Béla Pintér: Naše skrivnosti
Drama (Prva slovenska uprizoritev)
Vsebina
Naše skrivnosti so doživele premiero leta 2013 v Budimpešti. Igra se dogaja v zgodnjih 80.
letih 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 Timiko. 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 verna partijka, vdana
sistemu. Ko se István izpove Imretovi materi, psihologinji Elviri, se izkaže, da so v njeno
stanovanje namestili prisluškovalne naprave. Tako partija izve za Istvánovo skrivnost. Prijatelj
Szujó iz folklorne skupine je špijon in to je odskočna deska, da lahko Istvána izsiljujejo. Tako
tudi on klone in postane vohun. Izda prijatelja Imreta, ki ga nato mučijo in zaprejo. A tudi to
ostane skrivnost. István spričo bremena, ki ga nosi kot pedofil in izdajalec, naredi samomor.
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«.
Béla Pintér, rojen leta 1970, je madžarski dramatik, režiser in igralec srednje generacije. Že
kot sedemnajstleten se je kot igralec pridružil neodvisni gledališki skupini Arvisura, nato igral
v različnih ansamblih, leta 1998 pa je ustanovil svojo skupino Béla Pintér és Társulata (Béla
Pintér in skupina), skrajšano PBEST.
Igrajo
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Dr. Elvira Szádeczky Jagoda
Kata Barbara Medvešček
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Imre Tatár Andrej Murenc
Ferenc Tatár Beti Strgar k. g.
Szujó Aljoša Koltak

Predstava s publiko na odru.
Predstava traja 2 uri in nima odmora.

Pevec Rastko Krošl
Natakar Igor Sancin
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Agí Jagoda
Konkoly Igor Sancin
Pogany Rastko Krošl
Borbíró Igor Sancin

Svetlana Makarovič

Kosovirja na leteči žlici
Wikivir o kosovirjih poroča takole: »Kosovir, mali (Cosovirius ferus ululans) je zanimiva žival,
ki živi v Kosoviriji. Kosovirje delimo na radovedne in neradovedne. Imajo črn kožuh, ki se
odlikuje po izredni mehkobi. Krasi jih dolg, košat rep, ki se navadno končuje v čopek. Kosovir
ima v gobčku šestnajst ostrih zob, s katerimi razkosava paradižnike, ki so glavna kosovirska
hrana. Kosovirji so večinoma ljubke in družabne živali, ne smemo pa jih dražiti ali celo
prehitro zbujati iz spanja. Takrat pobesnijo, praskajo in glasno vreščijo ter kosovikajo. Izjema
so neradovedni kosovirji, ki pa so manj razširjeni. Obe vrsti prebivata v žlicah, na katerih
rastejo paradižniki. Z žlicami se tudi premikajo po zraku. Bližnji sorodniki: skovir, polh, zvijavt.
Daljni sorodniki: vse, kar je puhastega, toplega, živahnega in nagajivega, pa tudi lenuhastega.
Deželo Kosovirijo je izredno težko najti, ker ni ustreznih prometnih zvez, razen tega tudi ni
označena na zemljevidih iz preprostega razloga, ker je zdaj tu zdaj tam.«
Svetlana Makarovič je legenda slovenske literarne scene. Diplomirana igralka se veliko
večino svojega življenja preživlja kot prekarno zaposlena pisateljica, glasbenica in
performerka. Enako dejavna je kot pesnica, pravljičarka in pisateljica za otroke in odrasle,
kakor tudi kot družbeno angažirana zagovornica idej francoske revolucije. Generacijam otrok
je podarila vrsto novih bitij, ki so v ponarodeli obliki prisotna v zavesti malih in velikih ljudi
naše dežele. Sapramiška, Kosovirji, Gal iz galerije … je le nekaj njenih domišljijskih otrok, ki se
bodo zanesljivo starali skupaj s prihajajočimi pokolenji naše rodne grude.
Kosovirji so se rodili leta 1975, nastopajo v dveh knjigah in treh gledaliških igrah. Radovedna
kosovirka Glili si nekega dne želi odpotovati proti severojugovzhodu, kjer bi rada v živo
spoznala čudna bitja, ki hodijo po dveh nogah, katerih mladičem se vidijo popki in ki sami
sebi pravijo ljudje, živijo pa v Človekariji. S seboj povabi tudi prijatelja Glala. Popotne
dogodivščine razposajena kosovirčka vodijo čez krokodiljo deželo preko Sovirije, kjer srečata
Sovo, nato še Goske, Vohljačka, Cepetalo, Deževno teto itd., in se po razočaranem soočenju s
»človekarji« vesela vrneta domov v Kosovirijo.

Igrajo:
Kosovir Glal Damjan M. Trbovc
Kosovirinja Glili Tanja Potočnik
Kosovir Ghul, učitelj, Sova, Vohljač Tarek Rashid
Gos, Krokodil, Deževna teta Mario Šelih
Ptič Kivik, Cepetalo, Vrabec David Čeh

Predstava traja 50 minut in nima odmora.

