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Sporočilo za javnost 

Prepoved objave o Večerovi nagrajenki do četrtka, 13. septembra, do 19.30 

 

Premiera drame Béle Pintérja NAŠE SKRIVNOSTI 

Celje, 10. 9. 2018 – V SLG Celje bodo v četrtek, 13. septembra, ob 19.30 premierno 

uprizorili dramo avtorja Béle Pintérja in režiserja Nikole Zavišića NAŠE SKRIVNOSTI. 

Slovesno bodo podelili tudi Večerovo nagrado, ki jo letos prejme Tanja Potočnik. 

Predstavo so ustvarili režiser Nikola Zavišić, prevajalka Marjanca Mihelič, dramaturginja 

Tina Kosi, scenografinja Janja Valjarević, kostumografinja Mira Strnad, avtor glasbe in 

glasbenih aranžmajev Willem Miličević, korepetitorja Simon Dvoršak in Iztok Kocen, 

koreograf Tamás Tuza, lektor Jože Volk ter oblikovalca luči Nikola Zavišić in Jernej 

Repinšek. 

Igrajo  

Vojko Belšak, Jagoda, Barbara Medvešček, Živa Selan k. g., Manca Ogorevc, Andrej 

Murenc, Beti Strgar k. g., Aljoša Koltak, Rastko Krošl, Igor Sancin in Igor Žužek. 

Naše skrivnosti so doživele premiero leta 2013 v Budimpešti. Igra se dogaja v zgodnjih 80. letih 

prejšnjega stoletja na Madžarskem, v času komunistične strahovlade. Člani plesne skupine, ki 

gojijo madžarsko ljudsko glasbo in folkloro, so navzven sicer prijatelji, a intimno se med sabo 

precej razlikujejo. Domala vsak od njih ima kakšno »svojo« skrivnost, ki jo bodisi skrbno varuje 

bodisi izrablja v politične in povzpetniške namene. 

István živi s Kato in njeno sedemletno hčerkico Timike. Njuna zveza je ogrožena, saj se István 

v nekem trenutku zave, da je pedofil. Imre in Bea prav tako živita v izvenzakonski skupnosti in 

njegov mladoletni sin Ferike iz prvega zakona noče stikov z mačeho. Imre ima ilegalno 

tiskarno, kjer tiskajo protidržavno glasilo. Bea je v nasprotju z njim zagrizena partijka, vdana 



 
 

Tilen Naraks 

tilen.naraks@slg-ce.si  

051 660 281 

 

sistemu. Ko se István izpove Imrejevi materi, psihologinji Elviri, se izkaže, da so v njeno 

stanovanje namestili prisluškovalne naprave. Tako partija izve za Istvánovo skrivnost.  

Ko čez leta nova oblast prevzame vajeti, se izkaže, da so v njej ostali nizkotneži in barabe, ki 

so sposobni preživeti vse politične sisteme, laži, ki so se leta in leta pometale pod preprogo, pa 

še naprej ostajajo nedotaknjene in nerazkrite »naše skrivnosti«. 

Več o predstavi najdete na http://www.slg-ce.si. 
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Večerova nagrada – Tanja Potočnik 

Nagrada za igralske dosežke v sezoni 2017/18 za vlogo Tatjane v uprizoritvi Onjegin 

Žirija je soglasno sklenila, da prejme Večerovo nagrado Tanja Potočnik za vlogo Tatjane v 

uprizoritvi Onjegin.  

 

Utemeljitev 

Tanja Potočnik je bila presunljiva kot oseba v gledališki pripovedi. Dosegla je to, kar je videti 

najbolj preprosto, a je v umetnosti vedno najtežje doseči. Nas, ljudi v dvorani, se je dotaknila 

kot človek na odru. To je tisti čar gledališča, zaradi katerega še hodimo na predstave in ki ga je 

na odrih vse manj. 

 

Večerovo nagrado je podelila žirija v sestavi Petra Vidali in Janez Lapajne (člana) ter Silva 

Čušin (predsednica).  

 

 

 

 

 


