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34. Čufarjevi dn
Trdno upam, da bodo gledališki festivali in srečanja, kakršna
so Čufarjevi dnevi, v teh nenavadnih časih, ki jih zaznamuje
epidemija bolezni covid 19, odigrali še pomembnejšo vlogo kot
sicer. Naš jeseniški gledališki teden, ki sicer ni izostal niti v
lanskem letu, ko se je odvil na digitalni platformi in tako
preskusil novo obliko svojega obstoja, se letos sicer vrača v
nekoliko skromnejši obliki, brez predstav mladih
gledališčnikov, vendar z odličnim izborom predstav, zagotovo
najboljših ljubiteljskih gledaliških produkcij zadnjih dveh let.
To po eni strani govori o vitalnosti ljubiteljskega gledališča, ki
se je zaradi spremenjenih razmer moralo bolj obrniti vase, v
piljenje kakovosti in poudarjeno izpovednost svojih projektov.
Tako se od prevlade komedij obrača v malce resnobnejše
gledališke žanre, po drugi strani pa začenja tudi boj za novo
gledališko občinstvo, saj so sporočila sodobnega časa
nedvomno precej spremenila družbeno klimo, z njo pa tudi
človeške navade in celo pravila obnašanja.
Slovensko gledališče, ta tradicionalno odlična umetnostna
zvrst, ki nas je denimo pred leti pripeljala prav v vrh
najzanimivejših gledališč v Evropi, zato zdaj potrebuje
posebno podporo tistih najodgovornejših za kulturo,
predvsem pa publike. To velja tudi za ljubiteljsko gledališče. Ni
skrivnost, da interes za nakupe gledaliških abonmajev, ki so
zlasti v repertoarnih gledališčih glavni vir stalnega občinstva, v
zadnjih letih nekoliko upada. Prav tako ne sme ostati skrivnost,
da je lanskoletna raziskava o motivih mladih za kulturno
ustvarjanje, ki je bila izvedena v ZKD Slovenije in JSKD,
pokazala, da je med mlajšo generacijo manj interesa prav za
gledališko in folklorno ustvarjanje, ki sta bili nekdaj trdno
jedro ljubiteljske dejavnosti. Naraščajoči individualizem v
družbi pač žanje svoje posledice! Svarilo, da z umiranjem
gledališča umira tudi duhovna podstat družbe kot
samokritične, ustvarjalno ambiciozne in svobodne strukture,
nas po tej plati lahko resno zaskrbi.
V tem okviru vidim Čufarjeve dneve kot pomembno zbirališče
ustvarjalcev ljubiteljskega gledališča, pa tudi njihovih
poklicnih kolegov v prizadevanjih za obnavljanje tolerantne,
solidarne in duhovno bogate skupnosti.
Maloštevilen, a zato toliko bolj svojemu poslanstvu predan
kolektiv jeseniškega Gledališča Toneta Čufarja z letošnjimi
Čufarjevimi na novo stopajo na oder. Z vero v svoje delo, z nič
manjšo ljubeznijo do svojega mesta. Verjamem, da jim,
Jeseničanke in Jeseničani, verjamete in jih podpirate tudi vi.

Jože Osterman

predsednik org. odbora ČD 2021
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BESEDA SELEKTORJA
Nabor predstav, prijavljenih na letošnje Čufarjeve dneve je v
marsičem pogojen s korono. Na zadnje predkoronske
Čufarjeve dneve, 32., se je prijavilo 27 predstav za odrasle.
Celo na lanske, 33., čeprav so bili že koronski, se jih je prijavilo
22. Za letošnje se je nabralo zgolj 14 prijav.
Nabor prijavljenih predstav odseva našo skupno stvarnost
tudi v drugih pogledih, recimo vsebinskem. Krepka tretjina
besedil se odvija med starostniki, največkrat kar v kakem
domu za ostarele, tako kot trnoveljski Čaj za dve, pekrska
Grenlandija, idrijska Poroka čistilke Marije, v tretje življenjsko
obdobje se je iz Mrduše Donje preselil tudi solkanski Hamlet v
domu onemoglih. In seveda se na razne zdravstvene tegobe vsaj
nekoliko navezuje še marsikakšna postavitev, najbolj
neposredno kajpak raški Pacienti v čakalnici.
Na tako tematsko težišče je poleg korone gotovo vplivala še
kakšna druga značilnost sočasne stvarnosti: morda staranje
prebivalstva in še precej bolj izrazito staranje slovenske
gledališke publike, ki ga je mogoče spremljati že najmanj od
devetdesetih? Publiki vsekakor poskuša biti ljubiteljsko
gledališče blizu z drugo izrazito in hkrati bolj tradicionalno
značilnostjo prijavljenih predstav: poleg večine že naštetih še
marsikakšna spada med žanrske, lahkotnejše, razvedrilne.
Takšni sta črešnjevska veseloigra Klopca v parku in
bohinjskobelska bulvarka Govorice, sem spadata štandreška
komična kriminalka Vohuni in kranjskogorski triler z značilno
številnimi in nepričakovanimi preobrati Smrtna Past. A hkrati
nabor, spet skladno s tradicijo, vzdržuje tudi zahtevnejšo
ponudbo ljubiteljskega gledališča: besedila tehtnejših in
pogosto bolj resnobnih tem, manj uhojenih dramaturških
pristopov, poetik in postavitev, mdr. ljubljanski Pelikan,
škofjeloška Antigona v New Yorku, ribniški Dušan, vsak dan,
vsako uro in vsak trenutek, vrhovska Izpoved mazohista in
domači Fetiš na puter.
A ob vsem zgornjem je morda najbolj razveseljivo, da tudi
letošnja bera Čufarjevih dnevov nikakor ne zaostaja za
prejšnjimi letniki po svoji kvaliteti: izmed izbrane šesterice, ki
se bo predstavila na jeseniškem odru, ni ene predstave, ki je ne
bi bilo škoda prezreti.

Jakob J. Kenda
selektor ČD 2021
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BORIS BREGANT
1940 - 2020

Lanske Čufarjeve dneve
je še začenjal z nami…letošnje
je z nami v mislih,
dolgoletni predsednik
odbora za Čufarjeve dneve, Boris Janez Bregant.
Bil je iskriv, človeški, razumen, razgledan…

In glej, spet, tudi tokrat, ob slovesu nam je v svojem slogu eno
ušpičil: SAM SEM SI NAPISAL NASLEDNJE VERZE
Kot z blagim bi nekdo zamahom,
morda zadihan sredi dela,
s komaj še zaznavnim dahom,
ugasnil lučko, ki je tlela.
Je nehala nad stenjem trepetati,
kot tisočem na ta večer.
Drugam je šla osvetljevati
pot v neko nepoznano smer.
Le kam ta majhen del svetlobe
odtaval je in se zgubil?
Kje nove riše si podobe,
kje je sedaj ta sij iskriv.
Morda nekje, kjer ni krivice,
nekje, kjer vse je urejeno,
kjer dom veselja je - resnice,
kjer solzno ni oko nobeno.
Morda pa tam tega večera,
bom našel mir, ki ga še ni.
Morda se tam potrdi vera,
o smislu nekih prejšnjih dni.

Počakam v tej deželi speči,
da se pridružite še vi,
v neki tihi blagi sreči,
a se prav nič vam ne mudi.
VAŠ BORIS

Boris, res ne bomo hiteli,
bomo pa tebe v mislih imeli.

IN MEMORIAM
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KONČNO SPET…
Tokrat festival v maskah, pa kaj, samo da bo!

evi 2021

Končno bomo spet slišali škripanje odrskih desk pod nogami,
skrivnostni pritajeni šepet obiskovalcev, sproščeni vrvež v
avli…o, kako smo to pogrešali! Saj smo trmasto izvedli tudi
lanske 33. Čufarjeve dneve in ponosni smo, da se nismo pustili,
da bi jih virus izbrisal…pa vendar, vsi vemo, da to ni isto, da to ni
tisto. Zdaj smo spet tu, na odru in v dvorani.
Pa vendar se je izkazalo, da je COVID-19 imel velik vpliv na
ljubiteljsko kulturo. Virus je dodobra okužil lastno produkcijo
v ljubiteljskih gledališčih, kar potrjuje statistika prijavljenih na
letošnji Čufarjev festival. Še zlasti je klestil po mladinski
produkciji. V primerjavi z leti prej so prijave razpolovljene, kar
seveda ne zavira izvedbe letošnjega dogodka. Smo močnejši od
virusa!
Žal pa je zmanjkalo moči našemu predsedniku, ki je odbor vodil
od leta 2008. Naše zelo posebne virtualne 33. Čufarjeve dneve
smo skupaj odpirali, ko pa smo delili nagrade je bil Boris
Bregant že v bolnišnici, kjer je izgubil svojo zadnjo bitko. Vodil
je natanko trinajst Čufarjevih festivalov in pustil velik pečat.
Boris, pogrešali te bomo.
Našli smo človeka, ki je stopil v Borisove čevlje, Jožeta
Ostermana, ki budno spremlja dogajanja v jeseniškem in
slovenskem kulturnem prostoru. Mislim, da bi mu te čevlje tudi
Boris Bregant sam namenil, in mu celo zaželel, naj ga ne ožulijo
preveč.
Da pa idej virus ne napada, dokazuje tudi spremljevalni
program 34. festivala. Izpostavili bomo literata, igralca,
ustvarjalca. Tako rekoč vsak drugi dan festivala bomo
pripravili literarni dogodek. Prvi gost bo Jakob Jaša Kenda. Z
voditeljico Moniko Sušanj bosta predstavila iskrive in iskrene
potopise, med njimi nagrajeni roman Apalaška pot, pa
nadaljevanje Transverzala…. Drugi literarni večer bo
predstavil pesniška ustvarjanja igralcev, ljubiteljev: pesmi
Mance Bertoncelj, Damjana Perneta in Elizabete Žnidaršič
Stefancioza. V tretjem večeru bo Janez Dolinar gostil igralko
Mileno Zupančič. Predstavila bosta njeno biografijo, avtorja
Tadeja Goloba »Kot bi Luna padla na zemljo«.
Ja, prav ste razbrali, letošnji Čufarjevi dnevi bodo tudi
»brali«.Predvsem pa se veselimo, da se spet dobimo!
DOBRODOŠLI IN NASVIDENJE
KULTURA NAS POTREBUJE IN MI NJO, BREZ NE BO ŠLO!

Branka Smole

direktorica GTČ Jesenice

evi 2021
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ORGANIZACIJSKI ODBOR
PREDSEDNIK
Jože Osterman

ČLANI:
Branka Smole
Petra Ravnihar
Vera Pintar
Petra Dečman
Vid Klemenc
Natalija Korošec
Dino Muratović
Janko Rabič
SELEKTOR:
Jakob J. Kenda

prevajalec, literarni zgodovinar, pisatelj

STROKOVNA ŽIRIJA:
Iztok Valič

igralec in režiser

mag. Mojca Jan Zoran

direktorica Slovenskega gledališkega inštituta

Alida Bevk

univ. dipl. dramska igralka
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ob 19.30

Tone Partljič

ČAJ ZA DVE (komedija)
PON., 15. NOV. 2021

KUD Zarja Trnovlje - Celje
Režija: Damjan M. Trbovc
dolžina: 120 min

ob 19.30

Roman Sikora

IZPOVED MAZOHISTA (črna komedija)

TOR., 16. NOV. 2021

Prosvetno društvo Vrhovo, Žaba gleda&išče
Režija: Katarina Klajn
dolžina: 60 min

ob 19.30

August Strindberg

PELIKAN (drama)

SRE., 17. NOV. 2021

Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Režija: Mare Bulc
dolžina: 100 min

ob 19.30

John Chapman, Michael Pertwee

ČET., 18. NOV. 2021

VOHUNI (komedija)
Prosvetno društvo Štandrež
Režija: Jože Hrovat
dolžina: 95 min

ob 19.30

Janusz Glowacki

ANTIGONA V NEW YORKU (komična drama)

PET., 19. NOV. 2021

KD Loški oder Škofja Loka
Režija: Matjaž Šmalc
dolžina: 120 min

ob 18.30

Brgant, Dudič, Robič

FETIŠ NA PUTER (komična drama)
KD Igralska skupina pri GTČ Jesenice
Režija: Vid Klemenc
dolžina: 55 min

evi 2021
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SPREMLJEV
ALNI PRO

GRAM
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ob 19.00
Polaganje cvetja ob spomeniku
Toneta Čufarja na Čufarjevem trgu
Spremljava: Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora

ODPRTJE 34. ČUFARJEVIH DNI,
FESTIVALA LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ
PON., 15. NOV. 2021

ob 18.00 v dvorani KINA

»IGRALCI USTVARJALCI«

SRE., 17. NOV. 2021

POTOPISI JAKOBA J. KENDE
pogovor vodi Monika Sušanj.

ob 18.00 v dvorani KINA

»IGRALCI USTVARJALCI«

PET., 19. NOV. 2021

NAŠI IGRALCI PIŠEJO
Manca Bertoncelj, Damijan Perne,
Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa
pogovor vodi Branka Smole.

ob 19.30 v dvorani GTČ

»IGRALCI USTVARJALCI«
KOT BI LUNA PADLA NA GLAVO
predstavitev biografije Milene Zupančič
pogovor vodi Janez Dolinar.

ZAKLJUČEK FESTIVALA S PODELITVIJO
NAGRADE IN PLAKET TONETA ČUFARJA
Razstava v avli GTČ v sodelovanju z
Gornjesavskim muzejem Jesenice (od 14. do 19. novembra):
MIHA BALOH
gledališki in filmski igralec

Razstava ponuja vpogled v Balohov gledališki in filmski svet.
V prvem delu predstavimo njegove začetke na deskah
domačega jeseniškega gledališča, prve profesionalne vloge v
SNG Drama v Mariboru in Slovenskem stalnem gledališču v
Trstu ter čas osebnega iskanja in navdušenja nad dramsko
igro. Drugi del razstave obiskovalcu predstavi Miho Baloha
kot uspešnega filmskega igralca. Miha Baloh je v poklicu
svobodnega filmskega umetnika zdržal 18 let. Gledalce in
predvsem gledalke je privlačil s svojim igralskim talentom in
karizmo.
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Tone Partljič

9

ČAJ ZA DVE
komedija

REŽIJA: Damjan Trbovc Mihajlović

ASISTENT REŽIJE: Žiga Medvešek
INSPICIENTKA: Nada Jelen
KOSTUMOGRAFIJA: Mojca Hvala
OBLIKOVALEC LUČI IN TON: Vili Pajk
IZDELAVA SCENE: Vili Pajk, Erih Weissenbach
ILUSTRACIJA IN OBLIKOVANJE: Sketchstudio Nea Likar
AROMA TERAPIJA: Srečko Centrih

IGRAJO: Cvetka Videc, Anita Kepe, Živko Beškovnik,
Urška Majcen, Amaris Djordjević, Niko Korenjak, Luka Žerjav,
Kristjan Anej Kramar, Helena Čater, Srečko Centrih, Nada Jelen.

Predstava prikaže usodo dveh varovank v domu penzionistov,
ki "čakata na smrt v čakalnici smrti", ki pa ni mirovanje in ne
samo žalosti polno mrtvoudno čakanje, temveč, ker življenje
gre naprej, prej možnost novih doživetij in spoznanj, celo novih
ljubeznih, ki se na začudenje obeh varovank tudi v teh – poznih
letih dogodijo. Tako se v igri mešata in prevračata pesimizem
in optimizem, demenca in ljubezen in smrt, kot poduk, da je
življenje lahko lepo in polno, da je starost samo en del znotraj
celovitosti življenja. Kajti biti starejši, ne pomeni biti tudi brez
čustev in brez življenjskega soka, ampak je le obdobje, ki je
enakovredno vsem drugim v življenju človeka.

Čaj za dve je zgodba o osamljenih ljudeh in upanju, ki se lahko
rodi iz brezupa. Simpatična komedija in zgodba o zadnji postaji
življenja, ki pa lahko med ljudmi stke tako močne vezi, da se
prične dogajati novo življenje.

KUD Zarja Trnovlje - Celje
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

POKROVITELJ 34. ČUFARJEVIH DNI
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Po motivih dramskega besedila
Romana Sikore
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IZPOVED MAZOHISTA
črna komedija

REŽIJA: Katarina Klajn

ASISTENTKA REŽIJE: Ana Marija Lednik
AVTORJI PRIREDBE: ustvarjalci predstave
GLASBA: Matija Marion
GRAFIČNA PODOBA: Simon Bregar

IGRATA: Urška Klajn Marion, Žiga Medvešek.

V predstavi s podnaslovom "morbidni monolog" spoznamo
Gospoda M., sodobnega mučenika, in njegovo trnovo pot skozi
delovni vsakdan. Po njej ga vodi nekakšen sodobni Satir v
najrazličnejših zapeljivih preoblekah: v podobi mučnih
ljubezenskih odnosov, spoštovanja vsemogočnih avtoritet,
krutega izkoriščanja delovne sile ... A kot vsak priden in vzoren
mazohist Gospod M. v vsem tem nadvse uživa; ne le to, v želji po
sreči prosi za še več trpljenja. Ne samo zase, tudi za druge. Od
mazohizma do sadizma je namreč le korak.

Osrednji lik v predstavi uživa v psihičnem in fizičnem trpljenju
samega sebe. Ob njem hodi nekakšen sodobni Satir v
najrazličnejših zapeljivih preoblekah: v podobi mučnih
ljubezenskih odnosov, spoštovanju vsemogočnih avtoritet,
krutega izkoriščanja delovne sile itd. »To je bilo veselje! Do
izčrpanosti sem delal. Samo ... včasih sem imel občutek, da sem
si preveč naložil. Pet služb. Nisem več spal. Ni bilo časa. In tako
tudi sanj ni bilo ... In enostavno sem si podaljšal dan na 48 ur.
Tako preprosto je bilo to,« pripoveduje, sedeč za šivalnim
strojem Gospod M. in približa se mu zapeljivi Satir, ki ga
spodbuja v njegovem mazohizmu. V želji po sreči prosi za še
več trpljenja, a ne samo zase, temveč tudi za druge. »Če hočeš
biti srečen v svetu, kakršen je, moraš spremenit svet! Prikrojiti
si ga moraš po svoje! Sistematično. Korak za korakom,« se
zadovoljno nasmeji »mazohist«. Na koncu, ko dobi vse, kar si
želi, ugotovi, da ni srečen ...
Ogled predstave odsvetujemo mlajšim od 15 let.

Žaba gleda&išče,
Prosvetno društvo Vrhovo

i 2021
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foto: David Bole
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Žaba gleda&išče,
Prosvetno društvo Vrhovo
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August Strindberg
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PELIKAN
drama

PREVOD: Juš Kozak
REŽISER: Mare Bulc

AVTORJA BESEDIL SONGOV: Nebojša Pop Tasić in Mare Bulc
AVTOR PESMI PELIKAN: Marko Skok
LEKTOR: Renato Horvat
SCENOGRAF: Damir Leventić
KOSTUMOGRAFINJA: Sanja Grcić
AVTORICA GLASBE: Polona Janežič
KOREOGRAF: Sebastjan Starič
OBLIKOVALEC SVETLOBE: Andrej Hajdinjak
OBLIKOVALKA MASKE: Incognito design
ASISTENTKA KOSTUMOGRAFINJE: Dora Šabec

IGRAJO: Nives Mikulin, Jaša Levstik,
Mariša Milovanović, David Dolamič, Kajetan Bajt.

August Strindberg je dramo Pelikan napisal v svojem poznem
ustvarjalnem obdobju leta 1907, kot prvo v sklopu petih
komornih iger (Kammerspiel), namenjenih uprizarjanju v
njegovem gledališču Intima Teater v Stockholmu. Inspiracijo je
črpal iz vizije berlinskega odra Kammerspiele, ki ga je za
moderna dramska besedila kot protiutež velikemu odru s
standardnim, klasičnim repertoarjem, ustanovil Max
Reinhardt. Celotno zbirko komornih dram zaznamujejo
majhno število vlog, tok dogajanja, ki v zgodbi daje prednost
razpoloženju pred zapletom, in intimni prostor, ki odseva
psihološko stanje in socialno okolje dramskih likov.
12. decembra 1920 je Gospodarsko napredno društvo za
Šentjakobski okraj ustanovilo dramatski odsek, 9. junija 1921
jebila drama Pelikan Augusta Strindberga otvoritvena
uprizoritev na Šentjakobskem gledališkem odru v Stari
Ljubljani.
Še vedno aktualno besedilo Pelikan Augusta Strindberga z
novim branjem ustvarjalcev uprizoritve je sodobno naravnana
igra o ljudeh in njihovem bivanju, ki je v izvirnem prevodu Juša
Kozaka pred stotimi leti kot prva uprizoritev na odru
Šentjakobskega gledališča, vdihnila temu ljubemu gledališču,
njegovo dolgo gledališko življenje.

Šentjakobsko gledališče Ljubljana
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Šentjakobsko gledališče Ljubljana

foto: Nada Zgank
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Zavarujte
vsa prevozna
sredstva.
Sklenite AvtoMobilno
zavarovanje.

POKROVITELJ 34. ČUFARJEVIH DNI
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John Chapman - Michael Pertwee

VOHUNI

evi 2021

komedija

PREVOD IN PRIREDBA: Matej Klanjšček
REŽIJA: Jože Hrovat
KOSTUMI: Nevenka Tomaševič
SCENA IN LEPAK: Branko Drekonja
SCENO IZDELALA: Joško in Franko Kogoj
TEHNIKA: Lorenzo Marussi in Simon Florenin
ŠEPETALKA: Katja Leon

IGRAJO: Matej Klanjšček, Marko Brajnik, Polonca Cijan,
Mojca Dolinšček, Nadja Plesničar, Gabrijela Vidmar,
Božidar Tabaj, Egon Cijan.

Junak igre je Peter Fisher, ki skupaj z njegovim pomočnikom
Kurtom v Nemčiji prodaja angleške avtomobile; po njegovih
besedah je to delo enakovredno kot prodajati Eskimom
hladilnike. Fisher pa ima ob tem še druge "konjičke", ki jih
skrbno skriva pred ženo Moniko, hčerjo nekega podeželjskega
vikarija. Prav ona pa ga spravi v težave, ko predčasno pride
domov zaradi preloženega letalskega leta.
Fisher je istočasno deležen še drugih nenajavljenih obiskov:
obišče ga britaski tajni agent Rod Weiler, pa tudi lepa
gospodična Mitzi, ki še par ocvrtih jajc ne zna speči in ki je
očitno profesionalka v drugem poklicu. Tudi Heidi, Fiherjeva
ljubica, meša štrene in se ob nepravem času vsiljuje v skupno
življenje Fisherjevih. Potem je tu še Tiffany Jones, čudna
pojava, o kateri nekateri junaki ugibajo, če je ženska ali moški.
Najpomembnejši gost pa je pravzaprav skrivnostni Rocco,
čigar naloga je, da iz Rusije pretihotapi neko novo iznajdbo,
mali akumulator, ki lahko s svojo energijo napaja avtomobile
za tisoče kilometrov.
Igra deluje sveže, gledalec pa bo v njej našel bodisi elemente
sodobnosti kot spomine na polpreteklo zgodovino: spomnimo
se recimo na 30-letnico padca berlinskega zidu in konca
hladne vojne med Vzhodom in Zahodom, pa tudi na današnje
znanstvene in podnebne izzive pri uporabi obnovljivih virov
energije.

Prosvetno društvo Štandrež
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Janusz Glowacki

ANTIGONA
V NEW YORKU
komična drama

PREVOD: Alja Predan
REŽISER IN DRAMATURG: Matjaž Šmalc
LEKTOR: Ludvik Kaluža
SCENOGRAFINJA: Ana Rahela Klopčič
KOSTUMOGRAFINJA: Katarina Zalar
LUČNI MOJSTER: Igor Pinterič
ŠEPETALKA: Ana Babnik
OBLIKOVANJE: Mito Gegič in Tina Dobrajc

IGRAJO: Jan Bertoncelj, Bojan Trampuš, Petra Krančan,
Matej Čujovič, Gašper Murn, Irena Kožuh.

Antigona v New Yorku Janusza Glowackega je zgodba o
človeškem dostojanstvu. Zgodba o pravici do svobode, pravici
do bivanja, pravici do življenja in tudi pravici do dostojne smrti
– in pogreba, kot zadnje postaje v življenju slehernika. A če je
Sofokles svojo Antigono postavil na tebanski dvor, Glowacki
izhaja iz diametralno nasprotno pozicije. Namesto v kraljevo
palačo je dogajanje postavil v newyorški Thompkins Square
Park, kralja in princese je zamenjal z brezdomci; zgodbo nam
namesto najvišjih izmed odličnih pripovedujejo najnižji izmed
pozabljenih.

Vprašanje, ki ga Glowacki postavlja, postaja v tej zasnovi še bolj
akutno: Kdo ima pravico do človeškega dostojanstva? Je človek
brez stalnega naslova kaj manj človek? Lahko tistim, ki so jih
grozote vojne prisilile v beg, brez vsakršne slabe vesti kratimo
osnovne človekove pravice? In kaj vse skupaj pove o nas, ki
toleriramo brezsramni cinizem oblasti, ko te ljudi obravnava
slabše kot živino? Si sploh lahko sami sebi še rečemo „ljudje“?
Matjaž Šmalc

KD Loški oder Škofja Loka
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Brgant, Dudič, Robič
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komična drama

REŽIJA: Vid Klemenc

DRAMATURGIJA: Nika Brgant
OBLIKOVANJE SCENE IN LUČI: Klemen Košir
KOSTUMOGRAFIJA: Aleksandra Džajič
KOREOGRAFIJA: Klemen Janežič
ŠEPETALKA: Darka Rebolj
OBLIKOVANJE: Sašo Dudič

IGRATA: Sašo Dudič in Gregor Robič

Samo še na gumb pritisnem in bom točno tam, kamor sem
namenjen. Si misli vsak, ki vstopi v dvigalo. Majhnen prostor, ki
si ga za nekaj trenutkov deliš z neznanci. Nepomembnen
trenutek v življenju posameznika, ki se pelje z dvigalom na cilj.
Kaj pa, če ti neznanci nosijo pomemben del tvoje zgodbe. In ker
jih ne ogovorimo, izgubimo možnost tega spoznanja. Kaj pa če
se dvigalo ustavi in se s tem ustavi tudi tvoje življenje. In tako
trenutek v dvigalu postane del spoznanja, del sestavljanke
tvojega življenja. Morda je naključje, morda pa je točno to, kar
si potreboval, da lahko prideš na cilj. Preživeti čas v majhnem
prostoru s popolnim neznancem.

Sašo Dudič in Gregor Robič v predstavi odigrata tako rekoč
diametralno nasprotni karakterni vlogi. Prvi je samozavesten
in lahkoživ nogometaš, drugi urejen in zapet novinar. Oba pa
združi naključna situacija v pokvarjenem dvigalu. V
utesnjenem prostoru ustvarita organski in dinamičen potek
preživljanja časa s popolnim neznancem in z dobro
premišljenim postopnim razkrivanjem svojih »pravih
obrazov« pretehtano poskrbita za nepričakovan razplet. Njun
adut je prav dvojna igra, kjer eden prikriva svojo ranljivost in
negotovost z nadutostjo, medtem ko drugi pod svojo
navidezno spodobnostjo pravzaprav skriva potlačen bes.

KD Igralska skupina
pri GTČ Jesenice
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aerosoli in tehnična kemija

EUROSOL, d.o.o., Jesenice
PROIZVODNJA TEHNIČNIH PRŠIL
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
Telefon: 04/ 581 28 11
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Vina na zaključku:
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DORNBERG

VINA DORNBERG d.o.o.
Zalošče 29d
5294 Dornberk
Telefon: 041/ 352-045
Cvetlični aranžma:

CVETLIČARNA

Zvonček-S
d.o.o., 4270 JESENICE
Tel.: 04 / 586 38 08, 586 55 60
Fax: 04 / 586 55 61

Sladko pecivo na zaključku:

Ema Pogačar
Conditus, d.o.o., Jermanka 14, 4260 Bled, PE: Hrušica 216, 4276 Hrušica
T: +386 (0)4 587 11 21, F: +386 (0)4 587 12 88, M: +386 (0)41 848 651
ema.pogacar@conditus.si, www.conditus.si

Tisk:

MEDIUM
PROGRAMSKA KNJIŽICA 34. ČUFARJEVI DNEVI...NOVEMBER 2021
IZDAJATELJ: GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
IZDANO: NOVEMBER 2021...NATISNJENO: 300 IZVODOV
OBLIKOVANJE: DINO MURATOVIĆ...BREZPLAČNA PUBLIKACIJA

POKROVITELJI 34. ČUFARJEVIH DNI

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

www.gledalisce-tc.si

