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29. 9. 2022 19:30 Kulturni dom Pliberk Boris Devetak in Boris Kobal  Pandemenca
KULTURNI DOM GORICA

režija: Boris Devetak in Boris Kobal 
igrata: Boris Devetak in Boris Kobal 

20. 10. 2022 19:30 Kulturni dom Pliberk Feri Lainšček  Gajaš, brez maske
MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ

režija: Samo M. Strelec
igra: Vlado Novak

1. 12. 2022 19:30 Kulturni dom Pliberk Véronique Olmi  Škorpijon
SNG DRAMA LJUBLJANA

režija: Nina Šorak
igrajo: Saša Pavček, Bojan Emeršič, Iva Babić in Saša Tabaković 

9. 3. 2023 19:30 Kulturni dom Pliberk Yasmina Reza  Bog masakra
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

režija: Diego de Brea 
igrajo: Jana Zupančič, Iva Krajnc Bagola, Sebastian Cavazza, Uroš Smolej

13. 4. 2023 19:30 Kulturni dom Pliberk Alenka Hain  Pokaži mi tišino! – Was ist Stille?
TEATER ŠENT.JANŽ
režija: Alenka Hain

igrajo: Aleksander Tolmaier, Dušan Teropšič, Sara Janašković in Mira Gregorič 

11. 5. 2023 19:30 Kulturni dom Pliberk Brina Klampfer, Kaja Blazinšek  Paloma
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

režija: Brina Klampfer
igrajo: D. Varga, R. Šalehar, I. Drabik Jug, T. Avguštin, S. Tomazin, D. Potočnjak, T. Čaušević, L. Hlede, M. Sajovic



Duhovita, grenko-sladka uprizoritev se naslanja na zgodbo o tovarni Pa-
loma – Sladkogorska, ustanovljeni leta 1873, ki je proizvajala higienski pa-
pir za vso nekdanjo Jugoslavijo in ki je pravzaprav razlog, da se je okoli 

nje razvilo naselje. Mlada ekipa ustvarjalcev se je lotila razmisleka o nostalgič-
nosti za socialističnim obdobjem, za spominom, vpisanim v generacije, ki so 
ga okusile, in tiste, ki ga niso – ali predstava o nekdanjih »boljših« časih teme-
lji na resničnosti ali je vse skupaj le utvara? Intimne zgodbe krajanov, iz katerih 
izhaja, pa hkrati odpirajo vrsto širših družbenih tem: Kako so politični projekti 
izgradnje krajev vplivali na življenja ljudi? Kakšna je v takem kontekstu usoda 
malega človeka? Kako s tem shajati danes? Uprizoritev Paloma je leta 2022 na 
30. Dnevih komedije v Celju prejela tri nagrade: žlahtna komedija, žlahtna ko-
medijantka za Tamaro Avguštin in žlahtni komedijant za Staneta Tomazina.

Brina Klampfer (1989) je režiserka, dramaturginja in vodja festivala dramske pisave »Vzkrik«, 
Kaja Blazinšek (1991), dramaturginja uprizoritve »Paloma«, pa je aktivna predvsem na podro-
čju literarne kritike, občasno tudi gledališke in filmske. »Paloma« je bila premierno uprizor-
jena junija 2020, idejo in koncept uprizoritve je kot magistrsko delo prispevala Brina Klamp-
fer, končno besedilo pa je nastalo v sodelovanju z igralci in lektorico Metko Damjan. Foto: Željko Stevanić

11. 5. 2023 19:30 Kulturni dom Pliberk Brina Klampfer, Kaja Blazinšek  Paloma
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

režija: Brina Klampfer
igrajo: D. Varga, R. Šalehar, I. Drabik Jug, T. Avguštin, S. Tomazin, D. Potočnjak, T. Čaušević, L. Hlede, M. Sajovic



Vrata odpirajo in nas silijo, da prestopamo meje našega sveta, našega je-
zika, našega sporazumevanja. Teater.šentjanž_st.johann se s svojimi 
predstavami odpira neznanemu, sprašuje se, koliko vrat bomo še potre-

bovali, da bomo končno razumeli drug drugega. Koliko jezikov, gibov, zvokov, 
nadnapisev, podnapisev je potrebno, da odškrtnemo vrata in poskušamo razu-
meti svet drugega svojega jezika, pa naj bo to v dobesednem ali prenesenem 
pomenu. Ustvarjalke in ustvarjalci gledališko-gibalne predstave odpirajo vrata 
svojih in naših meja, da prestopijo v prostor sporazumevanja. 
Vrata – prestopanje iz prostora v prostor – nas vabijo, da prestopamo: 
 iz našega sveta v neznano; 
 iz besede v gib; 
 iz jezika v jezik; 
 iz gledanja v poslušanje.

Teater.šentjanž_st.johann je v letu 2021 zelo uspešno izvedel predstavo za otroke, pri kateri 
sta sodelovala igralka, ki ne zna slovensko, in igralec, ki govori oba jezika. Idejo prepletanja 
jezikov želi avtorica in režiserka Alenka Hain nadgraditi in nadaljevati z gledališkimi produkci-
jami, ki z različnimi odrskimi izraznimi sredstvi (beseda, gib, glasba, luč idr.) zastavljajo druž-
benokritična vprašanja.Foto: Martin Moschitz

13. 4. 2023 19:30 Kulturni dom Pliberk Alenka Hain  Pokaži mi tišino! – Was ist Stille?
TEATER ŠENT.JANŽ
režija: Alenka Hain

igrajo: Aleksander Tolmaier, Dušan Teropšič, Sara Janašković in Mira Gregorič 



Dva enajstletnika sta se stepla na otroškem igrišču. Ker je eden od njiju 
zaradi udarca s palico izgubil dva zoba, se njuni starši dogovorijo za sre-
čanje, da bi se pogovorili o incidentu. Obisk Annette in Alaina v imeni-

tnem pariškem meščanskem stanovanju Véronique in Michela se začne z vlju-
dnim kramljanjem in v umirjenih tonih, vendar se v skrbno negovani 
meščanski kultiviranosti hitro pojavijo razpoke. Odnosi postajajo zmeraj bolj 
napeti in preidejo v medsebojno obtoževanje in vsesplošno obračunavanje. 
Konfliktna situacija, ki so se je sicer lotili z vso treznostjo, strpnostjo in diplo-
macijo, v tej črni komediji privede do razkritja najtemnejših plati njihovih oseb-
nosti. Avtorica te brutalne komedije Yasmina Reza razgalja sodobno meščan-
sko elito ter z ironijo in sarkazmom opozarja na dvoličnost človeške narave. 
Bistroumno satiro odlikujejo briljantni dialogi in izjemna prepričljivost likov. Ya-
smina Reza in Roman Polanski sta igro predelala v filmski scenarij, po katerem 
je bil leta 2011 posnet film Masaker z zvezdniško zasedbo.

Yasmina Reza (1959) je francoska dramatičarka, igralka, pisateljica, najbolj znana pa je kot 
avtorica nekaterih najbolj priljubljenih komedij. Pogosto jo primerjajo z velikim Molièrom, saj 
so njene komedije natančno tehnično izpiljene in vzbujajo salve smeha, izkazujejo pa tudi 
družbenokritični premislek. Občinstvu je znana predvsem po dramskih delih »Art«, »Bog 
masakra«, »Bella Figura« ... Črno komedijo »Bog masakra« ali v izvirniku »Le Dieu du car-
nage« je napisala leta 2006 in zanjo prejela številne nagrade. Foto: Peter Giodani

9. 3. 2023 19:30 Kulturni dom Pliberk Yasmina Reza  Bog masakra
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

režija: Diego de Brea 
igrajo: Jana Zupančič, Iva Krajnc Bagola, Sebastian Cavazza, Uroš Smolej



V prvi slovenski uprizoritvi Škorpijon spremljamo zgodbo zakoncev Claude 
in Paula, njune hčerke Hélène in senegalskega priseljenca Julesa. Črna 
komedija nas povabi na družinsko kosilo, ko hči iz mesta pride na obisk k 

svojim staršem na podeželju. Izhajajoč iz družinske intime in medsebojnih od-
nosov besedilo odpira teme, ki so v družbi vedno bolj prisotne: ksenofobijo, fa-
šistoidno ozkoglednost, nesprejemanje drugačnega. Glavna tema uprizoritve 
je ksenofobija. Strah pred vsem, kar je tuje, se v posamezniku, ki se zapira v 
svoj lastni svet, vsak dan stopnjuje. Strah pred izstopom iz hiše prerašča v pa-
ničen strah pred drug(ačn)im. Ko svet opazujemo skozi okno svojega stanova-
nja, ko je edini stik z zunanjostjo televizijski sprejemnik, se naš pogled zelo hi-
tro zoži, strah pred vsem tujim pa dobi zelo dobre pogoje in se razrašča brez 
ovir. Igra Škorpijon v svojem strašljivem vrtincu razkriva brezčutnost današnje 
družbe do samega dna.
Véronique Olmi (1962) je priznana francoska igralka, pisateljica, avtorica mnogih izvrstnih gle-
daliških iger, kratkih zgodb in romanov. »Škorpijon« v izvirniku »La Jouissance du scorpion« je 
izdala leta 1998, SNG Drama Ljubljana pa je leta 2021 postavila na oder prvo slovensko uprizo-
ritev te komedije. Véronique Olmi je znana po romanu »Bakhita«, ki se je uvrstil na listo naj-
prestižnejše francoske literarne nagrade goncourt in Goncourtove nagrade študentov.Foto: Peter Uhan

1. 12. 2022 19:30 Kulturni dom Pliberk Véronique Olmi  Škorpijon
SNG DRAMA LJUBLJANA

režija: Nina Šorak
igrajo: Saša Pavček, Bojan Emeršič, Iva Babić in Saša Tabaković 



Avtomehanik Pišti Gajaš iz filma Petelinji zajtrk (režiser Marko Naberšnik, 
2007) je znova v akciji! Slovenski filmski, televizijski in gledališki igralec 
Vlado Novak tokrat brez maske na obrazu in brez pretirane distance spre-

govori o svojem življenju ter naredi zaključni obračun. Po filmu Petelinji zajtrk, 
v katerem je postal živa slovenska legenda, in predstavi Gajaš, arestant, uspe-
šnici z več kot 200 ponovitvami, se nezlomljivi mehanik zlatega srca po pri-
hodu iz zapora znajde v drugačnem času in prostoru, v drugačnem zaporu. Pi-
šti Gajaš obračuna s seboj, družbo in sistemom ter se – brez maske na obrazu 
– sooči z bogom in svobodo. Življenjska zgodba mehanika Pištija Gajaša se na-
daljuje. Potem ko se je že lepo navadil življenja v zaporu, so se vrata nekega le-
pega dne nepričakovano odprla ... Gajaš mora ven, na svobodo! Zunaj pa ... 
povsod same omejitve. Toda: »Pišti Gajaš de maske na sebi nosa ne!«

Feri Lainšček (1959), avtor monodrame »Gajaš, brez maske«, je plodovit prekmurski pisatelj 
in prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo (2021). Z mnogimi Borštnikovimi nagra-
dami za igro je »posejana« umetniška pot igralca Vlada Novaka (1952), ki se je pojavil v La-
inščkovi monodrami točno 25 let po prvi uprizoritvi poklicnega gledališča na Ptuju »Govor 
malemu človeku«. Zanimivo je, da je ustvarjalni trio tokrat isti: Feri Lainšček, Vlado Novak in 
Samo M. Strelec. Foto: MGP

20. 10. 2022 19:30 Kulturni dom Pliberk Feri Lainšček  Gajaš, brez maske
MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ

režija: Samo M. Strelec
igra: Vlado Novak



Po predolgem popolnem zaprtju gledališč se vračata na odrske deske z novo 
predstavo, pravo smejalno evforijo, humorista Boris Devetak in Boris Kobal. 
Sprehod po preteklosti, sedanjosti in prihodnosti z novimi in starimi liki, a s či-

sto novimi skeči. Tako se bosta sredi nebes srečala heroja Ferdo in Pinko, mojster 
Silvano Pipan bo povedal, katere izdelke njegovo družinsko podjetje izvaža na Mars, 
medtem ko bo Boris Kobal zaradi težav spet pristal pri odvetniku. Stari partizan iz 
Cerknega bo razkril zelo zanimivo štorijo partizanov skakalcev, beseda pa bo tekla 
tudi o vojni v Ukrajini. Seveda ne bo manjkal župnik Senica, del satiričnega kabareta 
bo namenjen tudi kvizom in ugankam, ki so na TV zaslonih vedno bolj popularni. Ob 
koncu pa še vroča tema: o čem debatirajo moški ob šanku. Devetaku in Kobalu je v 
tem času precejšnje težave povzročila bodisi pandemija bodisi demenca. In rodila 
se je Pandemenca.

Boris Devetak in Boris Kobal sta avtorja in ustvarjalca zelo priljubljene satirične oddaje TV Poper, 
ki je bila v letih 2000 in 2001 predvajana na TV Koper. Devetak je soustvarjalec predstave »Buh 
pomagej« iz leta 2017, vsemogočne komedije, ki je bila med gledalci zelo dobro sprejeta. Kobal 
je bil med drugim tudi umetniški direktor Mestnega gledališča ljubljanskega, Slovenskega stal-
nega gledališča Trst, Šentjakobskega gledališča ter avtor in režiser številnih provokativnih pred-
stav. Foto: KDG

29. 9. 2022 19:30 Kulturni dom Pliberk Boris Devetak in Boris Kobal  Pandemenca
KULTURNI DOM GORICA

režija: Boris Devetak in Boris Kobal 
igrata: Boris Devetak in Boris Kobal 




