Nekateri so ji zvesti vse od
ustanovitve.
Z gradnjo Velenja in tamkajšnjega doma kulture so
se konec petdesetih let začele spremembe tudi na odrskih deskah. Leta 1962 se je
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pri izbiri besedil pred modne usmeritve in dobičkarstvo postavljajo kakovost.
Zanimivo je, da so člani
tega kulturnega društva
največkrat uprizorili kar
svojo prvo predstavo, torej

vilnimi režiserji. Igralsko
zasedbo danes sestavljajo nekateri mlajši člani, a
tudi igralci, ki sodelujejo
vse od začetka. Ekipa je
gostovala po vsej državi,
po mestih nekdanje Jugo-

»Gledališče v vsem tem
času ni bilo le ogledalo
družbe, temveč tudi mesta.
Ves čas so ga zvesto podpirali tako gledalci kot lokalna skupnost,« pravi dolgoletni član Karl Čretnik, ki

KULTURA

močno povezani, smo prijatelji, zavzeto se vključujemo v delo društva. To
prikazujejo fotografije in
posnetki, ki smo jih strnili
v 55 minut.«
Čretnik je prispeval ide-

govih članov, uporabili so
tudi posnetke iz filmskih
arhivov Mestne občine
Velenje, VTV Studia, RTV
Slovenije, Studia Mozaik in
Gledališča Velenje.
TINA STRMČNIK
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Letos obeležujemo stoletnico smrti slovenskega
literarnega velikana IvanaGledališče
Cankarja. Spomin
nanj
Velenje
bodo obeležili tudi v Celju, največ dogodkov bo 9.
maja, a večdnevno dogajaGledališče Velenje letos
nje se je začelo že ta teden.
obeležuje 55 let. Ob jubilePobudo za organizacijo
ju so člani društva minuli
Cankarjevih dni v Celju je dal
torek povabili k ogledu dopredsednik Društva slovenkumentarnega filma, ki je
skih pisateljev Ivo Svetina,
med drugim spomnil na 76
ki se je obrnil na podjetje Fit
premier, več kot 560 ponomedia oziroma na Jožeta Volvitev in na več kot 200 sodelavcev te gledališke hiše.
Nekateri so ji zvesti vse od

fanda kot glavnega pobudnika
in organizatorja Veronikine
nagrade, da bi zbral ljudi, ki
bi
pripravljenijubileju
sodelovati.
obbilisvojem
»Ali ne bi bilo dobro, da bi dan
pred rojstnim dnevom Ivana
Cankarja organizirali maras prvo celovečerno predstatonsko branje poezije? Mi smo
vo Miklova Zala predstavil
bili za in o tem smo obvestili
mladinski oder.
številne kulturne ustanove,
Doslej je Gledališče Veki so bile pripravljene sodelenje uprizarjalo tako klalovati. Povedati vam moram,
sična dramska besedila kot
da je bil odziv tako dober,
moderne izvedbe in priredda smo lahko pripravili probe različnih žanrov. Sicer
pa velenjski gledališčniki
pri izbiri besedil pred mo-

izbrali Ivan Cankar vabi na
gram od aprila do junija,« je »O, domovina, ko
razložil celjski kulturnik Jože
skodelico kave.«
Volfand. V tem času bo na te je Bog ustvaril,
V torek je srednja gradbena
različnih mestih
več kot 25dokumentarnega
te je blagoslovil zfilmašola na Savinjskem nabrežju
povabilo
k ogledu
že pripravila prostorsko inprireditev. »Mislim, da takšne
obema rokama in
serije kulturnih dogodkov,
štalacijo, sledila je razstava
branj, srečanj, literarno nav- rekel: ›Tod bodo žiknjig Ivana Cankarja v AntiMiklovo Zalo. To so pono- slavije, v Nemčiji, Avstriji je dal idejo, da obletnico
dahnjenih dogodkov v Celju veli veseli ljudje!‹«
ki. Več kot dvajset pesnikov
vili vsaj 46-krat. Med bolj na Češkem in Švedskem. pospremijo z dokumentarše ni bilo. Posebno priznanje
in pesnic bo maja obiskalo
priljubljenimi igrami sta Večkrat se je udeležila tudi nim filmom in da številne
Celje. »Pri nas bo središče
vsem tistim, ki so se odzvali (Ivan Cankar:
bili po besedah Čretnika, območnih in državnih gle- zanimivosti rešijo pred
dogajanja v čast Cankarjevepovabilu. Celje bo na odru s Kurent)
dolgoletnega člana dru- daliških srečanj, kjer je bila pozabo. Na filmski trak je
tistimi, ki bodo letos dostojno,
ga rojstnega dne, zaključek
štva, še Pacienti v čakalnici tudi nagrajena.
želel ujeti predvsem vseh
kulturno sodelovali v Cankarjubilejnega leta bo na Vrhniin Mišo frajer, Janko hajer.
200 ljudi, ki so pomagali
jevem letu. Mi smo za slogan
ki. Zelo sem vesel, da je slo3REUVNDOLSR
V Gledališču Velenje
pisati zgodbo velenjskega
DUKLYLK
so doslej sodelovali s štegledališča. »Ves čas smo
vilnimi režiserji. Igralsko
»Gledališče v vsem tem močno povezani, smo pri-

vensko pisateljsko društvo
prav naše mesto izbralo za
tisto, kjer bomo brali poezijo.« Veliko bo spremljevalnih dogodkov. Med drugim
bomo razdelili pet tisoč knjižnih kazal s Cankarjevimi
jo za film, skupaj z njim
citati vsem tistim, ki bodo 9.
je scenarij snoval še Tomo
maja obiskali oba recitala. Za
Čonkaš iz Studia Mozaik,
marsikoga bo zanimiva proki se je podpisal tudi pod
menada kostumiranih likov
režijo filma. Scenarist in
Cankarjevih dram, ki so jih
avtor veznega besedila je
uprizorili v SLG Celje.
Jože Krajnc. Ustvarjalci filBGO
ma so uporabili fotoarhiv
Gledališča Velenje in njegovih članov, uporabili so

