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SPREMLJEVALNI PROGRAM

Raznovrsten izbor
slovenskih in tujih
uprizoritev
Z izborom predstav Borštnikovo

povezovalni

Zaokrožitev
grama z

tekmovalnega pro-

omogočanjem vpogle-

da v aktualno

značaj in mednarodno razsežnost

gnonu

(FR), življenje in pesmi Marle-

da bi poskusili ustvariti dogodek s

po-

ne Dietrich in Edith Piaf se prepletajo

močjo danih iztočnic in vprašanja, kaj
pomeni biti sam (Šeligova nagrada

slovenske

v glasbeni predstavi MarlenEdith Slo-

gledališke ustvarjalnosti je bilo vodilo

venskega stalnega gledališča iz Trsta,

Tedna slovenske drame). Predstava bo

izbora spremljevalnega

na ogled prav tako v Lutkovnem gle-

na ogled v Melju, na področju nekdanje

ga je

ske

stanje

programa,

ki

pripravil umetniški direktor Aleš

Novak.

Vanj je

uvrstil vrhunske sloven-

in tuje uprizoritve, s čimer Borštni-

kovo

srečanje

značaj in

Med

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

srečanje razvija svoj

razvija svoj povezovalni

mednarodno
tujimi

razsežnost.

predstavami

že

dališču Maribor. Gledališče Glej

go-

MTT. V poetični

avtorski predstavi

Ne-

na festivalu s predstavo Under
Construction, prvim izveninstitucional-

vidna režiser Primož Ekart spregovori

nim projektom Počemučke, stejtmen-

se človeškega življenja, polnih

tom neke

zivnih spominov

stuje

generacije o neki skupnosti,

občutljivosti trenutkov iztekajočega

o

inten-

ter obračunov s seboj

nekem času, nekem mestu, neki ideji
in neki antigeneraciji (posebna nagra-

in

opozorili na gostovanje mednarodno
uveljavljene britanske skupine Akram

da Tedna slovenske drame

Khan

Company

pred-

žirije za kreacijo, ki inventivno pove-

ska Tatovi podob, nema komedija telesa,
ki parodira okorelost družbenih vlog,

stavo

Prelisičiti hudiča, v Lutkovnem

zuje različne gledališke jezike). V pred-

pri čemer si nekritično prisvaja, kopira

gledališču Maribor si bo moč ogledati

stavi Solo v režiji Nine Rajič Kranjac ter

in lepi

multimedijsko francosko-grško pred-

produkciji Maske Ljubljana in Sloven-

razmerja, mačizem in druge izprijene

stavo Deklica v temnem gozdu,

skega mladinskega gledališča se v im-

družbene vloge, ki

2021

smo

z otvoritveno

ki

je

leta

gostovala tudi na festivalu v Avi-

provizaciji

srečajo

režiserka

po

presoji

in igralci,

svetom. Ponovno

gostuje Emanato-

va gledališka uspešnica

tehnoburle-

ženstvenost, moškost, družinska

po

normativne.
Nina Rajič Kranjac,
Foto:
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NadaŽGANK

Solo

krivem veljajo za

