Gledališki abonma 2018–19 k & k Šentjanž

Gledališki abonma 2018–19 / 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

26. 09. 2018

20:00 k & k Šentjanž

Peter Handke

Predstava z nemškimi nadnapisi/
Vorstellung mit deutschen Übertiteln

24. 10. 2018

20:00 k & k Šentjanž

Lepi dnevi v Aranjuezu
slovensko stalno gledališče trst

režija: Igor Pison
igrata: N. Barbara Gračner, I. Ban

Alenka Hain

5 & 20 udarcev/Schlagzeilen
Teater Šentjanž

scenarij in režija: Alenka Hain
igrajo: A. Tolmaier, K. Hartmann, L. Vouk, M. Kropiunig, Y. Izmaylova

29. 12. 2018

20:00 Farovž Šentjakob

Anton Tomaž Linhart

Županova Micka
SNG Drama Ljubljana

režija: Luka Martin Škof igrajo: K. Slakonja/G. Baković, S. Pavlin Stošić,
R. Kravanja, U. Fürst, N. Valič, K. Janežič, J. Škof

30. 01. 2019

20:00 k & k Šentjanž
Predstava z nemškimi nadnapisi/
Vorstellung mit deutschen Übertiteln

13. 03. 2019

20:00 Farovž Šentjakob

Florian Zeller

Oče

Slovensko ljudsko gledališče – SLG Celje

režija: Jernej Kobal
igrajo: M. Ogorevc, B. Završan, A. Murenc, L. Počkaj

Svetlana Makarovič

Prekleti kadilci
SNG Drama Ljubljana

režija: Tin Grabnar
igrajo: N. Valič, P. Zemljič, J. Škof, A. Jovanović

08. 05. 2018

20:00 k & k Šentjanž

David Ives Venera v krznu
Prešernovo gledališče Kranj

režija: Primož Ekart
igrata: B. Veselko in V. Pernarčič.

Ehrenschutz des Bundespräsidenten der Republik Österreich
In ganz Österreich nehmen über 70 Theater und Kulturinitiativen teil.
Bezahlen Sie so viel Sie können und wollen! »Pay as you can/wish« lautet das Motto bei der Europäischen Theaternacht.
Dazu werden »Pay as you can/wish«-Boxen in den Theatern aufgestellt, in die Sie einfach den Betrag Ihrer Wahl einwerfen.

17. november 2018, 18:00 – 23:59
k & k, St. Johann i. R./Šentjanž v Rožu

Sodelujejo / Mitwirkende: Teater Šentjanž, Slovensko prosvetno društvo Bilka, k & k
https://de-de.facebook.com/teater.sentjanz/; https://de-de.facebook.com/spdbilka/ ; www.kkcenter.at;

26. 09. 2018

20:00 k & k Šentjanž

Peter Handke

Predstava z nemškimi nadnapisi/
Vorstellung mit deutschen Übertiteln

Lepi dnevi v Aranjuezu
slovensko stalno gledališče trst

režija: Igor Pison
igrata: N. Barbara Gračner, I. Ban

P

ogovor o ljubezni med glavnima protagonistoma, žensko in moškim, se spremeni v subtilno razmišljanje o življenju v dvoje. V filigransko spletenem dialogu o čustvih glavna junaka prevprašujeta večno temo o privlačnosti med spoloma. O njiju ne izvemo drugega,
kot da se že dolgo poznata, da je njuno razmerje dovolj prijateljsko in intimno, da ona lahko detajlno pripoveduje o svojih ljubezenskih avanturah. Njuno srečanje je odkrito in iskreno, dialog pa teče brez vnaprej določenega cilja. Razen njunega dialoga drugega tukaj tako rekoč ni, še
prizorišče je le zaplata umetne trave, mizica in dva stola. In seveda vrhunska igralca, ki se »le« pogovarjata in molčita. »Ta igra zahteva dva
človeka, ki si vzameta čas. Kar je danes prepovedan luksuz, saj moramo
vsi hiteti in delati. Opravka imamo torej tako z večnostjo kakor z minljivostjo« (Igor Pison).

slike: SSGT

Peter Handke (1942) je »Lepe dneve v Aranjuezu / Die schönen Tage von Aranjuez«
leta 2012 napisal za svojo partnerko, igralko, ki je vlogo ženske leta 2016 upodobila
tudi v istoimenskem filmu Wima Wendersa. Naslov namiguje na verz iz Schillerjevega Don Carlosa in na konec neke dobe.

24. 10. 2018

20:00 k & k Šentjanž

Alenka Hain

5 & 20 udarcev/Schlagzeilen
Teater Šentjanž

scenarij in režija: Alenka Hain
igrajo: A. Tolmaier, K. Hartmann, L. Vouk, M. Kropiunig, Y. Izmaylova

A

vtorica in režiserka Alenka Hain v igri »5 & 20 udarcev/Schlagzeilen« na svojevrsten način tematizira današnji nasprotujoči si
položaj slovenskega jezika na Koroškem. Na eni strani odpiranje
koroškega političnega in javnega prostora slovenskemu jeziku, na drugi
zmanjševanje števila aktivnih in dejanskih govorcev slovenščine. Sedanji nezavidljivi položaj slovenskega jezika na Koroškem je avtorica prikazala z nenehnim, prepričljivim, všečnim in lahkotnim ponavljanjem le
25 stavkov, kot je črk slovenske abecede: vsak stavek se začne z eno od
njih. Igralci z omejenim besednim fondom in uporabo znanih, nevarnih
in na žalost družbeno toleriranih populističnih sredstev, kot so izključevanje drugih, poveličevanje enega in edino pravega jezika; spreminjanje
drugih jezikov v sovražnike, namerno izrabljajo in zlorabljajo slovenski
jezik in gledalce prepričujejo, da je slovenščina edini jezik, ki omogoča
izražanje tolerance.

Slovenska gledališka skupina iz Šentjanža v Rožu, ki je del SPD Šentjanž, od leta
1996 vsako leto uprizori vsaj eno predstavo. V zadnjih letih je za svoje gledališke produkcije prejela številna priznanja in nagrade, leta 2011 pa je s predstavo »Jack ali
skodelice kave« (besedilo in režija Alenka Hain) presenetila tako slovensko kot tudi
avstrijsko občinstvo in stroko. Teater vztrajno povezuje tako slovenski kot tudi avstrijski kulturni prostor. Dokazali so, da je mogoče prodreti le s kakovostjo, ne glede na
to, kateri jezik govoriš.

slike: TEATER ŠENTJANŽ

29. 12. 2018

20:00 Farovž Šentjakob

Anton Tomaž Linhart

Županova Micka
SNG Drama Ljubljana

režija: Luka Martin Škof igrajo: K. Slakonja/G. Baković, S. Pavlin Stošić,
R. Kravanja, U. Fürst, N. Valič, K. Janežič, J. Škof

Z

»Županovo Micko« se je Anton Tomaž Linhart duhovito ponorčeval iz koristoljubnih špekulantov, snobizma, lahkomiselnega in
predrznega plemstva in zapitih in podkupljivih državnih uradnikov. Pokazal je, kako domiseln mora biti preprost kmečki človek, da se
uspešno izogne grabežljivim krempljem, ki z različnih strani prežijo
nanj. Najdragocenejše vodilo Linhartove »Županove Micke« pa je samozavest, tako jezikovna in razredna kot osebnostna in umetniška. Linhartova »Županova Micka« je z današnjega stališča zelo preprosta vaška komedija, polna zabavnih ljubezenskih intrig in z zanimivimi
arhaičnimi dialogi s konca 18. stoletja. Večina komičnih situacij izvira iz
nasprotja med kranjskim kmečkim in meščanskim svetom, ki se v komediji spoprimeta, posledice pa nosi nedolžno kmečko dekle, naivna
Micka. Kot vsaka veseloigra ima tudi ta srečen konec.

slike: Peter Uhan

Anton Tomaž Linhart je z »Županovo Micko«, povzeto po Richterjevi veseloigri
»Die Feldmühle«, leta 1789 na odru ljubljanskega stanovskega gledališča izvedel
pravo malo kulturno in socialno revolucijo. Kar je bilo rezervirano samo za nemščino
in italijanščino, je uprizoril v domači govorici in dokazal, da se slovenščina na odru
enakopravno kosa z drugimi jeziki in da si kranjski narod zasluži umetnost v svojem
maternem jeziku.

30. 01. 2019

20:00 k & k Šentjanž

Florian Zeller

Predstava z nemškimi nadnapisi/
Vorstellung mit deutschen Übertiteln

režija: Jernej Kobal
igrajo: M. Ogorevc, B. Završan, A. Murenc, L. Počkaj

N

ekateri »Očeta« zaradi neizbežne norosti oziroma zmedenosti
obeh protagonistov in odnosa med očetom in hčerjo primerjajo
s »Kraljem Learom«. Besedilo skozi demenco spregovori tudi o
krutosti ljubezni med starši in otroki ter mejah potrpežljivosti, pa tudi,
ko starši ostarijo, o njihovih obrnjenih vlogah. Avtor dementni svet
očeta Andréja predstavi skozi njegov pogled in ne skozi pogled hčere,
njenega partnerja ali bolniške negovalke. Glavni junak si v svojem zmedenem svetu na vso moč prizadeva najti smisel, znaki hitro napredujoče
bolezni se kažejo na različnih ravneh. Pripoved se nenehno izmika pričakovanjem gledalca in včasih deluje kot srhljivka, včasih kot črna komedija, in tudi takrat, ko deluje kot preprosta pripoved, gledalca ves čas
sili k spraševanju o resnici in stvarnosti. O ničemer namreč ne moremo
biti povsem prepričani.

Za igro »Oče« je francoski dramatik Florian Zeller prejel vse najprestižnejše evropske nagrade, od Molièrove do vseh britanskih nagrad za dramatiko. Igrajo jo povsod
po Evropi, celo na londonskem West Endu in newyorškem Broadwayu. Po prodornosti in uspešnosti Zellerja primerjajo s francosko gledališko »zvezdo« Yasmino Reza.

Oče

Slovensko ljudsko gledališče – SLG Celje

slika: Guia Besana

13. 03. 2019

20:00 Farovž Šentjakob

Svetlana Makarovič

Prekleti kadilci
SNG Drama Ljubljana

režija: Tin Grabnar
igrajo: N. Valič, P. Zemljič, J. Škof, A. Jovanović

V

tako imenovanem gledališkem koncertu se razmišljanje o kajenju
in kadilski problematiki prepleta z utrinki iz življenja in dela
»prve dame nikotina«, Svetlane Makarovič. Nestrpnost do kadilcev je avtorica uporabila kot metaforo za vsakršno nestrpnost, ki se pojavlja v družbi in ki zlahka preraste v sovraštvo. Uprizoritev je sestavljena iz treh delov. Čeprav prvi del humorno, satirično in živahno
predstavi vsebino avtoričinega kratkega satiričnega spisa, pa se vsebina
spreminja glede na odzivnost publike. Živahni ritem prvega dela se v
drugem spremeni. V čustveno nabitih trenutkih se na odru odigrajo nekateri ključni dogodki iz avtoričinega življenja: intervjuji iz leta 2014 in
še nekaj o njej neznanih informacij. Po t. i. »čik pavzi« sledi tretji del, v
katerem igralci cinično predstavijo spisu nasprotno stališče in ga tako
približajo stališču avtorice. Če je bil prvi del kadilski, je drugi dokumentaren, tretji pa protikadilski.

slike: Peter Uhan

»V nekadilska stanovanja, če se le da, ne vstopamo, kajti to je za mnoge svet prostor.
Vstopamo le k prijaznim nekadilcem, kjer se čisto radi vzdržimo kajenja preprosto zato,
ker so nam ponudili pepelnik in nas samoumevno povabili, naj kadimo, ker pač vedo, da
to spada h gostoljubnosti. Prijaznost torej za prijaznost, obzirnost za obzirnost – a
tudi nesramnost za nesramnost in žalitev za žalitev.« (Svetlana Makarovič: Prekleti kadilci)

08. 05. 2018

David Ives Venera v krznu

20:00 k & k Šentjanž

Prešernovo gledališče Kranj

režija: Primož Ekart
igrata: B. Veselko in V. Pernarčič.

S

odobni ameriški dramatik David Ives se v drami »Venera v krznu«, ki jo je napisal po motivih utemeljitelja mazohizma Leopolda von Sacher-Masocha, sooča z drzno tematiko odnosa med
moškim in žensko, igralko in režiserjem, ter s prepletanjem iluzije in resničnosti. V leta 1870 napisani noveli je von Sacher-Masoch opisal razmerje med dominantno žensko in šibkim, ponižanim in podrejenim moškim, kar je bilo za tiste čase nekonvencionalna in šokantna podoba
moško-ženskega razmerja. Prototip dominantne, erotično vznemirljive
in vseh konvencij osvobojene ženske je pisatelj izoblikoval z Wando,
osrednjo junakinjo novele. Njena upodobitev je v času nastanka novele
pomenila popoln odklon od ustaljene predstave o ženskah nasploh –
bila je diametralno nasprotje takratni družbeno in seksualno zatrti, moškemu podrejeni ženski.

»… tem čutnim rečem se zdi, da so našle, da ljubijo in prekmalu se znajdejo
razočarane in iščejo in znova najdejo samo zato, da bi bile vedno znova
razočarane, in končajo v sladostrastnosti, utrujenosti in odporu ali v mračni,
sebični nedostopnosti. Samo zato, ker se tako zelo bojim izgube, se bojim ljubezni, in
ko enkrat ljubim žensko, je nikoli nočem posedovati, da je nikoli ne bi izgubil.«
(Leopold von Sacher-Masoch)

slike: xxx

