
PRED PREMIERO

Same skrivnosti
Nocoj bo v SLG Celje premiera predstave Naše

skrivnosti, do takrat pa je skrivnost tudi, kateri igralec
ali igralka bo dobil Večerovo nagrado

V SLG Celje bodo nocoj pre-

mierno uprizorili dramo
Bele Pinterja Naše skriv-

nosti. Predstavo so ustvarili režiser
Nikola Zavišič, prevajalka Marjan-
ca Mihelič, dramaturginja Tina
Kosi, scenografinja Janja Valjare-
vič, kostumografinja Mira Strnad,

avtor glasbe in glasbenih aranžma-

jev Willem Miličevič, korepetitor-
ja Simon Dvoršak in Iztok Kocen,

koreograf Tamas Tuza, lektor Jože
Volk ter oblikovalca luči Nikola Za-

višič in Jernej Repinšek.
Naše skrivnosti so doživele pre-

miero leta 2013 v Budimpešti. Igra

se dogaja v zgodnjih 80. letih prej-

šnjega stoletja, torej še v času komu-

nizma, na Madžarskem. 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 skrivnost, ki jo
bodisi skrbno varuje bodisi izrablja
v politične in povzpetniške namene.

Istvan živi s Kato in njeno se-

demletno hčerkico Timike. Njuna
zveza je ogrožena, saj se Istvan v
nekem trenutku zave, da je pedofil.
Imre in Bea prav tako živita v izven-
zakonski skupnosti in njegov mla-
doletni sin Ferike iz prvega zakona
noče stikov z mačeho. Imre ima ile-

galno tiskarno, kjer tiskajo protidr-
žavno glasilo. Bea je v nasprotju z

njim zagrizena partijka, vdana sis-

temu. Ko se Istvan izpove Imrejevi
materi, psihologinji Elviri, se izkaže,
da so v njeno stanovanje namestili

prisluškovalne naprave. Tako partija
izve za Istvanovo skrivnost.

Ko čez leta nova oblast prevza-

me vajeti, se izkaže, da so v njej
ostali nizkotneži in barabe, ki so

sposobni preživeti vse politične sis-
teme, laži, ki so se leta in leta po-

metale pod preprogo, pa še naprej
ostajajo nedotaknjene in nerazkrite
"naše skrivnosti", so zgodbo povze-

li v SLG Celje. Drama torej govori o

tem, kdaj in zakaj so ljudje spodob-
ni izdati svoje bližnje, odpira pa tudi
tabu teme, kot je še vedno pedofilija.

V predstavi, ki odpira sezono,

igrajo Vojko Belšak, Jagoda, Bar-

bara Medvešček, Živa Selan k. g.,

Manca Ogorevc, Andrej Murene,

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

Žužek, (pv)

Živa Selan in Vojko Belšak v uprizoritvi

dramskega besedila Naše skrivnosti
avtorja Bele Pintarja, režiserja Nikole

Zavišiča in v izvedbi ansambla SLG Celje
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ČetrtekDržava: Slovenija
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