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Tavcarjev

kulturni
mesec
v Poljanah
2013

19. februarja 1923 je umrl Ivan Tavčar.
Ob 90-letnici njegove smrti bomo
v Poljanah kot nadaljevanje
Tavčarjevega kulturnega tedna
ob 160-letnici njegovega rojstva pripravili

Tavčarjevo poljansko retrospektivo.
V štirih nedeljskih večerih bomo
predstavili vsa Tavčarjeva dela,
ki so bila uprizorjena na poljanskem odru.
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Dvorana KD Poljane

Ravbarski cesar
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Cvetje v jeseni,
Dvorana KD Poljane

90. obletnica Tavčarjeve smrti
Tavčarjeva poljanska retrospektiva
Tavčarjev kulturni teden 2013

Ivan Tavčar - Igor Torkar:
Ravbarski cesar, gledališka predstava
Prva uprizoritev v dramatizaciji in režiji Igorja Torkarja je bila izvedena leta 1973.
Ena najbolj odmevnih predstav na poljanskem odru je polnila dvorane do zadnjega kotička. Ne poznamo števila ponovitev, vemo, da jih je bilo veliko.
V prvi izvedbi igre so blesteli stari igralski mački: Tone Varl, Frenk Trpin, Lado
Jamar, Barba Šubic. Pridružili so se jim igralci mlajše generacije: Juša Brce, Janez
Brce, Marjan Šubic, Adam Sitar in drugi. Vsak je pridal kamenček h končni podobi
uspešnice. Nazadnje je bila igra posneta kot televizijska igra v naravnem okolju za
RTV Slovenija in tudi na televiziji doživela številne ponovitve.
Igor Torkar je navdušil številne Poljance, da so sodelovali v manjših ali večjih
vlogah, ali samo pomagali pri pripravi in izvedbi kot tehniki, scenograﬁ, odrski
delavci, šepetalci … Dokaz imamo v lepem in domiselnem gledališkem listu, ki je
takrat veljal tudi kot vstopnica za predstavo. Številne anekdote, ki so se spletle ob
odrskem dogajanju, še danes živo krožijo med ljudmi v Poljanah.
Naslednja uprizoritev je bila odigrana leta 1977, predvsem kot gostujoča predstava
za abonma Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Poleg domačih ponovitev in
gostovanja v Ribnem pri Bledu za gledališko srečanje Naša beseda, je občinstvo
dvorano ponovno napolnilo vsaj dvajsetkrat. Igralska zasedba se je nekoliko
spremenila. Pridružili so se novi igralci: Jože Arnolj, Mici Hren, Marina Krek, Edi
Sever, Ivan Dolenc, Andrej Šubic in drugi. Veselo vzdušje na gostovanjih v Ljubljani je rodilo marsikatero zanimivo in predvsem smešno odrsko dogodivščino.
Ob retrospektivni predstavitvi Torkarjevega Ravbarskega cesarja bomo podoživeli
vzdušje te predstave in, upamo, doživeli tudi izid knjižice Ravbarski cesar
v poljanskem narečju.
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Vstop prost!

Oblikovanje: Nives Lunder
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