
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

slike©SGN Nova Gorica



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
igrata: D. Reichmann in B. Setnikar

slike©pG


