
Repertoar sezone 
 

2016/2017



2REPERTOAR SEZONE 2016/2017



3

     

                      



Visoka napetost 
Komedija

Zavoda Javšnik & klapa   
 

Veliki brat 
Drama

 Jaka Andrej Vojevec 

Luna 
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Kako ostanem lepa 
in svobodna

in Cankarjevega doma 

Stenica 
Komedija 



Visoka napetost 
Komedija

Zavoda Javšnik & klapa   

NE 2016/2017 6

september 2016 



Veliki brat  

Drama

tendence sedanjega zgodovinskega trenutka (kot so 

Jaka Andrej Vojevec
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september 2016 

oktober 2016 

Jaka Andrej Vojevec 



Foto Boris B. Voglar

Iuna Ornik 

Luna 
Predstava za otroke 

Predstava Luna, ki jo pripravljamo v koprodukciji z 

Slovenije, je namenjena našim mlajšim gledalcem. 
Avtorica Iuna Ornik se v svoji pravljici o Luni dotika 

v svoji temni slepoti ni mogla videti. Ko sta ji umrla stara 

njenega srca, ker je zares ljubila samo Sonce. Tudi Sonce, 

obratno … Poklicala je deklico k sebi in ji ponudila, da ji 

telo, se preselila na nebo in postala Luna. Od takrat sta na 

pravzaprav še vedno v stiku s prvinskimi – prastarimi 

mi, odrasli.
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Premiera 
november 2016 
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Avtorski projekt 

Kako ostanem lepa 
in svobodna
Teatralni talk show

negovane zunanjosti miren, samozavesten nastop in vedno 

Uprizoritev Kako ostanem lepa in svobodna raziskuje 

vse do danes, prizadevanje za odpiranje javnega prostora 

raznolike spolne identitete. 
Uprizoritev Kako ostanem lepa in svobodna se te teme 

9

september 2016 
Premiera na Ptuju

oktober 2016 



Danilo Kiš, 

Danilo Kiš nam je najbolj znan kot pripovednik. Gre za 
mednarodno priznanega avtorja srbskega rodu. Njegova 
dela so prevajana skoraj po vsem svetu. Poleg njegovih 
leposlovnih del velja omeniti tudi njegove intervjuje in 
eseje, ki pa lahko intelektualno prizadenejo marsikaterega 

njegove najbolj znane zbirke kratkih zgodb Grobnica za 

neizgovorljivo, ali tisto, kar vsi vemo, hkrati pa o tem 

literarne tehnike, zaradi tega pa postal osrednja osebnost 
jugoslovanskih postmodernistov. Njegovi teksti od bralca 

O mednarodnem obisku ali konferenci, vemo zagotovo le 
to, da jim prisostvujejo najvplivnejši politiki in drugi 

aktualnih stvareh, o aktualnih globalnih dogodkih, da so 
sestanki nujni, da je dialog za zaprtimi vrati zmeraj topel 
... Kar vemo manj zagotovo, in je verjetno zaradi tega tudi 
nepomembno, je to, da ostane prava namera splošni 

namero prikrijemo,  produciramo omenjeno ceremonijo. 
Izraz, kako to ljudem predstavimo, pa je protokol. Tako je 
pomembnejša plat te pripovedi protokol ob obisku 

francoskih radikalcev, predsednika za zunanje zadeve, 

Prava namera obiska je nepoznana in nam zaradi tega 
ostane tudi skrita. Trije glavni liki to ceremonijo pred 

fikcije, ki je kasneje predstavljena splošni javnosti, in sicer 

gledalcu.
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marec 2017



ki ga je zaznamovala pripadnost ideji proletarske revolucije, 

oddaljenosti in distanci, ki jo je prinesel razvoj in propad 

z vsemi svoji deviacijami, sta njegovi besedili v današnjem 

posameznika v njej. Ker je tudi naše okolje zaznamovalo 

kasneje. V tem novem svetu se naš junak seveda ne znajde, 

svet ravna z njim podobno kot s stenico, z insektom. In prav 

podoben nam, kot so nam podobni ljudje neke idealizirane 
prihodnosti, nam odpira mnoga vprašanja o naši trenutni 

vrednot, ali morda na koncu tega mosta, na drugi strani, kot 

vrsti, in ne nam, pripadnikom vrste homo sapiensa.
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marec 2017

april 2017

Jernej Lorenci 

Foto Peter Uhan



Ostale dejavnosti v mgP 

Gledališki studio mgP

-
-

-

-
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CJ Johnson Pasji dnevnik 

Cucki 
Premiera 14. aprila 2016

Daniel Glattauer

Vsakih sedem valov
Premiera 30. septembra 2015

Paula Vogel 

Najstarejša obrt 
Premiera 11. junija 2013 

Avtorski projekt

Premiera na Ptuju 12. oktobra 2015 

Knut Hamsun 

Glad 
Premiera v Ljubljani 14. junija 2015 
Premiera na Ptuju 4. septembra 2015
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Rainer Werner Fassbinder

Koprodukcija Mini teatra Ljubljana, SNG Nova Gorica 

Premiera v Ljubljani 27. novembra 2015

Premiera v Novi Gorici 13. in 14. januarja 2016 

Premiera 16. aprila 2014

Pascal Rambert 

Premiera 23. avgusta 2013

Premiera 9. oktobra 2010



CJ Johnson Pasji dnevnik 

Cucki 
Komedija 

Igrajo 

 

-

Daniel Glattauer

Vsakih sedem valov 

Igrata 
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Paula Vogel 

Najstarejša obrt 

Igrajo 

… »Ja, Lili si kar nabavlja te knjige s tem sranjem od keynesi-

Avtorski projekt 

Komedija 

Igrajo 

 

-

-
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Knut Hamsun 

Glad 
Drama 

Janez Pipan 

 

more najti dela in dobesedno hira od lakote, je pramodel 
strahov, ki nam grozijo danes. Ekonomska in moralna kriza, ki 

Zahodni svet se je zaslepil v iluziji, da je tak sistem ne samo 
odgovor za konstantno prosperiteto, ampak tudi za moralno in 

implementacijo demokracije in kapitalizma preobrazili še tiste 

sistemih in po drugih vrednotah. Kriza, ki poraja ne samo 

problem neke oddaljene in necivilizirane Afrike (necivilizirane 

Rainer Werner Fassbinder

Grenke solze Petre
von Kant
Drama 

 

Prijateljica Sidonija ji predstavi mlado, 23-letno Karin, ki v 

njene ukaze in prenaša vse njene muhe in nesramnosti. Med 
njima se razvije naklonjenost, ki preraste v tesen ljubezenski 

nekega novega bistvenega spoznanja.

Gre za igro o ljubezni in o samoti, o odvisnosti, zatiranju in 
iskanju svobode.

18

Foto Miha Fras

Foto Miha Fras



Mrtvec pride po ljubico  
Drama 

 

Drama Mrtvec pride po ljubico ima korenine v istoimenski 
ljudski pesmi in tudi v Prešernovi predelavi Burgerjeve Lenore. 

drugih zornih kotov. Tako skozi shizofrenijo uvede dve 
junakinji, dve Micki, ki se borita za prevlado oziroma 

spovedovalec grehov. Pa dve materi. Mickina in Mlinarjeva. 
-

za njo. Ker ga v vsem tako prekaša in ga spominja, da je zanj 

pravo ljubezen v takem svetu ni prostora.

Pascal Rambert 

Zapiranje ljubezni
Drama 

Igrata 
 

Kaj se zgodi, ko zaljubljenost mine in ljubezen izgine? Kaj 

se bosta poskusila rešiti iz vrtinca, v katerega ju je potegnilo 

Videli boste dva monologa, ki se medsebojno ne moreta 

za plesno predstavo,« je rekel avtor besedila Pascal Rambert. 
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Foto Boris B. Voglar



Gajaš, arestant  
Monokomedija  

Marko Naberšnik
Igra Vlado Novak
  
 

Kdo ne pozna Pištija Gajaša, legendarnega avtome-

v veliki slovenski filmski uspešnici z enakim naslovom 

junakom zgodilo potem, ko je tistega usodnega jutra 
nameril pištolo v enega izmed svojih tovarišev in 

pretresljiva gledališka pripoved o zaporniku, ki je tudi 

naslovom Gajaš, arestant znova ustvaril lik, ki nas 
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Hans Christian Andersen 

Brata Grimm 

Ponovitve predstav iz preteklih sezon – 
za otroke

Predstava je primerna 
za otroke, starejše od 3 
let, in za 1. vzgojno- 

Predstava je primerna 
za otroke, starejše od 4 
let, in za 1. vzgojno- 

Predstava je primerna 
za otroke, starejše od 3 
let, in za 1. vzgojno- 

Predstava je primerna 
za otroke, starejše od 4 
let, in za 1. vzgojno- 



Ponovitve predstav iz preteklih sezon – 
za otroke

Paul Maar

Philip Ridley

Maruša Kink, Mija Špiler 

Peter Seligmann, Elsebeth Nielsen, Bo Larsen 

Predstava je primerna 
za 1. in 2. vzgojno- 

Predstava je primerna 
za 2. in 3. vzgojno- 

Predstava je primerna 
za 2. in 3. vzgojno- 

mladino in odrasle 

Predstava je primerna 
za 3. vzgojno- 

mladino in odrasle 



Hans Christian Andersen 

Dramsko-lutkovna predstava za otroke, 
starejše od 3 let 

Alja Kapun  
 

Dramsko-lutkovna predstava za otroke, 
starejše od 4 let 

 

-

-

(Tednik)  
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ebec



Brata Grimm  

Tina Oman   
 

Lidija Sušnik 
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Paul Maar 

Predstava je primerna za 1. in 2. 

Igrajo 

 

Philip Ridley 

 
Predstava je primerna za 2. in 3. 

Igrata 
 

-
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Peter Seligmann, Elsebeth Nielsen, Bo Larsen

Predstava je primerna za 3. 

Igrata 
 

-
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Maruša Kink, Mija Špiler 

Veliki pok 
Predstava je primerna za 2. in 3. 

Maruša Kink  
Igrajo 

 
 

Gledališka uprizoritev Veliki pok interpretira našo 

dobrimi sto leti je veljalo, da je atom najmanjši 

teorije o njegovem nastanku, nekatere mitološke, 

skupnemu razvoju.

Uprizoritev Veliki pok preko zanimivih zgodb govori 
o vsem znanih znanstvenikih, humanistih, razisko-
valcih, umetnikih in o drugih vizionarjih (kot so bili, 
npr., Nikola Tesla, Albert Einstein, Isaac Newton, 
Charles Darwin, Galileo Galilei in Marie Curie), ki so 

28

Foto Petra Cvelbar
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, direktor

, koordinatorka in organizatorka kulturnega programa 

, pisarniška referentka

, scenska manipulantka

 
 

Lektor 
Uredila 

Tisk Tiskarna Ekart

 
 




