
KULTURNI DAN  

ZA DIJAKE 3. LETNIKA (brez 3. Š): 

predstava HLAPCI v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu in ogled Trsta 
 

V torek, 6. 10. 2015, bodo imeli dijaki 3. letnika celodnevni kulturni dan v Trstu. Pouka 

ne bo.  

 

ODHOD IZ NM s postajališča pri Tušu (avtobus bo ustavil tudi na postaji v Trebnjem): 

ob 7.00 

 

URNIK DEJAVNOSTI V TRSTU (ure so približne): 

- 10.00–12.30: voden ogled Trsta 

- 12.30–13.45: prosto 

- 13.45–14.15: odhod v gledališče 

- 14.15–15.00: voden ogled Slovenskega stalnega gledališča (1. skupina) 

- 15.00–16.30: predstava Ivana Cankarja Hlapci (režija: Sebastjan Horvat, 90 

minut) 

- 16.30–17.15: voden ogled Slovenskega stalnega gledališča (2. skupina) 

- 17.15: odhod iz Trsta 

 

Predvideni prihod v Novo mesto: okoli 20. ure (avtobus bo ustavil tudi na postaji v 

Trebnjem) 

 

Cena vstopnice je 10 evrov. Okvirna cena avtobusnega prevoza je 11 evrov. Plačali boste po 

položnici.  

 
Suzana Krvavica 

 

 

 

 
SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE 

Sezona 2014/15 

Ivan Cankar 

HLAPCI 
Adaptacija Milan Marković Matis in Sebastijan Horvat 

Režiser Sebastijan Horvat  
 

Cankarjevi Hlapci ne poznajo ravnodušnih bralcev in gledalcev, saj je taka od samega začetka 

tudi zgodba tega bolečega, etično, socialno in politično nabitega besedila, od prve cenzure do 

protestnih shodov 21. stoletja.  

Slovensko stalno gledališče Trst se je pogosto srečevalo z največjim slovenskim pisateljem 

Ivanom Cankarjem. Hlapci so bili prvič uprizorjeni prav v Trstu leta 1919, tu so bile 



postavljene številne uprizoritve njegovih dram. Nova uprizoritev Sebastijana Horvata je 

zahtevala od publike aktiven pristop s sodobnim, nenavadnim, angažiranim, prodornim 

branjem enega najbolj znanih in kontroverznih slovenskih dramskih del, ki postavlja publiki 

zrcalo presenetljivo aktualnih vprašanj. 

Hlapci je zgodba o ljudeh brez pokončne in etične drže, ki v življenju in poklicu nedosledno 

(in neodgovorno) sledijo vetru interesa in opuščajo svoje ideale. Nastala je iz osebne stiske, 

univerzalne okoliščine in dinamike pa ostajajo nespremenjene, saj gre za večno, etično 

vprašanje, ki se ponavlja v odnosu do oblasti in družbe. 

Zato je smiselno, da si tudi danes postavljamo vprašanja, ki jih našteva dramaturg te 

uprizoritve, Milan Marković Matis: »Kdo so hlapci? To na videz povsem preprosto, celo 

banalno vprašanje je bilo pred sto leti prav tako smiselno zastaviti kot danes. Je hlapec 

nekdo, ki se boji povzdigniti glas nad avtoriteto, ali nekdo, ki uporniku kuha, mu pospravlja in 

čisti? Ali pa so hlapci preprosto rezultat realnosti odtujenega dela v kapitalistični družbi?«  

 

Sebastijan Horvat 

Med leti 1990 – 1994 je študiral gledališko režijo na AGRFT. Leta 1997 soustanovi neodvisni 

gledališki zavod E.P.I. center, ki postane uprizoritveni produkcijski center, v katerem so v 

soprodukcijah z večjimi ali manjšimi inštitucijami začeli nastajati raziskovalni gledališki 

projekti. 

Od leta 2005 je zaposlen na AGRFT, kjer kot izredni profesor (od leta 2010) predava 

študentom gledališke režije, dramaturgije in dramske igre. Leta 2005 prejme nagrado za 

mladega režiserja na salzburškem festivalu za predstavo Alamut V. Bartola in D. Jovanovića, 

ki je nastala v produkciji SNG Drama Ljubljana in Salzburger Festspiele. Leta 2008 prejme 

nagrado Prešernovega sklada za gledališke režije v zadnjih dveh letih. 

 

kritike 

Uprizoritev uspešno napade pričakovanja publike, naskoči sklop prepričanj, kaj Hlapci so in 

kako učinkujejo, zahteva pa dobro poznavanje predloge, da prepoznamo izvorne in zdaj 

zmaknjene in dekonstuirane izjave zbora, učiteljskega in igralskega. 

Ob koncu se nam zastavi vprašanje, ali je bolj pretresena 'naivna' in na ortodoksijo 

pristajajoča publika – in tako bolj učinkuje na njih – ali tista, ki so Cankariane že malo 

naveličani in kot poznavalci sodobnih performativnih praks uživajo v prepoznavanju realno-

fikcijskih lupingov, vstopov in izstopov v prostor igre in širokega spektra potujitev. 

Matej Bogataj, Delo , 01.04.2015 

 

Gledalec tržaškemu staremu Jermanu zlahka verjame, da je utrujen, naveličan vseh dosedanjih 

uprizoritev, vseh Jermanov, ki so se borili in se upirali in nagovarjali Slovenca, dosegli pa 

bore malo ali celo ničesar. Sicer bi danes ne imeli opravka s pohlepnimi bankami, 

skorumpiranimi politiki, apatičnimi študenti, lažnivimi mediji ... 

Andraž Gombač, Primorske novice, 23. 03. 2015 

 
 

 


