Lunapark Kuga« 
sta režiser Matjaž Latin in igralec, pianist in skladatelj Jure 
 Ivanušič. Poleg v trenutnem aktualnem dogajanju zaradi co-

vida-19 sta navdih poiskala v različnih delih svetovne literature – od 
Boccacia, Edgarja Alana Poeja, Camusa in Jančarja – v predstavo pa sta 
vključila tudi fragmente vizionarskega besedila »Bela bolezen« češkega 
dramatika Karla Čapka. Čapkovo delo iz leta 1937 govori o virusu, ki se 
je po svetu razširil iz Kitajske in je bil zlasti nevaren osebam, starejšim 
od 45 let. Avtorja sta želela, da predstava zrcali tako imenovano novo re-
alnost in secira pojav epidemij v človeški zgodovini, ob tem pa opozar-
jata, da je treba biti pozoren tudi na vse druge za človeštvo značilne pan-
demije, od pohlepa do korupcije.

Avtorja sta zapisala: »V našem Lunaparku Kuga ste dobrodošli vsi brez izjeme, bo-
gati in revni, verni, neverni, mladi in stari, celo tisti v karanteni, dvomljivi, iskreni in 
licemerni! Na razigranem vrtiljaku se vrtijo igralci, muzikanti, plešejo migranti, pre-
varanti, kreatorji, diktatorji, čarovniki, duhovniki, glumači, zabavljači, gobezdači in 
sanjači – glavo vam razkužijo in srce okužijo!«

Foto: Marko Pigac

06. 05. 202119:30    Kulturni dom PliberkJure Ivanušič, Matjaž Latin, Karel Čapek  Lunapark Kuga
MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ

režija: Matjaž Latin igrajo: Jure Ivanušič, Maja Pihler Stermecki - Bilbi, 
Nenad Nešo Tokalić, Gorazd Žilavec

Foto: Stanislav Zebec

Foto: Marko Pigac



Foto: Nada Žgank

D
rama »Rajzefiber« Gorana Vojnovića govori o migracijah in na-
šem odnosu do njih. Bolj kot s samimi migracijami se uprizori-
tev ukvarja s stereotipi, ki določajo naše razmišljanje in delova-

nje. Glavnemu junaku Saši, ki je prisiljen skrbeti za svojo bolno mater, 
dodatno pomoč zanjo priskrbi prijateljica Daša. Iz begunskega centra 
pripelje mlado begunko, kar takoj sproži val predsodkov. Čeprav je Saši 
skrb za mamo odveč, je to zanj idealen izgovor, zakaj se ne more pridru-
žiti punci na študiju v Londonu in z odločitvijo za odhod v tujino vedno 
bolj odlaša. Sanje o boljšem življenju v tujini se hitro razblinijo, ko spo-
zna, da bo tam za vedno tujec, da je tujina svet tesnobe, osamljenosti in 
neprilagojenosti, kjer ne bo nikomur več pripadal.

Avtor Goran Vojnović pravi, da živimo na območju, s katerega in v katerega so se 
ljudje že od nekdaj odseljevali in priseljevali. Procesi, ki niso nič novega, so zdaj bolj 
vidni tudi zaradi pogosto vprašljivih načinov medijskega poročanja. »Tako živimo v 
tesnobnem pričakovanju nečesa, kar se morda sploh ne bo zgodilo. Vendar pa to pri-
čakovanje spreminja ljudi, njihov odnos do sveta in soljudi.«

01. 04. 202119:30    Kulturni dom PliberkGoran Vojnović  Rajzefiber
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ IN SLG CELJE

režija: Anica Tomić igrajo: Aljoša Ternovšek, Miha Rodman, Lučka Počkaj, 
Tanja Potočnik, Lina Akif, Ciril Roblek k. g./Tarek Rashid



Z
godbo o Viktorju Polnorem pripoveduje zdravnik, ki neke zimske 
noči na poti k bolniku v sosednjo vas naleti na Viktorja. Ta je sta-
vil z lastnikom mlina, da bo kljub mrazu, snegu in lesenim no-

gam uspel v eni uri priti v sosednjo vas. Na poti skozi zasneženi gozd pa 
si obe leseni nogi polomi, zato si ga zdravnik oprta na hrbet in nese do 
vasi, kjer Viktor stavo v zadnji minuti dobi. 
Teater Šentjanž v dramski priredbi Bernhardove zimske pravljice, kjer je 
poleg igre pomembna tudi glasba v živo, išče svoje poti skozi zasneženi 
gozd, pri tem pa ustvarjalce vodijo glavne prvine Bernhardovega pisa-
nja: grotesknost, parodičnost in absurdna smešnost. Viktor je sicer do-
bil stavo, to je 800 šilingov, kar pomeni, da je od najboljšega čevljarja 
dobil par najboljših škornjev iz nepremočljivega usnja, izgubil pa je 
svoje lesene noge, ki so ga stale 2.500 šilingov. Kot pravi sam: »Kaj za 
en človek, sem premišljeval v visokem gozdu, ki me je na poti domov 
tako zdeloval, da sem mislil, da bom prišel preč, je ta Polnori? Je nor?«

Thomas Bernhard (1931–1989) je eden najpomembnejših avstrijskih in nemških pi-
sateljev 20. stoletja. Po več objavljenih pesniških zbirkah mu je leta 1963 literarni 
preboj uspel z romanom »Mraz« (Frost), po letu 1970 se je uveljavil tudi kot drama-
tik. Do svoje smrti je vsako leto izdal po eno knjigo.

11. 03. 202119:30    Kulturni dom PliberkThomas Bernhard  Je Viktor Polnori nor? / Ist Viktor Halbnarr verrückt?
TEATER ŠENTJANŽ

priredba in režija: Alenka Hain igrata: Katarina Hartmann, Aleksander Tolmaier 
glasbenika: flavtist Kristijan Filipič, akordeonist Roman Pechmann

                Jasna Vastl



V 
komediji »Šola za žene« si Arnolf izbere mlado deklico Agnezo, 
da bi jo, preden se v njej prebudi uporniški duh, še pred poroko 
zdresiral po svoji volji. Dekle že v prvem trenutku prostosti ugo-

tovi, kako navdihujoča je svoboda in se zaljubi v mladega Horacija. Ar-
nolf ne razume, da kljub strogo predpisani dresuri Agneza za to ni pravi 
material, da se ne bo pustila gnesti pod njegovimi prsti in ne bo plesala 
kot navita lutka, temveč hoče delati po svoji glavi. »Šola za žene« je ob 
premieri izzvala hud škandal in zgražanje klerikalnih moralistov, občin-
stvo in kralj pa so neizmerno uživali. Režiserka je pod drobnogled po-
stavila večno zavozlane odnose med spoloma in redefinirala razmerja, 
ki nastajajo med lastno in partnerjevo idejno razlago ljubezenske ne-
sreče: »Rada bi samo živela svoje življenje, ampak mora za to narediti 
tri salte čez patriarhalno-šovinistični labirint, v katerem se je znašla. In 
to naredi zelo pametno, brez zadržkov, pogumno, z vsemi sredstvi in do 
konca.«
Molière (1622–1673), najslavnejši evropski komediograf vseh časov, je bil otrok zlate 
dobe francoskega klasicističnega gledališča v obdobju vladanja sončnega kralja 
 Ludvika XIV. Pridobil je kraljevo naklonjenost in finančno podporo, kar je njegovi 
 gledališki skupini omogočilo, da je začela delovati kot prvo stalno poklicno gledališče, 
pozneje poimenovano Comédie-française. Foto: Damjan Švarc

10. 12. 202019:30    Kulturni dom PliberkJean-Baptiste Poquelin Molière  Šola za žene
SNG DRAMA MARIBOR

režija: Ajda Valcl igrajo: Vladimir Vlaškalić, Ana Urbanc, Liza Marijina, Petja Labović, 
Maša Žilavec, Vojko Belšak, Matevž Biber, Ivica Knez, Bojan Marošević



N
osilki dramskega dogajanja sta Estonki, ženski iz različnih ge-
neracij, Aliide Truu, preprosta stara gospa, ki živi popolnoma 
izolirano življenje na estonskem podeželju, in Zara, žrtev trgo-

vine z ljudmi na begu pred krutimi zvodniki. Ko Aliide pred svojo hišo 
najde močno pretepeno, nezavestno Zaro, se izkaže, da sta ženski so-
rodstveno povezani, Zara je vnukinja Aliidejine sestre Ingel. Ob sreča-
nju z Zaro se je Aliide prisiljena soočiti z bolečo in kruto preteklostjo, z 
lastnimi zločini in izdajstvi. Glavni junakinji sta pod različnimi oblastmi 
doživeli ekstremno nasilje in se preostanek svojih življenj borita za pre-
živetje v represivnem svetu izredno omejenih možnosti. Zaznamovala 
so ju različna obdobja estonske zgodovine, predvsem grozote sovjetske 
Estonije. Ker se soočata z izgubo osebne in družbene svobode, je njun 
skupni cilj preživeti v moških političnih strukturah.

Sofi Oksanen (1977) v drami izriše precej drugačno podobo povojne in polpretekle 
Estonije kot uradna zgodovina. Dogajanje preskakuje v času, iz sovjetske okupacije 
Estonije ob koncu druge svetovne vojne, ko so se oblasti hitro menjavale, v 90. leta 20. 
stoletja, ko je Estonija razglasila neodvisnost. »Očiščenje« je ostra, bridka in kruta 
drama o ceni preživetja v razčlovečenem in krutem represivnem sistemu, je drama o 
ljubezni, izdaji in žrtvovanju, ki zastavlja vprašanja o intimnih odločitvah posame-
znika in politični odgovornosti v represivnih režimih.Foto: Uroš Hočevar

29. 10. 202019:30    Kulturni dom PliberkSofi Oksanen  Očiščenje
SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE

režija: Yonatan Esterkin igrajo: Živa Selan, Maša Grošelj, Luka Bokšan, 
Aljoša Koltak, Rastko Krošelj, Damjan M. Trbovc



Z
godovina: leta 1937 so nacisti s kuratorjem Josephom Goebbelsom 
pripravili razstavo Entartete Kunst / Izrojena umetnost. V Mün-
chnu so kot primer izrojene umetnosti razstavili 650 umetniških 

del, ki bi jih bilo treba prepovedati, zaseženih v 32 muzejih in galerijah. 
Umetnike so izpostavili nasilju, jih zaprli ali pregnali.
Fikcija: slikarja Adolf Hitler in Viktor Karlstein se ne uspeta vpisati na 
Akademijo lepih umetnosti na Dunaju. Leta 1944 je Hitler firer v Berlinu, 
Karlstein pa znanstvenik, ki zanj konstruira monstruozni bitji, ki bosta 
spočela novo raso. Ker sta obenem Karlsteinov odgovor na izrojeno ab-
straktno umetnost, morajo biti deli njunih teles arijskega in ne žido-
vskega, homoseksualnega ali ciganskega porekla. Leta 1944 pa v Berlinu 
že primanjkuje čistega »arijskega materiala«.

Avtor se sprašuje, kaj ima sodobna družba z rasizmom, s šovinizmom, ksenofobijo? Še 
obstaja strah pred »izrojeno umetnostjo« in pred »nižjimi« rasami? Ali danes v Evropi 
in po svetu dvigujejo glavo novi fašizmi in ali lahko te pojave imenujemo s tem imenom? 
Ker se je po avtorjevem mnenju pri iskanju odgovorov treba vrniti k njihovemu izvoru, 
se igra s fikcijo in odgovore išče v komediji. Dodaja, da zgodovina filma in teatra doka-
zuje, da je bila pri detronizaciji nacistov najučinkovitejša prav komedija: omenja Lubit-
scha in Chaplina. Foto: SNG DRAMA

08. 10. 202019:30    Kulturni dom PliberkMatjaž Zupančič Nova rasa
SNG DRAMA LJUBLJANA

režija: Matjaž Zupančič igrajo: Gregor Baković, Barbara Cerar, 
Bojan Emeršič, Saša Tabaković, Jurij Zrnec



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

Abonmajske karte:
Posojilnica-Bank Pliberk
tel. +43(0)4235/2583

Jožko Hudl, Kulturni dom Pliberk
tel.: +43(0)664/1511158

Willi Ošina, Slovenska prosvetna zveza Celovec
tel.: +43(0)650/2807574

Jožica Pušnik, JSKD Ravne
tel.: +386(0)2/8705010

Gledališki abonma 2020/21 – PodjunaSPZ – Slovenska prosvetna zveza
Gabelsbergerstr. 5/2, 9020 Klagenfurt/Celovec, 

e-mail: spz@slo.at

Javni Sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Ravne na Koroškem

Kulturni dom Pliberk,  e-mail: dom@kulturnidom.at

Informacije na spletu:
www.spz.slo.at

www.kulturnidom.at
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10. 12. 202019:30    Kulturni dom PliberkJean-Baptiste Poquelin Molière  Šola za žene
SNG DRAMA MARIBOR
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01. 04. 202119:30    Kulturni dom PliberkGoran Vojnović  Rajzefiber
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ IN SLG CELJE

režija: Anica Tomić igrajo: Aljoša Ternovšek, Miha Rodman, Lučka Počkaj, 
Tanja Potočnik, Lina Akif, Ciril Roblek k. g./Tarek Rashid

11. 03. 202119:30    Kulturni dom PliberkThomas Bernhard  Je Viktor Polnori nor? / Ist Viktor Halbnarr verrückt?
TEATER ŠENTJANŽ

priredba in režija: Alenka Hain igrata: Katarina Hartmann, Aleksander Tolmaier 
glasbenika: flavtist Kristijan Filipič, akordeonist Roman Pechmann

06. 05. 202119:30    Kulturni dom PliberkJure Ivanušič, Matjaž Latin, Karel Čapek  Lunapark Kuga
MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ

režija: Matjaž Latin igrajo: Jure Ivanušič, Maja Pihler Stermecki - Bilbi, 
Nenad Nešo Tokalić, Gorazd Žilavec





Gledališki abonma 2020/21 Podjuna
Foto: Stanislav Zebec


