Fotografije Toni Soprano

17., 18., 19. in 20. november 2013 ob 20.00 Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana
Predstava izhaja iz absurda, kot ga opredeljuje trenutni kontekst časa in kot ga v delu Morilec brez razloga razvija Eugène Ionesco.
Vračanje k stvarnosti, ki jo vse bolj nadomešča fiktivno, izmišljeno, napeljuje na premislek o nas samih, kakršni smo, in stalno
spreminjajočih se okoliščinah, ki nas obdajajo. Po drugi strani pa gre tudi za vračanje k izhodiščem teatralnega in množici uprizoritvenih
postopkov, zavitih v grenko-sladko kombinacijo preteklega in sedanjega, obljubljenega in zapravljenega, predvsem pa izgubljenega
časa, ki je pretekel vmes, ko s(m)o zaznavali neko drugo realnost od tiste, ki je dejansko bila. Člani kolektiva Beton Ltd. so v projektu
sami sebi in drug drugemu zastavili vprašanja, ki se nanašajo na osebna, poklicna in družbena izhodišča ter segajo v tri ločena
časovna obdobja: v leto rojstva (1976 in 1977) in kontekst nekdanje skupne države Jugoslavije, v obdobje odraščanja, ki se konča z
zrelostnim izpitom (1995/1996), in v projekciji v prihodnost, ki ostaja neoprijemljiva.
Koncept in režija: Beton Ltd. • Glasba: Dead Tongues (Janez Weiss, Jure Vlahovič) • Scenografija in oblikovanje svetlobe: son:DA •
Dramaturgija: Andreja Kopač • Kostumografija: Mateja Benedetti • Oblikovanje zvoka: Jure Vlahovič • Oblikovanje maske: Luka Luka •
Oblikovanje: Gašper Brezovar, Tanja Radež • Nastopajo: PRIMOŽ BEZJAK, BRANKO JORDAN, KATARINA STEGNAR • Glas voditeljice: Taja
Zuccato • Tehnični koordinator: Andrej Petrovčič • Garderoba: Nataša Recer • Vodja projekta APT: Andrej Berger • Producentka zavoda
Bunker: Maja Vižin • Produkcija: Anton Podbevšek Teater, Novo mesto • Koprodukcija: Bunker, Ljubljana • Predstavo so omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Ljubljana • KRKA, d. d., Novo mesto –
generalna pokroviteljica / Telekom Slovenije, d. d. – donator / Steklarna Rogaška – sponzor • Zahvala: Daša Doberšek, Igor Remeta,
Jasmin Talundžić, Matej Andraž Vogrinčič, CUK Kino Šiška, Vinogradništvo Franc Bezjak

Informacije in rezervacije: info@bunker.si, 051 269 906

Bunker, Slomškova 7, 1000 Ljubljana
Poštnina plačana pri pošti 1124 Ljubljana

