
Saška Rakef: KRHANJE LEPOTE
Zvočna predstava

Premiera: TO, 10. novembra, ob 20. uri
Ponovitev: SO, 14. novembra, ob 20. uri 

Režija: Saška Rakef
Dramaturgija in produkcija: Klavdija Zupan
Zvočna podoba: Alenja Pivko Kneževič, Simon Penšek
Scenografija in kostumografija: Irena Pivka
Oblikovanje svetlobe: Janko Oven
Produkcija: Cona, Cankarjev dom, AGRFT, Celinka 

Igrata: Barbara Krajnc Avdić, Uroš Maček

Predstava ima zvočni opis dogajanja za slepe in slabovidne. 

Ali ni neverjetno, kako malo egoistično bitje, ki mora biti vedno prvo sito, prvo suho, prvo ljubljeno, 
postane človek, ki se iskreno zanima za drugega? 

Krhanje lepote je zgodba o razpadu skupnosti. Je zgodba o (navidezni) soodvisnosti boja za 
moč in preživetje. Je zgodba o manipuliranju. In o tisti »zavesti in odgovornosti«, ki se rodi 
prepozno. In ne nazadnje, je razmislek o človeku. Človeku kot osnovnem gradniku skupnosti 
(in politike). Človeku kot kontradiktorni entiteti, ki jo na eni strani določajo egoizem, potreba 
po moči, po nadvladi in sočasno, potreba po pripadnosti, varnosti, sprejetosti, ljubezni.
 
Če o preživetju ne odloča zakon, temveč večja ali manjša moč akterjev – lahko v tem primeru 
boj za moč enačimo z bojem za preživetje ter upravičimo vse oblike prisile, vključno z vojno in 
uničenjem?
 
Dvorana Duše Počkaj, 8, 6* EUR

Zahvala Petri Tanko za epizodni tematski dramaturški dialog, red. prof. Tomažu Gubenšku za 
oblikovanje odrskega govora, izr. prof. mag. Tomiju Janežiču za režijski mentorski dialog, izr. 
prof. mag. Žanini Mirčevski za mentorski dialog pri dramskem pisanju in red. prof. Urošu Rojku 
za mentorski dialog pri ustvarjanju zvočne podobe.  

Predstava je sofinancirana s sredstvi Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Ljubljana.

* Cena s popustom na najnižjo kategorijo sedežev za mlajše od 25 in starejše od 65 let ter upokojence. 

   Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
Informacijsko središče in prodaja vstopnic CD (podhod Maxija)
T (01) 2417 299 F (01) 2417 322 E vstopnice@cd-cc.si  
Ob delavnikih odprto od 11. do 13. in od 15. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13. ter uro pred prireditvami. Nakup vstopnic tudi pri pooblaščenih prodajalcih (M 
holidays, Petrol, Kompas, Alpetour, mojekarte.si idr.), po telefonu (01) 2417 300, ob delavnikih od 11. do 13. in od 15. do 16. ure, ter na spletu www.cd-cc.si. 
Prodaja skupinam: T (01) 2417 168 E suzana.sheppard@cd-cc.si 
Dodatne informacije: T 01 2417 172 E kristina.jermancic@cd-cc.si



S
a

šk
a

 R
a

ke
f:

 K
R

H
A

N
JE

 L
E

P
O

T
E

Z
v

o
č

n
a

 p
re

d
st

av
a

10. in 14. 
novembra 

2015  
ob 20.00

Produkcija: 

Sezona 2015/2016

Sofinanciranje:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

1.3.
Grb
barvna reprodukcija s tipičnim napisom
v slovenščiniCankarjev dom


