Gledališki abonma 2019/20 k & k Šentjanž

25. 09. 2019

20:00 k & k Šentjanž

Daniel Glattauer

Čudežna terapija
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

režija: Tijana Zinajić
igrajo: Uroš Smolej, Tjaša Železnik, Tanja Ribič

09. 10. 2019

20:00 k & k Šentjanž

Alenka Hain

Že spet in nikoli več Schon wieder nie wieder
TEATER ŠENTJANŽ

scenarij in režija: Alenka Hain
igrajo: Lara Vouk, Aleksander Tolmaier, Sebastjan Starič

06. 11. 2019

Marjan Nečak Deklica s strunami

20:00 Theaterhalle 11 Celovec

SNG DRAMA LJUBLJANA

režija: Marjan Nečak
igrajo: Barbara Cerar, Uroš Fürst, Branko Šturbej

29. 01. 2020

20:00 k & k Šentjanž

Marta Buchaca

Deklice ne bi smele igrati nogometa
GLEDALIŠČE KOPER

režija: Daniel Day Škufca
igrajo: Mojca Partljič, Igor Štamulak, Tjaša Hrovat

18. 03. 2020

20:00 Farovž Šentjakob

Avtobiografska pripoved Polone Vetrih

Ne pozabite na rože
SNG DRAMA LJUBLJANA

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

29. 04. 2020

20:00 k & k Šentjanž

Thomas Bernhard Videz vara
SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE TRST

režija: Dušan Mlakar
igrata: Ivo Ban, Vladimir Jurc

Gledališki abonma 2019/20 – Šentjanž
Cena:
Abonma za odrasle 70,– €
50,– € za dijake, študente in upokojence
posamezne predstave 15,– € (10,– € za mladino)

www.kkcenter.at

k & k St. Johann i. R./Šentjanž v Rožu

St. Johann/Šentjanž 33, 9162 Strau/Struga

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

email: kuk@slo.at • Fon: 0664 262 00 42

25. 09. 2019

20:00 k & k Šentjanž

Daniel Glattauer

Čudežna terapija
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

režija: Tijana Zinajić
igrajo: Uroš Smolej, Tjaša Železnik, Tanja Ribič

G

lavna junaka Jana in Valentin Dorek, par srednjih let z dvema
skoraj odraslima otrokoma, se namenita reševati potapljajočo
zakonsko barko. Njuna izkušena psihoterapevtka ju seznani z
različnimi psihološkimi vajami za izboljšanje komunikacije, ki po prvih
obotavljajočih korakih sprožijo hudo medsebojno obtoževanje. Na dan
privrejo Janini zatajevani občutki, vsa leta zakona se je namreč počutila
odrinjeno in zapostavljeno, Valentinu pa tudi nikoli ni odpustila prevare. Ker je tudi sama nekoč imela ljubimca, ji zagrenjeni mož vrača
milo za drago. Kot vsi dolgoletni zakonci sta Jana in Valentin izkušena
in dobro oborožena veterana zakonskega bojišča; vešče vrtita meče očitkov, mečeta kopja obtoževanj, podstavljata mine poniževanj in streljata
drug drugemu naravnost v srce. Bo mirovna misija uglajene in obupane
psihoterapevtke uspela ali pa bo s svojimi metodami vred končala kot
kolateralna škoda vojne zakoncev Dorek.

Foto: Sebastian Cavazza

Daniel Glattauer, mednarodno uveljavljeni avstrijski pisatelj, je zaslovel z romanom
»Proti severnemu vetru«. Za komedijo »Čudežna terapija«, na Dunaju premierno
uprizorjeno leta 2015, ga je navdihnil zanj očitno zelo preprost priročnik za psihoterapevte, tako da gledalci med predstavo ne opazujejo le tuje intime, temveč tudi satirično obravnavanje banalizacije psihoterapije.

09. 10. 2019

20:00 k & k Šentjanž

Alenka Hain

Že spet in nikoli več Schon wieder nie wieder
TEATER ŠENTJANŽ

scenarij in režija: Alenka Hain
igrajo: Lara Vouk, Aleksander Tolmaier, Sebastjan Starič

C

elotno človeško zgodovino poganjata stalna strah in sovraštvo.
Strah pred lakoto, brezposelnostjo, izgubo doma, svojega jezika,
domovine itd. so tako nekoč kot tudi danes večji in manjši manipulatorji znali spremeniti v sovraštvo do drugačnih posameznikov in skupin,
pa najsi bodo ti etnično, socialno, nacionalno, jezikovno ali versko drugačni. Tudi koroški plebiscit (1918–1920 in poznejša gonja proti vsemu
slovenskemu (medvojni nacizem, napadi na dvojezične krajevne napise
1972) je pravzaprav ena sama manipulacija s strahom, ki se je – tudi zaradi trenutno »nevarnejših« muslimanskih beguncev in teroristov – precej omilila. Predstava z zgodovinskimi mejniki (1920–1938–1972–danes) tematizira strah, njegovo spreminjanje, rast, vpliv na družbo in
posameznika, predvsem pa skuša najti točko, na kateri se ta spremeni v
sovraštvo, v eno – kot nam dokazujejo že samo vojne v 20. stoletju – najprivlačnejših človeških čustev. Koliko strahu je potrebno, da začnemo sovražiti?
Po uspešni predstavi režiserke in avtorice Alenke Hain z naslovom »5&20 udarcev /
Schlagzeilen« v izvedbi petih koroških igralk in enega igralca ter zelo pozitivnih medijskih odzivih Teater Šentjanž leta 2019 v sodelovanju s slovenskimi poklicnimi
igralci in igralkami iz Avstrije in Slovenije na odru prireja nov plesno-gledališki avtorski projekt, ki kritično reflektira sodobno družbo.

Foto: TEATER ŠENTJANŽ

06. 11. 2019

20:00 Theaterhalle 11 Celovec

Marjan Nečak

Deklica s strunami
SNG DRAMA LJUBLJANA

režija: Marjan Nečak
igrajo: Barbara Cerar, Uroš Fürst, Branko Šturbej

V

dramski operi spoznamo violinistko, ki z vlakom potuje po
Evropi, in njeno življenjsko zgodbo; od deklice, ki je želela postati
vrhunska glasbenica, pa je oče zapravil denar za njeno šolanje,
do starke, ki kot ulična glasbenica še vedno išče svoj prostor v Evropi.
Asociacija na Andersenovo »Deklico z vžigalicami« je večplastna: težko
ekonomsko stanje, zapleten odnos s propadlim očetom, iskanje prostora v današnji vse bolj izključujoči in z žicami prepredeni Evropi spominja na položaj številnih nadarjenih posameznikov, ki iščejo zavetje za
razvoj svojih zmožnosti. Evropa vse bolj postaja le »bleda mati«, ki zavrača azil in razbija upe. Brez očetov, ki niso znali ali zmogli zaščititi
svojih otrok, so ti le sirote na prepišnih peronih našega hladnega, odtujenega tehnokratskega sveta. A ker jih žene neustavljiva potreba po
umetniškem izražanju, se oprijemajo še tako pičlih možnosti, da bi obogatili življenje sebi in naključnim mimoidočim.

Foto: Peter Uhan

Intimna drama na ozadju družbenega dogajanja v sodobni Evropi poteka na meji
med stvarnim in sanjskim svetom, med prepoznavnimi, pogosto neprijetnimi situacijami na mejah in postajah ter spomini in prividi, v katerih se prepletajo časi in jeziki,
glasba in poezija, trpkost in lepota življenja.

29. 01. 2020

20:00 k & k Šentjanž

Marta Buchaca

Deklice ne bi smele igrati nogometa
GLEDALIŠČE KOPER

režija: Daniel Day Škufca
igrajo: Mojca Partljič, Igor Štamulak, Tjaša Hrovat

V

čakalnici intenzivne nege trije neznanci čakajo zdravnika, da jim
sporoči, kako je z njihovimi najbližjimi, ki so se znašli v istem avtomobilu in doživeli hudo prometno nesrečo. Vznemirjeni in zaskrbljeni se sprašujejo, od kod se ponesrečeni šestdesetletni upokojeni
založnik, tridesetletna profesorica uporabne matematike in dvanajst
letno dekle, ki rado igra nogomet, poznajo in kaj so počeli skupaj. Igro,
ki je naslovljena po materinem največkrat izrečenem stavku in se sprva
razvija kot napeta detektivka, v kateri poskuša čakajoča trojica rekonstruirati nenavadno poznanstvo ponesrečencev, dodatno zapletejo vedno nova spoznanja o svojcih, še bolj pa vedno bolj neposredna medsebojna obtoževanja o odgovornosti za nesrečo in podtikanja o odnosih
med ponesrečenci. Prav z odnosi med trojico čakajočih je igra mojstrsko
zastavljen okvir za oris njihovih psiholoških portretov.
Besedilo katalonske dramatičarke Marte Buchaca se bolj kot o vzrokih za tragično
nesrečo sprašuje, kako dobro v resnici poznamo sebe in svoje najbližje. Zakaj v trenutkih iskanja odgovorov najprej pomislimo na najslabše? Kaj se je zgodilo z ljubeznijo, s solidarnostjo, pomočjo, toplino, zakaj smo kljub prisotnosti najbližjih lahko
osamljeni? Po dramski predlogi je katalonska televizija leta 2014 posnela tudi televizijski film.

Foto: Jaka Varmuž

18. 03. 2020

20:00 Farovž Šentjakob

Avtobiografska pripoved Polone Vetrih

Ne pozabite na rože
SNG DRAMA LJUBLJANA

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

Ž

ivljenje 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. Toda 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 neposredna 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.

Foto: Peter Uhan

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
Marija Nablocka in Marija Vera.

29. 04. 2020

Thomas Bernhard Videz vara

20:00 k & k Šentjanž

SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE TRST

režija: Dušan Mlakar
igrata: Ivo Ban, Vladimir Jurc

A

vstrijski dramatik Thomas Bernhard je dogajanje gledališke igre,
napisane leta 1983, postavil v dunajsko stanovanje. V njem se
vsak torek in četrtek že »obredno«, čeprav so jima obiski nadležni, srečujeta upokojena brata Karl in Robert. Samotarski in nergavi
Karl se ponaša z branjem filozofskih knjig in se ima za intelektualca,
njegov brat Robert, ki je bil neukrotljiv otrok, pa je proti volji staršev postal igralec in se je odlikoval v vlogi Tassa v Goethejevi igri, ki tematizira
problem umetnika v družbi. Stalna osrednja tema njunega pogovora je
pokojna Karlova žena, ki je v oporoki počitniško hišico zapustila Robertu, drugi njuni pogovori pa se vrtijo okoli preteklosti, poklicnih in
življenjskih uspehov, predvsem pa neuspehov. Za nasmehi in grenkobo
se skriva osamljenost obeh glavnih junakov, ki kljub stalnim konfliktom
ne moreta drug brez drugega.
Tragikomično igro »Videz vara« je režiral Dušan Mlakar, režiser številnih uspešnih
tržaških uprizoritev in dobitnik nagrade Prešernovega sklada ter mnogih Borštnikovih nagrad. Režiral je v vseh slovenskih gledališčih, pa tudi v Beogradu, Zrenjaninu
in Dubrovniku. Mlakar, ki je junija 2019 praznoval svojo 80-letnico, je Bernhardovo
besedilo opisal kot avtorjevo najbolj trpko burleskno igro, ki je pravzaprav igra o staranju, življenju kot čakanju na smrt in človekovi eksistenci.

Foto: Luca Quaia

