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"Amaterska" ljubezen do umetnosti je še kako dragocena sestavina 
naše splošne nacionalne kulture in njenega gledališkega segmenta. 

Bojan Štih  

SPREMNA BESEDA 

K prvi izdaji 

Januarja lanskega leta je minilo 90 let od rojstnega dne Gledališča Svobode Center Trbovlje (dalje: GSC), ki 
je prenehalo delovati leta 1987. Bilo je pomemben del trboveljske kulture in je poleg Trboveljskih slavčkov in 
Delavske godbe poneslo po ožji in širši domovini ter po tujini žlahten glas o Trbovljah, o Trboveljčanih in o 
njihovi kulturni ustvarjalnosti. 
Kot nekdanjega člana skupine (1956-1976), me je zanimalo, ali se je kdo spomnil obletnice, ali je zbrano in 
varno shranjeno gradivo o njeni dejavnosti in če je opisana v ustrezni publikaciji. Povpraševal sem, a odgo-
vor je bil praviloma negativen. Le Jani Kužnik, tudi nekdanji član skupine, je povedal, da je kustosinja Zasav-
skega muzeja Trbovlje (dalje: ZMT), Irena Ivančič Lebar, v publikaciji, izdani ob 40-letnici Mladinskega gleda-
lišča Svoboda Trbovlje Tri dejanja pet prizorov, namenila nekaj prostora tudi GSC.  
Prva sporočila o gradivu so bila porazna: vse je uničeno, izgubljeno. Kasneje se je izkazalo, da ni povsem 
tako, a dobršen del arhiva, shranjenega v prostorih Delavskega doma, je izgubljen, uničen. 
Glede na ugotovljeno stanje sva z Janijem sklenila, da zbereva gradivo, kolikor je v najini moči, ga urediva in 
predava ZMT. Dobila sva ga pri nekdanjih članih gledališke skupine, med svojci nekdanjih članov, v najinih 
arhivih in pri nekaterih drugih kulturnih delavcih. Največ sva ga dobila na Zvezi kulturnih društev Trbovlje 
(dalje: Zkd Trbovlje). Vsem se iskreno zahvaljujeva za sodelovanje. 
Uspelo je nama celo več, saj se je pokazalo, da se da iz zbranega gradiva in iz nama dosegljivih virov (F. 
Delak: Delavski oder na Slovenskem, I. Ivančič Lebar: Tri dejanja pet prizorov) povedati marsikaj o gledališki 
dejavnosti v Trbovljah v preteklem stoletju. To sva storila s Prispevkom k opisu gledališke dejavnosti v 
Trbovljah (dalje: Prispevek). Ima dva dela. V prvem je na osnovi zbranih podatkov, virov in spominov, opi-
san obseg in kakovost trboveljske gledališke dejavnosti. Zaradi pomanjkljivega gradiva so nekatera področja 
obdelana nepopolno (med vojnama, obdobje 1945-1956) ali sploh niso (druge gledališke skupine med voj-
nama). Razpredelnice v prilogi podrobneje predstavljajo podatke o uprizorjenih gledaliških delih, režiserje 
obravnavanih gledaliških skupin, za GSC pa tudi soustvarjalce, igralce in sodelavce pri predstavah.  
Kljub nepopolnemu gradivu Prispevek veliko pove o obsegu dejavnosti, mnogo manj o kakovosti izvedbe 
gledaliških in drugih besedil (scenarijev za proslave), saj je brez slikovnega gradiva nemogoče soditi o sce-
nografiji, kostumografiji oz. o zunanjem videzu predstav, brez plakatov in gledaliških listov o oblikovalcih in 
izvajalcih, brez zapisov v časopisih pa o kakovosti izvedbe. Dokaj točen je seznam uprizorjenih gledaliških 
besedil, manjka nekaj letnic in imen režiserjev iger. Marsikaj je zapisano po spominu, zato so zelo verjetne 
napake.  
Drugi del vsebuje seznam gradiva, ki sva ga od februarja do oktobra 2011 zbrala in uredila in kdo ga je pris-
peval ter seznam gradiva z razstave ob 40-letnici GSC. Pomožno gradivo v tem delu je uporabljeno za opis 
dejavnosti v prvem delu. 
Prispevek (okoli 90 gosto tipkanih strani), tri kovčke in dva fascikla z urejenim dokumentarnim gradivom, sva 
20. decembra 2011 predala ZMT, ki bo hranil gradivo in poskrbel za njegovo ustrezno strokovno obdelavo in 
predstavitev javnosti. V kakšnem obsegu in obliki ter kdaj bo slednje uresničeno, ni povsem znano. 
Pričujoče besedilo Bilo je gledališče (dalje: Oris), je dopolnjeno, popravljeno, nekoliko skrajšano, predvsem 
pa preurejeno besedilo Prispevka. Namenjeno je vsem, ki jih zanima preteklo ljubiteljsko kulturno dogajanje 
v Trbovljah, a tudi novim raziskovalcem gledališkega področja.  
Da je Oris (z galerijo izbranih fotografij gledaliških dokumentov) dosegljiv javnosti na spletu, gre zasluga 
vodstvu Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje in Andreju Uduču, odgovornemu za elektronski medij, ki je 
poskrbel za njegovo oblikovno podobo. Iskrena hvala.  
Zavedava se, da je Oris v določenih delih še vedno nepopoln. Zato kaže nadaljevati zbiranje gradiva in ga z 
njim dopolniti, popraviti, obogatiti. Vsakogar, ki lahko prispeva manjkajoči podatek, popravek ali dopolnitev, 
prosiva, da to stori pisno, po telefonu, lahko tudi na e-naslov danijel.potocan@siol.net ali 
jani.kuznik@cultos.net. Hvaležno bo sprejeto.  
 
Domžale - Trbovlje, november 2012 

Avtorja 
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K drugi izdaji 

Bilo je gledališče - oris gledališke dejavnosti v Trbovljah, november 2012, objavljen na spletnih straneh 
Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje februarja 2012, je iz dveh razlogov terjal spremembe in dopolnila. 
Prvi: gospa Irena Ivančič Lebar, kustosinja Zasavskega muzeja Trbovlje, je letos spomladi iz Zasavskega 
udarnika/vestnika/tednika (dalje: lokalni časopis, Zasavski, Zasavec) preslikala vse članke o kulturnem doga-
janju v Trbovljah, vključno z gledališkim, in jih odstopila nama. Kar je obljubila, in kar je bilo v njeni moči, je 
tudi izpolnila. 
Članki so polni novih podatkov o delovanju trboveljskih gledaliških skupin od konca druge svetovne vojne 
(predvsem za obdobje Sindikalnega gledališča) do leta 1964, ko je Zasavski prenehal izhajati.  
Drugi: verjetno ZMT iz objektivnih razlogov še ne bo mogel kmalu objaviti orisa trboveljske gledališke dejav-
nosti v ustrezni publikaciji. Zgodilo bi se lahko, da zadeva potone v pozabo. Zato sva midva postorila, kar je 
bilo v najini moči in kar se da podrobno orisala gledališko dogajanje v Trbovljah v dvajsetem stoletju. Tako 
bo v spletu oris dostopen širši javnosti. 
To sta razloga, da je nastal Oris-2, ki je popravljeno, dopolnjeno in preurejeno besedilo Orisa iz novembra 
2012.  
Zaradi novega gradiva je v Orisu-2 povečan, izpopolnjen količinski, a še bolj prikaz odrske izvedbe gledališ-
kih besedil. Veliko je novih imen igralcev, scenografov in drugih sodelavcev pri pripravi in izvedbi predstave, 
popolnejši je seznam uprizorjenih iger, novi so podatki o drugih bolj ali manj samoraslih, enkratnih, gledališ-
kih skupinah. 
Kljub prenovi Orisa bo še vedno ostalo neosvetljeno delovanje drugih gledaliških skupin med vojnama (Kato-
liško prosvetno društvo, Sokolsko gledališče, Vesna, Krekova mladina). Čaka na pogumne in vztrajne prou-
čevalce, da bodo iskali po arhivih (predvsem zunaj Trbovelj) dokumente o dejavnosti teh skupin.  
Pričujoče besedilo je namenjeno vsem, ki jih zanima preteklo ljubiteljsko kulturno dogajanje v Trbovljah: 
nekdanjim članom trboveljskih gledaliških skupin (čeprav so morda samo enkrat sodelovali pri gledališki pri-
reditvi), sorodnikom preminulih, da oživijo spomin na njihovo dejavnost, na uspehe, da spoznajo tudi kakšno 
podrobnost, za katero niso vedeli ter da tudi svojim potomcem prikažejo pomemben prispevek prednikov k 
ugledu Trbovelj. Naj jim pove, da smejo biti ponosni nanje.  
Tudi nekdanjim zvestim gledalcem in ljubiteljem gledališke umetnosti naj branje Orisa-2 obudi spomine na 
prijetna doživetja ob ogledu gledaliških predstav in drugih prireditev, ki so jih izvajale trboveljske gledališke 
skupine in ob njihovih uspehih doma, v ožji in širši domovini ter zunaj nje. 
Gradivi bo ZMT lahko uporabil pri strokovno poglobljeni obdelavi gledališke dejavnosti v Trbovljah in objavi v 
knjižni obliki, če mu bo omogočeno. 
Vsem, ki so karkoli pripomogli k osvetlitvi trboveljskega gledališkega življenja, še enkrat najlepša hvala. 
Opravičujeva se za morebitne napake, ki so se prikradle v gradivo 
. 

SREČNO 
Avtorja 

Domžale - Trbovlje, oktober 2013 
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Slovenski človek ljubi gledališče, prav tako pa tudi rad igra. 

O tem pričajo med drugim tudi številni odri 
po mestih, delavskih naseljih in vaseh.1 

To velja tudi za Trbovlje. 
Stopimo na pot trboveljskih gledališčnikov v preteklem stoletju  
in spoznajmo njihovo raznovrstno, bogato in uspešno ljubiteljsko dejavnost. 

 

ZAČETEK POTI  

Že pred prvo svetovno vojno, in med njo, so nastopali trboveljski ljubitelji gledališča na manjših odrih v gos-
tilniških prostorih: v Kukenbergovi hiši na Trgu Franca Fakina v zgornjih Trbovljah, v Fortejevi hiši in na odru 
Društvenega doma.  
Prva dvorana v Trbovljah je bila v Fortejevi hiši na Vodah. Vhod vanjo je bil iz gostilne. Sprejela je približno 
200 ljudi. Oder je bil nizek, a za tedanje razmere primeren za nastope gledaliških skupin in pevskih zborov. V 
njej so se godile številne kulturne in družabne prireditve srednjega dela Trbovelj. 

 

Leta 1908 so člani Prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje na pobudo Franca Grosarja v Kukenbergovi 
dvorani uprizorili igrico Miklavž. Naslednje leto so jo uprizorili v Fortejevi dvorani. V obeh izvedbah je sodelo-
valo šest igralcev, med njimi tudi pobudnik Franc Grosar. Leto izvedbe prve igre postavlja Trbovlje med kraje 
v Sloveniji, ki so imeli med prvimi "diletantsko igralsko skupino". 

 

Viri omenjajo tudi gledališko predstavo leta 1911 in dramsko sekcijo pri Rudarskem pevskem zboru.  

 

V dvorani pri Forteju so člani podružnice Slovenskega planinskega društva Trbovlje (ustanovljene v tej dvo-
rani 1912) uprizorili leta 1913 izvirno slovensko opereto V Kocbekovi koči. 
 

POT NADALJUJEJO DRAMSKI ODSEKI DRUŠTEV 

DRAMATSKI ODSEK PRI NEZAVISNI STROKOVNI ORGANIZACIJI (ZVEZA RUDAR-
SKIH DELAVCEV) 1919-1923 

Dramski odsek je ustanovila Tončka Čečeva, ki ni bila samo pobudnica in organizatorka, marveč tudi reži-
serka in igralka. Ob njej so v odseku sodelovali Franc Škrlj, Franc Zarnik, Pavla Stepančičeva (veljala je za 
odlično igralko), Vinko Miklavčič, Alojz Humšek, Štefka Grum, Ivan Tavzelj, Franc Zužek, Vinko Češnovar in 
Mirko Grebenc. 
Odsek je deloval od začetka leta 1919 do 1923. Igre je uprizarjal v Fortejevi gostilni, kjer so prvič nastopili z 
enodejanko Rudarji. V jeseni 1920 so uprizorili Za tretjo goro, 1921. in 1922. leta Gogoljevega Revizorja 
(gostovanje v Hrastniku), Govekarjeve Rokovnjače (gostovanje v Zagorju in Rajhenburgu), Funtkovo Tekmo, 
Galsworthyjevi enodejanki Borba in Sad greha (gostovanje v Krmelju) in še katero. 11. marca 1923 so upri-
zorili zadnjo igro – Schillerjevo Kovarstvo in ljubezen. Igre so bile za tedanji čas sodobne, a tudi zahtevne za 
uprizoritev (Tekma, Revizor, Kovarstvo in ljubezen). Čečeva je zagotovo režirala Kovarstvo in ljubezen, po 
fotografijah sodeč pa tudi Revizorja in Rokovnjače. 
V jeseni 1922. leta je bila na pobudo Tončke Čečeve in še nekaterih drugih članov odseka organizirana 
dramska šola. Z dramsko umetnostjo je udeležence seznanjal Osip Šest, znani slovenski režiser, publicist in 
igralec. Obiskovalo jo je približno 60 oseb, končalo pa okrog 25. Obiskovalci šole so bili poleg članov Neza-
visne strokovne organizacije tudi člani dramskega odseka Svobode. Ob zaključku šole so uprizorili igro Za 
pravdo in srce.  
 

                                                      
1
 Dr. Bratko Kreft; Poslanstvo slovenskega gledališča. Knjižnica mestnega gledališča. 1960 Ljubljana. 
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DRAMSKI ODSEK TRBOVELJSKE PODRUŽNICE DELAVSKEGA TELOVADNEGA IN 

KULTURNEGA DRUŠTVA SVOBODA 1919-19412 

Dramski odsek podružnice delavskega telovadnega in kulturnega društva Svoboda, ustanovljene v Trbovljah 
5. januarja 1919, je že 15. februarja 1919 v Fortejevi dvorani uprizoril Kristanovo igro Zvestoba. 
Temelje delavskemu odru so postavili: Ivan Tržan, Tine Korimšek, Ivan Pavšek, Ivan Deželak, Milan Polovič, 
Julij Majdič, Lojzka Lindič, Leopold Burkelc, Miha Krofl, Ana Vidic, Hilda Zak, Miču Zak, Minka Rinaldo in 
Venček Rinaldo. 

 
Društveni odseki so bili zelo dejavni, vendar brez lastnih prostorov. Zato si je podružnica Svobode močno 
prizadevala za prizidek dvorane k leta 1910 zgrajenem Delavskem domu (v njem so bili trgovina - konzum, 
gostilna in prostor za organizacijsko dejavnost). Po pogajanjih s Stavbno, konzumno in gostilniško zadrugo 
je dosegla, da je bila v decembru 1920 dvorana z odrom pod streho.  
V tem, ko so gradili dvorano, je dramski odsek pridno delal. Po Zvestobi je dal na oder še igre Mlinar in nje-
gova hči, Divji lovec, Trije ptički, V medenih dneh, Pod vaškim znamenjem, Ulica št. 15, Dva Pavla, Sovraž-
nik žensk, Kralj Herold in Bucek v strahu. 
4. decembra 1920 je dramski odsek trboveljske Svobode v novi dvorani odgrnil odrski zastor in uprizoril dve 
enodejanki: Napoleonov samovar in Idealna tašča. 31. decembra so slednjo ponovil in hkrati uprizoril še 
enodejanko Vse naše. 
Dvorana je bila večnamenska: za gledališke predstave, kulturno-prosvetne večere, predavanja, zborovanja, 
za vadbo telovadnega odseka, za plesno šolo idr., od leta 1938 še za kino gledališče. V dvorani je bilo 266 
sedežev, 47 na galeriji ob strani in zadaj ter še stojišča. 
Primerno velik oder je bil za takratne čase dobro opremljen (stropna dvigala, vodila za zavese, raznovrstni 
usmerjevalni reflektorji). Odtlej se je v njej odvijala večina kulturno-prosvetnega dela v tem delu Trbovelj.  

 
9. januarja 1921 je dramski odsek Svobode v novi dvorani uprizoril igro F. K. Meška Mati. S tem datumom 
se je začelo redno in organizirano delo dramske sekcije Svobode. Dogodek si je Gledališče Svoboda Cen-
ter izbralo za svoj rojstni dan. 

 
Dramski odsek Svobode je bil izmed društvenih odsekov najdejavnejši. Od ustanovitve leta 1919 pa do oku-
pacije je uprizoril 102 gledališki besedili, od tega za mladino 20. Predstav je bilo nad 330 in obiskalo jih je 
več tisoč ljudi. Dobro so bile obiskane tudi v času najhujše gospodarske krize, ko je bila med rudarji velika 
brezposelnost. Najbolj obiskane so bile igre: Hlapec Jernej in njegova pravica, Oče, Na Trški gori, Protekcija, 
Legionarji, On in njegova sestra, Dobri vojak Švejk poseže v svetovno vojno, Deseti brat, Divji lovec, Posle-
dnji mož, Moč uniforme, Bratje sv. Bernarda, Magda, Rokovnjači, Živa pokopana, Domen, Cigani. 

 
Režiserji delavskega odra so bili: Karl Vidic, Franc Novak, Karl Režun, Polde Majdič, Tine Korimšek, Ivan 
Pavšek, Ivan Logar (leta 1929 se je v Ljubljani udeležil režiserskega in igralskega tečaja), Milan Polovič, Ivan 
Tržan, Tone Sajevic, Jože Tanc in Pavle Kovač. Tine Korimšek, dolgoletni tajnik podružnice Svobode, in 
Tone Sajevic sta bila tudi avtorja mladinskih iger in pesmi.  

 
Ko je leta 1921 Svoboda pripravljala Legionarje, je Tone Seliškar, ki je učiteljeval na osnovni šoli Vode, z uči-
teljskim zborom pripravljal Veleturista (Max Neal, Curt Kraatz). Že naslednje leto je v društveni kroniki Svo-
bode vpisan kot režiser Cankarjevih Hlapcev. Dramski odsek je s Cankarjevo dramo dokazal, da je kos tudi 
težjim stvarem, kot so ljudske igre in veseloigre, ki se jih je loteval na začetku. Pavškov Jerman in Majdičev 
Hvastja sta ostala Trboveljčanom dolgo v spominu. Seliškar je deloval v Svobodi vse do odhoda iz Trbovelj 
leta 1923. 

 
V zgodovini delavskega odra v Trbovljah bo prav gotovo vedno blestelo ime Poldeta Majdiča. Ni bil samo 
režiser, temveč tudi zelo dober igralec, ki je na odru nastopil 175-krat. Ob njegovem 150. nastopu, 17. marca  
1935, mu je podružnica Svobode podelila diplomo v znak priznanja za njegovo požrtvovalno delo in trud za 
razvoj delavske odrske besede. 

 

                                                      
2
 Leta 1935 so oblasti zaradi političnega delovanja prepovedale delavsko kulturno društvo Svoboda. V Trbovljah so usta-

novili začasno delavsko kulturno društvo Zarja s pevskim in dramskim odsekom, 2. maja 1936 pa je bil občni/ustanovni 
zbor društva Vzajemnost. Poleg dramskega in pevskega so ustanovili še mandolinski odsek. Vzajemnost je delovala po 
načelih prepovedane Svobode vse do začetka druge svetovne vojne. 
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Igralci po številu nastopov:

3
 več kot 150: Polde Majdič, več kot 100: Ivan Pavšek, Tine Korimšek, Ivan 

Tržan,70 do 80: Milan Polovič, Mici Stepančič, 50 do 69: Ivan Logar, Malči Majdič, Miha Hauptman (Lesjak), 
40 do 49: Alojz Bravec, Jože Tanc, 30 do 39: Mici Grabner, Franc Saje, Anica Dolinar, Ivan Boziček, Ivan 
Bola, Malči Gosak. Po podatkih Tineta Korimška je v igrah sodelovalo 268 igralcev. 

 
Gledališčniki Svobode so pogosto gostovali. Poglejmo kje in s katerimi gledališkimi deli. 
Brežice: Mati; Celje: Rodion Razkolnikov; Črna na Koroškem: Spi moja deklica, Mrak; Hrastnik: Sin, Maška-
rada, Mrak, Magda, Slaba vest, Vdova Rošlinka, Sin, Vzgledna deklica, Zakonci stavkajo; Jesenice: Magda, 
Mrak, Očiščenje, Vzgledna deklica; Litija: Magda; Loke pri Zagorju: Bratje svetega Bernarda, Dva bregova; 
Mežica: Spi moja deklica, Mrak; Šoštanj: Mati, Sin (2x), Spi moja deklica, Mrak, Poslednji mož, Magda, Vrti-
nec, Magda, Slaba vest, Dva bregova; Zagorje: Cigani, Poslednji mož, Magda. 
Število gostovanj po letih je bilo naslednje: leta 1926, 1930, 1931, 1933, in 1934 eno, leta 1921, 1922, 1928 
in 1929 dve, leta 1923 in 1937 tri, leta 1924 štiri, leta 1925 pet in leta 1927 šest; skupaj 34 gostovanj. 
Gostovanja pripovedujejo tudi o velikem idealizmu, navdušenju in ljubezni mladih do gledališča. Denarja je 
bilo malo, pa so hodili v okoliške kraje gostovat kar peš, in to ob vsakem vremenu. Zaradi takega načina 
gostovanj je mladina tvegala izgubo dnevnega zaslužka. Na gostovanjih so živeli ob svojih stroških. 
Na gostovanju v Brežicah z Meškovo dramo Mati, pa tale dogodek: V prvi vrsti so trije brežiški duhovniki 
spremljali predstavo z originalnimi besedili v rokah. Najbrž so menili, da so gledališčniki iz "delavskih revir-
jev" besedilo po svoje predelali. Vendar so že po nekaj odigranih prizorih knjige obležale zaprte na njihovih 
kolenih. 

 
Svobodaši so v več sezonah uprizorili za amaterje neverjetno veliko iger, med njimi mnoge zahtevne. Igre za 
mladino (po naslovih sodeč predvsem prigodnice, uprizorjene v dneh miklavževanja) so predstavljale četrtino 
repertoarja. Avtorji niso znani. Po zapisih Tineta Korimška je sam avtor ene, Tone Sajevic pa več. 
Delovni zagon dramskega odseka je trajal vse do leta 1935, ko znatno upade število letno uprizorjenih del. 
Pojavijo se enodejanke lažjega žanra. Gostovanj je manj. Od leta 1931 v repertoarju ni več iger za mladino. 
Za obdobje 1919 do 1941 v zbranem gradivu ni časopisnih člankov in drugih ustreznih virov o gledaliških 
predstavah, zato lahko povemo le nekaj malega o scenografiji in kostumografiji, kar razberemo iz redkih 
fotografij v Delakovem Delavskem odru na Slovenskem in 20 fotografij v zbranem gradivu oz. gradivu ZMT. 
Scenografija, a tudi kostumi, ki nam jo prikazujejo fotografije iger Hlapci, Bratje svetega Bernarda, Zvestoba, 
Dva bregova, Magda, Vstajenje ter Hlapec Jernej in njegova pravica (slednji dve očitno pod vplivom F. Dela-
ka) preseneča s kakovostjo in sodobnostjo. Vsestransko zanimiva je kakovost zunanje podobe spevoigre 
Pekarska, uprizorjene tik pred začetkom 2. vojne. 
S precejšnjo gotovostjo smemo soditi, da je bila tudi izvedba drugih predstav za tedanje razmere igralsko in 
tehnično (scena, kostumi, luč idr.) na dostojni kakovostni ravni, tako kot je bil repertoar.  

 
Društvo Svoboda (Zarja/Vzajemnost) je od leta 1921 dalje prirejalo poleg drugih prireditev (predavanja, telo-
vadne nastope, pevske koncerte, izlete ipd.) tudi prosvetne večere. Na njih so v Delavskem domu nastopali 
posamezniki in skupine. Med drugimi prireditvami so izvedli Cankarjeve večere, Marxovo proslavo, umetniš-
ke večere, pevske koncerte ipd. 
Dramski odsek je sodeloval na številnih prosvetnih večerih ali proslavah. Na njih je nastopil s posameznimi 
slikami iz Hlapca Jerneja, s prizori iz Hlapcev in Rušilcev strojev Ernesta Tollera, z zbornimi recitacijami, z 
enodejankami ali celovečernimi igrami (za Cankarjev večer leta 1938 z Jakobom Rudo, na prosvetnem veče-
ru 1. marca 1940 pa z Linhartovo Županovo Micko). 
V letih 1933 in 1934 so oblasti prepovedale posamezne točke v sporedih nekaterih prosvetnih večerov, med 
njimi tudi pesmi izpod peresa Tineta Korimška. 

 
Leta 1926 je trboveljska podružnica Svobode priredila dve dramski šoli, ki ju je vodil Osip Šest. Ob zaključku 
so obiskovalci šole uprizorili Sumljivo osebo in Priljudnega komisarja. Nekateri člani so obiskovali tudi dram-
ski tečaj, ki ga je priredila centrala Svobode oz. njena dramatična podzveza v Ljubljani. 

 
Druga svetovna vojna je povzročila kulturni molk. Med vojno je bilo več igralcev zaprtih in interniranih, mnogi 
so odšli v partizane in nekateri v boju za svobodo dali svoja življenja.  
Po osvoboditvi so nadaljevali gledališko delo Tine Korimšek, Polde Majdič, Ivan Pavšek, Pavle Kovač, Mici 
Grabner (Bizjak), Franc Saje, Lojzka Lindič (Rovšnik), Tine Bizjak in drugi. 

 

                                                      
3
 Spisek vseh igralcev je v F. Delak: Delavski oder na Slovenskem, str. 142 in 143. Število odigranih vlog ni znano. 
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GLEDALIŠKE SKUPINE DRUGIH DRUŠTEV 

Med vojnama sta v Trbovljah delovali tudi dramski sekciji Sokola v Sokolskem domu (po vojni Dom TVD Par-
tizan) in Katoliškega prosvetnega društva v Društvenem domu (od leta 1952 dalje Dom Svobode), ki sta 
uprizarjali, posebno prva, za takratne razmere kakovostne predstave. V Sokolskem domu je bila dvorana za 
vaje in nastope telovadcev. V njej so potekale tudi kino predstave in na manjšem odru predstave sokolske 
gledališke skupine. Igralci te skupine so po vojni predstavljali hrbtenico gledališča SKUD-a LH. 
Skupina Katoliškega prosvetnega društva je uprizarjala domača in tuja gledališka besedila. Fotografija iz leta 
1916 z napisom pod zgornjim robom Društveni dom v Trbovljah: Lumpacij vagabund, dne 31.12. 1916, lahko 
sklepamo na bolj ali manj organizirano dejavnost te gledališke skupine. 
Z gledališko dejavnostjo sta se ukvarjali še kulturni društvi Vesna in Krekova mladina, dejavne pa so bile tudi 
gledališke skupine pri Katarini (sedanje Čeče), na Dobovcu in na Kleku. Priložnostno so od časa do časa 
igre uprizarjale gledališke skupine drugih društev. Dejavna je bila gledališka skupina Meščanske šole, ki jo je 
vodil Srečko Tič, učitelj na osnovni šoli v Zg. Trbovljah (danes osnovna šola I. Cankarja) v letih 1938-1941.  

 

V prispevkih o trboveljski gledališki dejavnosti je pogosto omenjen Tine Korimšek (1903-1974) zato nekaj 
kratkih, osnovnih podatkov o njem. 
- Je eden izmed ustanoviteljev trboveljskega delavskega odra leta 1919. 
- Društveni funkcionar: dolgoletni tajnik društva Svoboda/Zarja/Vzajemnost; po 2. vojni dolgoletni tajnik DPD 
Svobode Center. 
- Član glavnega pripravljalnega odbora za razvitje društvenega prapora 23. maja 1926. Oblasti so celotno 
prireditev tik pred slovesnostjo prepovedale. Kot tajnik društva je imel mnogo dela, da je dosegel preklic pre-
povedi. 
- Igralec: odigral je desetine vlog (eno izmed njih v Remčevi Magdi). 
- Pisec vsaj ene igre za mladino. 
- Pesnik: Pesmi, napisane za prosvetni večer 19. 9. 1934, je oblast prepovedala. Pesmi je tudi sam recitiral. 
- Zapisovalec oz. kronist kulturnega, zlasti gledališkega dogajanja društva Svoboda (Zarja/Vzajemnost). Po 
njegovi zaslugi je ohranjenih veliko podatkov o gledališki dejavnosti, objavljenih v Delakovi knjižici Delavski 
oder na Slovenskem

4
, v zloženki Gledališče Svoboda Center - 45 let dela, v brošuri Gledališče Svoboda 

Center - 1976 - 55-letnica gledališča Svoboda Center ter v zbranem gradivu (Ob praznovanju 40-letnice 
delovanja Gledališča DPD Svoboda Center Trbovlje in Pregled kulturno prosvetnega delovanja trboveljske 
Svobode oz. Vzajemnosti za čas med obema svetovnima vojnama 1919-1941.) 
- Soustanovitelj dramskega odseka hrastniške Svobode in njen režiser (Na dan sodbe, Hlapci, Mrak, Mati, 
Pohujšanje v dolini Šentflorjanski idr.). 
- Soorganizator razstave ob 40-letnici Gledališče Svobode Center leta 1961. 
Bil je izjemen človek, dolga leta povsem predan trboveljski, celo revirski kulturi. Brez njega bi bila revnejša. 
19. 12. 1959 je na letni skupščini Občinskega sveta Svobod in prosvetnih društev prejel Odličje Zveze Svo-
bod I. stopnje. Ni znano, da bi za svoje delo prejel še katerokoli občinsko priznanje ali državno odlikovanje, a 
bi si ga zaslužil. 

 
KULTURNO-PROSVETNA DEJAVNOST PO NOVI POTI 

Po drugi svetovni vojni se predvojne zveze kulturnih društev niso obnovile. Delovati je začela Ljudska pro-
sveta, organizacija za razvijanje ljudskoprosvetne, izobraževalne in amaterske umetniške dejavnosti prosve-
tnih društev. Nastala je na osnovi programskih smernic OF. Usmerjala je delo sindikalnih kulturno-umetniških 
društev, mladinskih na šolah in umetniško-izobraževalnih na vasi. Do prvega kongresa marca 1947 je delo-
vala v okviru Ministrstva za prosveto LR Slovenije, a samostojno od leta 1951. Na izrednem kongresu ljud-
sko-prosvetnih društev oktobra 1955 na Jesenicah sta se Zveza ljudsko-prosvetnih organizacij in Zveza 
delavsko-prosvetnih društev Svoboda, ustanovljena na ustanovnem kongresu v Trbovljah leta 1952, združili 
v Zvezo Svobod in prosvetnih društev Slovenije. Med njenimi glavnimi dejavnostmi so bile gledališke pred-
stave, pevski zbori, delavske univerze ter glasbene in plesne prireditve. Leta 1964 se je preimenovala v Zve-
zo kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, 1977 pa v Zvezo kulturnih organizacij Slovenije, ki je delovala 
do leta 1996, ko je bil ustanovljen Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

 

Kulturna dejavnost je do ustanovitve Zveze delavsko-prosvetnih društev Svoboda sodila v pristojnost sektor-
jev za kulturo in prosveto upravnih odborov sindikalnih podružnic v podjetjih in v okviru OF.  
 

                                                      
4
 Eda Komavli je tam zapisala: "Še najbolj popoln je prikaz delovanja in razvoja delavskega odra v Trbovljah. Nedvomno 

se je treba za to zahvaliti Tinetu Korimšku, ki je sodeloval pri delavskem odru od vsega njegovega začetka in vodil o nje-
govem delovanju dnevnik."  
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Vodja sektorja, kulturno-prosvetni referent, ki naj bi bil "politično zgrajen, elastičen in iznajdljiv, poleg tega pa 
tudi delaven. Na tem mestu je bil potreben človek, ki si je moral prizadevati, da dvigne delovnega človeka 
politično in kulturno, ga zgradi v socialističnega človeka." Referent naj bi spodbujal, organiziral in celo izvajal 
dejavnost.  
Kulturno-prosvetno delo je zajemalo poleg področji za ideološko-politično delo, agitacijo in tisk, splošno izob-
razbo in za materialna sredstva tudi kulturno-umetniško delo: igralske skupine, godbe, salonske orkestre, 
pevske zbore, folklorne skupine, rdeče kotičke, harmonikarske zbore, tamburaške zbore, zbore recitatorjev, 
knjižnice, festivale.  
V sindikalnih podružnicah trboveljskih podjetij niso vidneje zaživeli sektorji za kulturno-prosvetno dejavnost. 
Le sindikalni podružnici rudniškega obrata Dobrna in Elektrarne sta imeli igralsko skupino. Druga je uprizorila 
dve igri. 

 

Oktobra leta 1945 je vodstvo občine Trbovlje imenovalo odbor z nalogo, da organizira kulturne dejavnosti. 
Predsednik odbora je bil Matija Cerovac, dipl. ing. rudarstva, vodja jamomernice Rudnika Trbovlje, člani pa 
Tone Hudarin (za Delavsko godbo Trbovlje), Polde Odlazek in Jože Paternost (za gledališko dejavnost), 
Pavel Kovač (Sindikalno kulturno umetniško društvo), Tine Lenarčič (za ustanovitev občinske knjižnice), 
Avguštin Pirnat (za ustanovitev in delo dramske šole) in drugi. Odbor je deloval do konca leta 1946, ko so 
zaživele domala vse kulturne dejavnosti, med njimi tudi gledališka.

  

 
SINDIKALNO GLEDALIŠČE SKUD-a LOJZE HOHKRAUT  

O začetkih gledališke dejavnosti pred ustanovitvijo Sindikalnega kulturno-umetniškega društva Lojze Hoh-
kraut (dalje: SKUD-LH) leta 1946 pričata dva dogodka: skupina gledališčnikov je proti koncu leta 1945 upri-
zorila Bučarjevo spevoigro Na Trški gori

5
 v režiji Pavleta Kovača (režiser predvojne gledališke skupine Svo-

bode), januarja 1946 pa Oder Ljudske prosvete v dvorani Okrajnega ljudskega odbora Borove Raztrgance v 
režiji Poldeta Odlazka (verjetno režiser predvojne dramski sekciji, ki je delovala v Sokolskem domu - Dom 
TVD Partizan). Kaže, da so se predvojne skupine odločile nadaljevati vsaka po svoji ustaljeni poti. 

 

Z ustanovitvijo SKUD-a LH s sedežem v Delavskem domu, se pod skupno streho združijo v Sindikalno 
gledališče SKUD LH Trbovlje

6 gledališčniki predvojne Svobode in predvojnega Sokolskega društva. Slednji 
so postali gonilna sila novega gledališča, usmerjenega v kakovostno uprizarjanje izbranih besedil s sodob-
nim gledališkim izrazom, ki so ga že ubirala slovenska poklicna in polpoklicna gledališča. Že uprizoritev Can-
karjevega Kralja na Betajnovi 1947 je pokazala, da razpolaga gledališka skupina z igralci, ki so v stanju na 
oder prenesti nov gledališki duh, drugačen od onega, ki je veljal dotlej. S Poldetom Odlazkom, Jožetom 
Paternostom, Milkom Rakom in Avguštinom Pirnatom (profesor slovenščine na Trboveljski gimnaziji) je trbo-
veljska gledališka dejavnost krenila na novo pot.  
To, poleg drugega, potrjuje tudi izdajanje gledališkega lista ob premierah (1947 - Kralj na Betajnovi, 1948 - 
Izpit za življenje, Matura in Siromakovo jagnje). Izdajalo ga je SKUD LH, odgovorni urednik je bil Pavle 
Kovač.  
Predvojno skupino igralcev Svobode, z nekaterimi novimi člani, je vodil in z njo uprizarjal igre Polde Majdič. 

 

Prva povojna gledališka igra v Trbovljah ni bila, kot bi pričakovali, s partizansko tematiko. Bila je Bučarjeva 
spevoigra Na Trški gori. Trdimo lahko, da so se gledališčniki zanjo odločili zato, ker je bilo dovolj vojnih gro-
zot. Oni sami in ljudje so potrebovali nekaj domačega, veselega, sproščujočega. Naslednja leta tudi niso 
preobložena z vojno tematiko, po vsej verjetnosti zaradi pomanjkanja kakovostnih besedil tega žanra. V 
repertoar so uvrstili le najboljše: Borove Raztrgance, Ocvirkovo dramo Ko bi padli oživeli, Božićev Umik. 
Naštudirali so tudi nekaj besedil iz predvojnega obdobja (Cigani, Hlapci, On in njegova sestra, Razvalina živ-
ljenja, Rokovnjači, Za pravdo in srce). 
Po letu 1947 so v repertoarju začela prevladovati sodobna besedila tujih avtorjev, ki so obravnavala žgoče 
obče človeške probleme (Globoko so korenine, Inšpektor na obisku, Krog s kredo, Mladost pred sodiščem, 
Ana Christie idr.) in kakovostne stvaritve slovenskih dramatikov (Cankarjev Kralj na Betajnovi in njegovo 
Pohujšanje, Kreftovi Celjski grofje, Golouhova Kriza idr.), a tudi komedije tujih dramatikov (Izpit za življenje, 
Gospa ministrica, Glavni dobitek, Krčmarica Mirandolina, Skupno stanovanje itd.). 
Med igrami za mladino najdemo Uroke, Mucin dom, Sneguljčico, Veliko potovanje, Rdečo kapico, Janka in 
Metko, Princesko in pastirčka.  

 
 

                                                      
5
 Prva uprizorjena igra po 2. vojni. 

6 Skupina je uporabljala še imena: SKUD LH Trbovlje - sindikalno gledališče, Centralno sindikalno gledališče in na začet-

ku leta 1952 Mestno gledališče. V Orisu sta uporabljeni imeni: Sindikalno gledališče in gledališče. 
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Število mladih igralk in igralcev je po ustanovitvi SKUD-a LH leta 1946 v Sindikalnem gledališču od premiere 
do premiere naraščalo. Silva (Vidic) Pleskovič, Anica (Vrtačnik) Pajk, Desanka Plevčak, Majda Režun, Štefi-
ca Režun, Sonja Perme, Štefi (Aškerc) Šuštar in Ivica Jarc so v obdobju do otvoritve novega Delavskega 
doma okrepile in pomladile maloštevilno starejšo žensko igralsko ekipo. Po letu 1956 so nadaljevale z nas-
topanjem le Silva (Vidic) Pleskovič, Anica (Vrtačnik) Pajk, Ivica Jarc in Štefi Šuštar. 
Moško skupino so dopolnili in pomladili Mine Kužnik, Franc Kojnik, Ivko Pleskovič, Rajko Bigman, Božo Jur-
še, Slavko Bartolj, Bojan Žagar, Robi Rožaj in Drago Cvikl. Pred otvoritvijo novega Delavskega doma so 
prenehali sodelovati Franc Kojnik, Božo Jurše, Slavko Bartolj in Bojan Žagar. 
Režiserjem Poldetu Majdiču, Pavletu Kovaču, Poldetu Odlazku, Avguštinu Pirnatu, Viktorju Malovrhu, Jožetu 
Paternostu, Geni in Milku Raku so se pridružili Franc Kojnik, Franci Jarc, Anica Kužnik, Robert Plavšak in 
Karlo Malovrh. 

 
Za uprizarjanje gledaliških iger je bil še kar primeren oder v Delavskem domu, le delno v dvorani Okrajnega 
ljudskega odbora. Postopoma so se pogoji za gledališko dejavnost izboljševali. Leta 1950 je bila obnovljena 
dvorana v Društvenem domu, leta 1954 dozidana dvorana Svobode Dobrna in leta 1953 dvorana v Domu 
Svobode Zasavje. 
Sindikalno gledališče je večkrat opozorilo na težave s premajhnim in tehnično neustrezno opremljenim 
odrom, zlasti pri uprizarjanju zahtevnejših besedil. Primanjkovalo je tudi sredstev za nakup praktikablov in 
materiala za kulise, za odrske zavese ipd. Nekaj izboljšav je bilo opravljenih v letu 1948. V skladu s finanč-
nimi sredstvi so delno preuredili oder (zamenjava poda, razširitev in povišanje vrat iz odra v zaodrje, preure-
ditev električne napeljave, zgraditev polkrožnega proscenija). S temi izboljšavami je bilo možno uprizarjati 
tudi zahtevnejše igre in prebroditi čas do modernega odra v novem Delavskem domu. 
Težave so bile tudi s sodelavci pri pripravi in izvedbi predstav (elektrikarji-razsvetljevalci, odrski delavci - 
izdelovalci in postavljavci kulis), saj so se stalno menjavali. A tisti, ki so sodelovali pri predstavah, so redko 
omenjeni.  

 
Leta 1951 se je skupine mladih pod vodstvom Boža Juršeta zapustila Sindikalno gledališče in ustanovila 
Mladinsko kulturno umetniško društvo Prerod (dalje: MKUD Prerod) s sedežem v Društvenem domu. Več o 
tem v podpoglavjih Ustanavljanje društev na strani 22 in Gledališče mladih MKUD-a Prerod na strani 61. 

 
Gostovanj je bilo največ v letih 1948 in 1950, verjetno tudi zato, ker so štela pri različnih tekmovanjih. O njih 
je poročal Zasavski oz. njegovi nepodpisani dopisniki; včasih samo, da je skupina gostovala, včasih nekaj 
več. Podatek o gostovanju je dostikrat zapisan tudi v člankih o izvedbi predstav na domačem odru, a tudi v 
poročilih o letnih občnih zborih skupine oz. društva.  
Iz poročil v Zasavcu smo pri nekaterih predstavah na gostovanjih zapisali nekaj mnenj, ocen in drugih ugoto-
vitev.   
Izpit za življenje: Zagorje, april 1948 (Uprizoritev je bila na dostojni višini in želimo si več takih gostovanj.); 
Radeče, maj 1948 (Igra je bila podana vzorno ter smo imeli res užitek tako glede igre, izgovarjave in tudi 
scene. Gostje so nam s svojo igro in elanom pokazali, kaj se vse da narediti s požrtvovalnostjo in ljubeznijo  
do stvari.); Šentpavel pri Preboldu, maj 1948 (Zanimanje za gostovanje je bilo tako veliko, da je bila dvorana 
premajhna. Prireditev je bila napovedana za 8. uro zvečer, vendar se je zaradi motenj pri elektriki začela 
šele malo pred deveto. Gledalci so vneto vztrajali, saj jih je zabaval Skrinarjev plesni orkester, ki je za svoja 
izvajanja požel polno priznanje.); Mežica, junij 1948 (Po predstavi je bil družabni večer, kjer so se gostje in  
domačini v prijetnem razgovoru pomenili o problemih kulturno-prosvetnega udejstvovanja sindikalnih organi-
zacij. Gostovanje so omogočila trboveljska podjetja, predvsem Uprava Zasavskih premogovnikov, ki je dala 
na razpolago avtobus s prikolico za prevoz igralcev in kulis. Rudarski sindikat v Mežici je šel gostom vses-
transko na roke in prav očetovsko skrbel za njih.); Hrastnik, oktober 1948 (Gledali smo igralce, ki imajo že 
večletno odrsko tradicijo ter novince, ki so se v takem vzdušju globoko vživeli v svoje vloge in so bili na dokaj 
visoki ravni oblikovanja vlog.). 
Uroki: Radeče -1948; Dole pri Litiji -1948 (Na Dolah pri Litiji so igralci celoten izkupiček podarili tamkajšnje-
mu zadružnemu domu. Igro so ponovili še v Trbovljah, izkupiček pa namenili v korist zadružnih domov trbo-
veljskega okraja). 
Matura: Mežica -1948; Hrastnik - 1948. 
Siromakovo jagnje: Radeče, Zagorje, Dol pri Hrastniku, Šentpavel pri Preboldu, Brežice, Mežica. 
Mirandolina: Hrastnik - 1950; Šentpavel pri Preboldu -1950; Šentjanž - Krmelj - 1950 v rudniški sindikalni 
dvorani (Igralci iz Trbovelj so doživeli s prikazanim gledališkim delom popoln uspeh in priznanje navdušene-
ga občinstva.); Bistrica ob Sotli - 1950 v novo zgrajenem zadružnem domu; Rogaška Slatina - 1950; Podkum 
- 1950 (V dvorani tamkajšnjega kulturnega doma se je zbralo polno ljudi iz Podkuma in okolice. Z veseljem 
so sledili zabavni komediji, ki je bila združena s petjem in godbo.); Litija - 1950. 
Celjski grofje: Rogaška Slatina - 1950 (Za predstavo je vladalo veliko zanimanje, tako da si veliko število 
občinstva ni moglo ogledati predstave, ker je bilo premalo prostora.). 
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Gledališče je gostovalo z igro še v Kranju in Anhovem.  

 

V prvih povojnih letih se je pojavila nova oblika kulturno-prosvetne dejavnosti agitka - tudi kot gostovanje. 
Morda je bila le nadaljevanje partizanskih mitingov oz. nastopov kulturnikov med NOB. Njen namen je bil lju-
dem na podeželju posredovati kulturno razvedrilo, spodbujati kulturno dejavnost na vasi, a tudi ljudi navdu-
ševati za novo družbeno ureditev. Ta del je praviloma opravil govornik na začetku prireditve. 
Agitko so izvajala kulturno-prosveta društva ali njihove posamezne sekcije iz večjih krajev. Običajno je bil 
program na hitro sestavljen, izvajali pa so ga godbe na pihala, pevski zbori, folklorne skupine, harmonikarji in 
igralci, ki so povezovali/napovedovali program, odigrali prizor iz doma uprizorjene komedije, zaigrali skeč ipd. 
Rudarska godba SKUD-a LH je s sodelovanjem drugih sekcij izvedla najmanj šest agitk v Šentpavlu pri Pre-
boldu, v Mislinji pri frontni brigadi Lojze Hohkraut, "ki se je borila za izpolnjevanje plana v gozdarstvu pod 
Pohorjem", v zdravilišču Topolšica, pri počitniškem domu v Martuljku, pri rudniku v Kočevju in ekonomiji 
Hotemež. 

 

Gostovanj po letu 1952 skorajda ni. Razlogov za to je več: na podeželju, predvsem v večjih krajih, so začele 
delovati gledališke skupine, tekmovanj, ki so prinašala točke, so prenehala, zahteven repertoar ni bil najbolj 
primeren za podeželsko občinstvo, gledališčniki so bili zaradi različnih delovnih (šestdnevni delovni teden) in 
družinskih obveznosti, pogostih vaj in prestav na domačem odru, sodelovanja na proslavah itd. utrujeni, 
zasičeni, zato so bili upravičeni do proste nedelje. 

 

Potovanja na gostovanja imajo tudi nekatere posebnosti. Tu je ena izmed mnogih.  
Nekdanji leseni savski most pri železniški postaji se je pod tovornjaki in avtobusi čudno obnašal: tresel se je 
in škripal. Robert, igralec resnih vlog, a tudi izreden, prefinjen komik, je imel "mostofobijo". Zato je potovanje 
na gostovanje z avtobusom čez trboveljski most potekalo nekako takole: avtobus je pred mostom ustavil, ko 
je Robert izstopil z aktovko, stalno spremljevalko, je zapeljal čezenj in ustavil na drugem bregu. Šele nato se 
je za njim peš podal Robert in vstopil v čakajoči avtobus. 
 

"Kanoni" trboveljskega teatra7, a tudi mlajši in obetajoči 

V vsakem obdobju od leta 1945 dalje je bilo med člani gledališke skupine nekaj vrhunskih ustvarjalcev: reži-
serjev, igralcev in scenografov. Podatki o njihovem predvojnem delovanju, poklicu, delovnem mestu, datu-
mih rojstva in smrti so redki. Prikazi gledališkega ustvarjanja nekaterih iz prvega obdobja (1945-1956) so v 
tem poglavju, o nekaterih pa v poglavju Režiserji in igralci - o nekaterih več, o nekaterih manj na strani 49. 
Polde Odlazek  
Oder Ljudske prosvete je že januarja 1946 v dvorani Okrajnega odbora v njegovi režiji odigral Borove Raztr-
gance. V naslednjih letih je režiral še Cankarjevo Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Goldonijevo Krčmarico 
Mirandolino in Blumenthal-Kadelburgovo Zadrego nad zadrego 
Veljal je za igralca karakternih vlog. Najboljše like je ustvaril v dramah Raztrganci, Kralj na Betajnovi (Kan-
tor), Siromakovo jagnje (Napoleon), Globoko so korenine (Maxwel), Celjski grofje (grof Herman), Cvrček za 
ognjiščem (Fackleton). Tudi v komedijah Gospa ministrica (minister Simo Popovič) in Zadrega nad zadrego 
(Filip Koren) je izoblikoval nadvse uspele like. V časopisnih poročilih je označen kot steber, kanon in senior 
gledališke skupine. 
Avguštin Pirnat  
Samo dve sezoni (1946/47 in 1947/48) je deloval v Sindikalnem gledališču, a ga obogatil z dvema uspelima 
režijama: leta 1947 Cankarjevega Kralja na Betajnovi in S. Zweiga Siromakovo jagnje leta 1948. V slednjem 
delu je odlično odigral vlogo policijskega ministra Foucheja, v Škvarkinovi komediji Izpit za življenje (1948) 
pa z vlogo Strahova dokazal, da je igralec odličnih kakovosti, ki bi delal čast vsakemu odru. Po vsej verjet-
nosti je "oče" gledaliških listov, izšlih ob premierah v letih njegove gledališke dejavnosti v Trbovljah. Njegova 
zasluga je tudi organiziranost gledališke skupine, kar kaže tudi na to, da je bil med pobudniki za polpoklicno 
gledališče.  
Jože Paternost 
Prvi steber Sindikalnega gledališča, njegov upravnik, je bil režiser, scenograf in igralec Jože Paternost. Do 
leta 1953, ko je zapustil Trbovlje, je režiral osem in insceniral pet gledaliških besedil ter odigral pet vlog. 
Njegova prva režija je bila leta 1948 komedije V. V. Škvarkina Izpit za življenje. Z njo je sindikalno gledališče 
na III. sindikalni kulturno-umetniški reviji v Mariboru (november 1948) doseglo 2. mesto. 
Leta 1950 je režiral dramo Globoko so korenine in kritik mu je zanjo čestital. Njegova zadnja režija je bila leta 
1953 drame J. B. Priestleya Inšpektor na obisku. Uprizoritev je Trboveljčanom še leta ostala v spominu, nje 

                                                      
7
 Tako je označil Poldeta Odlazka, Roberta Plavšaka, Milka Raka, Mico Bizjak, Jožeta Paternosta neznani avtor članka 

Zadrega nad zadrego spet na trboveljskem odru  v Zasavcu 16. 8. 1951.  
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mu in igralcem pa med najvišjimi dosežki v amaterskem delovanju. Njegov odhod je pomenil veliko izgubo za 
trboveljsko gledališče. Po njegovem odhodu so se v repertoar za krajši čas uvrstile manj kakovostna in pre-
živela gledališka besedila (On in njegova sestra, Študentje smo, Za pravdo in srce, Rokovnjači).  
Nadvse pomemben je njegov scenografski prispevek k posodobitvi trboveljskega gledališča, predvsem v 
likovnem in funkcionalnem smislu, a še vedno v realističnem slogu. O tem priča odlična scena z razsvetljavo 
za komedijo V. V. Škvarkina Izpit za življenje (1948), izvrstna scena za Kreftove Celjski grofe (1950). Isto 
velja za sceno v drami Globoko so korenine (1950) in Molierovo komedijo Namišljeni bolnik (1951). Po nje-
govi zaslugi je kritika zapisala: "Odlična scena je posebnost trboveljskega gledališča." 
Uspešno je oblikoval vloge v Kreftovih Celjskih grofih (Piccolomini), Goldonijevi Mirandolini (Pier - vitezov 
sluga) in v spevoigri Zadrega nad zadrego (pismonoša Podgornik). 
Zaradi uspehov, ki jih je z njim dosegalo Sindikalno gledališče, so mu člani zaupali vodenje ansambla več 
sezon. Zagotovo je bil tudi med pobudniki za ustanovitev polpoklicnega gledališča v Trbovljah.  
Milko Rak  
Bil je med najbolj vsestranskimi in kakovostnimi gledališkimi osebnostmi Sindikalnega gledališča. 
Med njegovimi režijami so bile visoko ovrednotene Celjski grofje (1950), Krog s kredo (1954), Družina Blo 
(1957), Vohunka (1959). 
Kritika je menila, da je bila uprizoritev drame Krog s kredo najboljša v sezoni 1953/54 in da je bila scena po 
njegovi zamisli (izdelal jo je A. Švagelj) revolucionarna za publiko. Scenografa sta združila kitajski simboli-
zem z načeli moderne inscenacije, ki prav tako temelji na simbolizmu. S kombinacijo različnih barv in stilizi-
ranimi kulisami ter svetlobnimi efekti sta podala očarljivo barvito sceno. Dopolnilo k barviti sceni so bili tudi 
kostumi. Kot režiser Vohunke 907 (1959) je s pomočjo glasbenih vložkov ustvaril vzdušje, ki ga mora nujno 
dihati uprizoritev take kriminalke. 
Odigral je lepo število zahtevnih vlog, predvsem pa se je izkazal odličen igralec v vlogah Maksa v Cankarje-
vem Kralju na Betajnovi (1947), Vrhovskega v komediji Izpit za življenje, črnca Bretta v drami Globoko so 
korenine (1950) in deda v drami Vojak Tanaka (1959). 
Pomembno je tudi njegovo delo z mladimi, kjer je sam ali v sodelovanju z ženo Geni režiral več uspelih iger 
(Mucin dom, Janko in Metka, Sneguljčica, Triglavska bajka, Veliko potovanje). 
Polde Majdič  
Najdejavnejši in uspešen igralec in režiser svobodašev med vojnama je bil Polde Majdič. Po drugi vojni je 
režiral igre: A. Medved - Za pravdo in srce (1950 in 1954), B. Buchbinder - On in njegova sestra, J. Kersnik-
F. Govekar - Rokovnjači in F. Milčinski - Cigani.  
Robert Plavšak  
Odličen komik, a je včasih pretiraval v koketiranju z gledalci (Dr, Mirandolina) ter s tem celo motil soigralce. 
Bil pa je tudi odličen v dramskih vlogah in je zanje prejel laskave ocene kritike (Inšpektor na obisku, Dnevnik 
Ane Frank). Na III. tekmovanju v Mariboru si je z vlogo Rozanova v Škvarkinovi komedij Izpit za življenje 
prislužil naziv igralca prvega reda. 
Leta 1950 je tako odlično odigral vlogo senatorja Langdona v drami Globoko so korenine, da bi s to vlogo 
lahko, po mnenju kritika, nastopiti tudi v poklicnem gledališču. V Goldonijevi komediji Krčmarica Mirandolina, 
uprizorjeni leta 1950, je v vlogi starega obubožanega plemiča markiza di Forlinpopolija briljiral. 
Robert Plavšak, znan občinstvu po zavidljivi interpretaciji komičnih likov, je v drami J. B. Priestleya Inšpektor 
na obisku (1953) gledalcem in kritikom pripravil dvoje presenečenj: vlogo Arturja Birlinga je zaigral kot rojeni 
dramski igralec in ne kot komik, kar pa je še bolj presenetljivo, znal jo je na pamet. 
V novem Delavskem domu je odigral pet vlog, skupaj triindvajset. V komediji L. Bobić Družina Blo (1957) je 
bil kot gospod Blo uspešen. Med njegovimi najboljšimi igralskimi stvaritvami je bila zagotovo vloga očeta v 
drami Dnevnik Ane Frank. Z njo so gledališčniki nastopili na 1. reviji igralskih skupin Slovenije v Velenju leta 
1958. V drami 1959 Georga Kaiserja Vojak Tanaka (1959) je bil originalen vratar čajnice. Zadnjo vlogo, 
ponovno markiza pl. Forlinpopolija v Krčmarici Mirandolini, je odigral leta 1962 s svojo značilno odrsko spro-
ščenostjo in iskrenimi, resnično komedijskimi domislicami in pri občinstvu požel obilo ploskanja. Z Mirandoli-
no so Trboveljčani, po udeležbi na srečanju dramskih skupin Slovenije v Novem mestu, nastopili leta 1962 
na mednarodnem festivalu v Scheersbergu v Zvezni republiki Nemčiji. 
Leta 1954 se je z režijo drame V. Ocvirka Ko bi padli oživeli preizkusil tudi kot režiser. 
Silva Pleskovič  
Poleg Anice Vrtačnik se je med mladimi igralkami v povojnih letih nadvse uspešno uveljavila Silva (Vidic) 
Pleskovič. Med drugimi je odigrala vloge v igrah Matura (1948 - prvi nastop), Celjski grofje (Veronika Deseni-
ška), Krčmarica Mirandolina (Mirandolina), Krog s kredo, Mladost pred sodiščem, Molčeča usta, Trinajst jih 
bo, Vojak Tanaka, Giocondin nasmeh, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti (1978 - zadnji nastop). Izre-
den uspeh je leta 1954 požela v drami Krog s kredo kot Yu-pej, leta 1955 pa je mojstrsko in prepričljivo upo-
dobila Ano Dolores, glavno junakinjo drame Mladost pred sodiščem. Nesrečno dekle Ano je podala tako 
sugestivno, da je obiskovalce spreletaval srh. Igralski višek je dosegla prav v predstavah na odru starega 
Delavskega doma, čeprav je nastopala še vse do leta 1978.  
Sonja Perme je odigrala deset manjših vlog v dramah in komedijah sproščeno, duhovito in radoživo. Med 
njene najvidnejše dosežke sodi vloga igralke Dejanire v Krčmarici Mirandolini. 
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Štefi (Aškerc) Šuštar je prvič nastopila v komediji Matura (1948) nato pa še v trinajstih igrah: Izpit za življen-
je, Globoko so korenine, Celjski grofje (dobro je upodobila ogrsko kraljico Barbaro), Dr, Inšpektor na obisku, 
Mladost pred sodiščem, Skupno stanovanje, Družina Blo, Dnevnik Ane Frank, Direktorjev rojstni dan, Vojak 
Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Svet brez sovraštva (1966). Z dobro igro je znatno pripomogla k uspehu 
uprizoritev, predvsem komedije Izpit za življenje, Celjskih grofov, Globoko so korenine, Dnevnik Ane Frank, 
Družina Blo in Skupno stanovanje.  
Franc Kojnik je leta 1951 režiral Molierovega Namišljenega bolnika in v komediji odigral tudi glavno vlogo. 
Isto leto je v Kreftovih Celjskih grofih z vlogo Pravdača, po kritikovi oceni, ustvaril najboljšo figuro v tej pred-
stavi. 
Ivko Pleskovič je odigral dvanajst vlog v igrah Izpit za življenje, Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šent-
florjanski, Celjski grofje, Krčmarica Mirandolina, Dr, Inšpektor na obisku, Hlapci (2x), Mladost pred sodiščem, 
Molčeča usta in Trinajst jih bo. V drami Inšpektor na obisku (1953) je z vlogo Erika podal enega svojih najbo-
ljših likov, če ne najboljšega. 
Rajko Bigman je debitiral v komediji Izpit za življenje, nato pa odigral nekaj zahtevnih vlog v igrah Siroma-
kovo jagnje, Izpit za življenje, Za pravdo in srce, Cvrček za ognjiščem, Ko bi padli oživeli, Hlapci (2x), Krog s  
kredo, Anna Christie, Mladost pred sodiščem, Skupno stanovanje, Molčeča usta, Operacija Altmark. V igri 
Cvrček za ognjiščem (1952) je kot začetnik presenetil z dobro odigrano vlogo Edvarda. V sezoni 1955/1956 
je režiser Karlo Malovrh postavil na oder dramo Operacija Altmark ter s tremi soigralci, Francijem Jarcem, 
Ivico Jarčevo in Rajkom Bigmanom ustvaril eno izmed najboljših uprizoritev sezone. Rajko Bigman je svojo 
nalogo v vlogi poročnika Linderja izpolnil prikupno, z vso toplino ter jo stopnjeval do življenjske odpovedi. 
Zadnjo vlogo je odigral ob otvoritvi novega Delavskega doma v Cankarjevih Hlapcih leta 1956. Nato se, žal, 
ni več pojavil na odru. 
Drago Cvikl je začel gledališko pot leta1948 v komediji Izpit za življenje. Po njej je nastopal v različnih 
manjših vlogah (23 krat, 9 krat v igrah za mladino), ki jim je uspel vdihniti ustrezno dušo, vse do leta 1985, ko  
je gledališče Svobode Center zadnjič nastopilo na republiškem srečanju gledaliških skupin v Bohinjski Bistri-
ci s komedijo Kaj nam pa morejo!. Z izjemnim občutkom je odigral vlogo Kosobrina v Kekcu in Vremenarja v 
igri Hura soncu in dežju.  
 

GLEDALIŠČE SVOBODE CENTER 

Leta 1952 so se v Sloveniji začele priprave na novo organiziranost kulturno-prosvetnega dela.  
Pripravljalni odbor Svobod Slovenije je v Trbovljah maja 1952 organiziral pokrajinsko konferenco, na kateri 
so se delegati pogovarjali, kako poprijeti za delo pri ustanavljanju delavskih kulturno-prosvetnih društev 
Svoboda (DPD Svoboda). V uvodu je bilo razloženo, da so se SKUD, ki so se organizirala na osnovi proiz-
vodnih podjetij in njihovih sindikalnih organizacij, v praksi pokazala preveč ozka. Niso dosegla želene širine s 
pritegnitvijo širokih množic prebivalstva v kulturno-prosvetno in kulturno-umetniško delo, kot je bilo zamišlje-
no. Zato naj se Delavska kulturna društva Svoboda organizirajo v okolju in krajih, kjer delavstvo in mladina 
preživljata prosti čas. Poudarili so, da je ob ustanavljanju novih društev treba poskrbeti, da vse, kar je bilo 
zdravo, koristno in dobro v delavskem kulturnem gibanju, prenese v Svobode, razširi in posodobi. 
V razpravi so delegati poročali o težavah pri ustanavljanju kulturnih društev Svoboda. Navedli so primer trbo-
veljskega Mestnega gledališča, ki se brani vključiti v Svobodo. Člani gledališča pravijo, da so pripravljeni 
sodelovati, a želijo obdržati svoje elitno gledališče. 
Njihovo stališče so ocenili za nepravilno, preveč ozkosrčno, preveč "vase zagledano". Da je temu res tako, 
se vidi najbolje iz tega, da to gledališče nima podmladka, naraščaja, so menili. Če popusti ali preneha v tej 
ustanovi delati četvero ali pet "kanonov", potem Trbovlje ne bodo več imele Mestnega gledališča. To bi bila 
velika škoda za Trbovlje in za Zasavje. Zatrdili so, da se Mestno gledališče lahko mirne duše vključi v druš-
tvo Svoboda. Nobene utesnitve se mu ni treba bati, najširšo prostost bo uživalo, potrebno je le, da gre iz 
svoje aristokratske ozkosti, opusti svoj "numerus klausus" (omejeno število članov, op.p.), skrbi za nujno pot-
reben podmladek, kajti le ob skrbi za naraščaj je zagotovljena prihodnost te elitne kulturno-umetniške usta-
nove Zasavja. 

 
Dve leti po ustanovitvi DPD Svoboda je avtor s podpisom -a v Zasavcu med drugim vzneseno zapisal: " Delo 
današnjih Svobod je precej drugačno, kot je bilo v bivših SKUD in KUD. Odpadlo je namreč mnenje, da ima-
jo Svobode namen v svoje vrste vključiti le delavce, ne, v Svobodah najdemo široke ljudske množice, ki 
nesebično žrtvujejo svoj prosti čas za kulturno-prosvetno delo. 

 

Po ustanovitvi društev DPD Svoboda Dobrna, Svoboda Zasavje, Svoboda II je bil v avgustu občni zbor z 
namenom, da se ustanovi v središču Trbovelj še osrednje društvo, v katerem naj bi se združili in začeli z  
delom kulturniki, ki jih je tu največ. Vanj naj bi se vključili tudi tisti, ki doslej v kulturnih organizacijah niso 
delovali.  
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Občni zbor se je začel po kratkem uvodnem nagovoru predvojnega svobodaša Ivana Pavška. Ivan Šorn, 
predsednik iniciativnega odbora, je v daljšem nagovoru pojasnil namen ustanovitve društva Svoboda in 
nakazal smernice za njegovo delo. V razpravi so pretresli vrsto vprašanj, med njimi tudi kako v društvene 
dejavnosti pritegniti čim več mladine. Sklenili so, da bodo poleg sekcij, ki so se vključile v društvo, ustanovili 
nove, zanimive za mlade. Poudarili so, da naj novoustanovljeno društvo postane žarišče kulturno-prosvet-
nega delovanja v Trbovljah, zlasti še, ker bodo v kratkem začeli z zidavo novega Delavskega doma, ki bo 
omogočal kulturno-prosvetno življenje številnim občanom. Za predsednika upravnega odbora društva so 
izvolili Stanka Odlazka in za tajnika Tineta Korimška, oba znana po delu v predvojni Svobodi. 
SKUD LH, in z njim Sindikalno gledališče, se je vključilo v novoustanovljeno društvo. Gledališka skupina je 
nadaljevala delo pod različnimi imeni: DPD Svoboda Center Trbovlje Gledališče, dramska sekcija DPD Svo 
bode Center Trbovlje, Gledališče DPD Svobode Center Trbovlje. Šele od leta 1962 dalje se uveljavi Gledali-
šče Svoboda/Svobode Center Trbovlje. V Orisi uporabljamo imena Gledališče Svobode Center, GSC in gle-
dališče. 

 

Nekaj mesecev pred ustanovitvijo DPD Svobode Center je z vlogo v Cvrčku za ognjiščem končal bogato 
ustvarjalno gledališko pot igralec in režiser Polde Odlazek, "senior trboveljske drame", dve leti za njim (1953) 
pa še vsestranski Jože Paternost. Njun odhod se je poznal kratek čas pri repertoarju in nekoliko manjšem 
številu uprizoritev. V njem so spet ljudske igre (Za pravdo in srce, Rokovnjači), burka On in njegova sestra  
ter spevoigra Študentje smo. Leta 1955 se vrne na pot, začeto leta 1946. Režiserja, ki sta odšla, nadomesti-
jo Robert Plavšak, Franci Jarc, Anica Kužnik in Karlo Malovrh. Neprekinjeno nadaljuje z režijo in igranjem 
Milko Rak. Polde Majdič režira ljudske igre s skupino predvojnih igralcev Svobode, ki pa niso najbolje uspele. 

 
Januarja 1956 so na občnem zboru Svobode Center poročali, da so nekatere sekcije že kmalu po ustanovitvi 
prenehale z delom. To velja za Veselo in Mladinsko gledališče za katerega so upali, da se bo sčasoma razvi-
lo v solidno sekcijo društva. 

 

Zadnja gledališka predstava v starem Delavskem domu je bila spomladi 1956 Marodićeva drama Operacija 
Altmark v režiji Karla Malovrha.  

 
Od prve povojne predstave 1945 do otvoritve novega Delavskega doma 1956 je bilo uprizorjenih 47 
gledaliških del (35 za odrasle in 12 za mladino). Za 34 iger, razen naslovov in avtorjev, so podatki pomanj-
kljivi. Največkrat manjka zasedba vlog (pri 3. igrah za odrasle in pri 13. za mladino). 
Od 47 premier je zbranih 28 časopisnih poročil, več plakatov, nekaj gledaliških listov in 22 fotografij, a vsee-
no dovolj, da sodimo o trboveljski gledališki ustvarjalnosti tega obdobja.  
Gradivo pripoveduje o zelo razgibanem gledališkem dogajanju, o kakovostnem repertoarju in o kakovostnih 
uprizoritvah gledaliških besedil. Poročila v Zasavcu hvalijo skorajda vsako uprizoritev Sindikalnega gledališ-
ča/Gledališča Svobode Center.  
Naštejmo tiste, ki so še posebej dobro ovrednotene.  
V. V. Škvarkin: Izpit za življenje (1948) v režiji J. Paternosta, S. Zweig: Siromakovo jagnje (1948) v režiji A. 
Pirnata, S. J. Maršak: Mucin dom (1948) v režiji G. in M. Rak, D´Usseau in J. Gow: Globoko so korenine 
(1950) v režiji J. Paternosta, B. Kreft: Celjski grofje (1950) v režiji M. Raka, J. B. Priestley: Inšpektor na obis-
ku (1953) v režiji J. Paternost, Klabund: Krog s kredo (1954) v režiji M. Raka, H. Tiemeyer: Mladost pred 
sodiščem (1955), D. Dobričanin: Skupno stanovanje (1955) v režiji M. Rak, E. O'Neilla: Anna Christie (1955) 
v režiji F. Jarca, A. Marodić: Operacija Altmark (1956) v režiji K. Malovrha. 
Večkrat je bilo poudarjeno, da je skupina kos tudi težjim in zahtevnejšim odrskim delom z oceno, da se bo 
kmalu približala kakovosti mestnih poklicnih odrov.  
Manj naklonjene so kritike ljudskim igram, ki so jih v režiji Poldeta Majdiča uprizorili "stari svobodaši", največ-
krat kot "mašilo" v obdobjih, ko je iz različnih vzrokov pošla sapa "kanonom" trboveljskega teatra, kar je bilo 
pohvaljeno. Močno odklonilno je bilo stališče do besedila in do izvedbe burke On in njegova sestra. 

 

Kritika je visoko ocenila sceno za igre Celjski grofje, Globoko so korenine, Namišljeni bolnik (scenograf J. 
Paternost), Kralj na Betajnovi in Siromakovo jagnje (scenograf ing. arh. Molka), Krog s kredo (scenograf M. 
Rak, izvedba A. Švagelj). Poudarila je, da je odlična scena posebnost trboveljskega gledališča 
Scenografija pri predstavah ljudskih iger in iger za mladino je bila večkrat mešanica romantike in realizma, a 
tudi tu postopoma že prehaja v smer, ki se je uveljavila v zgoraj naštetih predstavah. 
Kostumi so solidni in pogosto skladni z obdobjem in okoljem, ki ga obravnava gledališko besedilo, za nekate-
re predstave izposojeni pri poklicnih gledališčih. 
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Pomemben je prispevek k zasnovi scene in k poslikavi kulis, zlasti za mladinske pravljične igre in ljudske 
igre, Antonina Švaglja, slikarskega mojstra. Za mnoge igre je izdelal tudi reklamne plakate večjega formata. 

 
Zaradi dobro odigranih vlog so pohvaljene igralke Mica Bizjak, Anica Kužnik, Anica Vrtačnik, Silva Pleskovič, 
Štefi (Aškerc) Šuštar, Sonja Perme, Desanka Plevčak in Ivica Jarc (prvič je zaigrala zahtevnejšo vlogo v 
drami Operacija Altmark), a med igralci Polde Odlazek, Avguštin Pirnat, Jože Paternost, Milko Rak, Robert 
Plavšak, Karlo Malovrh, Franc Kojnik, Franci Jarc, Ivko Pleskovič, Rajko Bigman. Več o njih v posebnih 
poglavjih na straneh 9 in 49. 
 

Poročanje Zasavskega udarnika (1948–1951)/Zasavskega vestnika (od junija 1951– 
1957)/Zasavskega tednika (od junija 1957–1964)8 o kulturno-prosvetnem delu 

Trboveljski časopis je v šestnajstih letih izhajanja neverjetno veliko pozornost namenil kulturnemu dogajanju 
v Trbovljah, sedežu okraja do leta 1958. Objavil je več kot 250 člankov, večinoma daljših, ki so obravnavali 
pisano paleto tem: 
- gledališke predstave Sindikalnega gledališča in GSC (napoved premiere, poročilo o njej), načrti gledaliških 
skupin v novi in uspešnost končane sezone, gostovanja gledaliških skupin, drugi gledališki dogodki v mestu 
in v okoliških krajih, gledališke predstave gledališke skupine Elektrarne in gimnazije 
- občni zbori društev z oceno delovanja njihovih sekcij in o načrtih za prihodnjo sezono, tekmovanja druš-
tev/sekcij in sodelovanje na revijah, proslavljanje obletnic društev, povezovanje kulturnih društev s šolami, 
ustanavljanje novih društev  
- obnova in gradnja ter otvoritev kulturnih domov  
- financiranje kulturno-prosvetne dejavnosti, vstopnina za kulturne prireditve, nezadovoljiv obisk kulturnih pri-
reditev 
- organiziranost kulturne/gledališke dejavnosti pred in po zgraditvi novega Delavskega doma, delovanje 
Delavskega doma 
- dejavnost društva Svoboda med vojnama, zlet društev Svoboda v Trbovljah 1952 (priprave in potek), zase-
danje prvega kongresa DPD Svoboda idr. 

 
O trboveljskem kulturno-prosvetnem dogajanju v letih 1948-1964 je Zasavski objavil od več kot 250 prispev-
kov, o zadevah, povezanih z gledališko dejavnostjo 213 (o gledaliških predstavah vseh skupin 85, o drugih  
temah, povezanih z gledališko dejavnostjo 128), o Sindikalnem gledališču/Gledališču Svobode Center 127 (o 
gledaliških predstavah 47, o temah, povezanih s to skupino 80). 
K poročilom o predstavah so šteti članki o napovedi premiere in o poročilu/kritiki predstave.  
Med druge teme, povezane z gledališko dejavnostjo, so uvrščeni članki: pregledi pretekle in napovedi pred-
sezone in nove sezone; poročila o občnih zborih gledaliških skupin; poročila o gostovanjih; predstavitev reži- 
serjev, igralk in igralcev; tekmovanja, revije, srečanja in dosežki na njih; poročila o občnih zborih društev; 
ustanovitev novega društva/gledališke sekcije; gradnja/otvoritev doma za kulturno/gledališko dejavnost ipd. 
Količina člankov o kulturno-prosvetni dejavnosti kaže na pomembno mesto kulture (zlasti gledališke) v takra-
tnem času in o naklonjenosti uredništva časopisa področju amaterske dejavnosti. Bralcem so sporočali, da 
so Trbovlje ne samo pomembno gospodarsko, pač pa tudi kulturno središče. 
Pri orisu gledališke dejavnosti v obdobju 1948-1956 so nas zanimali članki, ki kakor koli zadevajo gleda-
liško področje. Iz njih so zbrani številčni podatki, nekateri skrajšani in delno prirejeni (brez bistvenih posegov 
v vsebino), nekateri le povzeti. Okrajšani so predvsem podatki o avtorju in vsebina igre. Vse to velja tudi za 
članke do  prenehanja izhajanja Zasavca. 
Že v 2. številki, 16. 1. 1948, je Zasavski udarnik objavil kritiko uprizoritve Cankarjevega Kralja na Betajnovi.  
V obdobju 1948-1964 je trboveljski časopis objavil o gledališki dejavnosti 66 prispevkov od 153 uprizorjenih 
del. Število člankov o uprizoritvah po gledaliških skupinah je naslednje: Sindikalno gledališče/Gledališče 
Svobode Center - 42, Gledališče MKUD-a Prerod - 1, Svoboda II - 8, Svoboda Dobrna - 3, Svoboda Zasavje 
- 5, KD Čeče -1, KD Dobovec -1, gledališka skupina Elektrarne - 2, gimnazijska gledališka skupina - 2, Glas-
bena šola - 1. Med njimi so tudi krajša obvestila: da bo gledališka skupina uprizorila igro ali da jo je, da je 
uspela, da so igralci zadovoljivo odigrali vloge, da jo je publika dobro sprejela ipd. 
Prevladujejo kakovostne strokovne kritike oz. poročila, pogosto zelo podrobne in ostre. Njihovi avtorji izkazu-
jejo poznavanje dramske literature, dramaturgije, režije in igre, opreme predstave (scena, razsvetljava, glas-
beno-zvočna oprema) ter obvladanje sloga in pravil pisanja ocen gledaliških predstav. Skratka: Trbovlje so 
premogle kakovostne gledališke ustvarjalce, ob njih pa tudi kakovostne ocenjevalce njihovih stvaritev. 
Večina poročil v letih 1948-1955 ni podpisanih, tu in tam so označena samo s kraticami; izjema je Vinko Tri-
nkaus z dvema prispevkoma. Od 43. številke v letu 1955 je trboveljski časopis začel objavljati kritike, ki jih je 
podpisovala Joža Zagorc. Njen prvi prispevek je poročilo o premieri Skupno stanovanje D. Dobričanina v  

                                                      
8
 Dalje: trboveljski časopis/lokalni časopis/Zasavčan/Zasavski 
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izvedbi Gledališča Svobode Center. Sledilo je še šest prispevkov o predstavah te skupine, dve o Svobodi 
Zasavje in poročilo o I. gledališkem festivalu trboveljskih gledaliških skupin. Njeni prispevki o uprizorjenih 
igrah gledaliških skupin so bili strokovni, a včasih skoraj preveč ostri do ljubiteljskega dela. Pisala je tudi o 
trboveljski kulturni oz. gledališki politiki. Njen zadnji prispevek, Krst nove slovenske opere v Trbovljah: Tre-
merski dukat, je Zasavski objavil v 14. številki 30. 3. 1960. Po njenem odhodu je o gledaliških dogodkih 
poročal predvsem urednik Zasavca Stane Šuštar.  
Da bi dojeli ustvarjalne dosežke, a tudi spodrsljaje, Sindikalnega gledališča (1947-1952)/Gledališča Svobode 
Center (1952-1956), pa tudi kakovost kritik oz. poročil o gledaliških predstavah, objavljenih v Zasavskem, je 
od 28. predstavljenih 19.

9
  

Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi 
"SKUD LH je v soboto,13. decembra 1947, predstavilo Cankarjevega Kralja na Betajnovi, eno najboljših 
Cankarjevih del tako po svoji umetniški vrednosti, kakor po svoji idejni globini.  
Uprizoritev Kralja na Betajnovi spada brez dvoma, kakor vsa Cankarjeva dramska dela sploh, med težje 
naloge in zahteva od igralcev precej znanja in izkušenosti, zato tem bolj cenimo naše kulturno-umetniško 
društvo, da se je predstavilo prav s tem delom in ob vstopu v gledališko sezono z njim nakazalo svoj pro-
gram, pokazalo, da hoče na trboveljski oder postaviti kvalitetna dela in vnesti v naše gledališče umetniško 
raven. 
Režija je bila v spretnih rokah prof. A. Pirnata, ki je dokazal, da je kos svoji vlogi. Igralci so v celoti prav dob-
ro izvedli svoje vloge. Najboljše je svojo vlogo rešil Maks v osebi M. Raka, ki je postajal iz prizora v prizor 
boljši. Priznati je treba, da je med vsemi vodilnimi vlogami bil edini, ki se je resnično ves vživel v svojo vlogo 
in se s tem tudi najbolj približal Cankarjevem liku Maksa. 
Kantor je bil dober, vendar Cankarjevemu Kralju na Betajnovi ni bil kos. Po vseh predhodnih omembah v 
pogovorih pričakuje gledalec nastop Kantorja bolj brezobzirnega in neizprosno surovega, da bo vsa njegova 
pojava, vsaka kretnja, vsaka beseda razodevala mogotca, ki mu nobeno sredstvo ni prenizkotno za dosego 
cilja. Na odru se pa pojavi človek, katerega zunanjost in njegov mrki obraz razodevata vse ono, kar dejansko  
Kantor je, njegove kretnje in njegov govor pa nista v skladu z njegovim mrkim obrazom. To je bilo vidno 
predvsem v prizoru z župnikom v prvem in v prizoru z Maksom v drugem dejanju. Priznati pa je treba, da je  
Kantor, ena najtežjih vlog in zahteva za polno prednašanje dovršenega umetnika. O. P. je svojo vlogo na 
splošno dobro rešil. V posameznih prizorih, zlasti na koncu prvega in v tretjem dejanju je bil odličen, še 
posebno pa v scenah s svojo družino, zlasti Francko. 
Med karakterne vloge v Kralju na Betajnovi spada tudi vloga župnika. V. M. jo je dobro odigral, a Cankarje-
vega župnika, v katerem se borita njegov čut dolžnosti cerkvenega pastirja z njegovo pohlepnostjo, ni posta-
vil. To je bilo zlasti opaziti v prizoru z Lužarico, v katerem bi moral nekoliko bolj določno pokazati svojo  
omahljivost, neodločnost in negotovost v borbi med krščanskim usmiljenjem dušnega pastirja in hlapčevsko 
vdanostjo kralju Betajnove, ki mu bo za njegovo vdanost in privrženost sezidal nov farovž in hlev. 
Med ostalimi vlogami je zlasti omeniti trojico: Hano, Kantorjevo ženo, njegovo hčer Francko in nečakinjo 
Nino. Vse tri so bile dobre in kažejo odrski talent, vendar pa so, razen Nine, premalo pokazale spoštovanja  
in strahu pred gospodarjem Kantorjem. Hana, ki jo je podajala Bizjakova, je bila malo preveč energična in ni 
v celoti pokazala Kantorjeve žene-dekle. Francko je podala mlada igralka Plevčkova čustveno, samo v sce-
nah s Francem ni bila na višku. Z vlogo Nine je stopila na oder najmlajša moč Vrtačnikova, ki ima vse pogo-
je, da se bo razvila v igralko močnih kvalitet. Dobra je bila tudi Lužarica, prav tako Franc, zlasti v drugem 
dejanju v prizoru s Francko. 
V celoti je uprizoritev Kralja na Betajnovi dobro uspela in pokazala, da razpolaga gledališka skupina z igralci, 
ki so v stanju na oder prenesti nov gledališki duh, daleč od onega, ki smo ga bili vajeni doslej. Opazili smo 
precejšen napredek v izgovarjavi, kar je zasluga lektorice prof. Janežičeve, ki stremi za čim višjo umetniško 
raven gledališča. Scena inž. arh. Viktorja Molke je bila odlična." 

Kralj na Betajnovi v Trbovljah, Zasavski udarnik, št. 2. 16. 1. 1948 
V. V. Škvarkin: Izpit za življenje 
"V soboto, 28. februarja, je gledališka skupina SKUD-a LH predstavila uspelo Škvarkinovo komedijo Izpit za 
življenje v režiji Jožeta Paternosta. Sovjetska komedija se dogaja med obema vojnama.  
Posamezni igralci so svoje naloge prav dobro izvedli. Prof. Pirnat v vlogi Strahova je dokazal, da je igralec 
odličnih kvalitet, ki bi delal čast vsakemu odru. Svojo vlogo je brezhibno izpeljal do kraja. Zanesljiv nastop, 
globoko doživeto podajanje ter umerjen in brezhiben govor so odlikovali vso njegovo igro, ki je dobila še večji 
izraz ob nekaterih šibkih točkah njegovih soigralcev in soigralk. Milko Rak je vlogo hinavskega in škodoželj-
nega Vrhovskega zelo dobro podal z vsemi negativnimi presežniki, ki ga označujejo. Bizjakova v vlogi Marije 
je bila odlična. Vse na njej je izražalo pristnost in doživljanje. Vrtačnikova je začetnica, pa skriva v sebi velik 
talent. Brez dvoma se bo razvila v odlično igralko. Ljubo je podala zelo dobro in brez napak. O Iljinu ni 
mogoče reči, da je bil dober, niti da je bil slab. Kot začetnik se je svoje naloge zelo pogumno lotil in jo kar 
dobro rešil. Kakor se je ponekod povzpel do odličnih prizorov, prav tako je na nekaterih mestih pokazal zelo  

                                                      
9
 Poročila o predstavah drugih trboveljskih gledaliških skupin so v poglavju Druge gledališke skupine na strani 62.  
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šibke točke. Nina je bila dobra in je Aškerčeva dala njeno verno sliko. Plavšakov lik Rozanova je bil kolosa-
len, videti je bilo, da so mu tovrstne vloge naravnost prirojene. Dal je dovršenega Rozanova, lik starega biro-
krata, kateremu se moraš smejati. Tega pa se je tudi sam dobro zavedal in zato nekoliko grešil v pretiravan-
ju, pri čemer se je precej oddaljil od Škvarkinovega junaka, je pa s tem občinstvo močno zadovoljiv. Druge 
vloge so uspešno dopolnile celotno dogajanje. 
Splošni vtis predstave je bil kar najboljši. Naše gledališče se je iz nekdanjega diletantizma povzpelo že na 
tako stopnjo, da ga je mogoče kritično presojati z umetniškega - ne zgolj igralskega - vidika in da se bo v 
najkrajšem času približalo mestnim poklicnim odrom. Treba je omeniti lep jezik, ki so ga govorili vsi igralci." 

Izpit za življenje na trboveljskem odru, Zasavski udarnik, št. 6, 12. 3. 1948 
S. Zweig: Siromakovo jagnje 
"Sindikalno gledališče je v soboto, 29. maja, uprizorilo igro Siromakovo jagnje Stefana Zweiga. Premiera je v 
celoti uspela ter so se vsi igralci potrudili za uspešno izvedbo. Režija je bila v rokah prof. Pirnata. Napoleona 
je igral Polde Odlazek, ki je svojo vlogo rešil zelo dobro, prav tako Milko Rak kot Forues in Desanka Plevčak 
kot Bellilota. Odličen je bil policijski minister Fouche, katerega je igral režiser sam. Tudi drugi so odigrali svo-
je vloge zadovoljivo. Vso stvar je povzdignila scena, izdelana po načrtih ing. arh. Molke, in kostumi. Scensko 
glasbo je skomponiral Skrinar. Občinstvo je bilo zadovoljno in si želi sličnih prireditev. 
Sindikalnemu gledališču, katero je s svojimi zadnjimi premierami Izpit za življenje, Matura in zdaj Siromakovo 
jagnje pokazalo, da je na lepi višini, želimo, da tudi vnaprej gre po poti, ki si jo je začrtalo." 

Premiera igre Siromakovo jagnje, Zasavski udarnik, št. 14, 5. 6. 1948, Š. S. 
S. J. Maršak: Mucin dom 
"Sindikalno gledališče je začelo predsezono s spevoigro Mucin dom. Igro, ki so jo v pretekli sezoni uprizorili 
učenci osnovne šole na Vodah, sta ponovno režirala Geni in Milko Rak. Nekatere vloge sta zasedla na novo  
s člani mladinske sekcije Sindikalnega gledališča. (Predstavili so se v tednu Rdečega križa in celotni dobiček 
poklonili RK.) Igra je bila podana dobro, skoraj vzorno. Vsi sodelujoči so odigrali vloge srčkano in pristno 
otroško. Izmed njih bi še posebej omenili Muco, Vasilija, Svinjo, poveljnika gasilcev in Kuro. Od ansambel- 
skih prizorov so posebno ugajali nastopi muc in prašičkov. Pevski vložki, ki jih je uglasbil Jože Skrinar, so bili 
odlični, melodiozni ter so jih pevci lepo zapeli. Mladi igralci so si takoj ustvarili stik z občinstvom, ki je pazljivo 
sledilo izvajanjem in jih nagradilo z dolgotrajnim ploskanjem. To je bila v Trbovljah po dolgem času res prvo- 
vrstno izvedena mladinska igra. Nekaj so k uspehu pripomogli kostumi in scena. Izvajanje je bilo tako igral-
sko kot pevsko na nadpovprečni višini."  

Predsezona Sindikalnega gledališča v Trbovljah, Zasavski udarnik, št. 34, 25. 10. 1948, P. J. 
M. Šurinova: Dedek Mraz  
"Po daljšem premoru smo doživeli v Trbovljah zopet uprizoritev dramskega dela, tokrat v izvedbi učencev 
vodenske šole ter pionirskega in mladinskega dramskega odseka SKUD-a LH. Presenetil so s sijajno uspelo 
uprizoritvijo Dedka Mraza. Igro, ki je v originalu spisana pretežno v prozi, je režiser predelal v vezano bese-
do, Skrinar pa jo opremil z glasbeno spremljavo. Tako se je spremenila v opereto. 
Igralci, vsi brez izjeme, so podali svoje vloge doživeto in tako prepričljivo, da so se jim ljudje čudili. Igra je 
zahtevna tako v pevskem kot v igralskem pogledu. Nastopajoči so jo z dolgotrajnimi vajami uspešno prema-
gali. 
Igro je režirala Rakova, ki se nam je predstavila kot režiserka pionirskih iger že lani z Mucinim domom. 
K uspehu sta mnogo prispevala tudi orkester pod vodstvom Jožeta Skrinarja, ki je lepo spremljal mlada grla 
in originalna scena, ki je ustvarjala oder pravljičnosti." 

Dedek Mraz na trboveljskem odru, Zasavski udarnik, št. 24, 10. 6. 1949 
D´Usseau in J. Gow: Globoko so korenine 
"Sindikalno gledališče SKUD LH je prikazalo minuli četrtek moderno ameriško igro Globoko so korenine.  
Dejanje se godi spomladi leta 1945 na jugu ZDA in prikazuje, da v staro miselnost vklenjeni Amerikanec-
belec še danes, sredi 20. stoletja, zavzema proti črncu, priseljencu, skrajno poniževalno stališče, ki je vsa-
kemu vsaj malo kulturnemu človeku v starem svetu nepojmljivo. A avtorja ne povesta, kako naj se ta prob-
lem, ta sramotni madež civilizirane Amerike, reši in zbriše. 
Uprizoritev igre terja od igralcev veliko, dejal bi, da je tako težka, da so ji kos samo poklicni igralci. No, trbo-
veljska odrska družina je rešila svojo nalogo častno. Plavšak je odigral vlogo senatorja Langdona odlično. 
Smel bi s kreacijo te vloge nastopiti v poklicnem gledališču. Maxwella je podal Odlazek z njemu lastno rutino. 
Škoda, da v tej vlogi ni mogel prikazati vseh svojih sposobnosti. Zadovoljni smo bili tudi s Kužnikovo v vlogi 
senatorjeve hčerke Alice. S svojim nastopom je presenetila. Temperamentna je, korajžna in sans gêne (brez 
zadrege, op. p.). Šibkejša, čeprav dobra, je bila Aškerčeva v vlogi mlajše senatorjeve hčerke Nevy. Marljiva, 
inteligentna odrska moč, toda preveč boječa. Jarc, v vlogi pisatelja Merricka, naj bo bolj pogumen in naj pazi 
na pravilno izgovarjavo širokega in ozkega e in o. Izvrsten je bil Rak kot črnec Brett, najtežja kreacija v igri,  
toda ni izrabil v vlogi vseh svojih igralskih zmožnosti. Ustrezala je Bizjakova, ki ji je režiser poveril vlogo Belle 
Sharles, matere zamorke. Tudi z ostalimi igralci v manjših vlogah smo bili zadovoljni. 
Igro je režiral Paternost. K njeni uprizoritvi mu smemo čestitati. Odlična je bila scena, razsvetljava, kar vse je 
njegova zasluga. 
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Trboveljski sindikalni oder in njegovi igralci so se z uprizoritvijo te igre povzpeli na svojo nekdanjo višino. In 
tega smo vsi veseli." 

Premiera na trboveljskem odru: Globoko so korenine, Zasavski udarnik, št. 3, 19. 1. 1950 
C. Goldoni: Krčmarica Mirandolina 
"Sindikalno gledališče SKUD LH je uprizorilo v soboto, 11. t. m., v Delavskem domu komedijo Krčmarica 
Mirandolina, ki jo je napisal v 18. stoletju beneški komediograf Carlo Goldoni. Dejanje se odvija v Firencah 
okrog leta 1753 v krčmi lepe Mirandoline, kamor je rada zahajala pisana družba ljudi iz plemiških in meščan-
skih krogov. 
Igra je vesela zgodba o zali, a navihani ženski, ki je znala domišljavemu, a za ljubezen in ženske nedostop-
nemu, in zaradi tega tudi proti lepi krčmarici, skrajno nevljudnemu vitezu po skrbno zamišljenem načrtu na-
zadnje le spodnesti pamet in ga spraviti na kolena. Da ga kaznuje za vse njegove žalitve, se pred njegovimi 
očmi objame in zaroči s fantom, ki ga je imela rada in ji je bil po stanu enak. 
Vlogo lepe krčmarice Mirandoline je igrala Silva Pleskovič. Čeprav je ta igralka, ki smo jo videli že v Maturi 
kot Katjo, za vlogo Mirandoline prenežna odrska pojava, vendar je bila s svojo zalo zunanjostjo, ljubko in pri-
kupno igro gledalcem všeč. 
Viteza Ripafrato, ki ni maral žensk, je prikazal Karl Malovrh. V 1. in 2. dejanju je udarjalo njegovo besedilo na 
uho naučeno, trdo. Igralec svoje vloge ni doživljal, kot bi pri njegovi inteligenci pričakovali. Verjetno je, da mu 
ta vloga, ki je zelo težka in vrhu tega še nehvaležna, ni ležala. V zadnjem dejanju pa je bil bolj prepričljiv. 
Markiza di  Forlimpopolija, starega, obubožanega plemiča in lahkoživca, ki je bil v stalnih denarnih zadregah, 
je podal Robert Plavšak. V komediji je briljiral in žel obilo smeha. Ljubljenec naše publike je. Za reprizo bi mu  
priporočal, naj bo v igri bolj vzdržan, naj se drži besedila igre, da ne spravi v zadrego soigralcev, in naj ne 

pretirava. Odlično je odigral grofa DAlamberta Franci Jarc. V igralskem pogledu je bil najboljša figura. Hor 
tenzijo, gledališko igralko, je prikazala Malči Malovrh. Vlogo je odigrala dobro. Vlogo Dejanire, druge gledali-
ške igralke, je režiser poveril Sonji Perme. Bila je srčkana - tudi ona je ljubljenka naše publike - vendar bi ji 
svetoval, naj v drugem dejanju ob srečanju s Fabricijem opusti pretirane grimase. Natakarja Fabricija, naza-
dnje srečnega ženina Mirandoline, je igral Ivo Pleskovič. S svojo prikupno zunanjostjo je bil v tej vlogi čeden  
fant in dekletom všeč, želeti pa bi bilo, da bi bil v trenutkih, ko udari iz njega ljubosumje, bolj temperamenten. 
Tudi Jože Paternost je v vlogi Pierra, vitezovega sluge, ugajal." 

Premiera Goldonijeve Mirandoline v Trbovljah, Zasavski udarnik, št. 11, 17. 3. 1950 
B. Kreft: Celjski grofje 
"Sindikalno gledališče je uprizorilo v tej sezoni tretje gledališko delo - Kreftove Celjske grofe.  
Kreftovo odrsko delo prikazuje dva kratka dneva iz življenja celjskih grofov. Ta dva dneva zgovorno prikazu-
jeta vso tragiko, vso ničevost in minljivost na napuhu, nečimrnosti, pohoti ter pohlepu po tujem blagu in zem-
lji zgrajenega življenja. 
Kreftovo Celjski grofje so zahtevno gledališko delo. Člani igralske skupine so vložili v igro vse svoje zmožno-
sti, ves svoj trud. Uspeh ni izostal. Z uprizoritvijo te igre so lahko zadovoljni. Premiera je nekoliko trpela na 
učinku, zlasti delikatno zadnje dejanje, ki terja tempo. Boljša je bila repriza. 
Najboljša figura v tej igri je bil nedvomno interpret Pravdača Franc Kojnik. V Trbovljah smo ga videli prvič. 
Poglobil se je v svojo vlogo in pokazal zagovornika nesrečne Veronike sugestivno prepričujoče. Njegov tekst 
je zvenel življenjsko resnično. In to je bistveno. Rekli pa bi lahko, da je igral z nekoliko prevelikim patosom in 
preveč temperamentnimi kretnjami, vendar napake niso kvarile njegovega uspeha. 
Veroniko Deseniško je podala Silva Pleskovič. Tudi njena vloga, čeprav težka, je hvaležna, saj so simpatije 
publike vedno na strani nedolžno trpečih. Pleskovičeva se je potrudila, resno potrudila, vživela se je v svojo 
vlogo in uspela. Publika ji je pri odprti sceni zaploskala. Vloga starega oblastnega grofa Hermana je bila v 
rokah Poldeta Odlazka. Znano je, da je zelo sposoben igralec, vendar so mnenja, ali je prikazal grofa Her-
mana pravilno, deljena. Odlazek si ga je zamislil po svoje. Nekaterim se je zdel mimično preveč brutalno pri-
kazan. Herman je bil brezobziren oblasten grof, vendar je bila njegova krutost skrita v njegovi notranjosti in je 
na zunaj ni kazal. Tako mislijo nekateri v Trbovljah.  
Grofa Friderika je igral Igor Mervič. Tudi ta vloga je težka. Mervič se je nedvomno zelo potrudil, vendar nam 
ni pokazal Friderika tako, kot terja besedilo igre in kakor smo pričakovali. Vloga je bila zanj pretežka. Težave 
mu je delala tudi odrska izgovarjava. Ogrsko kraljico Barbaro je upodobila Štefi Aškerc. Dostojanstvena je 
bila v 1. dejanju, pozneje pa premehka. Delo pri gledališču jemlje kot resno zadevo in zasluži zato vso 
pohvalo. V vlogi krutega Jošta se je predstavil Karel Malovrh. Bil je prav dober. Jože Paternost v vlogi Picco-
lominija je ustrezal. Pohvalo zasluži tudi Robert Rožaj kot sodnik. Ivko Pleskovič je bil v vlogi lahkomiselnega 
grofa Ulrika zal plemič, a je premalo podčrtal aristokratsko držo. Gvardijana celjskih minoritov je zaigral  
Robert Plavšak. Tokrat je igral resno in kočljivo vlogo in ji bil nadvse kos. Kot pater Gregor, dvorni kaplan 
grofa Hermana, se je predstavil Minče Kužnik. Nalogo je dobro opravil in bil je zelo lepa odrska figura. 
V drugih vlogah so nastopili Jarc, Jurše, Cestnik, Velkavrh in drugi. Ustrezali so. 
Igro je režiral Milko Rak. Nalogo je uspešno rešil. 
Scena je bila izvrstna, zasluga za to gre Jožetu Paternostru. Odlična scena je posebnost trboveljskega gle-
dališča. 
 



19 

bilo je gledališče-oris-2 

Oktober 2013 

 
Z uprizoritvijo te igre je trboveljska odrska družina ponovno pokazala, da je kos tudi težjim, zahtevnim odrs-
kim delom."  

Celjski grofje v Trbovljah, Zasavski udarnik, št. 22, 7. 6. 1950, -i. 
B. Nušić: Gospa ministrica 
"Sindikalni oder SKUD-a LH je otvoril novo gledališko sezono z uprizoritvijo Nušićeve igre Gospa ministrica. 
Premiera komedije je bila združena s slavjem 30-letnega delovanja Mice Bizjakove in Vinka Miklavčiča na 
odru.   
Glavno vlogo, gospo ministrico, je igrala jubilantka Mica Bizjakova. Lahko rečemo, da je v to zahtevno vlogo, 
kjer nam je prikazala častihlepno ženo, ki zaradi visokega napredovanja svojega moža izgubi razsodnost, 
vložila vse svoje gledališko znanje in umetnost.  
Ministra Simo Popovića je prikazal senior trboveljske drame, Leopold Odlazek. Bil je na svojem mestu in je 
ugajal. Simpatičen, prikupen je bil Oto Persoglio v vlogi Čede Uroševića, moža ministrove hčere. Igral je 
sproščeno, naravno. V vlogi Dare, hčerke ministra, je nastopila Anica Kužnik. O Kužnikovi bi si upal reči, da 
bi se ob dobri šoli in spretnem režiserju mogla razviti v poklicno igralko. Doktorja Nikovića je podal Robert 
Plavšak. Zahtevno vlogo dokopanca in lahkoživca, ki zmeša ministrici glavo, je odigral zelo dobro. Milko Rak, 
eden najsposobnejših igralcev trboveljskega odra, je nastopil v vlogi ujca Vase. Zelo posrečen je bil France 
Kojnik kot Rista Todorović v vlogi nesrečnega snubca Dore. Kot tetka Slavka je nastopila Geni Rakova, ki je 
v zadnjem trenutku vskočila namesto obolele igralke. Bila je vseeno dobra. Mična, srčkana je bila Sonja  
Perme kot sobarica Anka. Težko, da bi jo katera druga igralka prikazala bolje. Prav dober je bil tudi mladi 
Viki Vozelj v vlogi sinčka ministra. Igralci manjših vlog, med njimi Robi Rožaj, Karlo Malovrh, Vinko Miklavčič,  
ki je nastopil kot Jovo Pop Arsin, nadalje Božo Jurše, Franci Jarc, Zalarjeva, Ivko Pleskovič in še drugi, so 
ugajali in ustrezali. 
Igro je režiral Jože Paternost. Dejal bi lahko, da je imel pri izbiri igralcev srečno roko." 

Še o "Gospej ministrici" v Trbovljah, Zasavski udarnik, 28. 10. 1950, -j. 
Teater v teatru 
Članek nepodpisane avtorice/nepodpisanega avtorja Izza kulis našega teatra (Zasavski, 17. 11. 1950). 
Dogajanja, opisana v zadnjem odstavku, k sreči niso pogosta.     
"Gospa ministrica je v soboto, 26. oktobra, končno po križih in težavah prišla na oder. (Predstava, posveče-
na 30-letnici nastopanja na odru Mice Bizjak in Vinka Miklavčiča, je bila v obnovljeni dvorani Domu kulture, a 
brez naprav za ogrevanje, op. p.) Že pred letom dni je bilo govora o tej komediji in je režiser Jože imel dovolj 
časa, da si je zamislil vloge in sceno. Da ni bilo vse tako, kot bi pričakovali, je predvsem pripisati okoliščini, 
da terja Ministrica številen ansambel in kjer je mnogo igralcev, je razumljivo, da tudi vaje niso vedno polnoš-
tevilno obiskane. Le generalka v petek je bila polno zasedena. Nekateri igralci, med njimi tudi jubilant Ven-
celj, so imeli za seboj samo po dve, tri vaje. Zato se ni čuditi, da je bila premiera podpovprečno odigrana. K 
temu so pripomogle še druge okoliščine. Nekaterih igralci kljub vajam niso bili kos pravilni odrski izgovarjavi. 
Lektor je bil navzoč skoraj pri vseh vajah; popravljal je in se trudil, vendar mu ni v celoti uspelo.  
Kako pride igra na oder? Gledalec misli, da je to preprosto: naučiš se vlogo, greš na oder in poveš svoje. Pa 
ni tako. Ko se umetniško vodstvo gledališča odloči za to ali ono igro, se sestane režiserski odbor, ki razdeli 
vloge. Včasih pride do manjših nesoglasij, ker si eden ali drugi drugače zamisli to ali ono vlogo. Ko se reži-
serji zedinijo, skliče režiser igre prvo bralno vajo. Na njej se igralci seznanijo z besedilom in idejo igre ter 
preučijo značaje oseb, ki v njej nastopajo. Pri vaji je navzoč tudi lektor. Vsak igralec ima v rokah svinčnik, 
zaznamuje naglase, črta in popravlja posamezne besede, stavke, a tudi daljše dele besedila. Marsikateremu 
igralcu delata široki "o" ali ozki "e" preglavice. Pravilna izgovarjava je osnova dobrega igranja in naše gleda-
lišče je v zadnjih letih v tem pogledu precej pridobilo in to po zaslugi profesorjev tukajšnje gimnazije Janeži-
čeve in Pirnata. 
Po treh, štirih vajah, ko pride besedilo igralcem nekako v uho, začne režiser svoje delo. Ni lahko, ne za reži-
serja ne za igralca, zlasti še, če si igralec zamisli vlogo drugače kot režiser in mu ta skoraj do premiere nje-
gove zamisli ne popravi, ali pa mu sploh ne pove, kaj in kako. In ravno pri Ministrici je do tega prihajalo. 
Režiser je pustil predvsem manjše vloge precej ob strani, kar se je opazilo pri premieri. Res je, da je moral 
skrbeti tudi za sceno in rekvizite in vse drugo, tako da mu ni zameriti, če ni za vse poskrbel. Poleg tega je 
moral zasesti tik pred premiero eno izmed manjših vlog na novo, ker je neka igralka odpovedala sodelovan-
je.  
V garderobi je bilo pred predstavo precej nervoze. Režiserja vse do pol osme ni bilo in ko je prišel, ga je bilo 
samo razburjenje. Šminke smo iskali po celih Trbovljah, nazadnje pa jih našli v garderobi. Manjkalo je še  
marsikaj in igralci so si med dejanji slačili obleke in jih posojali drug drugemu. Šepetalki Majdi so tekle solze; 
menda od mraza. Niti garderoba niti dvorana nimata peči. Zato je publika nekaj časa sedela v plaščih. Tudi 
za odrom nas je zeblo. No, pa se je nekako s polurno zamudo le začelo in se po začetni nervozi še dokaj 
dobro končalo." 
Moliere: Namišljeni bolnik 
"Sindikalno gledališče je minuli četrtek presenetilo z novo premiero, to pot z Molierovo komedijo Namišljeni 
bolnik, ki je že četrta v tej sezoni. Komedijo je režiral Franc Kojnik, ki je igral tudi naslovno vlogo in jo zado-
voljivo rešil. Prijetno je iznenadila odrska novinka, mlada Štefica Režun, ki je prvič nastopila v vlogi Louison.  
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Dober lik je postavil na oder Franci Jarc v vlogi snubca mlade Angelike. Ugajala je tudi Sonja Perme kot hiš-
na, vendar je bila boljša v vlogi zdravnika kot v vlogi hišne. Pri Purgonu, Arganovem zdravniku, in Baraldu, 
bratu Argana, je bilo opaziti, da se jima je besedilo nekam zatikalo. Upajmo, da bosta to napako pri prvi 
ponovitvi igre že popravila. 
Na splošno je igra dobro uspela, kar je zasluga tudi posrečene scene, ki jo je zasnoval Jože Paternost. Poži-
vile so predstavo tudi okusne obleke. Občinstvo se je zabavalo in nagradilo igralce s ploskanjem." 

Namišljeni bolnik na trboveljskem odru, Zasavski udarnik, št. 12, 23. 3. 1951 
Blumenthal in Kadelburg: Zadrega nad zadrego 
"Trboveljska gledališka družina je uprizorila komedijo Zadrega nad zadrego že leta 1937, drugič leta 1947 
kot opereto s 17 pevskimi vložki z glasbeno spremljavo. Avtor glasbe je Jože Skrinar. V tretje je prišla igra na 
odrske deske v soboto, 11. avgusta t. l. Trboveljsko gledališče jo je v režiji Poldeta Odlazka naštudiralo 
"udarniško" za letošnje gledališke počitnice.  
Glavne vloge so bile v rokah znanih "kanonov" trboveljskega teatra: Poldeta Odlazka v vlogi Filipa Korena, 
Roberta Plavšaka kot Piškurja, Milka Raka v vlogi Piškurjevega sina Franca, Mice Bizjak, ki je igrala Piškur-
jevo ženo Urško. Seveda so bili dobri tudi drugi igralci: Sonja Perme v vlogi Korenove hčerke Tončke, Jože  
Paternost kot pismonoša Podgornik, Anica Kužnik v vlogi Monike, Malči Malovrh kot Petronila in Franci Jarc 
v vlogi Krišpina. Prav simpatična je bila Silva Drnovšek kot natakarica Fani, ki je nastopila na odru prvič. 
Kakšne umetniške veljave ta igra nima, a občinstvo se je komediji zmešnjav in zamenjav od srca nasmejalo. 
K ponovitvam igre bi svetovali, da bi bila glasbena spremljava pevskih točk znatno tišja, da pride petje čim 
bolj do veljave." 

Zadrega nad zadrego spet na trboveljskem odru, Zasavski vestnik, št. 33, 16. 8. 1951 
C. Dickens: Cvrček za ognjiščem 
"Po daljšem času je uprizorilo Mestno gledališče v Trbovljah Dickensovo dramo Cvrček za pečjo. Cvrček je 
božična drama, ki jo je pisatelj namenoma postavil v ta čas, da bi s poglobljenim čustvovanjem ljudi v teh 
dnevih podčrtal socialno krivico, zajeto v dejanju drame. Prav iz tega razloga se nam predelava drame, ki jo 
je napravil režiser Jože Paternost, ne zdi posebno posrečena; dogajanje drame je namreč prenesel v novo-
letno razpoloženje, s tem pa je bil bistveno spremenjeno vzdušje drame.  
Dramo je uprizoril z zadovoljivim uspehom del gledališkega ansambla, pri katerem pa je bilo tu in tam opaziti, 
da je bila posvečena premajhna pazljivost dinamiki odrskega dogajanja in povezavi posameznih vlog, kar 
ima verjetno svoj vzrok tudi v tem, da imajo igralci zaradi vsakodnevnih kinematografskih predstav premalo 
vaj na odru. 
Nedvomno sta ustvarila najboljša lika Jarc v vlogi Galeba in Odlazek v vlogi Fackletona, za njima pa ni dosti 
zaostajal Malovrh v vlogi Johna. Tokrat je presenetil Bigman v vlogi Edvarda, ki je kot začetnik izvedel svojo 
nalogo dobro. Zadovoljivo so bile zasedene tudi ženske vloge, zlasti Berta Plevnikove, ki je odigrala vlogo 
slepe deklice prepričljivo. Pri Pleskovičevi, ki je odigrala Dodko, bi si želeli nekoliko več razgibanosti, med-
tem ko je Kužnikova v vlogi gospe Fiedlingove zelo ugajala. Omeniti moramo še May Fiedlingovo, ki jo je 
podala Režunova v drugem dejanju zelo dobro, v tretjem pa je občutno popustila. 
Uprizoritev je uspela in zasluži množičen obisk na reprizah."  

Cvrček za ognjiščem na trboveljskem odru, Zasavski vestnik, št. 4, 24. 1.1952 
B. Nušić: Dr 
"V Trbovljah ima "umetnost na deskah" kar precej prijateljev, upam, da ne bo odveč, če se tudi iz njihovih ust 
čuje kakšna beseda. 
Premnogo se je že v teh letih govorilo in pisalo o kulturnem poslanstvu odra, o njegovem pomenu in vlogi pri 
vzgoji novega človeka; bilo je rečeno, da se mora pri sestavljanju načrta iger trgovec umakniti kulturniku. Ali 
se ne zdi, da pri nas le malo preveč gledamo na to, kaj "vleče" in napolni blagajno? Idejna in umetniška stran 
pa stopi na stran in je pastorka. Mar je nova stvarnost, ki o njej velikokrat govorimo, samo pust in zabavni 
večer? Tudi polna blagajna in huronski smeh še nista dokaz umetniške vrednosti kakšnega gledališkega 
dela, skoraj raje nasprotno. Menda imamo zdaj v Trbovljah kar tri Vesele teatre. 
Če se naši odrski ljudje boje, da pri umetniško in idejno več vrednih delih ne bo dvorana tako polna, naj jih 
tolaži zavest, da so opravili kulturno delo in da so jim gledalci, čeprav ne tako številni, ki odhajajo iz gledališ 
ča, vsaj z eno globljo in plemenito mislijo, od srca hvaležni. Kdor misli, da je Trboveljčanom res samo za 
"teater", nas hudo ponižuje. In če nekateri trde, da trboveljsko gledališko občinstvo ni vzgojeno, da nima ne 
smisla ne želje za resnejše stvari, je tem večja dolžnost gledališča, da si občinstvo prevzgoji; gledališče ne 
sme capljati za muhavostjo nekega dela obiskovalcev, marveč mora iti pred njimi in jih dvigati. Iz Talijinega 
svetišča ne delajmo cirkusa! Vabila, ki nam obljubljajo "bombe in salve smeha", vse preveč spominjajo na 
vabila k cirkuškim predstavam.  
Kar velja za igralski kolektiv, velja tudi za posamezne igralce. Tudi v komični vlogi naj ohrani svoje človeško 
in igralsko dostojanstvo. Naj ne postane Pavliha in cirkuški klovn! To ga le ponižuje. Napak je iskati priljub-
ljenost pri občinstvu s cenenimi kretnjami, ki prehajajo že v maniro. Morda to vžge enkrat, dvakrat, v tretje pa 
mnoge odbija. "Vse do mere," so rekli Latinci, pri nas pa pravijo: "Kar je preveč, še s presnim maslom ni dob-
ro." 
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Želim, da se nihče ne šteje za prizadetega, čeprav se trdi, "da so hudo občutljivi na vsako kritiko." Nedavno 
je dopisnik z Jesenic v Ljubljanskem dnevniku zapisal: "Le pogum in pripravljenost kritično ocenjevati delo in 
sprejemati kritiko, mora biti jamstvo, da bodo jeseniški gledališki ljudje nadaljevali pot tako uspešno, kot so jo 
zastavili." Velja za povsod. 
In še o Dr-ju: 
Nušićeva dela razume, kdor pozna življenje malomeščanske družbe izpred prve in druge svetovne vojne. 
Njegova dela so "podoba povprečnega človeka in povprečne družbe v Srbiji; ta družba in ta človek sta sme-
šna, malenkostna, lena, pogostokrat groba." Zveneč naslov, pa pariško zavezana kravata, po angleško 
povešena ramena in zavihane hlače so mu vsa kultura Zahoda. V ostri satiri biča in razgalja slabosti gnile 
družbe: "porodičarstvo", puhlo bahaštvo, nasilnost, lažnivost, moralno propadanje v vrhovih samopašne 
meščanske družbe", ki je v njej naprodaj vse: čast, vest, prijateljstvo, ugled in je poštenje samo še blago, 
preostalo v trgovini, ki po njem nihče ne povprašuje ter zato nima nobene cene, kakor to trdi Života v Dr-ju. 
Njegova dela so prenatrpana s humorjem, zato ni takoj opazno etično jedro. Površni gledalec, ki mu je samo 
do smeha, ga ne bo odkril. 
Nušićeva dela so hvaležna in ne posebno zahtevna. Tak je tudi Dr, zato se dobrim igralcem res ni bilo treba 
pretegniti, da so svoje vloge dobro odigrali in da se je dvorana krohotala. 
Ali pa so gledalci odkrili v Dr-ju moralno noto in etično jedro? Dvomim. Vse preveč je bilo v igri robertovščine, 
na smeh preračunane. Gledalci niso imeli trenutka časa, da bi razen zunanjih učinkov, še kaj iskali. Rober-
tovščina je bila tudi kriva, da mnogokrat ni bilo pravega ravnotežja med igralci. Z igralsko skupino je kakor s 
pevskim zborom: glas, ki preveč izstopa, kazi. In nevarno nalezljiva je ta bolezen. V nekaj prizorih je skoraj  
okužila še spoštovano gospo Spasojevićko (res bi je bilo škoda). Posebej je treba omeniti igro ujca Blagoja, 
ki je - zavestno ali podzavestno - skušal vsaj malo brzdati sobesednika Života. 
Pohvala: "To je za Trboveljčane!" naj igralcev ne zapelje, da bi ostali samo pri igrah te vrste, saj smo jih že 
videli zaigrati resne stvari. Gledalci pa potrebujejo tudi postne jedi, ker od samih sladkarij se okvarita okus in 
želodec." 

Trboveljski gledališki pomenki, Zasavski vestnik, št. 12, 20. 3. 1952, Frè Za 
F. Milčinski: Cigani 
"Stari Svobodaši, člani dramskega odseka Svobode Center, so pod vodstvom svojega nekdanjega režiserja 
Poldeta Majdiča po dolgih letih spet stopili na oder in uprizorili veseloigro Cigani. Zasedba je z malimi izje-
mami skoraj ista kot pred 32 leti. 
Uprizoritev Ciganov v taki zasedbi je pravzaprav narekovala nujnost, ker Gledališče Svobode Center iz 
opravičljivih vzrokov v letošnji sezoni ni moglo dati več kot dve premieri, zadnjo šele pred kratkim. Kritika o 
nedelavnosti tega gledališča se je ponavljala iz dneva v dan in tako so se na pobudo Majdiča odločili nekda-
nji igralci, da v tej sezoni uprizorijo še eno gledališko delo in tako pomagajo gledališču preko mrtve točke, kar 
je vsekakor hvale vredna zamisel. 
Stari Svobodaši so se odločili za to uprizoritev, da privedejo v dvorano spet stalne obiskovalce gledaliških 
predstav, ki jih je bilo v zadnjem času vse manj. Mogoče je slabemu obisku vzrok to, da so se ljudje odvadili 
gledališča, ker ni bilo rednih predstav, morda pa je iskati vzrok tudi v tem, da kino močno konkurira gledališ-
ču.  V glavnih vlogah so nastopili Tržan, Vinko Miklavčič, Avgust Miklavčič, Kusterjeva, Rovšnikova, Ravni-
karjeva in drugi." 

Stari Svobodaši zopet na odru, Zasavski vestnik, št. 13, 1. 4. 1953, M. 
J. B. Priestley: Inšpektor na obisku 
"Uprizoritev te žaloigre ni lahka stvar. Res je treba samo sedem igralcev, toda njihovi liki so narisani tako 
ostro, da ne prenesejo nobenega izkrivljanja. Zaigrati morajo tako, kot si je zamislil avtor drame. Te odgo-
vornosti so se v polni meri zavedali režiser in igralci. 
Smiselna scena je bila delo akademskega slikarja Maksa Kavčiča. 
Režiser Jože Paternost znan po svojih prizadevanjih, da z igralci-amaterji ustvari dostojno uprizoritev, je z 
Inšpektorjem na obisku ta cilj dosegel. Pripravil je dramo, ki nam bo še leta ostala v spominu, njemu in igral-
cem pa med najvišjimi dosežki v dolgoletnem amaterskem delovanju. 
Režiser je pravilno doumel duh Pristleyeve drame. Njegova zasluga je, da so junaki na odru zaživeli, da so 
to doživljanje prenašali med gledalce, ki so lahko potem s polnim razumevanjem sledili napeti človeški drami 
in jo občutili kot izsek iz resničnega življenja. Razporeditev oseb, logična interpretacija besedila, igra, sto-
pnjevanje dramske napetosti, vse to so bile odlike nepozabne uprizoritve. 
Robert Plavšak, znan občinstvu po zavidljivi interpretaciji komičnih likov, se je tokrat preizkusil v drami. Priz-
nati moram, da sem črnogledo pričakoval njegov nastop, kajti takšni obrati so zelo težavni, zlasti na amater-
skih odrih. Toda Plavšak mi je pripravil dvoje presenečenj: Arturja Birlinga je zaigral kot rojeni dramski igralec 
in ne kot komik in kar me je še bolj iznenadilo - znal je svojo vlogo na pamet. Birlinga, bogatega, do kraja 
trgovskega in prav nič tankovestnega industrialca je zaigral z rahlo nianso humorja, ali bolje ironije, ki je dala 
temu liku življenjsko polnost in prepričljivost. 
Naša dobra znanka, Mica Bizjak, je v vlogi njegove žene Sybile predstavljala v družini najmanj tankovestno 
osebo. Uspelo ji je prikazati brezčutno gospo, ki pa je - kakšno nasprotje! - predsednica dobrodelnega druš-
tva. Njen uglajen, a najbolj odločen nastop pred inšpektorjem, njeno veselje nad tem, da je inšpektor neka  
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nepomembna oseba, da nima nikakršnih zvez s policijo, je bilo odigrano tako doživeto, da sodi med najbolj-
še prizore v drami. 
Sheila, njuna hči, ki jo je odigrala Štefica Šuštar, je izpolnila le en del zahtevne vloge, kajti v njej je nekaj 
dvoličnosti. Aristokratsko vzgojeno, a dobrosrčno dekle, sta v praktičnem življenju težko združljivi skrajnosti. 
Kljub temu je s svojo prisrčno igro znatno pripomogla k uspehu drame. 
Erik, njen brat (Ivko Pleskovič) je na poti moralnega razkroja. Pijančuje, krade denar, se druži z ženskami 
dvomljive preteklosti - vendar je v njem ostalo še nekaj človeškega; dovolj, da se svojega dejanja zave in 
pokesa. Pleskovič nas je tokrat prijetno presenetil; običajno gradi igro na prijetnem glasu, na zunanjih pou-
darkih, a je ne doživlja. Vloga Erika pa ga je zgrabila; v njej je podal enega svojih najboljših likov, če ne naj-
boljšega. Gerald Craf, Sheilin zaročenec, je starejši in zato tudi še bolj pokvarjen; še nekaj let in prav takšen 
bo kot Birling: vest bo v njem zamrla. Franci Jarc je doumel svojo vlogo. Poudaril je nasprotja. Uspela kreaci-
ja obetajočega igralca. Karel Malovrh se je predstavil kot inšpektor Goole. Pri njem sem sicer pogrešal 
inšpektorske ostrine, ne pa samozavesti, toda nadomestil jo je s človeško toplino. Inšpektor Goole je bil naša 
vest, toda le za nianso premalo neizprosen." 

Inšpektor na obisku, Zasavski vestnik, št. 24, 17. 6. 1953, Vinko Trinkaus 
Klabund: Krog s kredo 
"Pisatelj Kroga s kredo, delo svetovnega repertoarja, je presadil staro kitajsko pravljico na evropski oder in 
pri tem ohranil dokaj posebnosti kitajskega narodnega gledališča.  
Te zasnove se je držal tudi režiser Milko Rak. Scena, ki jo je po njegovi zamisli izdelal slikar Švagelj, je prav 
revolucionarna za našo publiko. Scenografa sta združila kitajski simbolizem z načeli moderne inscenacije, ki 
prav tako temelji na simbolizmu. S kombinacijo različnih barv in stiliziranimi kulisami ter svetlobnimi efekti sta 
scenografa podala očarljivo barvito sceno. Dopolnilo k barviti sceni so bili tudi enaki kostumi. Vsi igralci niso 
imeli lasulj s kito, ki je Kitajcem z vero zapovedana. Nekatere maske so bile dobre, nekatere, posebno žen-
ske, pa so bile videti nedodelano. 
Režiser je način, kako se na kitajskem igralec predstavlja publiki, dokaj originalno rešil. Da predstavljanje 
občinstva ne bi motilo, je igralca, ki se predstavlja s tem, da je samo njega osvetlil, odtegnil med njegovim 
monologom iz dejanja. Ta režijski prijem je deloval precej učinkovito. 
Rakova režija je delo primerno usmerila, posebno ker je delal s samimi rutiniranimi igralci. Popustljiv pa je bil 
pri podajanju kitajskih običajev (izkazovanje spoštovanja, hoja, temperament govora). To se je posebno 
opazilo pri statistih, ki so bili videti precej leseno. Opaziti je bilo, da je režiser posvečal dovolj pozornosti dik-
ciji, ki je bila v glavnem na spodobni ravni. Očitno je, da je režiser Milko Rak veliko pripomogel, da je Krog s 
kredo doslej najboljša uprizoritev na trboveljskih odrih v letošnji sezoni. Scensko glasbo je komponiral Jože 
Skrinar. Z zelo "nekitajskimi" instrumenti je znal pričarati pristno kitajsko glasbo, ki je dogajanje na odru 
dopolnjevala in mu dal svojstven ambient.   
Najbolj doživeti lik predstave je podala Anica Vrtačnik kot Haitang. Vloga je popolnoma ustrezala njenemu 
liričnemu temperamentu. Razživela se je v prizorih s princem Paom, v 1. dejanju in v čustvenih deklamaci-
jah. Njena kreacija je zahtevala veliko umetniške sposobnosti, saj je vloga pisana večinoma v verzih. Posta-
vila je lik, vreden poklicnega odra. Ivko Pleskovič je kot cesarjevič Pao dobro začel, ni pa se dobro počutil v 
vlogi pravičnega in umnega cesarja v 4. dejanju. Mandarina Maja je odigral Janez Seme. Režija mu je pred-
pisala preoster tip. Dober je bil mimično kot v igri, šepa pa še njegova dikcija. Poseben uspeh je žela Silva 
Pleskovič kot Yu-pej. Vloga ljubosumne in hkrati odločne žene je ustrezala njenemu temperamentu. Postavi-
la je odlično originalno figuro, odlikuje pa jo tudi lep jezik. Karlo Malovrh je odigral vlogo zvodnika Tonga s 
tolikšno eleganco, da je navdušil vsakega gledalca. Psihološko je dobro utemeljil Tongovo strast do denarja, 
tudi figura in maska sta bili odlični, samo za evnuha je bil njegov glas malo preglobok. Rajko Bigman (Čang-
Ling) še recitira in je bil malo preveč patetičen. Njegova igra in mimika pa sta bili dobri. Robert Plavšak je 
podal sodnika s satiričnim akcentom, kar je do neke mere še bolj podčrtavalo umazan sodnikov značaj. 
Franci Jarc (Čao) je iz svoje medle vloge napravil, kar se je napraviti dalo; je pač eden najboljših igralcev 
tega odra. Mica Bizjak in Majda Režun (babica in gospa Čang) sta bili sicer premladi, vendar sta vlogi dobro  
rešili. Dobra kitajska kulija sta podala Sonja Perme in Zvone Zupančič. V vlogi pesnika je nastopil režiser 
Milko Rak. 
S takšnimi uprizoritvami se dviga gledališče Svobode Center preko ravni diletantizma." 

Lep uspeh Kroga s kredo, Zasavski vestnik, št. 9, 3. 3. 1954, .t. 
Poseganje politike v gledališče? 
Zasavski je poročal o občnem zboru Svobode Center, kjer so razpravljali predvsem o uprizorjeni igri On in 
njegova sestra.  
DPD Svoboda Center je v torek, 6. aprila 1954, polagalo obračun dela. Predsednik društva je v poročilu 
navedel pozitivne strani dela, opozoril pa na nekatere negativne pojave. Dotaknil se je nekaterih nezdravih 
pojavov v gledališki sekciji. Gledališka skupina ni bila posebno delavna. Zato so sklenili, da se pod vodstvom 
Poldeta Majdiča v njej oblikuje skupina starejših igralcev izpred vojne. Le-ta doslej ni uprizorila kakovostnih 
del, vendar je težila za tem, da pritegne v svoje vrste mlade, kar ji je delno uspelo. 
Skupina je uprizorila burko s petjem v štirih dejanjih On in njegova sestra, ki je bila pomanjkljivo naštudirana 
in zato slabo uspela, kar pa je v glavnem pripisati novim kadrom. Tudi vsebinsko nima to gledališko delo  



23 

bilo je gledališče-oris-2 

Oktober 2013 

 
ničesar skupnega z idejnostjo resnične delavske kulture. Prav zaradi tega je odbor Socialistične zveze mesta 
menil, da se opusti nadaljnje uprizarjanje igre, vendar so nekateri posamezniki raznesli med prebivalce 
govorice, da je Socialistična zveza igro prepovedala. Sekretar Mestnega komiteja ZK je zatrdil, da uprizar-
janje igre ni bilo prepovedano, pač pa je bila izražena le želja, da se igra umakne s sporeda.  
Razprava Tržana in Majdiča je dajala vtis, da sta vzela vprašanje grajane igre preveč osebno. V razpravi pa 
so tudi poudarili, da je treba v gledališki sekciji doseči večjo množičnost, pritegniti predvsem več podmladka,  
da preide iz dosedanje ozkosti ter da je treba nuditi vso podporo in pomoč skupini nekdanjih Svobodašev, ta 
pa naj skrbi, da bo uprizarjala kakovostna gledališka dela. 
Med sklepi, sprejetimi na občnem zboru, je bil tudi ta, da bo društvo skrbelo za idejno vzgojo članstva. Priza-
devanje društva bo usmerjeno v to, da bodo vse prireditve vedno odraz resnične delavske kulture, kar je 
nakazal kongres društev Svobod leta 1952 v Trbovljah. 

Delavsko prosvetno društvo Svoboda Center si je zadalo nove naloge, Zasavski vestnik, št. 15, 14. 4. 1954 
H. Tiemeyer: Mladost pred sodiščem 
"Kolektiv Gledališča Svobode Center je pretekli petek na odru Delavskega doma ponovil Tiemeyerjevo dra-
mo Mladost pred sodiščem. Dvorana je bila polna hvaležnih gledalcev. Uprizoritev te sodobne drame smemo 
šteti med najlepše, kar smo v povojnih letih videli na trboveljskih gledaliških odrih. Posamezni prizori drame 
so bili podani tako dovršeno in prepričljivo, da bi jih igralci lahko brez skrbi prikazali tudi v ljubljanski Drami, 
zlasti še upodobitev glavne junakinje te drame Ane Doaldersove po Silvi Pleskovič. Nesrečno dekle Ano je 
podala v drugem delu drame tako, da so se posamezni gledalci, ki so se razvadili v poklicnih gledališčih in 
postali razumljivo zahtevni, dobesedno čudili. To ni bil več "teater" kakor radi rečemo, ko govorimo o gledali-
šču, marveč izrez iz resničnega življenja. Če igralec ali pa igralka zaigra na odru tako sugestivno, da obisko-
valca med prizorom na odru spreleti srh po hrbtu, potem je s to kratko pripombo povedano vse. In tako se je 
zgodilo mnogim v gledališki dvorani med uprizoritvijo Mladosti pred sodiščem.  
Želeti je, da bi dramo videl vsak Trboveljčan in da dramska skupina gostuje z njo tudi po drugih središčih 
Zasavja. S takimi uprizoritvami bodo naša kulturna društva prepričala najpreprostejšega človeka, ki žal še 
danes prevečkrat misli, da je naloga gledališča le, da ga do solz zabava z raznimi plehkimi, za poneumljanje 
napisanimi odrskimi deli, da je gledališče hram kulture in lepote, da je svetišče, v katerem si bo plemenitil 
srce ter se povzpel na raven, ko človek ne bo človeku več volk, pač pa tovariš in brat." 

V zadnjih dneh po revirjih: Nepozabno lep večer, Zasavski vestnik, št. 10, 8. 3. 1955, (-i.) 
Aleksander Marodić: Operacija Altmark
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"V dneh, ko Trbovlje slave občinski praznik, je dramska družina Svobode Center uprizorila sodobno dramo 
Aleksandra Marodića Operacija Altmark. 
Režiser Karlo Malovrh je v realistični zasnovi postavil delo na oder ter s tremi soigralci, Francijem Jarcem, 
Ivico Jarčevo in Rajkom Bigmanom ustvaril eno izmed najboljših uprizoritev v letošnji gledališki sezoni. Teh-
nično dokaj preprosta scena z močnejšo uporabo svetlobnih efektov je bila prav ustrezna vzdušju. Obe vlogi, 
polkovnika von Lorenza in majorja Wulfa, sta Karlo Malovrh in Franci Jarc izoblikovala zelo prizadevno. Vso 
notranjo težo drame pa sta nosilca glavnih vlog, poročnika Linderja in lepe vohunke Susi, v drugem in tret-
jem dejanju, doživljala Rajko Bigman in Ivica Jarc. Rajko Bigman je svojo nalogo v tej vlogi izpolnil prikupno, 
z vso toplino ter jo stopnjeval do življenjske odpovedi. Dokaj širši in globlji register čustvenega dogajanja pa  
je bilo treba odigrati Ivici Jarčevi, ki je pravzaprav prvič nastopila v večji in zahtevnejši vlogi. Njen lik Susi je 
od naivne navihanke rasel v resnično zaljubljeno ženo, ki doživlja vse notranje stiske do zadnjega obupa, ko 
pade pod streli gestapovskega zasledovalca."  

Ljubezen v totalitarnih okovih, Ljudska pravica, 3. 6. 1956 
 
Kritike na račun delovanja Sindikalnega gledališča/Gledališča Svobode Center 1947-1956 
Poleg gornjih, izredno strokovnih in tvornih ocen gledaliških predstav Sindikalnega gledališča/Gledališča 
Svobode Center v obdobju 1947-1956, so v nekaj člankih Zasavčana nepodpisani dopisniki obravnavali ljubi-
teljsko gledališče kot poklicno. Zahtevali so začetek sezone že v septembru in kritizirali premajhno število 
premier, kot da bi šlo za brezoseben, rutinski proizvodni proces (verjetno pod vplivom "udarniškega časa" v 
materialni proizvodnji, ko je bilo merilo predvsem količina). 
Iz člankov veje nepoznavanje gledališke dejavnosti, ki je bolj kompleksna, kot druge ljubiteljske umetniške 
zvrsti (npr.: pevci in godbeniku na vajah sedijo, imajo pred seboj ves čas note, pogosto tudi na nastopih. 
Kljub odsotnosti nekaj pevcev oz. godbenikov lahko vaja nemoteno poteka ipd.). Pri gledališčnikih je zadeva 
popolnoma drugačna. Tri četrtine vaj poteka na odru brez besedila v roki in z gibanjem, včasih tudi hitrim, 
napornim, celo nevarnim. Gibanje in položaje na odru si morajo zapomniti. Igralci obsežnejših in zahtevnej-
ših vlog se morajo besedilo učiti doma in na vaje prihajati pripravljeni. Za igro je običajno potrebnih najmanj  
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 Zadnja gledališka predstava v starem Delavskem domu. 
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30 vaj, celo več, ki trajajo tri do štiri ure pozno v noč, zlasti tedaj, ko je oder za vaje na razpolago šele po 
večerni kino predstavi. Igralci pridejo zaradi delovnih in družinskih obveznosti (zlasti mlajši) na vaje pogo- 
sto utrujeni. Gledališka skupina igro praviloma izvede vsaj dvakrat ali večkrat doma, poleg tega z njo tudi 
gostuje v podeželskih krajih z neustreznimi odri. 
V obdobju 1947-1956 je bilo tudi obilo različnih tekmovanj, ki se jih je udeleževalo Sindikalno gledališče, in 
proslav, za katere so gledališčniki pripravili scenarije, jih režirali, mnogokrat jih organizirali, poleg tega še 
nastopali. Vaje in nastopi igralcev in sodelavcev Sindikalnega gledališča so potekale v neprimernih delovnih 
pogojih starega Delavskega doma in v sezoni 1950/51 tudi v Društvenem domu brez ogrevalnih naprav. Zato 
so se v zimi 1950/1951 vaje in predstave dogajale v neogrevanih prostorih. V starem Domu so bile vaje več-
krat šele po zadnji filmski predstavi oz. po 22. uri. 
Vse našteto je zagotovo občasno povzročilo naveličanost in slabo voljo gledališčnikov, zlasti tedaj, ko "odgo-
vorni dejavniki" zanje niso imeli posluha, a kritik polna usta.  
Nekaj motenj pri pripravi in izvedbi predstav je povzročil odhod Avguština Pirnata, enega izmed režiserskih 
in igralskih stebrov v letih 1947 in 1948, ki je skupaj z Jožetom Paternostrom uvedel trboveljske gledališčnike 
repertoarno in izvedbeno v kakovostno sodobno amatersko gledališče, ki ga je kritika nekajkrat ocenila kot 
profesionalnega. Enako leta 1951 odcepitev skupine mladih pod vodstvom Boža Juršeta, ki je ustanovila 
MKUD Prerod s sedežem v Društvenem domu. (Dogodki so pokazali, da to ni bila najbolj modra poteza.) 
Za povečanje števila režiserjev je gledališče napotilo na režiserski tečaj Francija Jarca in Franca Princa, pre-
govorilo pa tudi Boruta Plavšaka, da bi začel z režijo.  
Leta 1953 je gledališko skupino zapusti organizator, režiser, scenograf Jože Paternost - gonilna sila trbovelj-
ske gledališke dejavnosti od leta 1946. Škoda! 
Zgoraj omenjene kritike so prevečkrat napisane na pamet, prej razdiralno (ni znano, s kakšnim namenom) 
kot tvorno. O tem, da je bila osrednja trboveljska amaterska gledališka skupina dovolj "produktivna", pričajo 
podatki o številu premier in gostovanj. 
Premiere po letih: 1945 - 1, 1946 - 1, 1947 - 2, 1948 - 5 (3+2

11
), 1949 - 3 (1+2), 1950 - 7 (5+2), 1951 - 5 

(3+2), 1952 - 4, 1953 - 4, 1954 - 6, 1955 - 4 (3+1), 1956 - 2 (prva polovica leta). Skupaj je bilo uprizorjenih 
46 iger (35+11), med njimi najmanj petindvajset režijsko, igralsko in tehnično zahtevnih. 
In še gostovanja po letih: 1948 8 krat (Zagorje, Radeče, Šentpavel pri Preboldu, Mežica - z dvema igrama, 
Hrastnik, Dole pri Litiji, Dol pri Hrastniku, Brežice), leta 1950 7 krat (Hrastnik, Šentpavel pri Preboldu, Šen-
tjanž - Krmelj, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina - z dvema igrama, Podkum, Litija). Skupaj 15 krat. 
Gornji podatki postavljajo v čudno luč tale zapis v Zasavcu. "Našemu delavcu, ki daje vse sile za izvrševanje 
planskih nalog, zaradi nedelavnosti in premajhne brige nekaterih ne moremo nuditi kulturno-umetniškega 
užitka, marveč morajo danes v Trbovljah reševati to vprašanje gostujoče igralske skupine." 
Avtor teh vrstic ni pomislil, da so gledališčniki tudi delovni ljudje, ki poleg planskih nalog na delovnem mestu, 
opravljajo še prostovoljno in brezplačno "planske naloge" v gledališču po več ur tedensko, tudi ob nedeljah. 
Gostovanja drugih skupin so dobrodošla, saj bogatijo kulturno ponudbo.    

Dogajanja v zvezi z gledališko dejavnostjo 

Ustanavljanje društev  
Z namenom popestriti z novimi oblikami in vsebinami ter razgibati kulturno-prosvetno dejavnost v Trbovljah, 
vanjo vključiti kar največ delavcev, zlati mladine, je bilo v povojnem obdobju nekaj manj uspelih ustanovitev 
novih društev in v njihovem sestavu tudi gledaliških skupin. 
Preglejmo, kaj je o tem pisal Zasavski. 

 

V petek, 21. maja 1948, je bilo v dvorani Okrajnega ljudskega odbora ustanovljeno Mladinsko kulturno-
umetniško društvo Mladi rudar. Vanj so bili vključeni nekdanji pevski zbor Titovi pionirji, mladinski pevski zbor 
gimnazije, mladinski orkester glasbene šole, pihalni kvartet, harmonikarski zbor, recitatorski krožek, folklorna 
skupina in mladinsko gledališče. Vodili so jih Dolničar, Marin, Rak, Skrinar, Ponikvar, Šarlahova, Paternost in 
Bizjak. Prva prireditev je bila 2. junija; nastopile so vse sekcije razen gledališke in folklorne. 

 

Mladina mesta Trbovlje je ustanovila Mladinsko kulturno-umetniško društvo Prerod, ki naj bi združilo vso 
trboveljsko mladino. V četrtek, 16. junija 1951, je bil ustanovni občni zbor društva v mali dvorani Doma kultu-
re. Zbora se je udeležilo mnogo mladine, ki je pozdravila ustanovitev društva, saj se bo pod vodstvom starej-
ših in izkušenih kulturno-prosvetnih delavcev lahko uspešno udejstvovala na kulturno-umetniškem področju. 
MKUD bo imelo svoj sedež v Domu kulture. Delovale bodo sekcije: dramska, kino-amaterski krožek, lutkov-
no gledališče, mladinski pevski zbor, mladinski orkester in folklorna skupina. Za predsednika društvenega 
odbora je bil izvoljen inž. Ivo Pinterič. O društvu več v poglavju Gledališke skupine drugih društev - MKUD 
Prerod na strani 61. 
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V Trbovljah je bilo 1951 ustanovljeno novo gledališče - Zabavno gledališče Mestnega ljudskega odbora 
Trbovlje. Njegovi člani so bili mlajši fantje z veliko veselja do nastopanja na odrskih deskah. Društvo je že šti-
rikrat nastopilo. Program je trboveljska publika toplo pozdravila. Najbolj ji je bila všeč trboveljska kronika. 
Levji delež je imel v programu glasovno zelo dober pevski kvartet. 
Kmalu za tem pa Zasavski objavi kulturno-prosvetno osmrtnico. 

 
 

 
 
 
 

Tekmovanja, zleti, proslave, festivali  
 V prvih povojnih letih so bila "v modi" raznovrstna tekmovanja za poživitev dela kulturno-prosvetnih društev 
oz. njihovih sekcij, za izboljšanje kakovosti njihovega delovanja, a tudi v počastitev pomembnejših zgodovin-
skih obletnic in drugih dogodkov. Potekala so na občinski, okrajni, oblastni ali republiški ravni. Zanje so bili 
objavljeni razpisi s propozicijami kot npr. tale:  
"Dosežke društev bo ocenjevala ustrezna komisija glede na pritegnitev večjega števila članstva v delo druš-
tva, število in uspešnost sekcij, redno sestajanje organov društva, redno dostavljanje zapisnikov nadrejenim 
organom, izvedbo idejno in strokovno najboljše prireditve. Dramske sekcije bodo ocenjene glede na idejni 
izbor gledaliških besedil, umetniško izvedbo besedil, število predstav doma in na gostovanjih." Izidi tekmo-
vanj večkrat niso bili objavljeni. 

 

Pomembnejši dogodki, pri katerih so sodelovala sindikalna kulturno-umetniška društva in kulturno-umetniška 
društva okraja Trbovlje oz. mesta Trbovlje, so bili: III. sindikalna kulturno umetniška revija v Mariboru 
(november 1948), tekmovanje v čast volitev v Zvezno skupščino (prva polovica 1950), tekmovanje v počasti-
tev 10. obletnice Osvobodilne fronte Slovenije (prva polovica 1950), Zlet delavskih društev Svoboda v Trbov-
ljah 1952, Festival DPD Svobod okraja Trbovlje od 17. do 24. maja 1953 v Zagorju, kulturne prireditve v jubi-
lejnem tednu občine Trbovlje (maj - junij 1954).  
Preletimo nekaj dogodkov. 
SKUD LH je doseglo največji uspeh z udeležbo na reviji sindikalnih kulturno-umetniških društev v Mariboru. 
O njem je obsežno poročal trboveljski lokalni časopis.   
"V dneh od 21. do 29. novembra se je odvijala v Mariboru tretja revija sindikalnih kulturno-umetniških druš-
tev. Udeležilo se je tudi trboveljsko društvo Lojze Hohkraut. S pripravami nanjo je začelo takoj po razpisu. 
Sodelovanje je prijavilo devet sekcij. 4. novembra si je v polni dvorani Delavskega doma mešana komisija 
ogledala nastop prijavljenih sekcij. Po njem je sledil kritičen pregled, ki ga je podala komisija. Čez nekaj dni  
je sporočila, da pojdejo v Maribor Sindikalno gledališče, godba, plesna skupina in recitatorki. Izbrane sekcije 
so nadaljevale s pripravami ob upoštevanju kritičnih pripomb komisije. 
Uprava Rudnika je društvu priskočila na pomoč in dala na razpolago tovornjak za prevoz kulis in druge 
scenske opreme. 
21. novembra je na Studencih pri Mariboru nastopilo gledališče, čeprav je bil prvotno nastop predviden v 
Narodnem gledališču. Tehnično osebje je postavilo na majhen in tehnično pomanjkljivo opremljen oder v kra-
tkem času zahtevno sceno. Predstava igre Izpit za življenje se je začela točno ob napovedanem času pri 
polni dvorani s hvaležnim občinstvom."  
O predstavi je Vestnik, glasilo mestnega OF odbora Maribor, zapisal: "Trboveljčani so nesporno uigrana 
igralska družina z nekaterimi prav dobrimi starejšimi igralci in talentiranimi mladinci. Oskrbeli so si zelo sm i-
selno in čedno sceno inscenatorja ljubljanskega gledališča Molke. Igro je režiral Jože Paternost. Poteku igre 
je znal dati precej dinamike in tempa ter pravilnega logičnega poudarjanja. Najbolj izdelan lik je postavil na 
oder Robert Plavšak. Igralska skupina je nedvomno dosegla tako stopnjo, da jo kljub nekaterim pomanjklji-
vostim, lahko priporočamo za gostovanje po večjih slovenskih krajih."  
Zadnji sta nastopili recitatorki Nena Dolanc, ki je recitirala Župančičevo Ciciban in Čebela in Anica Vrtačnik s 
Kajuhovo Pesem matere treh partizanov. Občinstvo je obe nagradilo s ploskanjem. 
V ponedeljek, 29. novembra, so se vsi sodelujoči zbrali v dvorani Poleta, kjer so bili razglašeni rezultati tek-
movanja. Društvo je kot celota osvojilo prvo mesto v Sloveniji in prejelo prehodno zastavico in nagrado 
50.000 din. Godba je dosegla 649 točk in s tem osvojila prvo mesto. V skupini gledališč so dosegli 1. mesto 
Jeseničani z 61 točkami od 70 možnih, drugo mesto pa trboveljsko gledališče s 55 točkami. 
Recitatorki Anica Vrtačnik in Nena Dolanc sta zasedli tretje in četrto mesto. Robert Plavšak je bil razvrščen v 
igralca prvega, Anica Vrtačnik drugega reda, drugi so bili razvrščeni v tretji in četrti red. 
Popoldne je bila svečana akademija, kjer so nastopile sekcije - zmagovalke na reviji. 
Poročilo v Zasavcu na koncu zapiše: "Ta uspeh naj bo pomembna prelomnica odgovornih v Trbovljah v 
odnosu do našega društva. Vsekakor je treba podpreti delo kulturnih delavcev - zanesenjakov, ki skoraj ves 
svoj prosti čas posvetijo vzgoji naše mladine v raznih panogah kulturnega udejstvovanja, tako moralno kot 
gmotno." 

Gledališče Trbovlje naznanja svojim obiskovalcem žalo-
stno vest, da je po kratki in žalostni bolezni umrl njen 
ljubljeni sin Veseli teater, rojen v Sv. Nikolu, kateremu je 
botroval ljubljanski "90 min. smeha." 

Užaloščeni Ničvidite  
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Povzeto po III. sindikalna kulturno-umetniška revija: Velik uspeh SKUD-a Lojze Hohkraut v Mariboru, Zasav-

ski udarnik, št. 41, 10. 12. 1948 

 

Kulturno-prosvetni delavci mesta Trbovlje so na sestanku v petek, 24. februarja, sklenili, da napovedo tek-
movanje za poživitev kulturno-prosvetnega dela SKUD in KUD okraja Trbovlje v  čast volitev v Zvezno skup-
ščino. Dejavnost bo ocenjevala posebna komisija pri okrajnem odboru OF in prosvetnem odseku Okrajnega 
ljudskega odbora Trbovlje glede na število nastopajočih sekcij na oblastnem tekmovanju, število nastopov 
(agitk) na podeželju, pridobljeno število novih članov v predvolilnem času, število opravljenih ur v sekcijah 
društva, število novih sekcij društva do 1. maja. Sekcije SKUD-a LH bodo poživele svoje delo ter se temeljito 
pripravile na oblastno tekmovanje oz. festival meseca maja v Ljubljani. 

 

Sindikalno gledališče Trbovlje je maja 1950 tekmovalo v okrajnem merilu z igro Globoko so korenine in  do-
seglo je vseh 70 možnih točk.  

 

Tekmovalna vnema je v naslednjih letih začela popuščati. Društva so se verjetno naveličala tekmovati zaradi 
tekmovanj, kazati pa so se začele tudi materialne oz. finančne težave. Zato tudi neuspele prireditve. Ena 
takih je bila v Trbovljah novembra 1950. Svojega namena ni dosegla in to zaradi tega, ker je bila celotna 
organizacija prepuščena tajnici Izvršnega odbora Ljudske prosvete, prav tako pa tudi zaradi premajhnega 
odziva SKUD in KUD iz Hrastnika, Zagorja in Radeč, končno pa tudi zaradi nerazumevanja nekaterih usta-
nov za pomoč pri prevozih sodelujočih družin. V torek, 7. novembra, se je revija pričela z nastopom igralske 
družine z Dola pri Hrastniku z dramo Talci, v četrtek, 9. novembra, je nastopila dramska skupina SKUD-a LH 
z Nušićevo komedijo Gospa ministrica. V soboto, 11. novembra, bi moralo nastopiti KUD iz Čemšenika z 
dramo Razvalina življenja, a je nastop odpadel, ker v Zagorju niso mogli zagotoviti prevoza kulis in nastopa-
jočih. 

 

V počastitev 10. obletnice OF in 1. maja je 21. aprila 1951 dramska sekcija SKUD-a LH premierno uprizorila 
Božićev Umik, 22. aprila pa šolska mladina pravljično igro Janko in Metka. 

 

Po osvoboditvi je bil za slovensko ljubiteljsko kulturo pomemben, za Trbovlje največji dogodek, Zlet delav-
skih društev Svoboda 1952 v Trbovljah.  
Nekaj osnovnih podatkov o zletu, nekaj več o "gledališkem" delu. 
Zlet se je začel v nedeljo 17. in se končal v nedeljo 24. avgusta. Od 17. do 23. so bili na sporedu nastopi 
godb na pihala, pevskih zborov in gledaliških družin okraja Trbovlje.  
Nastopile so gledališke skupin iz Radeč s Hlapci Ivana Cankarja, iz Zagorja z Molierovim Tarttufom, Svobo-
de I iz Hrastnika z dramo Jožeta Moškriča Rdeče rože, Svobode II iz Hrastnika z Raztrganci Mateja Bora in 
23. avgusta na stadionu Rudarja Svobode Center s kolektivno dramo Rudolfa Golouha Kriza. 
V nedeljo, 23. avgusta, je bil v dvorani Doma Svobode ustanovni kongres Zveze delavskih kulturnih društev 
Slovenije. 24. avgusta je bil zaključni dan zleta s slavnostnim sprevodom gostov in nastopajočih od trbovelj-
ske železniške postaje do stadiona Rudarja. Sledil je nastop posameznih ter združenih godb in pevskih zbo-
rov iz vse Slovenije. Nastopilo je 15 mešanih pevskih zborov, 18 moških pevskih zborov, 9 ženskih zborov in 
20 godb na pihala. 
O izvedbi Golouhove Krize je Zasavski zapisal: 
"Kot zadnja je nastopila igralska skupina Svobode Center, pomnožena z igralci drugih trboveljskih društev 
Svoboda, z Golouhovo Krizo. Uprizoritev ni povsem dosegla pričakovanega uspeha. Vzrokov za ta delni 
neuspeh je več. Prvi in največji je slabo ozvočenje. Zaradi tega je večina ljudi gledala predstavo kot nemi 
film. Tudi osvetlitev ni bila najboljša. Poleg tega pa je še gradnja same drame bolj reportaža, bolj nizanje slik 
nekdanjih časov, kot pa odrsko delo. Rdeča nit drame je namreč kriza, prikaz vzrokov in posledic krize, ne 
pa zgodba, rast in padec nasprotujočih si sil kot običajno. Tudi zaradi tega igra ni mogla ogreti gledalcev. 
Krizo dojemajo gledalci zaradi tega bolj razumsko kot čustveno. 
Avtor je pisal igro v času, ko je nastajala težnja po kolektivni drami, zato nosi njegovo delo vse dobre in sla-
be strani tega hotenja. Dobre zaradi naprednosti, poguma, nekaterih ostro izdelanih likov (ravnatelj, poslan-
ski kandidat, invalid) in spretnih dialogov - slabe zaradi dramske nestrjenosti oz. raztrganosti obravnavanega 
problema. 
Režiser Paternost in igralci so se lotili študija z vso resnostjo. Uspelo mu je razgibati množico začetnikov in 
dati posebnim prizorom potreben poudarek. Motila je le karikiranost delničarjev v drugi sliki, odrsko najbolj 
uspel prizor pa je bil spopad z Orjuno v tretji sliki. 
Vse zahtevnejše vloge so bile zadovoljivo zasedene. Izstopali so: ravnatelj, igral ga je K. Malovrh, ki je po 
24. letih spet nastopil v Krizi. Njegov lik ravnatelja je bil poosebljena logika kapitalizma. Tudi Dušanu Šenli-
bu, ki je igral invalida, se je posrečilo ohraniti delavsko barvo. Čeprav je njegov položaj težak, ni izgubil smis-
la za humor. Bil je pravo nasprotje cmeravih, božjepotnih prosjakov. Nadalje je ugajal razgibani, odločni,  
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revolucionarni Fakin, karakteristični poslanski kandidat Štempihar, urednik, obe delavki in v manjši meri 
delavci v skupinskih prizorih." 

Zasedanje prvega kongresa delavskih prosvetnih društev Svoboda (Golouhova Kriza), Zasavski vestnik, št. 
35, 4. 9. 1952 

 

Maja 1953 so Zagorjani organizirali festival DPD Svobod okraja Trbovlje. Poleg pevskih zborov in godb na 
pihala so nastopile tudi gledališke skupine: Svobode II Trbovlje s komedijo B. Krefta Kreature, Svobode I 
Hrastnik z Molierovo komedijo Prevarani soprog, Svobode Loke-Kisovec s komedijo B. Nušića Gospa minis-
trica, Svobode Radeče z dramo J. Gowa, A. D´Usseaua Globoko so korenine, Svobode Center Trbovlje z 
dramo J. Priestleya Inšpektor na obisku, Svobode Zagorje s Celjskimi grofi B. Krefta in Svobode II Hrastnik z 
dramo J. Knittla Via Mala.  

 

V jubilejnem tednu občine Trbovlje 1954 ob 30-letnici razbitja Orjune, 100-letnici ustanovitve občine Trbovlje 
in 150-letnici trboveljskega rudnika, so sodelovale med drugimi tudi gledališke skupine. Igralska družina 
Svobode Center je zaigrala Cankarjeve Hlapce v režiji K. Malovrha, Svobode Zasavje Maturo v režiji Silva 
Kusterja  in Svobode Dobrna Metež v režiji I. Golje.  

 

Izvedbo štirih gledaliških predstav na I. dramskem festivalu trboveljskih gledaliških skupin je ocenila 
Joža Zagorc. 
"V počastitev dneva republike leta 1955 je teden dni pred praznikom potekal I. dramski festival trboveljskih 
DPD Svobod. Na njem so sodelovale štiri gledališke skupine: Svobode Center, Svobode II, Svobode Zasavje 
in Svobode Dobrna. Vse štiri dni je bila dvorana polna. 
Višek je vsekakor predstavljalo klasično delo E. O'Neilla Anna Christie v izvedbi igralske družine Svobode 
Center. Režiser Franci Jarc je v svojem prijemu ostal v konceptu, kar je škodovalo zlasti nosilki glavne vloge 
Anici Vrtačnik. Odlična zasnova v prvem dejanju ni dovolj zrasla v suverenost ponižane in razžaljene Anne, 
ki ukroti očeta in snubca do poslušanja in upoštevanja, do groze pred veličino ženske, ki sta jo idealizirala, a 
imela za poprečno. Od tu do spodrsljaja v Annin sentiment ni bilo daleč in le prefinjenosti igralkinega opusa 
se ima režiser zahvaliti, da je ostal lik cel, četudi je bil nalomljen.   
Karlo Malovrh kot stari Chris Christopherson je s potrebno vitalnostjo podal lik starega pomorščaka, ki se mu 
niti v starosti povsem ne odkrije dolžnost očetovstva. Njegov odnos do Anne je bil v pravih merah. 
Mat Burke Francija Jarca, kot podoba novega sveta na morju in v življenju, ki pa še ni prebolel starih pred-
sodkov, je bil za Anno dovolj vabljiv partner in premalo suveren ideal. Igralec ni šel iz sebe, čeprav je v detaj-
lih pokazal, da bi to zmogel. Igrati v lastni režiji je praviloma zelo zahtevno in nikoli priporočljivo. 
Martly Owenova je bila tako življenjska in igralsko zaokrožena, tako enovita in dognana, da Mici Bizjakovi 
lahko ob tej kreaciji samo iskreno čestitamo. Mica Bizjakova je - to lahko trdimo - velika igralka. Oba krčmar-
ja (Plavšak, Bigman) nista prešla stereotipnosti, medtem ko je raznašalka časnikov Ivica Jarc odlično barvala 
predmestni ambient. Izredna talentiranost in rutina igralcev je zabrisala tu in tam neizdelano mizansceno.  
Scena je nihala med nakazovanjem in realizmom, kar je škodovalo zaokroženosti. Vendar taka kot je, bi 
dokaj pridobila z malenkostnimi dodatki. Slušni efekti so bili ustrezni in dovolj jasni. 
Igralska družina Svobode II se je predstavila z J. P. Sartrovo Hvalevredno vlačugo. Moderno gledališko delo, 
dovolj pomembno, ki pa ga je publika dojemala bolj pod geslom vlačuge kot pa tistega, kar je na njej hvalev-
redno. Vsekakor je mlada družina dokazala pomembnost svojega obstoja in zasluži priznanje. 
Gostiteljica Svoboda Zasavje je razveselila z Golarjevo Vdovo Rošlinko. Režiser Silvo Kuster bi mirne duše 
lahko dovolil svojim težnjam za burko še več razmaha. Pridobila bi Manica in Tončka in celotno delo na plas-
tičnosti. Posebej je treba dati priznanje vdovi Rošlinki (Sabina Kajnikova), Balantaču (Alfonz Praunseis) in 
snubcu (Vencelj Miklavčič), ki je bil prav folklorno jasen in sočen. 
Svoboda Dobrna je žal za svoje sile segla previsoko po Cankarjevem Kralju na Betajnovi. Igralski skupini 
svetujem, naj se oprime ljudske igre, da bo razživila in diferencirala svoje vrste, pa bo uspela." 

Povzeto po Rezultati I. dramskega festivala trboveljskih DPD Svobod, Zasavski tednik, 10. decembra 1955, 
Joža Zagorc 

 Polpoklicno gledališče v Trbovljah 
V prvih povojnih letih so poleg poklicnih gledališč nastajala v večjih slovenskih mestih (Koper, Ptuj, Jesenice, 
Kranj) polpoklicna gledališča. V zapisih Zasavca o delovanju Sindikalnega gledališča naletimo na posredne 
in neposredne omembe namena, da tudi ta skupina (leta 1949 poimenovana Centralno sindikalno gledališče 
in leta 1952 Mestno gledališče) preraste v polpoklicno gledališče.  
Posredno je polpoklicno gledališče omenjeno že leta 1948, ko Zasavski zapiše: "Poskrbeti bo treba, da bo 
gledališče razpolagalo z večjim številom stalnih moči. Manjka predvsem mladih moških igralcev. Poleg tega 
so igralci preveč obremenjeni z drugimi funkcijami, zato trpi reden potek vaj ter s tem zavlačuje študij igre." 
Še istega leta pa že neposredno: " Menimo, da je današnje Sindikalno gledališče le nekaka prehodna sto-
pnja k stalnemu gledališču, ki bo imelo vsaj del sodelujočih honoriranih." 
 



28 

bilo je gledališče-oris-2 

Oktober 2013 

 
V letu 1950 med drugim beremo: "Z novo sezono 1950/51 bomo imeli tudi v Trbovljah polpoklicno gledališče 
kakor drugi industrijski centri. Zaradi velikih nalog, ki stoje pred trboveljskim gledališčem, je nujno, da dobi 
najmanj tri stalne, plačane moči. Potrebni so stalni upravnik, tehnični vodja in pisarniška moč. To je najmanj 
glede na to, da bodo tedensko dve do tri predstave." 
Naravnanost k polpoklicnemu gledališču od samega začetka v neki meri kaže Sindikalno gledališče z orga-
niziranostjo (predsednik/upravnik, umetniško vodstvo, režiserski zbor), usmerjenostjo repertoarja v kakovost-
na gledališka dela in v danih pogojih za njihovo kar najboljšo izvedbo, z repertoarjem za predsezono in novo 
sezono, z izdajanjem gledališkega lista, a tudi z imenom Mestno gledališče.  
V uvodu ocene prve premiere v sezoni (komedija Dobričanina Skupno stanovanje) piše, da je dramska sek-
cija Svobode Center program za sezono 1955/56 zastavila dokaj široko in zahtevno in da je prav slediti nje-
nim prizadevanjem, ker bo le tako ob koncu sezone mogoče ugotoviti, kako bo zmogla delovati kot jedro 
igralskega ansambla novoustanovljenega Mestnega gledališča v Trbovljah. Ali je avtorica članka v Zasavcu 
J. Zagorc merila na ustanovitev polpoklicnega gledališča v Trbovljah? 
Zamisel o polpoklicnem gledališču je načel neznani dopisnik Zasavca julija 1957. V članku Polletni obračun 
Delavskega doma T. L. med drugim odgovarja dopisniku, a ne izključuje povsem možnosti za njegovo usta-
novitev.  
V knjižici 20 let Delavskega doma Trbovlje izvemo na strani 34, kako je bilo s trboveljsko željo po polpoklic-
nem gledališču. "Prvotnega predloga, da bi v Domu ustanovili polpoklicno gledališče, ni bilo mogoče izpeljati. 
Prav v času priprav na otvoritev Doma je bila v teku reorganizacija kulturnih zavodov in drugih institucij. Do 
takrat delujoča polpoklicna gledališča (Ljubljana, Koper, Ptuj, Jesenice, Kranj) so bila ukinjena v skladu z 
novo smerjo razvoja gledališke dejavnosti v Sloveniji. Zaradi tega tudi v Trbovljah ni bilo ustanovljeno polpo-
klicno gledališče, čeprav je bil program gradnje in razporeditev prostorov sprejet prav na temelju predhodne-
ga stališča domačih organov in občanov, da naj bi v Delavskem domu delovalo stalno polpoklicno gledališ-
če." 

 

NOVI DELAVSKI DOM  
Slovenska amaterska gledališka dejavnost je do leta 1956 doživela količinski, predvsem pa kakovosten raz-
cvet. Preseženo je bilo diletantstvo, ki je vladalo med obema vojnama na mnogih odrih različnih društev. To 
ne velja za trboveljske gledališčnike, saj so že pred 2. vojno uprizarjali kakovostna gledališka besedila doma-
čih in tujih avtorjev. S to usmeritvijo so še odločneje nadaljevali po koncu 2. vojne. A pri izbiri sodobnih gle-
daliških besedil, predvsem pa pri njihovi izvedbi, so bili ovirani zaradi majhnosti in zastarelosti odra starega 
Delavskega doma. Zato so nestrpno pričakovali dograditev novega ter v njem prostornega in sodobno opre 
mljenega odra. Dočakali so. Ob 10. uri dopoldne, 29. 11. 1956, je bila otvoritev doma, isti dan ob 19.30 pa 
gledališčnikom dodeljena čast, da so v njem odigrali slavnostno predstavo Cankarjevih Hlapcev. 

 
Dobrega pol leta po otvoritvi Doma Zasavski objavi dva članka. V prvem Joža Zagorc kritično piše o organizi-
ranosti in delovanju kulturno-prosvetnih društev in njihove zveze ter delovanju Delavskega doma, nepodpi-
sani avtor pa v drugem predvsem o gledališki dejavnosti. Obema dopisnikoma je odgovoril Tine Lenarčič, 
tajnik upravnega odbora Delavskega doma, v članku Polletni obračun Delavskega doma.  
Kritične misli in predlogi v prispevku Jože Zagorc: "29. novembra bo eno leto, odkar je Delavski dom izročen 
svojemu imenu - nuditi primerne prostore predvsem domači in tudi tuji kulturni dejavnosti. Zaključujemo prvo 
sezono, pa je prav, če se kritično ozremo na izvršitev tega namena. Glavna napaka, ki se v Trbovljah pojav-
lja že vrsto let, je stihijska kulturna politika. Letos je odveč očitati vodstvom Svobod, saj je bil ustanovljen 
Občinski svet Svobod in prosvetnih društev, ki naj bi koordiniral delo. Toda do danes še ni bilo opaziti, da bi 
to telo to počelo. Strokovni kader (režiserji) je še vedno neenakomerno razporejen. Posledica: društva delajo 
napake že pri izbiri gledaliških del za uprizoritev. Časovna razporeditev je nesmotrna (dve domači prireditvi 
na en dan). Zato prireditve izvesti v dnevih s slabim filmskim programom kinematografov oz. v dneh, ko vrti 
filme samo en kinematograf. Prepogosta so gostovanja tujih skupin v Delavskem domu. Uprava Doma bi 
morala koordinirati nastope domačih ansamblov in jih smiselno dopolnjevati s predstavami gostov, a zagoto-
viti mu je treba možnosti, da polno zaživi in nam nudi to, kar smo od njega pričakovali. Posebno poglavje je 
obisk domačih kulturnih prireditev vodilnih ljudi. 
Trbovlje je dolina talentov: pevskih, igralskih, slikarskih idr., Trbovlje so aktivne v gospodarskem življenju. V 
Trbovljah je treba omogočiti kulturi, da polnejše zaživi." 

Misli o trboveljski kulturni politiki, Zasavski tednik, št. 24, 8. 6. 1957, Joža Zagorc 

 

Neznani dopisnik Zasavca takole razpreda svoja razmišljanja. 
"Morda ne bi bilo napačno izvesti anketo, pri kateri bi sodelovali trboveljski, morda tudi drugi, dramski ustvar-
jalci, da povedo, kako naj bi izgledala prihodnja gledališka sezona; ne samo v Delavskem domu, temveč pri 
vseh trboveljskih Svobodah. Nemoteno delo v novi sezoni bomo dosegli, če bomo pravočasno izmenjali mis-
li, odstranili dosedanje pomanjkljivosti in pripravili pogoje za uspešno delo.  
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Dramska dela naj bi se nizala druga za drugo od septembra dalje. Kako to doseči? Mnogo se je pred leti 
govorilo o polpoklicnem gledališču. Verjetno bi ta oblika ustrezala delu gledališča v Delavskem domu. Malo 
pa je upanja, da bi oder zbral skupino dramskih ustvarjalcev (poklicnih in amaterjev), ki bi z vzajemnim 
delom zadostili zahtevam, ki jih opredeljuje osnutek uredbe o ustanavljanju polpoklicnih gledališč. Da bi bilo 
letno čim več kakovostnih premier, bi moralo sodelovati več skupin igralcev hkrati, to pa bi bilo mogoče le, če 
bi se zbrali ob skupnem delu kakovostni igralci vseh trboveljskih Svobod, okrepljeni s poklicnimi igralci in 
režiserji. Kljub temu pa bo še vedno treba misliti na gostovanja drugih poklicnih in amaterskih gledališč. 
S takim ukrepom bi se oslabile druge Svobode v korist osrednjemu gledališču, a morda bi okrepile svoje 
delo, poiskale nove talente in jih usposobile za vstop v centralno gledališče, ki bi s tem postajalo kvalitetnej-
še in zmogljivejše. Poskrbeti bo treba tudi za ustrezne gledališke tehnične kadre: elektrikarje, mizarje, slikar-
je idr. 
Poraja pa se vprašanje vzdrževanje tolikšnega aparata. Samofinanciranje gledališča ni možno, zato bodo 
potrebne dotacije občine, družbenih organizacij in podjetij. Sredstva pa bodo potrebna tudi za formiranje gle-
dališke garderobe, opremo delavnice za izdelavo kulis in druge odrske opreme. 
Urediti je treba upravljanje Delavskega doma oz. uskladiti dosedanje različne težnje med upravo doma in 
Svobodo Center. Vse navedeno ne velja samo za gledališče, zato naj bi tudi druge sekcije, ki bodo delovale 
v Delavskem domu, sodelovale pri evidentiranju problemov in pri njihovem razreševanju. 
To niso vse težave, ki jih moramo rešiti pred novo sezono. Kolikor jih bomo, toliko uspešnejše bo delo v novi 
sezoni, ki bo upravičevalo obstoj novega Delavskega doma." 

Pravočasno rešimo probleme za bodočo gledališko sezono, Zasavski tednik, št. 30, 20. 7. 1957  

 

Lenarčičev odgovor na članka. 
Tine Lenarčič, v odgovoru na članka, se strinja, da se na pragu nove sezone spregovori o začetnih uspehih 
in neuspehih Delavskega doma. Nato navaja številke o številu prireditev in obiskovalcev, o izkoriščenosti 
prostorov Doma, ki niso bili stoodstotno izkoriščeni. Vzroke vidi v tem, da jih domača društva niso uporabljala 
v zadostni meri, a tudi zato "ker Trboveljčani iz različnih razlogov niso vedno zadovoljivo obiskovali prireditev 
domačih društev." Za večjo izkoriščenost kapacitet je uprava Doma navezala stike z zunanjimi skupinami, da 
dopolnijo in poživijo domačo kulturno dejavnost. 
K članku Jože Zagorc Misli o trboveljski kulturni politiki je zapisal: " Prizadevanjem Doma je zamerila, da so 
gostovanja prepogosta in da so zakrivila slab obisk domačih prireditev in da premalo skrbi za njihovo primer-
no propagando. To je naloga vsakega društva samega. Večja povezanost med društvi, sodelovanje društev 
z delovnimi organizacijami in šolami bi zagotovilo nove in stalne obiskovalce. 
Lansko leto je uprava Delavskega doma poslala poziv vsem domačim ter zasavskim kulturno-prosvetnim 
društvom in Svobodam, da pravočasno sporočijo dela in nastope v Domu. Odziv je bil klavrn. 
Delavski dom je bil zgrajen za redno in razgibano kulturno življenje v njem. Če pa je nastala v delu domačih 
društev praznina, je prav, da jo je uprava Doma zapolnila, pa čeprav z gostovanji. Mar naj prazne dvorane 
vse leto čakajo na dve do tri gledališke premiere domačih kulturnih društev? Prav je, da Trboveljčani vidijo v 
domu tudi slovenske operne, dramske in instrumentalne umetnike." 
Članek nepodpisanega avtorja Pravočasno rešimo probleme za prihodnjo gledališko sezono, komentira 
takole: "Zopet naj bi bila uprava Delavskega doma kriva, če gledališka sezona ne bo dovolj bogata. Člankar 
skuša nakazati, kako rešiti težave gledališke skupine Svobode Center, ki zahtevajo izdatno pomoč pri njiho-
vem odpravljanju. Če je bilo delo sekcije v pretekli sezoni neuspešno, ni kriva uprava Doma. Velik del krivde 
za slab obisk domačih prireditev je treba iskati tudi v nenačrtnem delu trboveljskih kulturnih skupin. 
Delavski dom vodi in upravlja družbeni organ - upravni odbor, ki ga je imenovala občina Trbovlje. DPD Svo-
boda ima v Domu v najemu ustrezne prostore za svoje sekcije in upravo, a ne upravlja doma. Delavski dom 
je ustanova s samostojnim financiranjem. 
Pisec piše o nesoglasjih, ki ovirajo, ali celo onemogočajo delovanje te ali one sekcije. Upravnemu odboru ni 
znan noben takšen primer. Upravni odbor je dokazal najboljšo voljo in željo, da se kulturno življenje v Domu 
razvije do največjih možnosti v korist vseh. 
Še o polpoklicnem gledališču. Pogoji za ustanovitev polpoklicnega gledališča v Trbovljah za zdaj niso dani, 
razmišljati pa je treba, ali je mogoče te pogoje ustvariti." 

Polletni obračun Delavskega doma, Zasavski tednik, št. 34, 17. 8. 1957, T. L. 

 

Iz različnih razlogov (verjetno tudi zaradi pešanja dejavnosti trboveljskih DPD Svobod, razen Svobode Cen-
ter in delno Svobode II) pri organizaciji kulturnih prireditev in organiziranosti gledališke dejavnosti v Trbovljah 
ni prišlo do bistvenih sprememb.  

 

RTV Ljubljana je na odru Delavskega doma pripravljala in neposredno prenašala za jugoslovansko TV mre-
žo nekaj glasbeno zabavnih oddaj. Ob pripravi ene izmed njih je nekdo dejal: "Če bi imel oder kolesa, bi ga 
že zdavnaj odpeljali v Ljubljano." 
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GLEDALIŠČE SVOBODE CENTER V NOVEM DELAVSKEM DOMU 

NAJLEPŠI DEL POTI  
Gledališčniki so se vselili, v primerjavi s starim Delavskim domom, v razkošne prostore novega Doma: 
velik in dobro opremljen oder, manjši prostor ob levi strani odra za tonsko tehniko, večji prostor nad dovozno 
rampo za shranjevanje odrskih rekvizitov in arhiva, galerije na levi strani za shranjevanje odrskega pohištva 
in večjih rekvizitov, v pritličju severnega dela zgradbe dve manjši in dve večji garderobi za igralce, v prvem 
nadstropju sobo za vaje, seje, za shranjevanje spominskih plaket, priznanj in arhiva.  
DPD Svoboda Center (v pritličju je imelo sobo - pisarno) zase in za svoje sekcije ni plačevalo najemnine za 
prostore, niti za ogrevanje, razsvetljavo in vodo. Člani gledališke skupine so se v domu počutili kot doma; 
vanj so lahko vstopali ob vsakem času, k čemur je pripomogel razumevajoči dolgoletni hišnik Franc Petretič. 
Novi Delavski dom je omogočil gledališču ugodne delovne pogoje, a hkrati povečal zahteve po kakovostnih 
gledaliških predstavah. V Trbovlje so gostovala poklicna gledališča, zato je v repertoar uvrščalo kakovostna 
gledališka besedila in težilo k njihovi kakovostni izvedbi. S tem je z gostujočimi poklicnimi gledališči sestav-
ljalo celoto in nudilo širokemu krogu gledalcev umetniško doživljanje. Kakovostno besedilo in njegova kako-
vostna izvedba sta bili pred količino premier v sezoni. 

 

V repertoarju od leta 1956 do 1976 imajo največjo težo gledališka dela za odraslo občinstvo: Dnevnik Ane 
Frank, Giocondin nasmeh, Hiša na robu mesta, Hlapci, Kralj na Betajnovi, Krčmarica Mirandolina, Na koncu 
poti, Švejk v drugi svetovni vojni, Vojak Tanaka, le nekaj "ideološko obarvanih" Irkutska zgodba, Ptiči brez 
jate, Rojstvo v nevihti, Svet brez sovraštva. 
Med igrami z vedro vsebino so bile uprizorjene komedije Bosa v parku, Direktorjev rojstni dan, Dobrodošla, 
miss Agata, John ljubi Mary, Sreča na upanje, Trinajst jih bo, Večna lovišča, a nobena burka. 
Igre za mladino in z mladimi igralci za predšolsko in osnovnošolsko mladež, so poleg iger prigodnic, uprizor-
jenih v času novoletne jelke (bilo jih je nad 20 in med njimi Mucin dom, Najlepša roža, Kekec, Hura soncu in 
dežju, Plešoči osliček, Pošta balon, Dedek Mraz in škratje, Zgodba o dedku Mrazu, Sanke dedka Mraza, 
Zavržena knjiga, Trije snežaki) z obvezno prisotnostjo dedka Mraza s spremstvom, ob nekaj igrah s pravljič-
no vsebino (Sneguljčica, Mogočni prstan, Rdeča kapica, Zvezdica Zaspanka), obogatile repertoar z življenj-
sko tematiko in problematiko otrok in mladostnikov (Pikica in Tonček, Ptički brez gnezda, Jezusovi apostoli, 
Tajno društvo PGC). Več del obravnava stresna doživetja mladih med vojno in po njej (Tvegana pot, Deček  
z dvema imenoma, Jezusovi apostoli). Režiserji teh del so bili Geni Rak, Anica Kužnik, Rosanda Šarlah, Jelo 
Potočan in Jani Kužnik. Pri nekaj igrah je prispeval opazen glasbeni delež Jože Skrinar.  
Posebno poglavje repertoarja predstavljajo igre za mladostnike in z mladimi igralci, dijaki trboveljske gimna-
zije, ki ga zaznamuje režiser Rado Češnovar (Neopravičena ura, Začenjamo živeti, Sreča na upanje idr.)  

 
Obdobje od režije Cankarjevih Hlapcev za otvoritev novega Delavskega doma leta 1956 do režije Cankarje-
vega Kralja na Betajnovi za 10. srečanje gledaliških skupin Slovenije v Murski Soboti leta 1967, smemo gle- 
de osrednjih besedil, ki jih je sam ali s sodelavci uvrstil v repertoar, in tudi režiral, imenovati Malovrhovo 
obdobje. Podobno lahko opredelimo obdobje Sindikalnega gledališča kot Paternostovo, obdobje od leta 
1980 do 1987 pa Čibejevo obdobje. 

 
Veliko gradiva (fotografij

12
, plakatov, gledaliških listov in časopisnih člankov) iz obdobja 1956-1976 omogoča 

dokaj stvarno presojo izvedbe gledaliških del. Časopisna poročila so predvsem o predstavah, ki so se uvrsti-
le na revije, srečanja ter na festivale doma in na tujem. O njih več v posebnem poglavju.  
Omenimo le nekaj najznačilnejših novosti uprizoritev. Bistvene spremembe doživi zunanja podoba predstav 
na prostranem in sodobno opremljenem odru novega Delavskega doma.  
Prehod z odra v starem Delavskem domu na novega, zaradi velikosti in drugih posebnosti, je igralcem in 
tehničnim sodelavcem na začetku povzročal nekaj težav. Scena je morala biti precej večja v vseh razsežnos-
tih. Igralci, prej navajeni kratkih premikov po njej, so se morali privaditi obvladovanju večjega odrskega pros-
tora, zaradi večje razdalje od gledalcev (med odrom in gledalci je bil prostor za orkester) in zaradi slabše 
akustike nekaterih mest na odru, so morali razločneje in glasneje govoriti, zaradi oddaljenosti šepetalke, ki je 
bila za portalom, so morali več storiti za obvladovanje besedila ipd. Po nekaj predstavah so bile te težavice 
premagane. 
Vrtljivi oder z veliko napako: močan hrup ob vrtenju (slišen v dvorano tudi ob spuščeni železni zavesi), so 
uporabili pri uprizoritvi Brechtovega Švejka, Ingoličevi igri Deček z dvema imenoma in pri nekaj prireditvah 
ob novoletni jelki.  
 

                                                      
12

 Največ posnetkov je opravil Foto Trbovlje p.v. Milana Cerinška, nekaj Foto Weiss, kasneje še Foto Zagorje, a tudi gle-
dališčniki sami. 
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Scenografija postopoma prehaja od realizma k ustreznemu sodobnemu likovno-estetskemu in funkcional-
nemu oblikovanju prizorišča z najnujnejšimi elementi, pohištvom in drugo opremo (tudi zaradi hitrejše menja-
ve prizorišč brez daljše prekinitve dogajanja). Ustrezno dramsko vzdušje sta zagotavljali odrska razsvetljava 
in glasbeno-zvočna oprema. Omenjene značilnosti so najprej uveljavljene pri igrah Trinajst jih bo, John ljubi 
Mary in Direktorjev rojstni dan. Scenografi niso znani. 
"Domače" scenografe je vzpodbudil arh. Sveta Jovanović s sceno Kaiserjevega Vojaka Tanake in Marin-
kovićeve drame Na koncu poti, da so začeli iskati sodobnejši zunanji videz gledališke predstave, temelječe 
na vsebini besedila in sodobnih trendih v scenografiji. Scena za Brechtovega Švejka, uprizorjenega 1960, že 
kaže na njegov vpliv.  
Sveta Jovanović je leta 1961, v sodelovanju z Vladimirjem Rijavcem, insceniral najuspešnejšo predstavo v 
zgodovini gledališčnikov Svobode Center, Matkovićevo Na koncu poti.  
Fotografije iger Vohunka 907, Pesem o morju in zvezdah, Najlepša roža, Tajno društvo PGC, Hiša na robu 
mesta, Hura soncu in dežju, Irkutska zgodba, Začenjamo živeti, Svet brez sovraštva, Plinska luč, Županova 
Micka, Kralj na Betajnovi, Zvezdica Zaspanka, Giocondin nasmeh, Pikica in Tonček kažejo na scenografski 
napredek. Večino scen je zasnoval Jelo Potočan (njegov najboljši izdelek je scena za Irkutsko zgodbo); izde-
lali so jo odrski delavci p. v. Cveta Lobnikarja, scensko razsvetljavo, ki je postajala zaradi izkušenj od pred-
stave do predstave ustreznejša, pa sta največkrat oskrbela Vinko Kovačič in Stane Kornes. 
Kostume, ki so si jih zamislili pogosto režiserji ali igralci sami, so za nekatere igre izposojeni pri Prosvetnem 
servisu (Vojak Tanaka), Triglav filmu (Švejk v drugi svetovni vojni) in v SNG Drama (Na koncu poti), večkrat 
pa so igralke in igralci uporabili kar svoja ali pri znancih izposojena oblačila; nekaj novih je sešila, nekaj pri-
lagodila Angela Seme. 

 
GSC je leta 1961 proslavilo 40-letnico delovanja s predstavo drame M. Matkovića Na koncu poti, z razstavo 
dokumentov o prehojeni poti, z družabnim srečanjem članov, sodelavcev in povabljencev ter s podelitvijo 
Linhartovih priznanj Zveze DPD Svoboda Slovenije, leta 1966 pa s predstavo Linhartove komedije Županova 
Micka in z izdajo zgibanke 45-letnico dela. 

 
V letu 1964 je RTV Ljubljana posnela igro Irkutska zgodba (priredba in režija J. Drozg) za nagrado za uspe-
šen nastop na reviji igralskih skupin Slovenije v Novem mestu in na festivalu amaterskih gledališč Jugoslavi-
je na Hvaru. Na TV ekranih se je pojavila v prvomajskih dneh kot uvod k praznovanju 40-letnice zloma Orju-
ne. 

 

Karlo Malovrh, režiser drame Na koncu poti, je na nekem posvetovanju režiserjev takole predstavil študij 
omenjene drame. 
"Ko sem prejel besedilo iz Ljubljanske Drame (bil je že močno črtan), sem ga s pomočjo nekaterih naših čla-
nov še temeljiteje črtal, tako je ostalo, kar je bistveno. Morda prav zaradi tega tudi naš uspeh. Študij je bil  
dolgotrajen. Posamezne prizore smo vadili velikokrat. Predvsem smo delali po kadrih. Pri marsikaterem pri-
zoru smo obstali in razpravljali o možnosti situacije in interpretacije. Dostikrat so se naša mnenja križala, a 
vedno so dala dobre rezultate. Iskali smo in tudi našli rešitev. Predvsem smo klesali temeljne kamne. Igral- 
cem sem pustil veliko svobode. Nikoli jim nisem vsiljeval svojega mnenja, pač pa sem z napotki in razgovo-
rom skušal od njih dobiti to, kar sem želel. Ko smo tako obdelali posamezne dele, smo predstavo sestavljali 
v celoto. Zdaj so se pokazale nekatere slabosti dela po kadrih, ker smo včasih premalo mislili na celoto. A 
vse se je kmalu uglasilo in vsak prizor smo prilagajali tako, da je nastala harmonična celota. Ne trdim, da 
smo vedno zadeli pravo struno, toda vložili smo vse sile, da bi se čim bolj približali kakovosti v vseh pogledih. 
Potrebno skrb smo posvetili odrski govorici in dikciji. S posebno prizadevnostjo smo se lotili tudi scene, ki sta 
nam jo izdelala arhitekt Sveta Jovanović in scenograf Vlado Rijavec. Tudi z lučjo smo se precej ukvarjali. 
Vse scenske učinke smo posneli doma. Uspehi, ki smo jih dosegli, niso naključni, pač pa so plod napornega 
dela in predvsem vztrajnosti. Vsa priznanja, ki smo jih prejeli, pa so nam spodbuda za nadaljnje delo." 
Malovrhove besede povedo skoraj vse, kar zadeva študij dramskega besedila in njegovo opremo, a tudi 
zakaj je bilo za GSC prav obdobje 1956-1969 najuspešnejše. 
Celovito presoditi uspehe v tem obdobju ni preprosto. Zagotovo je šlo za vrsto dejavnikov, ki so se medse-
bojno prepletali, se dopolnjevali. Nanizali bomo le tiste, ki so po našem mnenju največ prispevali k uspehom. 
- Obdobje 1956–1969 je bil čas hitrega vsestranskega razvoja slovenske družbe. Družbene razmere so ugo-
dno vplivale na življenje in delo, tudi na posameznika, in na njegovo ustvarjalnost. Prostovoljno, predano 
delo je rastlo iz veselja, iz ljubezni do področja, iz veselja in potrebe po druženju, po skupnem ustvarjanju.  
- Slovensko gledališko ljubiteljstvo je v tem času doživljalo kakovosten razvoj. Zaznamovali so ga številni 
seminarji, posveti in tečaji za gledališke ustvarjalce (predvsem za režiserje in igralce), izhajala je strokovna 
literatura za samoizobraževanje, vrstile so se revije in srečanja. Konkurenca za uvrstitev nanje je bila iz leta 
v leto številčnejša in kakovostnejša. 
- Novi Delavski dom je skupini omogočil nove delovne (prostorske in tehnične) pogoje, celo boljše kot v veči-
ni slovenskih poklicnih gledališč, hkrati pa povečal zahteve po kakovostnih gledaliških predstavah.  
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- Gledališčniki so si ogledali marsikatero predstavo poklicnih gledališč v Ljubljani (Drama, Mestno gledališče) 
in nekatere uvrstili v svoj repertoar (Irkutska zgodba). A poklicnih gledališč niso slepo posnemali, nasprotno, 
iskali so svoj, drugačen pogled na besedilo. Predvsem jih je zanimala človeška plat zgodbe, manj zunanja.  
- Z nasveti so jim pri izbiri gledaliških besedil stali ob strani znani slovenski gledališki strokovnjaki, zlasti Loj-
ze Filipič, dramaturg Mestnega gledališča Ljubljanskega. 
- Priprave za sodelovanje na revijah, srečanjih in festivalih so vzpodbujale k izbiri kakovostnih gledaliških 
besedil, k še večji zagretosti pri študiju in še ustreznejši tehnični opremi predstave.  
- Novinarski prispevki v lokalnih in republiških časopisih o uspehih so pozitivno vplivali na kakovostno rast 
gledališkega ansambla. 
- Kultura, in z njo gledališka dejavnost, je imela v trboveljski občini ustrezen položaj in dokaj urejen sistem 
financiranja. Udeležbo na festivalih so finančno podprli matično društvo DPD Svobode Center, Občinski svet 
Svobod, Občinski ljudski odbor Trbovlje, a tudi Republiški Svet Svobod in prosvetnih društev Slovenije.  
- Trboveljske delovne organizacije (zlasti Rudnik in Cementarna) so večkrat pomagale skupini z brezplačnimi 
prevozi kulis in nastopajočih, s plačanimi dopusti članov gledališke skupine, udeležencev na revijah, srečan-
jih in festivalih, celo nastopajočim na dopoldanskih predstavah za šolsko mladino ob novoletni jelki. 
- Prostori v Delavskem domu so bili vedno na voljo gledališki skupini za njeno dejavnost, in to brezplačno. 
- Skupina je nadaljevala in nadgrajevala bogato predvojno in povojno gledališko tradicijo. Gledališki kolektiv 
je bil sestavljen: 
- iz preizkušenih, umetniško dozorelih režiserjev (Karlo Malovrh, Milko Rak, Geni Rak, Franci Jarc, Rado 
Češnovar), ki so se jim pridružili mlajši  
- iz igralcev z dolgoletnimi izkušnjami (Mica Bizjak, Anica Pajk, Anica Kužnik, Ivica Jarc, Franci Jarc, Ivko 
Pleskovič, Silva Pleskovič - Matkovič, Štefi Šuštar, Robert Plavšak, Ivo Pinterič, Drago Cvikl), pridobljenih z 
vlogami v kakovostnih gledaliških besedilih. Mlajšim (Franci Štojs, Marja Kužnik, Jani Kužnik, Marta Štojs, 
Mariča Panko, Franc Panko, Ivan Lazar, Minka Lazar, Jelo Potočan, Vojko Kovač, Tine Šuper, Jure Krasnik, 
Adam Brečko, Marjetka Brečko) so pomenili vzgled. Večkrat so se jim pridružili igralci trboveljskih gledaliških 
skupin, ki so prenehale z delom (Marija Uršič, Tone Koren, Franci Princ, Rudolf Tratar, Janez Oberžan, Robi 
Rožaj idr.) 
- Igralci so veliko napora, poleg študija vloge, namenili tudi temeljitejšemu znanju besedila in pravilni ter raz-
ločni izreki. Zanju sta poskrbeli lektorici Marija Janežič in Slava Gulič. 
- Vzpodbudno so na igralce vplivala tudi priznanja, ki jih je prejela skupina in posamezniki. 
- Gostujoči in "domači" scenografi so s svojimi zamislimi poskrbeli za sodobno funkcionalno in likovno ustre-
zno prizorišče, usklajeno z dramskim besedilom  
- Pomemben delež h kakovosti predstav so prispevali s svojim odgovornim in ustvarjalnim pristopom številni 
sodelavci: inšpicienti, maskerke in maskerji, šepetalke, tonski tehniki, razsvetljevalci in odrski delavci.  
- Družabno življenje skupine (obisk bifeja Svobode Center skorajda po vsaki vaji, skromne pogostitve po 
premierah, izleti po Sloveniji ipd.) je utrjevalo njeno enotnost in pripomoglo k dobremu medsebojnemu razu-
mevanju.  

 
Družabno življenje skupine je krepilo njeno enotnost. Sodelujoči na vaji za igro so se skorajda vedno po njej 
"zatekli" v gostilno Svobode Center in v "lastni režiji" kaj malega popili ter poleg gledaliških premlevali tudi 
"negledališke" zadeve. Mnogokrat so se jim pridružili člani, ki niso bili v zasedbi. Gostilno je vodil Andrej 
Hauptman (za gledališčnike Andrejček) z ženo in sodelavkama. Tu so imeli gledališčniki "svoj" kot, če je bila 
skupina številčnejša, pa so zasedli "posebno" sobo. 
Pred odhodom domov je večkrat imela zadnjo besedo varčna Mica (ni bila Gorenjka). Če je v steklenici ostal 
požirek vina, ga je prelila v svoj kozarec in hudomušno dejala: "Bolje, da mene glava boli, kot da bi ostalo 
Andrejčku!"  
Pogosto so se v kotu okoli poldneva zbirali K. Malovrh, M. Rak, R. Češnovar, J. Potočan in še kdo (večkrat 
se jim je pridružil J. Skrinar, zborovodja Mepz Slavček), se pogovarjali o opravljenem delu, načrtovali novo, 
reševali tekoče probleme ipd. Ob enem izmed teh srečanje je nastalo tudi ogrodje scenarija za proslavo ob 
40-letnici KPJ.  

 
Po uspešnem in bogatem obdobju 1956-1969 GSC z uprizoritvijo 46 gledaliških besedil (za odrasle 26 in 20 
za mlade in z mladimi igralci), z devetkratno udeležbo na republiških in dvakratno na okrajnih srečan-
jih/revijah, s trikratno na zveznem Hvarskem festivalu, z dvakratno na festivalih v ZRN, je nastopilo obdobje z 
manj uprizorjenimi deli. Odrasla skupina je uprizorila le štiri, zato pa so bili dejavni mladi pod vodstvom neu-
morne Geni Rak in Janija Kužnika z uprizoritvijo desetih besedil, med njimi Zvezdica Zaspanka, Ptički brez 
gnezda, Sanke dedka Mraza, Trije snežaki.  
Od otvoritve novega Doma do praznovanja 55-letnice delovanja leta 1976 je skupina uprizorila 63 gledaliških 
besedil, od tega 32 za odrasle in 31 za mladino.  
Nihanja v ljubiteljski dejavnosti so normalen pojav, ki mu botrujejo različni vzroki: menjava generacij igralcev, 
vodij, režiserjev, delovne in družinske obveznosti, upad veselja do dejavnosti zaradi drugih sodobnejših oblik  
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in vsebin preživljanja prostega časa (zlasti mladine) drugačnih interesov, spremenjenih družbenih razmer 
ipd. To se je dogajalo tudi GSC. Poživitev dejavnosti so spodbudile priprave na 55-letnico delovanja leta 
1976 pod vodstvom Tineta Šuperja. Proslavili so jo z uprizoritvijo Cankarjevih Hlapcev, ki je združila izvajalce 
različnih generacij.  

 
ZADNJI ODSEK POTI KRATEK, VENDAR USPEŠEN  

Obdobje 1976-1987 zaznamujejo poklicni režiserji: Janez Drozg, Janez Jemec in Iztok Jereb. 
Po letu 1976 nastopijo v repertoarju novosti (zagotovo pod vplivom gostujočega režiserja Janeza Drozga) z 
gledališkimi besedili: B. Brecht Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, P. Kozak: Direktor, B. Behan: Talec, 
J. Kesselring: Arzenik in stare čipke, S. O’Casey, B. Nušić (Prihranjeni funt in Analfabet) v aktualizirani pri-
redbi J. A. Čibeja pod skupnim naslovom Kaj nam pa morejo ter F. Milčinski, G. Gluvić, priredba J. A. Čibej: 
Slovenska zabava (lepljenka: F. Milčinski - Beležke o kranjskem tepežu, G. Gluvić - Video klub). 
Uprizorjena so tudi sodobna gledališka besedila za mlade izvajalce in gledalce (Čarovnik iz Oza, Novoletni 
čire-čare, Vsi v Kranjsko Goro, Kam pa kam, volk), ki so jih odigrali člani Mladinskega gledališča pod vods-
tvom Anice Kužnik in Krasen cirkus Marjana Marinca v priredbi in režiji J. A. Čibeja.  

 
V vsem obdobju delovanja GSC sta bili le dve krstni uprizoritvi: prva leta 1960 predelanega dramskega 
prvenca, Hrastničana Vinka Trinkausa, Pesem o morju in zvezdah, druga leta 1979 Primoža Kozaka ljudska 
igra o slovenskih rečeh Direktor. (Na plakatu je zapisano: Prvič v slovenščini in prvič na odru.) 

 
Leta 1982 gledališka skupina ni pripravila predstave. Njeno spanje je prekinil Jože A. Čibej. Kaj je storil, opi-
še v gledališkem listu za predstavo Kaj nam pa morejo. Dolgoletnega "hišnega" režiserja Janeza Drozga je 
nagovoril nekako takole: "Naš častni član si, reši nas pajčevine in pozabe! Za nami je bolj ali manj prazna 
sezona brez večjega dela, obeti za letošnjo pa tudi niso nič boljši."  
Razgovor je obrodil žlahten sad. Jože A. Čibej je pod skupnim imenom Kaj nam pa morejo! prepisal in dopi-
sal enodejanki S. O’Caseya Prihranjeni funt in B. Nušića Analfabet. Delo je bilo uprizorjeno leta 1983, režiral 
ga je Janez Drozg. Zaradi njega je bila sezona 1983/84 zelo razgibana (številna gostovanja po Sloveniji in 
udeležba na republiškem srečanju gledaliških skupin v Bohinjski Bistrici). Uprizoritev je bila deležna številnih 
pohval, J. A. Čibej je za vlogo Načelnika v Analfabetu prejel zlato Linhartovo značko. 
S to predstavo so se trboveljski gledališčniki po štirinajstih letih nadvse uspešno vrnili na slovensko 
ljubiteljsko gledališko sceno. 
Trboveljsko gledališče so predstavili v polnem sijaju, nič manjšem kot generacija v obdobju 1958-1969. 
Uspeli so s komedijo, ki prejšnji generaciji ni najbolj "ležala". Ne bomo veliko zgrešili, če bomo označili nas-
top na republiški reviji v Bohinjski Bistrici za "labodji spev" Gledališča Svobode Center. 
Z igro so gostovali enajstkrat: v Hrastniku, Pirničah, Kisovcu, Jevnici, Šentjakobskem gledališču v Ljubljani, 
Ribnem pri Bledu, Zagorju (2x), Velenju, Škofji Loki in na Jesenicah. Vseh predstav je bilo 22, od tega 10 v 
Trbovljah.  
Z njo se je končalo obdobje sodelovanja poklicnih režiserjev z gledališčniki Svobode Center. 
Leta 1985 se je ponovilo leto 1982 - brez uprizoritve. Ponovno je nastopil Jože A. Čibej, tokrat v številnih 
vlogah: oblikovalec repertoarja, prireditelj besedila, režiser, scenograf, kostumograf in igralec. Tako je "bolni-
ku" podaljšal življenje še za dve leti. 
Leta 1986 je priredil in režiral M. Marinca Krasen cirkus, zadnjo igro GSC za mlade, a leta 1987 lepljenko 
Slovenska zabava (danes še tako, jutri drugače), zadnjo uprizorjeno gledališko besedilo po več kot šestde-
setih letih delovanja. S prvo so gostovali v Hrastnik in Zagorju, z igro Slovenska zabava pa v Zagorju in dva-
krat v Hrastniku. 

 
Za Cankarjeve Hlapce, uprizorjene v letu 1976, ob 55-letnici delovanja gledališča, scenograf Saša Kump pri-
zorišča za nekatera prizore domiselno dvigne v "prvo nadstropje" in s tem pokazal na doslej premalo izkoriš-
čeno možnost odra Delavskega doma. Sceno so v tem obdobju zasnovali še nekateri člani skupine (Franci 
Jarc - Plinska luč, Jani Kužnik - Zavržena knjiga, Trije snežaki, Novoletno praznovanje, Ivi Sadar - Vsi v 
Kranjsko Goro, Talec, Jože A. Čibej - Krasen cirkus, Slovenska zabava). Izredno kakovostno (funkcionalno 
in likovno) scenografijo ter kostumografijo je prispeval Jože A. Čibej za igro Krasen cirkus. Kulise so poslikali 
člani Relika. 
Časopisni članki o predstavah v tem obdobju so redki in splošni. Kljub vsemu ocenjujemo, da so bila gledali-
ška dela vsestransko kakovostno uprizorjena ter z nekaj nadpovprečnimi igralskimi kreacijami. Po številu 
uprizorjenih del je to obdobje revnejše, po kakovosti izvedbe pa enakovredno prejšnjemu. 
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Revije, srečanja in festivali 

Za kakovostnejše in sodobnejše amatersko gledališko ustvarjanje so bile pomembne letne pregledne revije 
slovenskih igralskih skupin, ki so se začele 1958, se 1965 preimenovale v srečanja dramskih, 1971 pa v sre-
čanja gledaliških skupin Slovenije. Kmalu so sledile okrajne revije, pozneje še področna in občinska srečan-
ja.  
Kritični pogovori po predstavah so ljubitelje spodbujali k izboru sodobnejših in kakovostnejših dramskih bese-
dil, k njihovi kakovostnejši odrski postavitvi in h kritičnejšemu vrednotenju lastnih uprizoritvenih dosežkov. 
Razgovori so pomenili svojevrstno strokovno izpopolnjevanje celotnega gledališkega ansambla (tudi tehnič-
nih sodelavcev). To velja zlati za 1. in 2. revijo v Velenju, kjer so bile nastopajoče skupine tam vse dni, ogle-
dale so si vse predstave in sodelovale na vseh pogovorih o njihovi izvedbi. Na naslednjih srečanjih sta bili na 
dan po dve predstavi, naslednje dopoldne pa razgovori o njih.  
Razgovore so vodili ali na njih sodelovali s prispevki gledališki strokovnjaki: dr. Vladimir Kralj, dr. Bratko 
Kreft, Dušan Tomše, Mile Korun, Marjan Belina, Mirko Zupančič, Miloš Mikeln, France Jamnik, Vasja Pre-
dan, Tone Pavček in drugi. 
Na predstavah in razgovorih so bili prisotni tudi novinarji lokalnih in republiških časnikov.  

 
Na 1. reviji igralskih skupin Slovenije v Velenju leta 1958 je sodelovalo 7 skupin, med njimi tudi trboveljska z 
dramo Dnevnik Ane Frank v režiji Karla Malovrha. GSC je do leta 1969 še osemkrat nastopilo na revi-
jah/srečanjih dramskih skupin Slovenije: 1959, Velenje - Vojak Tanaka; 1961, Zagorje - Na koncu poti; 1962, 
Novo mesto - Krčmarica Mirandolina; 1963, Novo mesto - Irkutska zgodba; 1966, Črnomelj - Svet brez sov-
raštva; 1967, Murska Sobota - Kralj na Betajnovi; 1968, Jesenice - Sreča na upanje; 1969, Brežice - Ptiči 
brez jate.  
Dvakrat je gledališče nastopilo na srečanju gledaliških skupin okraja Ljubljana: 1962, Vrhnika - Operacija 
Altmark; 1963, Kamnik - Hiša na robu mesta.  
S predstavo Kaj nam pa morejo! na republiškem srečanju gledaliških skupin v Bohinjski Bistrici leta 1984 so 
se trboveljski gledališčniki po štirinajstih letih ponovno vrnili na slovensko ljubiteljsko gledališko sceno.  

 
Največje uspehe je gledališče doseglo z nastopi na festivalu amaterskih gledališč Jugoslavije na Hvaru z 
igrami Vojak Tanaka (1959), Na koncu poti (1961) in Irkutska zgodba (1963).  
Gledališče je uspešno zastopalo slovenske gledališke amaterje na dveh mednarodnih festivalih v Zvezni 
republiki Nemčiji: leta 1962 v Scheersbergu s Krčmarico Mirandolino in leta 1966 v Göppingenu z Županovo 
Micko. 
Za uspele predstave na srečanjih dramskih skupin Slovenije so bili nagrajeni z gostovanji na Zletu Svobod 
1959 v Celju z Vojakom Tanako in v Mestnem gledališču Ljubljanskem 1962 z Matkovićevo Na koncu poti. 

 
Na revijah, srečanjih in festivalih (skupaj so nastopili 19 krat s 13 gledališkimi deli) je trboveljske gledališke 
barve (na festivalu amaterskih gledališč Jugoslavije na Hvaru republiške, a na festivalih v Scheersbergu in v 
Göppingenu tudi državne) zastopala ekipa, če se izrazimo športno, režiserjev, igralcev, soustvarjalcev in 
sodelavcev.  
Poglejmo sestavo ekipe. 
Režiserji: Karlo Malovrh - 10x, Jelo Potočan, Rado Češnovar in Janez Drozg -1x. 
Scenografi: J. Potočan - 7x, Sveta Jovanović in Vladimir Rijavec - 1x, Sveta Jovanović - 2x, Janez Seme 1x 
in Franci Kopitar - 1x. 
Avtorja glasbe: Jože Skrinar - 2x, Tine Jelen - 1x. 
Voditelji predstave/inšpicienti: Oto Kočevar - 2x, Jelo Potočan, Franci Jarc in Janez Seme - 1x. 
Lektorici: Marija Janežič - 3x, Slava Gulič -1x. 
Šepetalke: Malči Malovrh - 6x, Lidija Češnovar - 3x, Marica Podlogar (Cvikl) -1x, Tatjana Dolničar in Marjana 
Fabjan - 1x. 
Maska in pričeska: Ivica Jarc - 3x, Franci Jarc - 3x, Vera Hutar (Traven) in Boža Butkovec - 1x. 
Priprava in predvajanje zvočne opreme predstave: Viki Jarc - 6x, Franci Jarc - 2x, B. Vranešič - 1x. 
Odrska razsvetljevalca: Vinko Kovačič - 11x, Stane Kornes - 11x, Matej Kaiser in Sašo Kosem - 1x. 
Odrski delavci: Cveto Lobnikar - 8x, Mirko Rancinger - 2x, Oto Kočevar - 1x. 
Drugi: Janez Seme - 1x, Angela Seme - 1x, Tine Šuper - 1x, Niko Logar in Darko Kermel - 1x. 
V zahtevnejših vlogah so nastopili igralci: Franci Jarc - 16x, Jelo Potočan -14x, Rado Češnovar - 12x, Ivica 
Jarc - 11x, Mica Bizjak - 10x, Franci Štojs - 9x, Drago Cvikl - 9, Anica Kužnik - 8x, Ivo Pinterič - 8x, Minka 
Lazar - 7x, Marta Štojs - 6x, Robert Plavšak - 6x, Anica Pajk - 6x, Marja Kužnik - 5x, Franci Panko - 5x, Ivan 
Lazar - 5x, Vojko Kovač - 4x, Milko Rak - 3x, Silva Pleskovič - 2x in Jože A. Čibej - 2x, Franc Klopčič - 1x. 
Poleg njih so v manjših vlogah nastopili še Marjetka in Adam Brečko, Darko Kermel, Franci Ostanek, Gvido 
Janc, Janez Seme, Jani Kužnik, Joža Lopan, Jože Kalar, Jure Krasnik, Karlo Malovrh, Lidija Češnovar, Malči 
Malovrh, Mariča Panko, Marija Komat, Marija Uršič, Marjetka Brečko, Martina Cvikl, Menči Jarc, Mine Kuž 
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nik, Štefi Šuštar, Tatjana Dolničar, Tine Šuper, Tjaša Češnovar, Vlado Frelih, Tadeja Pust, Nevenka Ban, 
Hinko Močilar, Jadranka Umek. 
 
Danijel Potočan

13
 

Spomini na revije, srečanja in festivale s prijetne in manj prijetne strani 
Sodelovaje na teh prireditvah je za skupino pomenilo veliko zadovoljstvo, a tudi odgovornost. Povezano je 
bilo s težavami, predvsem tehničnimi: organizacija prevoza nastopajočih in sodelavcev, scene, prilagajanje 
scene manjšim odrom, tehnično slabo opremljenim. Člani tehnične skupine smo, ob pomoči igralcev manjših 
vlog, morali krepko poprijeti za delo, da je bilo za predstavo vse pravočasno pripravljeno. 
Nekaj dni pred odhodom na srečanje smo sodelujoči dobili natančna navodila o tem, kaj in kako se moramo 
pripraviti, kako poskrbeti za osebne rekvizite, za kostume. Določeni so bili vodje tehničnih skupin za prevoz 
scene in tehničnih pripomočkov, za postavljanje scene ipd.   
Organizator revij/srečanj je bila Zveza Svobod in prosvetnih društev Slovenije oz. Zveza kulturno-prosvetnih 
organizacij Slovenije, gostitelji pa Občinski sveti Svobod in prosvetnih društev oz. Zveze kulturno-prosvetnih 
organizacij občine. Organizator je poskrbel za lične programske knjižice s podatki o posamezni predstavi in s 
programom razgovorov o predstavah.  
Razgovori o popoldanski in večerni predstavi prejšnjega dne so bili naslednji dan dopoldne. Na začetku so 
bili usmerjeni izrazito v strokovno izpopolnjevanje celotnega gledališkega ansambla. Vodili so jih oz. na njih 
sodelovali znani gledališki strokovnjaki.  
Gostitelji so praviloma vzorno poskrbeli za dobro počutje udeležencev: za nastanitev oz. prenočevanje, za 
prehrano, včasih tudi za izlete, za druženje med skupinami. 

 
Zahtevnejše so bile priprave za nastope v ZR Nemčiji (Scheersberg, Göppingen). Pridobiti je bilo treba sku-
pinski potni list in izpolniti carinske zahteve glede kulis, scenske opreme in kostumov (kar je bilo naloženo v 
prtljažniku na avtobusu in v zabojih na prostoru za zadnje sedeže). Za dolgo in naporno potovanje z avtobu-
som je bilo poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo. 
Sodelujoči smo prejeli pisna navodila, podobne vsebine kot za nastope v Sloveniji, le še bolj podrobna. 
Za oba nastopa v tujini smo izdelali zgibanko v nemškem jeziku, ki je poleg podatkov o nastopajočih, o avtor-
ju igre in njeni vsebini ter o gledališki skupini, spregovorila še o Trbovljah in njegovih gospodarskih, kulturnih 
in drugih značilnostih.  
Organizatorja festivalov sta poskrbela za lične programske knjižice s podatki o predstavi in o skupini. V obeh 
krajih so nas lepo sprejeli. Spoprijateljili smo se s člani drugih skupin, tudi z osebjem domov, kjer smo bili 
nastanjeni. Fotografije kažejo veselo skupno rajanje in prepevanje. Prijateljevanje je trajalo še nekaj let po 
srečanju. 
V obeh krajih nastopa je bil oder, če ga lahko tako imenujemo, majhen in skromno opremljen. Reflektorji so 
bili redki.  
Tudi na teh festivalih so potekali razgovori o predstavah, vendar manj poglobljeni kot pri nas doma. 
Prireditelje smo obdarili s spominskimi darili in jih pogostili s slovenskimi dobrotami, kar so sprejeli z odkritim 
odobravanjem. 
Najdaljša pot v Scheersberg (pokrajina Schleswig-Holstein), ki leži ob delu Baltiškega morja blizu meje z 
Dansko, je vodila čez prelaz Korensko sedlo, z avtovlakom skozi predor Mallnitz-Böckstein iz Koroške na 
Salzburško, nato v Nemčijo in mimo Münchna, Würzburga, Fulde, na sever proti Kasslu, Hannovru, mimo 
Hamburga, zahodno mimo znanega vojnega pristanišča Kiela proti Flensburgu oz. danski meji, a nekaj deset 
kilometrov pred njo proti vzhodu v manjši kraj Scheersberg. Med potniki je bil tudi predsednik dramskega 
sosveta Zveze Svobod in prosvetnih društev Slovenije Janez Šmon. Potovali smo z avtobusom trboveljske-
ga SAP-a, ki je zmogel okoli 90 km/h; po Nemčiji še ni bilo povsod avtocest. Prvo noč smo prespali v avto-
busu, drugo med potjo v manjšem hotelu ob cesti. Daljših postankov ni bilo, krajši pa praviloma le na bencin-
skih črpalkah. Vožnja je trajala od srede zvečer do petka popoldne. 
Marta Štojs me je spomnila na tale dogodek. Po krajšem postanku na bencinski črpalki, nekje sredi Nemčije, 
smo se ob določeni uri vrnili v avtobus in posedli. Šofer Stane Trošt je vžgal motor in vprašal: "Smo vsi?" 
Odgovor je bil enoglasen: "Smooo!". Stane prestavi v prvo in avtobus spelje. Ena izmed potnic v ozadju 
avtobusa začne vpiti: "Ustavite, čakajte, nekdo teče za nami in krili z rokami." Stane ustavi, odpre vrata in 
močno zadihana vstopi v avtobus Ivica. Mož Franci ni opazil ob sebi praznega ženinega sedeža. Tudi on je 
dejal: "Smooo."  
Po dobro opravljenih nastopih in prijetnem druženju z drugimi sodelujočimi skupinami na festivalu smo se 
leta 1962 na poti domov tu in tam ustavili za krajši čas in si ogledali znamenitosti nekaterih nemških mest. 
Najprej smo se pozno zvečer ustavili v Hamburgu in si ogledali nočno življenje na znani ulici Reeperbahn s 
številnimi bordeli. Pot smo nadaljevali proti Frankfurtu na Majni, kjer smo si ogledali znano mednarodno leta 

                                                      
13 Sodeloval je na štirinajstih revijah, srečanjih in festivalih; bil tudi v tehnični skupini za prevoz in za postavitev scene, 

nekajkrat kot njen vodja. 
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lišče. Med nadaljevanjem poti smo se ustavili v starem univerzitetnem mestu Heidelbergu, nato pa mimo 
Ulma pohiteli do Dachaua, prvega Hitlerjevega koncentracijskega taborišča smrti. Takrat je že bil preurejen v 
muzej. Ogled ostankov krematorijev in drugih naprav smrti nas je močno pretresel. Z minuto tišine smo 
počastili taboriščnike, ki so tu trpeli ali dotrpeli, med njimi tudi več kot 7.000 Slovencev (okoli 1.400 umorje-
nih).  
Proti večeru smo se ustavili v Münchnu, da se pred zadnjim delom nočne poti domov odpočijemo na festiva-
lu Oktoberfest, ki poteka vsako leto od konca septembra do začetka oktobra. Zbrali smo zadnje marke: eni 
za vožnjo skozi predor groze ali za ogled drugih festivalskih zanimivosti, drugi za vrč bavarskega piva. Odže-
jani in utrujeni smo odrinili proti domu, čez Katschberg v Avstrijo, čez Ljubelj v Slovenijo.  
Pot v Göppingen in nazaj leta 1966 je bila pol krajša in manj naporna. Göppingen, glavno mesto okrožja 
Göppingen v deželi Baden-Württemberg, od Münchna okoli 250 km proti zahodu. Nazaj grede smo jo ubrali 
proti zahodu, proti Stuttgartu, malo pred njim na jug po dolini reke Necker, nato proti vzhodu ob Bodenskem 
jezeru na avstrijsko stran do starega mesteca Feldkirch v Vorarlbergu. Tu nas je pričakala domača gledališ-
ka družina, ki se je s festivala vrnila domov prejšnji dan. Poklepetali smo, popili kavico, kozarec piva ali kaj 
drugega ter pot nadaljevali proti Innsbrucku, si mimogrede ogledali njegove znamenitosti, nato pa se čez 
Brenner spustili v Italijo. Pri Brunicu smo zavili na vzhod, prešli v Avstrijo in mimo Lienza pot nadaljevali ob 
Dravi. Naslednji dan smo na prelazu Jezersko vdihnili domači gorski zrak.  

 

Organizacija nastopov na Hvarskem festivalu je bila zahtevnejša od onih v Nemčiji. Prvič zaradi večjega šte-
vila sodelujočih in zahtevnejše scene, predvsem pa zaradi potovanja tja in nazaj: z vlakom do Splita ali do 
Reke, od tam z ladjo na Hvar, podobno tudi na povratku domov.  
Udeleženci smo prejeli pisna navodila. Ohranjena so za prvi nastop s Kaiserjevo dramo Vojak Tanaka. 
Predsednik gledališča, K. Malovrh, je na koncu navodil zapisal: "Glavno je, da se bodo udeleženci ravnali po 
gornjih navodilih in da bodo pazili na svoje osebno dostojanstvo in na ugled vse skupine. Zavedati se mora 
mo, da nastopa naše gledališče prvič v svojem petdesetletnem delovanju izven meja svoje republike in to na 
velikem festivalu amaterskih gledališč Jugoslavije."

14
 

Za gledalce smo pripravili ciklostiran gledališki list v srbohrvaščini z vsebino igre.  
Posebne težave je povzročal prevoz najnujnejših delov scene in druge opreme: s kamionom na železniško 
postajo Trbovlje oz. Zidani Most, nato z vlakom do Splita ali Reke, od tam pa z ladjo na Hvar. Iz hvarskega 
pristanišča do letnega gledališča, okoli kilometer daleč, je tehnična ekipa (na Hvar je odpotovala dan pred 
drugimi) sama, brez pomoči prirediteljev ali gostiteljev, prepeljala in prenesla opremo. Pri pripravi odra so 
sodelovali člani, določeni v omenjenih pisnih navodilih.  
Nočno potovanje na prvi nastop s pregretim vlakom (po unski progi) po pregreti kraški pokrajini brez enega 
samega drevesa je bilo naporno. Ženske so večinoma spale, skupina moških "zrelih let" je tarokirala, a "fan-
tje" smo se na hodniku hladili pri odprtih oknih in čakali na nosača mlačnega ožujskega piva. "Fantje, poglej-
te, poglejte!" se zasliši Tonetov poziv. Vsi pogledamo po hodniku vlaka, misleč, da prihaja pivo. Tone pa 
kaže skozi okno. "Tja poglejte, tisto hiško! Tam je pa gozdna uprava!" Prešeren smeh je za nekaj časa preg-
nal žejo. 
Oder hvarskega letnega gledališča, bolj zapuščen kot ne, je bil brez vsakršne opreme. To je spoznala skupi-
na, ki je mesec dni pred prvim nastopom odpotovala na Hvar in si ogledala prizorišče festivala. Ugotovila je, 
da moramo od doma pripeljati domala vse (reflektorje, praktikable, preproge, zavese in drugo opremo) za 
pripravo prizorišča. Tehnična ekipa je morala uporabiti vso iznajdljivost in pripraviti, kljub hudi sončni pripeki, 
kar se da primerno prizorišče za večerno predstavo.  
Ob prvem nastopu na festivalu z Vojakom Tanako je vladala za odrom velika napetost. Tudi režiser Karlo je 
imel živce precej na rahlo.

15
 Ko je poslednjič spraševal igralce, ali ima vsak vse, kar potrebuje, se začuje iz 

kota zasilne garderobe prestrašen Janezov glas, ki je imel v vsej igri povedati le tri besede: "Madona, jaz pa 
sem doma pozabil!" Režiser Karlo je planil k njemu: " Saj sem vedel, če noben drug, ga boš ti polomil. Kaj pa 
si pozabil?" "Vlogo", se je hudomušno zarežal Janez. Vsi smo se nasmejali in napetost je minila. 
Za bivanje in prehrano (zlasti prvič) ni bilo najboljše poskrbljeno. Bivali smo v velikih pregretih šolskih učilni-
cah, spali na starih razmajanih kovinskih vojaških posteljah. Prehrana je bila organizirana v hotelu Park 
nižjega razreda, količinsko skromna, manj okusna in slabo postrežena. Za ilustracijo tale dogodek. Ko smo 
prvi dan prišli h kosilu, je Tone

16
 pogrešil na mizi sol in poper in tudi zobotrebce. Zato je prosil natakarja, da 

prinese "bibera". Natakar ga je zavrnil: "To kod nas stavljamo več u kazan!" Tone je odgovor mirno sprejel, 
po končanem obedu pa je poklical natakarja: "Zaboravili ste staviti u kazan još i čačkalice!" 
Do drugega nastopa, ko smo nastopili z dramo Na koncu poti, so se prireditelji in gostitelji festivala Hvarčani 
le predramili in nastopajočim namenili nekaj pozornosti in gostoljubnosti.  
Razgovori o predstavah so bili v znanem, nad 340 let starem, hvarskem gledališču. Na njih je sodelovalo 
nekaj vidnejših jugoslovanskih poznavalcev amaterske gledališke dejavnosti in gledaliških strokovnjakov (dr.  

                                                      
14

 Navodila igralcem in tehničnemu osebju ob nastopu GSC na Hvaru 22. avgusta 1959. 
15

 Tri anekdote (od petih) v tem prispevku so bile objavljene v Pavlihi 18. 9. 1959; avtor ni znan. 
16

 Tone Koren, prodajalec, odličen igralec (predvsem komičnih vlog) in velik šaljivec. Šalo je imel vedno "pri roki". 
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Drago Ivanišević, Isak Amar, Janez Šmon idr.). Naše nastope so vedno visoko ovrednotili, nad uprizoritvijo 
Matkovićeve drame Na koncu poti pa so bili navdušeni. 
Po prvem nastopu smo imeli "piknik" v zalivu Milna, dobre pol ure vožnje s čolnom od hvarskega pristanišča. 
V lastni režiji smo si privoščili backa na ražnju. Glavni "backopek" je bil Mine Kužnik st. Po drugem nastopu 
leta 1961 smo si ogledali Modro špiljo na otočku Biševo, po zadnjem, tretjem, pa se odpeljali z manjšo ladji-
co na ogled Peklenskih otokov pred hvarskim pristaniščem. 
Še ena Tonetova s Hvara. Franci je nekje zgrešil ženo. Ko sreča Toneta, ga vpraša: "Tone, si kaj videl 'mo-
jo'?" Tone se mu zareži in pravi: "Od zjutraj, ko si za grmom kopalke oblačil, še nič!" 

 
Gostovanj je bilo več v zadnjem obdobju, pred tem pa je bilo več nastopov/sodelovanj na revijah, srečanjih 
in festivalih. Gostovanja z najuspešnejšimi predstavami niso bila izvedljiva zaradi scene, ki je bila izdelana 
za oder Delavskega doma, a tudi stroškov za prevoz izvajalcev in scene vstopnina ne bi pokrila. 
Gledališče je gostovalo z igrami: Na koncu poti v Prosvetnem dom Brežice - oktober 1961; Operacija Altmark 
v Dom Svobode Zasavje - 1956; in Zagorju - 1962 (v okviru abonmaja); Operacija Altmark na Dobovcu in 
Partizanskemi vrhu - 1962; Neopravičena ura v Hrastniku - 1962; Začenjamo živeti v Hrastniku in Kisovcu -  
1963; Kaj nam pa morejo! v Hrastniku, Pirničah, Kisovcu, Jevnici, Šentjakobskem gledališču v Ljubljani, v 
Ribnem pri Bledu, Zagorju (2x), Velenju, Škofji Loki in Jesenicah - 1983 in 1984; Krasen cirkus v Hrastniku in 
Zagorju - 1986 ter Slovenska zabava v Zagorju in Hrastniku (2x) - 1987. 
 

Časopisi o predstavah Gledališča Svobode Center  

Na odru novega Delavskega doma  
Tudi v obdobju od otvoritve novega Delavskega doma, ko GSC dosega izjemne uspehe, Zasavski vse do 
prenehanja izhajanja leta 1964, redno spremlja trboveljsko gledališko dejavnost. Prispevke so največkrat 
podpisali Joža Zagorc, Pavle Burkeljc in Stane Šuštar. Po prenehanju izhajanja Zasavskega tednika 1964 se 
poročila o gledališkem dogajanju v Trbovljah občasno pojavijo v katerem izmed republiških časopisov.  
V letih 1965-1986 v glasilu RTH Informator, kasneje Srečno, je urednik Tine Lenarčič skrbel, da so bile v 
njem objavljene novice o trboveljskih kulturnih dogodkih. Tudi o predstavah GSC. Glasilo je v arhivu Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik.  
Preberimo nekaj prispevkov, objavljenih v Zasavcu. 
I. Cankar: Hlapci (otvoritvena predstava v novem Delavskem domu) 
"V sredo, 29. novembra, se je nekaj po 19. 30 v novem gledališču prvič odgrnila zavesa. Pred očmi več sto 
gledalcev je bil prizor iz prvega dejanja Cankarjeve politične drame Hlapci in s prostranega odra so zadonele 
prve besede, ki jih je pred nekaj desetletji napisal velik Slovenec. 
Prav je, da si je gledališki ansambel Svobode Center izbral za prvo otvoritveno predstavo ravno Cankarja in 
njegove Hlapce, v katerih biča klečeplazenje naših ljudi. V delu, ki ga je zrežiral Karel Malovrh, nastopa 
domala ves gledališki kolektiv. Nosilci glavnih vlog so tokrat Franci Jarc kot učitelj Jerman, Anica Pajk kot 
Lojzka in ing. Ivo Pinterič kot župnik. Poleg teh so nastopili še kot učitelji Ivko Pleskovič (Komar), Robert Pla-
však (Hvastja), Mica Bizjak (Minka) in Silva Pleskovič (Geni), nadučitelja pa je upodobil Milko Rak. Zdravnik 
je bil Rajko Bigman, Kalander Janez Seme, Jermanova mati Ivica Jarc, župan pa Jelo Potočan. 
Svojo nalogo so prav dobro opravili tudi igralci, ki so se v četrtem dejanju predstavili kot vaščani. 
S to uprizoritvijo Svobode Center, ki je s tem ponovno dokazala, da je ena najboljših amaterskih družin v 
Zasavju, pa tudi drugje, smo lahko več ko zadovoljni, pa naj si bo to v pogledu režije ali igre kakor tudi s 
sceno, ki je bila preprosta in učinkovita." 

Hlapci so navdušili prve gledalce, Zasavski vestnik, št. 51, 15. 12. 1956  
L. Bobić: Družina Blo 
"Svoboda Center si je za prvo letošnjo premiero izbrala komedijo iz beograjskega življenja Družina Blo avto-
rice Ljubinke Bobić. Režiser Milko Rak ima zelo srečno roko pri izbiri in režiji komedij. Prijetna in ustrezajoča 
scena (Stane Šribar), verzirani igralci in rojeni talenti pa le ne morejo nadomestiti teksta, ki je v tej komediji 
eden izmed bistvenih pripomočkov podajanja novih situacij, misli, sentenc, namigovanj, živosti in iskrivosti 
ambienta. Na premieri so igralci žal čakali na iztočnice drug drugega, nesmiselno ponavljali tekst in se izgub-
ljali v brezupni borbi z neznanjem besedila. To nas pri družini Svobode Center često neljubo vznemirja in 
vedno znova preseneti. Predstavo rešuje in nazadnje običajno tudi reši nekaj prizadevnih posameznikov. 
Odlično je podala svojo malo in tekstovno ne ravno hvaležno vlogo mati Jablanova (Mica Bizjak), vedno 
efektni Robert Plavšak kot gospod Blo (čeprav je zopet malce pokoketiral s publiko), originalni čika Milovan 
(Tone Koren) in uglajena tetka Čaja (Štefi Šuštar), pa tudi služkinja (Minka Lazar), ki je prvič nastopila. Ne 
ravno posrečena zasedba inženirja (Franci Jarc) in hčerke (Marija Uršič) je predstavo mrtvila kljub njunemu 
prizadevanju. Gospa Blo (Anica Kužnik) je bila v jedru pravilno podana, a zaradi prej omenjenega odnosa do 
vloge precej okrnjena. Med "diplomati" se je izkazal zlasti Karlo Malovrh poleg ustreznega Rada Češnovar-
ja." 
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Tri predstave - troje vtisov (Gledališče Svobode Center: Družina Blo), Zasavski tednik, št. 51, 14. 12. 1957, 

Joža Zagorc 
F. Goodrich in A. Hackett: Dnevnik Ane Frank 
"Prijetno so nas presenetili v soboto, 29. marca, v Delavskem domu igralci dramske skupine Svobode Center 
z uprizoritvijo drame Dnevnik Ane Frank. 
Delo je bilo doslej uprizorjeno skoraj na vseh pomembnejših svetovnih odrih, prirejeno pa bo tudi za film. 
Režiser Karlo Malovrh je uspel z izbiro igralcev, ki so dokazali, da se tudi amaterske družine lotijo težjih del. 
Vsi igralci so svoje vloge prav dobro rešili, scena je bila zelo okusno izdelana in celo lepše kot v ljubljanski 
drami. Tudi svetlobni efekti so bili zadovoljivi, samo magnetofonski posnetek, ko Ana Frank bere iz svojega 
dnevnika, je bil prešibek, drugače pa so bili zvočni efekti dobri. 
Gledališka družina Svobode Center je lahko ponosna na izvedbo tega odrskega dela, za katero so ji dali pri-
znanje tudi gledalci, saj so igralce po prvem dejanju poklicali s ploskanjem na oder, kar se v Trbovljah že 
dolgo ni zgodilo." 

Uspela premiera Dnevnika Ane Frank v Trbovljah, Zasavski tednik, št. 14, 4. 4. 1958, -ar 
N. Krasna: John ljubi Mary 
"Komedija Normana Krasne, John ljubi Mary, zadeva s svojo problematiko dokaj resna vprašanja sodobnega 
sveta. Režiser Rado Češnovar je delo režijsko nekoliko potisnil v družbeni lestvici navzdol. Enotna uglaše-
nost igre pa je režiserja opravičila za ta poseg.  
Igralci so vsi po vrsti pokazali mnogo smisla za nastopanje. Izreden igralski refleks je pokazal zlasti živahno 
neposredni in prisrčni John Franci Štojs, koketna in sproščena Lili Lidija Jarc, gangsterski ameriški Fred Tine 
Šuper, prizadevna Mary Anica Wallas, prirodno fina in vzdržna Maryjina mati Olga Fabian, do natančnosti 
puritansko izdelani zastopnik RK Jelo Potočan (ki vedno s presenetljivo fineso oblikuje obrobne vloge), sena-
tor Toneta Korena, ki je s svojo nekoliko živčno igro zopet potrdil svoj smisel za odrsko oblikovanje.  
Scena sobe ameriškega hotela je bila prilagojena režiserjevi interpretaciji, za delo samo malce prerevna, 
stilno neenotna in zato dejanja ni dovolj podpirala. Tudi elektrikar se ni trudil diferencirati osvetljave, ki je bila  
ves čas monotona in zato ubijajoča, čeprav bi lahko podprla dogajanje. Slušni efekti Francija Jarca so bili 
brezhibni." 

John ljubi Mary - v Trbovljah, Zasavski tednik, št. 41, 10. 10. 1958 
V. Nazor, M. Rak: Rdeča kapica 
Režiserka Svobode Center, Geni Rak, je z izvedbo prevedene in predelane Nazorjeve Rdeče kapice (Milko 
Rak) dokazala odlično poznavanje mentalitete otroka zgodnje šolske dobe, ponovno uveljavila svoj izredni 
smisel za pravljično neposrednost. Režiserka je izrabila vse pravljične motive do skrajnih možnosti, pravilno 
dvignila raven igre v pretirano po-membnost, uspela napraviti iz mladih igralcev otrok (od katerih ni bil nobe-
den starejši od 12 let) dognano prepričljive interprete pravljičnih ne standardnih tipov, zlasti v glavnih vlogah 
(Irena Ivančič 8 let, Breda Češnovar 9 let). Trideset članski ansambel je vodila preko vseh čeri pravljice, ob 
kateri odrasli tolikokrat zdrsnemo v površnost in celo v banalnost. Nerazumljivo pa je, da se odrasli sodelujo-
či niso bolj potrudili v znanju besedila. Divja lovca (Vili Ameršek in Marijan Novak) pa sta razen nejasne 
izgovarjave zapustila najboljši vtis. Ostale vloge odraslih niso prešle nivoja že znanega. 
Posebno je treba omeniti sicer standardno, a okusno sceno Antonina Švaglja, ki jo je luč Vinka Kovačiča 
dostojno podčrtala. 
Jezik otrok je bil brezhiben, česar pa žal ne moremo trditi za odrasle. 
Glasbena priredba Jožeta Skrinarja je v premierski izvedbi učinkovala nekako medlo in površno, čeravno 
zelo pevna. Plesni vložki Ivice Jarc so bili ustrezni, mestoma duhoviti, a premalo izraziti v dognanosti. 

Videli smo Rdečo kapico, Zasavski tednik, št. 50, 12. 12. 1958, Joža Zagorc 
G. Kaiser: Vojak Tanaka 
"Premiera 14. marca 1959 v Delavskem domu. Režiser Karel Malovrh, ki je že z režijo Ane Frank in HIapcev 
dokazal svoje nadpovprečne sposobnosti, je brez omahovanja postavil težo uprizoritve v drugo dejanje. 
Skozi vse delo je vodil toplo, preprosto nit iskrenega čustvovanja in logiko zdravega razuma. Pravilno je 
podčrtal epsko pripoved s konverzacijsko igro in niansiranjem v razpoloženju, s čimer je dosegel prepričljiv 
čustveni lok in potrebno dinamičnost. V tej mestoma celo ganljivi liričnosti lahko poiščemo vrednost uprizorit-
ve.  
Scenografija Svete Jovanovića je bila okusna v stilizaciji, a nekoliko v kontrastu z režiserjevim konceptom. 
Scenska glasba Jožeta Skrinarja je bila efektna, magnetofonski posnetki Francija Jarca čisti.  
Izmed igralcev skoraj ne morem reči, kdo je bolj zvesto sledil režiserju. Rado Češnovar, kot Tanaka je prep-
ričal in ganil, Silva Pleskovič, kot Jošiko je pretresla, ded Milka Raka osvojil. Oče in mati Tanaka (Mica Bizjak 
in Franci Jarc) sta prepričljivo uvedla v problematiko. Uboga sestradana soseda Štefke Šutarjeve je v malem 
že razložila celotno bedo vasi, ki se je nato pokazala tudi v skupinskem prizoru z vaščani.  
Če moram ugotoviti za glavnega igralca, da je pravilno rastel v svoji kreaciji, velja to tudi za soigralce, ki so 
ga pri tem podpirali. Velik delež so k odlični izvedbi doprinesli tudi nosilci obrobnih vlog: neskončno prijazna  
Anica Kužnik kot glavna gostiteljica čajnice, originalni vratar Robert Plavšak, gospodovalni oficir Jelo Poto-
čan, ljubke gejše Marija Komat, Ivica Jarc (ki je tudi uspešno koreografirala), Cvetka Jordan, Marija Lazar,  
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Tatjana Dolničar, fanatični uradnik - vojak, pisar Lazar, zelo, celo preveč človeški zagovornik Ivo Pintarič, pa 
tudi premalo strogi vojaški sodnik Karel Malovrh in vojaki: Tanakov prijatelj Franc Panko, Šuper, Frelih,  
Ostanek, Janc. Posebej je treba omeniti in pohvaliti lektorico prof. Janežičevo, ki je prispevala k izredno 
lepem jeziku. Luč Vinka Kovačiča je brezhibno delovala. Okusni in bogati kostimi so last Prosvetnega servi-
sa Ljubljana. Maske Ivice in Francija Jarca so bile ne pretirane in solidne. Dvorana je bila polna in zadovolj-
na. Užitek je ugotoviti: gledali smo odlično domačo predstavo!" 

Pet za Tanaka, Zasavski tednik, št. 13. 27. 3. 1959, Joža Zagorc 
A. Koren: Vohunka 907 
"V soboto, 17. t. m., je gledališče Svobode Center odprlo svojo letošnjo sezono z Antona Korena igro v 3. 
dejanjih Vohunka 907. Igra prinaša našim odrom nov, skoraj neznan žanr - kriminalko. 
Režiser Milko Rak je pravilno postavil vso težo dogajanja na dialoge med vohunko Saro in obveščevalcem 
Cortnom. Uspelo mu je, da je s pomočjo glasbenih vložkov ustvaril vzdušje, ki ga mora nujno dihati uprizori-
tev take kriminalke. K sceni Jela Potočana bi bilo pripomniti, da bi morala garsonjera diplomata biti morda 
bolj okusno opremljena. Glede na vse možnosti, ki jih nudi razsvetljevalni park na trboveljskem odru, bi luč 
bila lahko bolj učinkovita.  
V glavnih vlogah vohunke in obveščevalca sta nastopila Ivica in Franci Jarc. Oba sta odigrala svojo vlogo 
prepričevalno, morda se je vohunka za spoznanje bolj približala liku, ki si ga je pisec zamislil. Višek je dose-
gla v nastopu z Blecherjem (Potočan), ki je postavil skupno z Leewejem (Češnovar) enotna lika dvojice 
brezobzirnih nemških obveščevalcev na oder. Dejanje je teklo več ali manj dinamično, le konec, ki predstav-
lja višek, bi moral biti zaigran bolj efektno."  
V splošnem, lepa uprizorite Vohunke 907, ki je gledalce držala ves čas v napetosti. 

907 - 87 - 25?, Zasavski tednik, št. 43, 28. 10. 1959, K. M. 
B. Brecht: Švejk v drugi svetovni vojni 
"Vesel je človek, ko opazuje vztrajno, zagrizeno rast trboveljskega gledališča. Ansambel, ki posega po vse 
zahtevnejših delih v pogojih amaterizma! In dosega uspehe!  
No, in sedaj k Švejku. Saj smo ga že vsi poznali, Haškovega namreč. Prikupna figura, namenoma nekoliko 
idiotiziranega vojaka prostaka. Toda Brechtov Švejk, čeprav je izposojen, je preprost, a zaveden državljan - 
komunist, ki se v času vojne preživlja s prekupčevanjem cuckov in na vsakem koraku koristi svoji domovini. 
Haškov Švejk nagaja predpostavljenim le iz upora malega človeka proti nesmiselnosti vojne, Brechtov je 
upornik proti vsakemu nasilju. Švejk iz vsakega srečanja naredi politični sestanek, iz vsakega človeka aktiv-
nega borca in ideologa. 
Uprizoritev ni popolnoma podčrtala teh izrednih Švejkovih kvalitet. Vendar je močno pisano delo vendarle 
prineslo bistvo problema. Skrbno naštudiran, a precej osamljen od protiigre, je bil Švejk Rada Češnovarja. 
Vseskozi enovit, v režijskem konceptu ni dobil dovolj podpore in zato njegov tekst ni vedno prišel do tiste 
stopnje pomembnosti kot bi lahko. Toda to so spodrsljaji prvega dejanja. V drugem delu predstave je delo 
lepo steklo in dobilo potreben tempo. Zahtevo češke obarvanosti je rešila Ivica Jarc. Odlično obrobno figuro 
je zaigral tudi Jelo Potočan kot SS oficir. Hitler je primerno kreiral, njegovi generali pa, sicer dobro zrežirani, 
so bili le preponižni. Scena Jela Potočana je bila čista in posebno v prizoru sibirske stepe nepozabna. Odlič-
ne maske je pripravil Maks Furjan. Glasba Jožeta Skrinarja je bila sicer podpisana z njegovim imenom, a v 
resnici skoraj v celoti izposojena. 
Ogromen ansambel si lahko čestita, da je odigral moderno, zahtevno in res napredno delo, dostojno in brez 
večjih spodrsljajev." 

Švejk je bil komunist, Zasavski tednik, št. 12, 16. 3. 1960, Joža Zagorc 
M. Matković: Na koncu poti 
"Matkovićeva drama Na koncu poti, ki jo je izbralo Gledališče Svobode Center za slavnostno predstavo ob 
40-letnici delovanja in za proslavo 1. maja, je zapustila pri polni dvorani na večer pred praznikom globok vtis. 
Globok vtis predvsem zato, ker drama ne daje končnega odgovora, končne rešitve problema. Komisar 
Rihard ob koncu drame pravi "da bodo zadevo pozneje raziskali." 
Vrsto stvari odlagamo in odlašamo, saj ni nikoli časa zanje. "Le kdaj bomo imeli čas?" V tem kratkem stavku 
je bistvo te drame. Najbrž ne bo nikoli časa za raziskavo vzrokov te drame, kakor ga ne bo še za nešteto 
tragedij pri nas in v svetu v usodnih vojnih časih. 
Gledališče Svobode Center se je s prikazom te drame izvrstno predstavilo domačemu občinstvu in številnim 
gostom, ki so prihiteli na jubilejno predstavo. Lahko rečemo, da je bila ta drama v zadnjih letih ena izmed 
najboljših uprizoritev revirskega gledališča. Pri premieri je bilo sicer nekaj manjših spodrsljajev, ki pa celot-
nega prikaza drame niso motili. 
Po končani predstavi so sledile čestitke gostov iz Ljubljane in domačih društev. Večje število igralcev, od 
katerih so nekateri že od začetka pri gledališču, so prejeli odlikovanja Zveze Svobod Slovenije. Zlata odliko-
vanja so dobili igralci Pavšek, Odlazek in Pinterič, številni drugi pa srebrna in bronasta odličja." 
Le kdaj bomo imeli čas (40-letnica Gledališča Svobode Center, Premiera Matkovićeve drame Na koncu poti), 

Zasavski tednik, št. 20, 11. 5. 1961, Šuštar Stane 
 
 



40 

bilo je gledališče-oris-2 

Oktober 2013 

 
M. Zupančič: Hiša na robu mesta 
"Že v 10. številki Zasavskega tednika smo podrobneje obrazložili osnovno misel drame in kdor je sestavek 
prebral, mu ni bilo težko razumeti, kaj je hotel avtor s svojim besedilom povedati. Tekst je zadel v živo in prav 
je, da o njem razpravljajo. To dokazuje, da je del našega občinstva že precej kritičen, ne samo do izvedbe, 
ampak tudi do literarne vrednosti dela. 
Še nekaj besed o izvedbi. Za razliko od ljubljanske uprizoritve so naši gledališki amaterji zaigrali bolj sproš-
čeno, življenjsko. Postavili so like, ki so zaživeli pred nami. Eni več, drugi manj resnično. Predstava je bila 
zaokrožena celota, v kateri je vsak posameznik vedel, kaj mora ustvariti. Še nekaj malenkostnih pripomb. 
Jerajeva - Kužnikova bi morala biti bolj zadržana, z notranjo zagrenjenostjo. Vid - Češnovar bi kot cinik moral 
biti bolj izrazit, in na nekaterih, tekstovno zahtevnih mestih, bolj odločen. Sicer pa je odigral svojo veliko par-
tijo. Mojca - Jarčeva je suvereno obvladala oder. Bila pa je v prvem dejanju premalo izrazita in predvsem 
pretiha, sicer pa je odlično odigrala svojo težko vlogo. Stric - Potočan je postavil lik, diametralno nasproten 
likom, ki mu ležijo, zelo dobro in bil je dosleden do kraja, tako v igri kot mimiki. Obe obrobni vlogi (hišna - 
Lazarjeva in Jeraj - Jarc) sta s svojo prepričljivostjo naredili kar najboljši vtis. Posebej še Jeraj, ki je odigral 
svojo vlogo v slogu dobrega profesionalca. 
Režiser Karlo Malovrh je postavil delo na deske v hitrem tempu, z nekaterimi črtami in domislicami. Uspel je 
s tem, da je bilo delo za občinstvo bolj sprejemljivo. Lahko pa bi začetek s svetlobnimi efekti napravil počas-
neje in ne tako odsekano, kot je. Lahko pa bi svetlobne efekte dal tudi na konec drame. Čudimo se, da je 
dopustil, da je bilo na odru premalo čiste situacije, kar je zelo motilo. 
Ko smo po predstavi povprašali avtorja drame za mnenje o izvedbi igre, je dejal, da je bila predstava proti 
pričakovanju dobra, celo odlična, kar pa je od trboveljskih gledališčnikov tudi pričakoval." 

Še o Hiši, Zasavski tednik, št. 12, 14. 3. 1963, S. T. 
A. Ingolič: Tvegana pot 
" Mladinska dramska skupina Svobode Center je uprizorila Ingoličevo Tvegano pot. Pod spretnim in požrtvo-
valnim vodstvom režiserke Geni Rak so učenci in učitelji osnovne šole Alojza Hohkrauta z nekaj člani starej-
še dramske skupine in s posojenim Tinčkom iz osnovne šole Tončke Čeč zadovoljili mlade in starejše gle-
dalce. Usklajena trojka mladih junakov Slavka, Janka in Paška, ganljivo trpljenje male Milice in surovost faši-
zma, je čustveno razgibalo dvorano. Morda so mladi ljudje ob trpljenju medvojne mladine občutili srečo, ki jo 
uživajo danes v svobodni domovini. 
Učenci osnovne šole A. Hohkrauta so na četrtkovo prireditev povabili pisatelja igre Antona Ingoliča, ki je na 
prošnjo učenke Inče Strniša povedal mladim gledalcem, kaj ga je napotilo k pisanju te igre."  

Kulturne prireditve v zadnjih mesecih (Anton Ingolič v Trbovljah), Zasavski tednik, št. 23, 30. 5. 1963 
M. Stehlik: Tigrov kožuh 
"Gledališčniki Svobode Center so uprizorili satirično komedijo Čeha Miroslava Stehlika Tigrov kožuh. Premi-
era je bila 1. februarja. Dvorana je bila ob premieri skoraj prazna, saj je bilo v njej 84 gledalcev, na reprizi pa 
125. Kljub temu so se igralci potrudili in odigrali delo več kot dobro. Tigrov kožuh lahko imenujemo satirično 
komedijo, ki prikazuje povojne razmere na Češkem. 
Režija, ki je bila v rokah Radoslava Češnovarja, je bila dobro izvedena kljub zahtevnosti dela. Scena Jela 
Potočana je bila preprosta, toda efektna, sceni pa se je zelo približala tudi razsvetljava Vinka Kovačiča in 
Staneta Kornesa. 
Celotni igralski ansambel v Tigrovem kožuhu je bil usklajen. Najboljša je bila prav gotovo Ivica Jarc v vlogi 
Milene, ki jo je odigrala zares odlično. Za njo pa ni zaostajal Jelo Potočan kot Milouš. Vlogo je odigral prepri-
čljivo. Enakovredni njima pa so bili Franci Jarc kot Robert Donat, Franci Štojs kot Lojza in Mica Bizjak v vlogi 
mamke Kramostejhove. Posebej je presenetila Milica Matiša kot Donatova žena Rena. Kljub temu, da je bila 
debitantka na odru, je svojo vlogo odigrala živo in se približala drugim igralcem." 

Tigrov kožuh za 209 gledalcev, Zasavski tednik, št. 7, 13. 2. 1964, (ab) 
M. Bor: Raztrganci 
"Režiser Karlo Malovrh se je nedvomno zelo potrudil, da dostojno in na zanimiv način osvetlil košček naše 
zgodovine v 2. svetovni vojni. Pri tem mu je bil v največjo pomoč Jelo Potočan v vlogi Ferleža. Za to vlogo je 
bil primeren že po zunanjosti in glasu, pa tudi sicer jo je dobro odigral. Kaže, da mu je bila vloga "pisana na 
kožo". Mici Bizjak, ki je zaigrala staro Rutarico, je vloga nudila precej možnosti spraviti gledalce v smeh, kar 
se ji je tudi posrečilo. Franci Jarc v vlogi starega Rutarja je v redu predstavil simpatičen lik načelnega in 
zavednega Slovenca. Anica Pajk je bila kot njegova hčerka Vida, simpatična pojava, igralsko pa je učinkova- 
la nekoliko bledo, neizrazito. Precej posrečena figura je bil Franci Štojs v vlogi "doktorja". Njegov tovariš pa 
je že v pisateljevi zasnovi najmanj prepričljiva figura in tako Radu Češnovarju ni uspelo dati vlogi pravega 
življenja, čeprav se je potrudil. Omenila bi še ljubek lik Lenke in nastop partizanov ter Nemcev, ki so, eni kot 
drugi, učinkovali preveč naivno. Sicer pa je bila uprizoritev ljudem všeč, kar je dokaz, da je dosegla svoj 
namen in da so bila poplačana prizadevanja igralcev in režiserja."  

Borovi Raztrganci v Trbovljah, Zasavski tednik, št. 24, 11. 6. 1964, N. D. 
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B. Brecht: Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti 
"Gre za tri gledališke predstave, ki so bile ustvarjene zunaj kroga profesionalne gledališke kulture in umetno-
sti, ki pa jih kljub njihovemu "amaterskemu" izvoru moramo biti veseli. Namen teh stavkov je v poudarku kul-
turne vrednosti ljubezni do igranja in do gledališča, ki smo jo kot gledalci občutili na Vrhniki, v Trbovljah in na 
Krekovem trgu v Ljubljani. "Amaterska" ljubezen do umetnosti je še kako dragocena sestavina naše splošne 
nacionalne kulture in njenega gledališkega segmenta.  
Le malokdaj beremo v dnevnikih poročila o posameznih k umetnosti strmečih ljubiteljskih predstavah, in to 
kljub očitnemu kulturno-prosvetnemu učinku amaterskih gledaliških predstav, v katerih se večkrat uresničuje 
dvoje spodbudnih stvari: prvič, močna volja imeti, biti, igrati se gledališče in drugič, ljubiteljska ustvarjalna sla 
biti in igrati na odrskih deskah. Biti gledališki delavec v urah, ko mine redni delovni dan, ni lahko. Prejemati 
za trud in delo, ki nista majhna, skoraj nič ali nič, pomeni, da je v mnogih ljudeh zelo živa volja potešiti gleda-
liški glad. Če pa se tovrstna kulturno-politična prosvetiteljska volja še združi s kvaliteto, z novim v gledališ-
kem iskanju in s pogumom v ustvarjanju, potem je pred nami tudi že kar umetniško dejanje. In Vrhniška  
Lizistrata, trboveljski Puntila in šentjakobska Veronika so tri vsekakor "umetniška" dejanja, ki jih tudi v poklic-
nih gledališčih ne vidimo pogosto. 
Janez Drozg, režiser trboveljske predstave, se je v svojem režijskem postopku in načelu močno približal izvi-
rom Brechtove dramaturgije, v kateri se je seveda izrazila tradicija starega ljudskega gledališča. 
Vse tri omenjene predstave pa so temeljile tudi na skladnem timskem delu in ustvarjanju. Čisto "brechtov-
sko" sceno in kostume sta ustvarila v trboveljski predstavi Saša Kump in Ivi Sadar. Skrbno glasbeno sprem-
ljanje je bilo v rokah Slave Gregl. Ob omenjenih timih pa tudi igralci in igralke vseh treh predstav: Jože Čibej 
v vlogi Puntile, Franci Klopčič v vlogi Mattija (spet enkrat moška predstava na odru!) in Anica Kužnik v vlogi 
Laine trboveljskega Brechta."  

Hadžić, Aristofanes, Brecht, Župančič, Nedeljski dnevnik, 2. 4. 1978, Bojan Štih 

Na revijah, srečanjih, festivalih 
O kakovosti Gledališča Svobode Center za obdobje 1956-1969 povedo največ ocene, poročila z revij, sre-
čanj, festivalov, nastopov v tujini, objavljene v časopisih, izpod peres poznavalcev gledališkega ustvarjanja.  
Predstave in razgovore so na revijah, srečanjih in festivalih redno spremljali in o njih poročali novinarji repub-
liških in regijskih časnikov: Delo - Marina Golouh in Stanka Godnič; Mladina - Sonja Gašperšič in Janez Kaj-
zer; Večer - Marija Švajncer; Ljubljanski dnevnik - Ivica Bizovičar; Nedeljski dnevnik - Bojan Štih, Vladimir 
Kocjančič, Jože Vozny in drugi ter lokalnih časopisov na področjih, kjer so bile revije, srečanja (Celjski ted-
nik, Dolenjski list, Novice Kočevje, Gorenjski list). Dopisnik oz. urednik Zasavca, Stane Šuštar, je redno 
poročal o udeležbi gledališčnikov Svobode Center in o njihovih uspehih doma in v tujini.  
 
I. revija gledaliških skupin Slovenije v Velenju 1958 
F. Goodrich in A. Hackett: Dnevnik Ane Frank  
"Najkakovostnejša predstava revije je bila po mnenju vseh udeležencev predstava dramske skupine Svobo-
de Center Trbovlje, ki je uprizorila Dnevnik Ane Frank. Režiral je Karlo Malovrh, avtor kakovostne, funkcio-
nalne scenarije je bil Janez Seme, kot igralca sta izredno uspela Robert Plavšak kot Frank in Ani Pajk kot 
Ana Frank." 

Na svidenje v Velenju 
II. revija gledaliških skupin Slovenije v Velenju 1959 
G. Kaiser: Vojak Tanaka 
"Ana Frank v uprizoritvi trboveljskih amaterjev je bila lani ena najlepših predstav. Dali so nam eno najlepših 
tudi letos. Vojaka Tanako, ekspresionistično zgodovinsko dramo, ki opozarja na nevarnosti militarizma. Lepa 
izreka, čist režijski koncept. Po primerjavi nekaterih, tudi boljša od uprizoritve na ljubljanskem Delavskem  
odru. Publika, ki je vsako predstavo izpolnjevala anketne lističe, na katerih je zapisala mnenja o izbiri dela, 
igralskih kreacijah, režiji in sceni, je sodila podobno." 

Na velenjskem odru, Mladina, 1959, Sonja Gašperšič 
IV. revija dramskih skupin Slovenije v Zagorju 1961 
"S trboveljsko predstavo je revija dosegla svoj vrh. Na festival amaterskih skupin Jugoslavije na Hvaru bodo 
odpotovali Trboveljčani z Matkovićevo Na koncu poti (režiral Karlo Malovrh) Tolminčani s Potrčevo dramo  
Lacko in Krefli, dijaki TSŠ iz Maribora pa z Držićevo komedijo Tripče de Utolče. Vsa tri dela so igralsko in 
režijsko na visoki ravni. Za te tri predstave, kot tudi za nekatere druge, velja: igralci so na odru živeli, ne igra-
li, čutiti je bilo, kako si prizadevajo izraziti in razložiti to, kar jim z besednim gradivom nudi pisatelj odrskega 
dela." 

Ocena - presenetljivo, Mladina, Janez Kajzer 
V. revija dramskih skupin Slovenije v Novem mestu 1962 
C. Goldoni. Krčmarica Mirandolina 
"Novo mesto, 23. maja. Sinoči smo sledili v nabito polni dvorani Prosvetnega doma prvi predstavi V. revije 
dramskih skupin Slovenije - Goldonijevi Krčmarici Mirandolini v izvedbi Gledališča Svoboda Center iz Trbo-
velj. 
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Krčmarica Mirandolina je prešerno Goldonijevo delo, katerega poglavitni čar je v improvizaciji komičnih situ-
acij. Drobni pa sproščeni Goldonijev smeh se je do konca predstave zalezel v vso dvorano. Trboveljska sku-
pina, ki je doslej igrala predvsem drame in bila v njih zelo uspešna, je hotela s to igrivo komedijo spraviti v 
smeh svoje občinstvo in se studiozno preizkusiti še v tem žanru. Studioznost je bila očitna, predstavo so 
naštudirali do podrobnosti, iščoč pri tem samosvoje ustvarjalno izhodišče: skušali so posredovati avditoriju to 
izrazito stilno komedijo brez običajnega zunanjega prešernega izraznega naglasa. Tako so zaživeli pred 
nami znani junaki iz commedie del'arte v čisto posebni "izdaji" malce amatersko-akademski, pa nič manj 
sproščujoči. Gledalci so se mnogim domislicam od srca nasmejali. Največ ploskanja je požel interpret marki-
za pl. Forlimpopolija Robert Plavšak s svojo značilno odrsko sproščenostjo in iskrenimi, resnično komedij-
skimi domislicami. 

Za uvod Mirandolina, Delo, 24. 5. 1962, Marina Golouh 

 
"Dramska družina Svobode Center iz Trbovelj, ki je že nekaj let z uspehom sodelovala na zveznem festivalu 
najboljših amaterskih družin Jugoslavije na Hvaru, letos ni bila vključena v ta izbor. Zato pa ji je bilo dano 
posebno priznanje, da sodeluje na amaterskem festivalu dramskih družin v Scheersbergu v času od 28 sep-
tembra do 4. oktobra t. l. Trboveljčani bodo nastopili z Goldonijevo komedijo Krčmarica Mirandolina." 

Z Mirandolino v Nemčijo, Zasavski tednik, 30. avgusta 1962, ar 
VI. revija dramskih skupin Slovenije v Novem mestu 1963 
A. Arbuzov: Irkutska zgodba 
"Trboveljska predstava Irkutske zgodbe je bila ne le primer studioznega dela in enovitosti ansambla, temveč 
tudi domiselnega režijskega koncepta. Predstava je izžarevala nekaj pristno ruskega in se osmislila predv-
sem v preprosti pogovorni zvezi med odrom in publiko. Izvrstna interpretka Valje Ivica Jarčeva je uspela z 
vsemi ostalimi igralci omiliti elemente agitke in prikazati Irkutsko zgodbo z njenimi intimnejšimi ljudskimi pote-
zami, ne da bi zašla v sentimentalnost. Režiser Karlo Malovrh je tekst pogumno, uspelo črtal." 

Trije sodobni teksti na Hvar (Konec VI. revije dramskih skupin Slovenije), Delo, 10. 6. 1963, Marina Golouh 
X. jubilejno srečanje dramskih skupin Slovenije v Murski Soboti 1967 
I. Cankar: Kralj na Betajnovi 
"Cankarjev Kralj na Betajnovi, ki so ga uprizorili Trboveljčani, je bila predstava, ki je prav tako navdušila v 
posameznostih, v celoti pa vendarle ni presegla tistega, kar od tako uigranega ansambla že smemo pričako-
vati. 
Ob stoletnici slovenskega gledališča in desetletnici srečanj dramskih skupin Slovenije je odbor za gledališko 
dejavnost pri Republiškem svetu Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije ustanovil Linhartovo znač-
ko in Linhartovo plaketo. Linhartovo plaketo kot priznanje za izjemne dosežke na področju gledališkega 
amaterizma so ob tej priložnosti prvič podelili devetim posameznikom, med njimi Karlu Malovrhu iz trbovelj-
skega gledališča."  

Eden drugmu ogenj dajmo (Po X. jubilejnem srečanju dramskih skupin Slovenije v Murski Soboti), Delavska 
enotnost, 10. junija 1967, Sonja Gašperšič 

O predstavah na festivalu dramskih amaterjev Jugoslavije na Hvaru 
G. Kaiser: Vojak Tanaka 
"Ob koncu razgovora je Ivo Mikulić (tajnik hvarskega festivalskega odbora ter tajnik Zveze amaterskih gleda-
lišč in gledaliških društev Ljudske republike Hrvaške) dejal: "Izvedba drame Vojak Tanaka na Hvaru je bila  
solidna in je doslej najboljša amaterska uprizoritev, zlasti kar se tiče domislekov režiserja. Posebno učinkovi-
to je bilo 3. dejanje, za katero je dalo priznanje tudi občinstvo. Scena je bila preprosta in se je zelo lepo pri-
lagodila dejanju na odru. Igralska skupina iz Trbovelj je opravičila zaupanje, zaradi katerega je bila poslana 
na festival. Posebno všeč so bili tudi tonski efekti, kar je dalo celotni uprizoritvi poseben čar. Če ocenjujem 
posamezne vloge, moram reči, da so bili najboljši ded Tanaka (Milko Rak), vojak Tanaka (Rado Češnovar) 
ter gejša, ki je prva pela (Cvetka Jordan)."  

Vojak Tanaka na Hvaru; Uspeh na Hvaru, Zasavski tednik, 1959, Stane Šuštar 
M. Matković: Na koncu poti 
"Velik uspeh trboveljskega amaterskega gledališča Svoboda Center na zvezni reviji najboljših amaterskih 
skupin Jugoslavije na Hvaru 2. avgusta t. l., ni bil naključen, je plod dolgoletnega dela in prizadevanja. Z 
Matkovićevo dramo Na koncu poti je gledališče osvojilo hrvaško gledališko občinstvo in številne goste. Festi-
valsko občinstvo je nagradilo izvajanje Trboveljčanov z dolgotrajnim ploskanjem.  
Zelo visoko je predstavo Na koncu poti ocenila žirija, ki so jo sestavljali dr. Drago Ivanišević, književnik iz 
Zagreba, Amar Izak, književnik iz Beograda, Mirko Stefanovski, direktor Delavskega doma v Skopju in 
Djokić, nekdanji direktor Jugoslovanskega gledališča v Beogradu, zdaj profesor na Kolarčevi univerzi.  
Dr. Ivanišević je ob tej priložnosti izjavil, da je bila predstava iznad nivoja amaterskih predstav in da bi bilo 
prav, če bi jo videl pisatelj sam, saj bi lahko občutil in videl, kaj je napisal.  
Profesor Đokić je izjavil: Štiriintrideset let že gledam predstave amaterskih gledališč in moram priznati, da 
take predstave, kot so jo dali Trboveljčani, še nisem videl. Ta predstava demantira vse govorice, da amateri-
zem pri nas stagnira. Istega mnenja so bili tudi drugi člani žirije. Dejali so, da to, kar so videli, ni več amateri-
zem, in da predstavlja trboveljska skupina monolitni organizem ter da je dala predstavo, katere ne bi bilo  
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sram nobenega poklicnega gledališča. Predstavnik Makedonije je med drugim dejal, da bi bil srečen, če bi 
imel v Makedoniji tako sposoben ansambel." 

Amaterizem na pohodu (Na koncu poti na Hvaru - nastop iznad nivoja amaterskih predstav!), Zasavski ted-
nik, 10. avgusta 1961, Stane Šuštar 

 
"Hvar, 16. avg. Sinoči se je s predstavo Davićeve Pesmi, ki jo je izvedlo amatersko gledališče iz Paraćina, v 
letnem gledališču na Hvaru končal festival dramskih amaterjev Jugoslavije. 
Po tej predstavi je ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali dr. Drago Ivanišević, Isak Amar in Mirko Stefa-
novski, razglasila najboljše izvajalce. Nagrado Centralnega sveta Zveze sindikatov Jugoslavije v znesku 
100.000 din za najboljšo izvedbo dela s tematiko iz narodnoosvobodilnega boja so podelili Svobodi Center iz 
Trbovelj za uprizoritev Matkovićeve drame Na koncu poti.  
Festivalski odbor je odločil, da bodo nagrade podelili izvajalcem v njihovih krajih do Dneva republike. Člani 
ocenjevalne komisije poudarjajo, da je festival uspel in da so se posebno izkazale nagrajene in pohvaljene 
igralske družine, predvsem pa ansambel iz Trbovelj. Kvalitetno so bile predstave pravo presenečenje." 
Nagrade za Trboveljčane, Sarajevčane in Mariborčane (Končan je festival jugoslovanskih amaterskih gleda-

lišč), Delo, 17. 8. 1961, A. Tirnanić 

 
"Trboveljski gledališki amaterji, člani delavsko-prosvetnega društva Svoboda Center, so se na Zvezni reviji 
amaterske gledališke dejavnosti na Hvaru s predstavo Matkovićeve drame Na koncu poti, ki jo je režiral Kar-
lo Malovrh, predstavili na letnem hvarskem odru 2. avgusta. Hvarski nastop pomeni za trboveljske gledališč-
nike doslej največji doseženi uspeh. Tisti, ki ta ansambel poznajo in so videli tudi hvarsko predstavo, sodijo, 
da so tokrat Trboveljčani tako rekoč prekosili sami sebe. Celoten ansambel se je izredno potrudil in prikazal 
najboljšo igro, kar jih je kdajkoli dal v svoji bogati in plodni amaterski dejavnosti. 
Karlo Malovrh, ki je delo priredil in režiral, je prilagodil Matkovićev tekst hvarskemu letnemu odru. Predstava 
je bila zato tudi bolj dinamična in - kot so dejali člani žirije - te uprizoritve bi bil vesel tudi sam avtor. Predsta-
vo je obiskalo rekordno število gledalcev in tako oni kot žirija so bili z njo zelo zadovoljni."  

Uspeh trboveljskih gledališčnikov, Delavska enotnost, 19. 8. 1961, M. L.  

 
"Na slavnostni predstavi drame Marjana Matkovića Na koncu poti, v soboto 30. septembra zvečer, v Delav-
skem domu v Trbovljah, s katero je gledališka družina Svobode Center v letošnjem poletju nastopila na festi-
valu amaterskih družin Jugoslavije na Hvaru in bila tamkaj ocenjena kot najboljša v državi, prejela nagrado 
Centralnega odbora Zveze sindikatov Jugoslavije za najboljše izvedeno odrsko delo iz tematike NOV. 
Predstave, v soboto zvečer v Delavskem domu, so se poleg številne domače publike, udeležili najvidnejši 
predstavniki trboveljske občine, predstavniki Okrajnega Sveta Svobod in Republiškega Sveta Svobod Slove-
nije. Po končani predstavi je predstavnik Zveze sindikatov Jugoslavije Mikulić na odru zbranim igralcem k 
uspehu iskreno čestital ter jim izročil nagrado 100.000 din.  
Po končani igri je predsednik trboveljske občine Martin Gosak priredil amaterjem Svobode Center sprejem, 
jim posebej čestital k uspehu ter jim izročil knjižna darila." 

Naši amaterji so prejeli nagrado, Zasavski tednik 
A. Arbuzov: Irkutska zgodba 
"V soboto ob pol devetih zvečer bo trboveljska gledališka skupina Svobode Center že tretjič nastopila v dru-
žbi najboljših na Hvarskem festivalu amaterskih skupin Jugoslavije z Irkutsko zgodbo. Za izvedbo tega dela 
so dobili gledališčniki laskava priznanja na nedavni reviji amaterskih gledališč Slovenije v Novem mestu, kjer 
so jih izbrali tudi za festival na Hvaru. 
Kritika na republiški reviji je Trboveljčanom priznala izredno čist jezik in enotnost ansambla. Odlična scena, 
svetlobni efekti in režija pa so bili označeni kot svojstveni. To pa je rezultat prizadevanj celotnega ansambla, 
ki se je z resnično ljubeznijo do gledališča, kot vsakokrat drugič, zagrizel v delo. Razen režiserju Karlu Malo-
vrhu, gre velika zasluga, da se je Irkutska zgodba uvrstila na zvezni festival na Hvaru, tudi sceni, ki jo je 
domiselno, pa čeprav v preprosti izvedbi, zasnoval Jelo Potočan. K uspehu so pripomogli tudi razsvetljevalci, 
ki so premagali precej težav pri številnih svetlobnih efektih, ki jih zahteva uprizoritev." 

V družbi najboljših, Zasavski tednik, 15. 8. 1963, Pavle Burkeljc 

 
Prof. dr. Drago Ivanišević, predsednik festivalskega odbora na Hvaru, takole pravi o predstavi Irkutske zgod-
be: "Pri drugih predstavah sem se bolj dolgočasil, pa čeprav so jih igrala dobra gledališča, ki jih spoštujem 
kot tudi njihove igralce. Vsi skupaj pa niso uspeli, da bi odšel s predstave z globokim vtisom. To je uspelo 
tovarišem iz Trbovelj ... Časopis Slobodna Dalmacija pa je v prispevku o zaključku Festivala amaterskih gle-
dališč na Hvaru uvrstil Trboveljčane s skupino treh najboljših." 

Kljub vsemu - dobro, Zasavski tednik, št. 40. 26. 9. 1963, -pb- 
 

 
 



44 

bilo je gledališče-oris-2 

Oktober 2013 

 
O gostovanju z dramo Marjana Matkovića Na koncu poti v Ljubljani 
"V ponedeljek je v ljubljanskem Mestnem gledališču gostovalo Gledališče Svoboda Center iz Trbovelj z dra-
mo Marjana Matkovića Na koncu poti.  
Trboveljski gledališki amaterji so se predstavili kot prizadeven, resen in zanesen izvajalski organizem. Ne le 
vsa oprema predstave - zlasti scena S. Jovanovića in V. Rijavca, kostimi, režija, luči, glasbena oprema itd. - 
marveč celoten vtis gostovanja je simpatičen. Matkovićeva drama Na koncu poti sicer ne sodi med najbolj 
zahtevna odrska besedila, a za ljubiteljsko gledališče trd oreh. 
Uprizoritev v režiji Karla Malovrha se odlikuje predvsem po enovitosti in ansambelski uigranosti, po smiselni 
in razumni razčlembi besedila in konfliktov v njem, po dovolj dinamičnem poteku dogajanja. Manj izenačena 
je uprizoritev v stilnem pogledu. Pozitivni junaki so igro po nepotrebnem obremenili s patosom, negativni so 
čestokrat iz tipizacije prehajali v groteskno oblikovanje. Za celovito zglednost bi kazalo temeljiteje izbrusiti 
odrski jezik, vendar je ta za ljubiteljske razmere nad povprečjem. 
Med igralskimi upodobitvami ni bilo bistvenih kakovostnih razločkov, četudi so nekateri mestoma pokazali 
bolj zrele odtenke. Jarc, Malovrh, Štojs, Pajkova, Češnovar, Pinterič, Bizjak, Potočan, Cvikl, Šuper in Janc so  
si po pravici zaslužili aplavz občinstva, ki je imelo priložnost videti zares lepo predstavo amaterskega gledali-
šča." 

Gostovanje Trboveljčanov, Delo, 1. 2. 1962, V. P 

 
"V ponedeljek zvečer so trboveljski igralci-amaterji samozavestno obvladali oder ljubljanskega Mestnega 
gledališča, občinstvo, ki je napolnilo avditorij, je bilo vseskozi na njihovi strani (lepo, da se mu je pridružil 
kolektiv profesionalnega teatra, kjer so igrali, in da smo tudi sicer videli v dvorani številne teatrske ustvarjal-
ce). 
Predstava je bila odraz kakovostnega repertoarja tega amaterskega gledališča. To je bila, kratko malo, gle-
dališka predstava. Z domišljenim režijskim konceptom, enovitim stilnim lokom in izenačeno igralsko kvaliteto. 
Lansko leto so dobili trboveljski gledališčniki za izvedbo Matkovićeve drame Na koncu poti prvo nagrado fes-
tivala amaterskih gledališč Jugoslavije. Pred tem so se že junija izkazali na IV. reviji dramskih skupin Slove-
nije. Predstava (kot celota) je od tedaj do pred včerajšnjega nastopa padla - trema je opravila svoje celo pri 
tako "starih" igralcih, kot so trboveljski. Po drugi strani so se, naravno, posamezne vloge le še obrusile 
(interpretacija Alojza Horvata je gotovo Potočanov igralski vrh; če odštejemo tremo, ki je Franciju Jarcu 
nekajkrat ukradla besedo, je bilo tudi pri njem opazno temeljito delo). Škoda za mladi par (Neda Gorsky in 
Žarko Župan). Na lanski reviji v Zagorju sta presenetila. Pred včerajšnjim smo jima še vedno morali priznati 
nadarjenost, Anica Pajkova je spet pokazala svojo prepričljivo interpretacijsko preprostost, sposobnost glo-
bokega notranjega podoživljanja, ki se ne izraža s široko gesto in je zato toliko vrednejše; Franci Štojs je 
večkrat potrdil igralsko intenziteto - kljub vsemu pa tokrat nista tako ožarila predstave. Če sta na reviji opozo-
rila nase predvsem zaradi redke (amaterske) sposobnosti združitve racionalnega in čustvenega elementa pri 
oblikovanju vlog, ob ljubljanski predstavi nista ohranila takšne uravnovešenosti. In partizanska skupina? Bila 
je preprosto simpatična. Oba pl. Lukicha (ing. Ivo Pinterič in Mica Bizjak) sta bila izrazita, pri Franju 
Puceljskyjem se je zlasti izrazila njegova čista dikcija. 
Scena arh. Jovanovića in scenografa Vlada Rijavca je bila predstavi v korist. 
Karlo Malovrh je ustvaril enovito, smiselno organizirano predstavo. Prepričljivo je transponiral avtorjevo idejo. 
Manj srečno roko je imel pri iskanju žlahtnih gledaliških domislic. Sicer pa se njegova režija združuje s trbo-
veljskim gledališkim imperativom: s kvaliteto." 
Trboveljski gledališki imperativ: kvaliteta (Po gostovanju trboveljskih igralcev-amaterjev v Ljubljani), Delo, 31. 

1. 1962, Marina Golouh 

 
Trboveljci, Svoboda Center, 
bili zanimanja so center, 
ko so v Ljubljani gostovali, 
"Poti" nam "konec" pokazali. 
So dobri, zreli amaterji, 
ne diletantstva kolporterji, 
na Hvaru prva jim nagrada 
za lani brez debat pripada. 
Najboljši je režijski bil napor, 
nato je scena in igralski zbor. 
Te, res iskrene amaterske ure 
razveseliš sred "višje se kulture", 
ki marsikdaj ni vredna suhe fige, 
ker rada hodi z berglami intrige.  

Kulturna kronika, Pavliha, Zlatoust 
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O Krčmarici Mirandolini na 8. mednarodnem festivalu gledaliških amaterjev v Scheersbergu (ZRN) 
C. Goldoni: Krčmarica Mirandolina 
"Trboveljčani so navdušili s svojo Krčmarico Mirandolino. V ZRN se redko dogodi kakšni tuji gledališki skupi-
ni, da bi doživela aplavz pri odprti sceni, kar so doživeli naši amaterji. Še po končani igri se navdušenje ni 
poleglo. Bili so tudi edina gledališka skupina, ki so jo posneli za nemški televizijski program in jo prenašali 
tudi preko radia. Z uspelo predstavo so trboveljski gledališki amaterji dostojno zastopali zasavske revirje, 
Slovenijo in Jugoslavijo."  

 
Kaj je zapisal časopis "Kleine Zeitung" o gledaliških amaterjih iz Trbovelj? 
"Najboljša inozemska skupina so bili Jugoslovani. Prišli so z Goldonijevo Mirandolino. Tu so se zabrisale vse 
meje med igro laikov in poklicnim gledališčem ter se poraja vprašanje, kje se neha eno in kje se pričenja 
drugo." 

Z Goldonijevo Krčmarico Mirandolino na gostovanje v Zahodno Nemčijo, Zasavski tednik, 18. 10.1962, ar. 

 
Revija nemških amaterskih gledališč "Der Spielkreis" piše: "Nastop Jugoslovanov je bil vseskozi odličen. 
Manjkalo ni ničesar. Igralci so bili vseskozi v igri, ansambel pa se je predstavil zelo zvest tekstu in je odigral 
bleščečo zgodovinsko kopijo Goldonija." 

 
Revija "Das Spiel" poroča: "Od inozemskih udeležencev je bila daleč pred vsemi skupina DPD Svobode 
Center. Ti Slovenci so si takoj pridobili srca vse publike. Predstavili so se nekako v vzvišenem družbeno tea-
trskem  stilu. Prav gotovo je, da na Švedskem ni nobenega delavsko prosvetnega društva, ki bi s tako veli-
kim okusom, tako veliko delo tako uspešno uprizorilo."  

V družbi najboljših, Zasavski tednik, 15. 8. 1963, Pavle Burkeljc 

 
Ustvarjalci predstav Sindikalnega gledališča/Gledališča Svobode Center  
Gledališka predstava je sestavljena iz vrste sestavin, ki morajo biti smiselno med seboj povezane, da deluje 
na gledalca kot celota. Pri njenem nastajanju in izvajanju sodeluje več strokovnjakov-umetnikov različnih 
zvrsti in tehničnih sodelavcev. Njihovi deleži morajo biti vsestransko umetniško in tehnično usklajeni. Glavno 
skrb za to ima režiser. Kakovost gledališke predstave pa je v veliki meri odvisna zlasti od igralcev.  
V prejšnjih poglavjih smo že omenili ustvarjalce predstav in njihove prispevke k uspešnosti GSC, v tem pa 
bomo dodali še nekatere in še več podatkov o njihovem delu. 

 
Sindikalno gledališče/Gledališče Svobode Center je v letih 1945-1987 na domačem odru nastopilo s 122. 
gledališkimi deli, na revijah in srečanjih pa od teh še 19 krat, skupaj 141 krat. 
Za 44 uprizorjenih iger ni nobenega dokumentarnega gradiva, fotografije so za 63, plakati za 23, gledališki 
listi za 13 in časopisni članki za 53. S pomočjo tega gradiva so sestavljeni prikazi v nadaljevanju. 
Avtor ni znan za 7 besedil, režiser uprizoritve za 4 in scenograf za 30, a zasedba vlog ni znana oz. ni popol-
na za 51 iger (od tega pri triintridesetih za mladino od dvainpetdesetih).  
Mepz Slavček in Mopz Zarja Svobode Center ter Mladinski pevski zbor Trbovlje (dalje: Mlapz Trbovlje) so 
uprizorili 7 oper oz. spevoiger (od tega 3 za mladino). Pet del je brez dokumentarnega gradiva, za eno delo 
je fotografija, za drugo časopisni članek. 

Režiserji  
Domači 
1945-1956 
Ena: Pavle Kovač - D. in M. Bučar: Na Trški gori; Robert Plavšak - V. Ocvirk: Ko bi padli oživeli; Viktor 
Malovrh - L. Fodor: Matura; Franc Kojnik - Moliere: Namišljeni bolnik.  
Dve: Avguštin Pirnat - I. Cankar: Kralj na Betajnovi, S. Zweig: Siromakovo jagnje 
Štiri: Polde Odlazek - M. Bor: Raztrganci, I. Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski, C. Goldoni: Krčmari-
ca Mirandolina, F. Streicher: Zadrega nad zadrego 
Pet: Polde Majdič - A. Medved: Za pravdo in srce (1950 in 1954), F. Milčinski: Cigani, B. Buchbinder On in 
njegova sestra, J. Kersnik, F. Govekar: Rokovnjači 
Osem: Jože Paternost - V. V. Škvarkin: Izpit za življenje, B. Nušić: Žalujoči ostali, J. Gow, A. D´Usseau: 
Globoko so korenine, B. Nušić: Gospa ministrica, M. Božić: Umik, R. Golouh: Kriza, C. Dickens L. Francme-
snil: Cvrček za ognjiščem, J. B. Priestley: Inšpektor na obisku 
1945-1976 
Osem: Franci Jarc - N. Krasna: Draga Ruth, H. Tiemeyer: Mladost pred sodiščem, E. G. O´Neill: Ana Chris-
tie, M. G. Sauvajon: Trinajst jih bo, Z. Skowronski in J. Slotwinski: Direktorjev rojstni dan, V. Novak: Dobro-
došla, miss Agata, P. Hamilton: Plinska luč, A. Huxley: Giocondin nasmeh. 
Trinajst: Milko Rak - N. J. Šestakov: Veliko potovanje, M. Fele, J. Liška: Uroki, B. Kreft: Celjski grofje, B. 
Nušić: Dr, P. Golia: Sneguljčica, Klabund: Krog s kredo, D. Dobričanin: Skupno stanovanje, Harris Elmer:  
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Molčeča usta, J. Horvat: Prst pred nosom, P. Golia: Triglavska bajka, A. Foerster: Gorenjski slavček, L. 
Bobić: Družina Blo, T. Koren: Vohunka 907. 
Sedemnajst: Karlo Malovrh - I. Cankar: Hlapci (1954 in 1956), Blumenthal in Kadelburg: Pri belem konjičku, 
A. Marodić: Operacija Altmark (1956 in 1962), F. Goodrich in A. Hackett: Dnevnik Ane Frank, G. Kaiser: 
Vojak Tanaka, B. Brecht: Švejk v II. svetovni vojni, V. Trinkaus: Pesem o morju in zvezdah, M. Matković: Na 
koncu poti, C. Goldoni: Krčmarica Mirandolina, A. Arbuzov: Irkutska zgodba, M. Zupančič: Hiša na robu mes-
ta, M. Bor: Raztrganci, M. Puc: Svet brez sovraštva, A. T. Linhart: Županova Micka, I. Cankar: Kralj na 
Betajnovi. 
Šestindvajset: Geni Rak - M. Šurinova: Dedek Mraz, V. Nazor: Rdeča kapica (1950), Stric snežak, S. J. 
Maršak: Mucin dom (1948, 1956 in 1977), S. Škufca, J. Mohor: Janko in Metka (1951 in 1957), T. Seliškar, L. 
Filipič: Bratovščina Sinjega galeba, V. Nazor, M. Rak: Rdeča kapica (1958), E. Kästner in B. Vodopivec: 
Pikica in Tonček (1959 in1975), J. Vandot, V. Rabadan, J. Moder: Kekec, M. Ručigaj in M. Belina: Dedek 
Mraz in škratje, F. Milčinski in P. Kozak: Ptički brez gnezda, F. Milčinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka, Novo 
letna zgodba, M. Pavlik: Zavržena knjiga, A. Ingolič in F. Delak: Deček z dvema imenoma, S pesmijo in glas-
bo v novo leto, F. Leonhard in J. Javoršek: Jezusovi apostoli, A. Ingolič: Tajno društvo PGC, A. Ingolič: Tve-
gana pot, M. Tršar: Zgodba o dedku Mrazu, Novoletne uganke, A. Bole - Vrabec: Sanke dedka Mraza. 
1945-1987 
Devet: Anica Kužnik - C. A. Puget: Srečni dnevi, F. Milčinski: Mogočni prstan, L. F. Baum in E. F. Chapman: 
Čarovnik iz Oza, F. Princ, J. Skrinjar: Novoletni čire-čare, A. Kužnik: Novoletna pravljica, I. Sadar: Vsi v 
Kranjsko goro, A. Kužnik: Kam pa kam, volk, J. Kolarič: Salon-Expon, J. Skrinar: Jamski možički. 
1956-1976 
Ena: Janez Seme - V. Zupan: Rojstvo v nevihti; Franci Princ - Blumenthal in Kadelburg: Pri belem konjičku; 
Rosanda Šarlah - P. Golia: Sneguljčica. 
Sedem: Jelo Potočan - P. Walsh: Prizori iz narave,, K. Brenk: Najlepša roža, K. Brenkova: Mačeha in pas-
torka, E. Vos in Ž. Petan: Plešoči osliček, F. Vurnik: Pošta balon, H. van Delft: Hura soncu in dežju, D. 
Roksandić: Ptiči brez jate. 
Osem: Rado Češnovar - N. Krasna: John ljubi Mary, R. Gobec: Tremerski ducat, S. Bekeffi: Neopravičena 
ura, A. S. Makarenko, M. Stehlik: Začenjamo živeti, M. Franck: Sreča na upanje, M. Štefanac: Večna lovišča, 
B. Grabnar: Vojna tajna, M. Stehlik: Tigrov kožuh. 
1956-1987 
Tri: Jani Kužnik - M. Pavlik: Trije snežaki, Novoletno praznovanje (2x)  
1976-1987 
Tri: Jože Čibej - M. Marinc in J. A. Čibej: Krasen cirkus, F. Milčinski, G. Gluvić, J. A. Čibej: Slovenska zaba-
va, P. Šivic: Kaznovana radovednost. 
Gostujoči 
1976-1987 
Ena: Janez Jemec - B. Behan: Talec; Iztok Jereb - J. Kesselring: Arzenik in stare čipke. 
Štiri: Janez Drozg - I. Cankar: Hlapci, B. Brecht: Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, P. Kozak: Direk-
tor, S. O’Casey, B. Nušić in J. Čibej: Kaj nam pa morejo!. 

Scenografi  
Domači 
Ena: Milko Rak (z A. Švagljem) - Krog s kredo; Avguštin Pirnat - Matura; Bojan Žagar - Molčeča usta; 
Zdenko Zupan - Dobrodošla, miss Agata; Anica Kužnik - Jamski možički; Franci Princ - Novoletni čire-čare; 
akadem. slik. J. Knez in L. Hočevar Čarovnik iz Oza. 
Dve: Franci Jarc - Mladost pred sodiščem, Plinska luč; Janez Seme - Rojstvo v nevihti, Dnevnik Ane Frank; 
Jože A. Čibej - Krasen cirkus, Slovenska zabava. 
Tri: Stane Šribar - Hlapci (1954), Mucin dom (z A. Švagljem), Družina Blo;  
Štiri: Ivi Sadar - Novoletna pravljica, Talec, Vsi v Kranjsko goro, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti (s 
S. Kumpom). 
Pet: Jože Paternost - Celjski grofje, Gospa ministrica, Namišljeni bolnik, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, 
Žalujoči ostali. 
Devet: Antonin Švagelj - Raztrganci, Cigani, Sneguljčica, Stric snežak, Za pravdo in srce, Mucin dom (s S. 
Šribarjem), Kekec, Rdeča kapica, Najlepša roža 
Dvaintrideset: Jelo Potočan - Bratovščina Sinjega galeba, Deček z dvema imenoma, Giocondin nasmeh, 
Hiša na robu mesta, Hura soncu in dežju, Irkutska zgodba, Jezusovi apostoli, Kralj na Betajnovi, Mačeha in 
pastorka, Najlepša roža, Novoletna zgodba, Operacija Altmark (1962), Pesem o morju in zvezdah, Pikica in 
Tonček (1959 in 1975), Plešoči osliček, Pošta balon, Prizori iz narave, Ptiči brez jate, Ptički brez gnezda, 
Raztrganci, S pesmijo in glasbo v novo leto, Sanke dedka Mraza, Svet brez sovraštva, Švejk v 2. svetovni 
vojni, Tajno društvo PGC, Tigrov kožuh, Tvegana pot, Vohunka, Začenjamo živeti, Zvezdica zaspanka, 
Županova Micka. 
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Gostujoči 
Ena: akadem. slik. Maks Kavčič - Inšpektor na obisku; Vladimir Rijavec - Na koncu poti (z ing. arh. S. 
Jovanovićem); Franjo Stiplovšek - Mogočni prstan; Franc Kopitar - Kaj nam pa morejo! 
Tri: ing. arh. Viktor Molka - Kralj na Betajnovi, Izpit za življenje, Siromakovo Jagnje; Saša Kump - Hlapci 
(1976), Vojna tajna, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti (z I. Sadar). 
Štiri: ing. arh. Sveta Jovanović - Vojak Tanaka, Na koncu poti (z V. Rijavcem), Krčmarica Mirandolina, Direk-
tor. 
Sceno za oder starega Delavskega doma je pogosto zasnoval in poslikal Antonin Švagelj, nekajkrat tudi v 
novem Domu. Kulise za novi oder so največkrat poslikali odrski delavci, po enkrat še Nuša Grošelj in člani 
Relika. 

 
Avtor scenografije ni znan za razmeroma veliko uprizorjenih del, in to tudi iz razloga, ker je sceno pogosto 
zasnoval režiser sam, zlasti za igre s preprostim prizoriščem za vsa dejanja (npr. soba, gozd). Po njegovem 
navodilu so jo izdelali odrski delavci. Največ iger brez omembe scenografa je v času do novega Delavskega  
doma. Med neomenjenimi scenografi je zagotovo tudi Antonin Švagelj. 
Za dve igri sindikalnega gledališča (Kralj na Betajnovi, Siromakovo jagnje) so kulise izdelali v Centralnih rud-
niških delavnicah p. v. A. Cestnika, za dve (Izpit za življenje, Matura) Mizarsko podjetje Mestnega ljudskega 
odbora Trbovlje p. v. L. Deželaka. Vse je poslikal A. Švagelj, slikarski mojster.  
Nikoli ni na plakatu ali v gledališkem listu zapisan kostumograf; v gledališkem listu za dramo Siromakovo 
jagnje je omenjeno, da so kostumi izposojeni pri SNG Ljubljana. 
 

Avtorji scenske glasbe 
Avtor scenske glasbe in pevskih vložkov je bil največkrat Jože Skrinar, nekajkrat pa tudi Tine Jelen. 
Jože Skrinar je opremil s scensko glasbo in skladbami, ki so jih zapeli igralci ali igralski zbor, ali pa ob njih 
zaplesali, gledališka dela Siromakovo jagnje, Dedek Mraz, Zadrega nad zadrego, Mucin dom, Janko in Met-
ka, Rdeča Kapica, Vojak Tanaka, Hura soncu in dežju, Pikica in Tonček, Švejk v 2. svetovni vojni, Najlepša 
roža, Krčmarica Mirandolina, Zvezdica Zaspanka, Talec, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti. Igralce je 
tudi naučil peti in jih na predstavah spremljal največkrat s klavirjem, a nekajkrat s komornim orkestrom. 
O njegovi scenski glasbi v drami Krog s kredo je v poročilu o predstavi zapisano, da je z zelo "nekitajskimi" 
instrumenti znal pričarati pristno kitajsko glasbo, ki je dogajanje na odru dopolnjevala in mu dala svojstveno 
ozračje.   
Tine Jelen je z glasbo opremil Županovo Micko, Talca in Gospodarja Puntilo in njegovega hlapca Mattija.  
Največkrat je zvočno-glasbeno opremo predstav od otvoritve novega Delavskega doma dalje podpisal Franci 
Jarc, predvajal pa Viki Jarc. 

Igralci  
Po eno manj zahtevno vlogo z besedilom je v letih 1945-1987 odigralo 127 igralcev. 
1945-1956 
Dve vlogi: Avguštin Pirnat: Siromakovo jagnje, Izpit za življenje; Desanka Plevčak; Kralj na Betajnovi, 
Siromakovo jagnje; Geni Rak: Raztrganci, Gospa ministrica; Janez Mohor: Kralj na Betajnovi, Siromakovo  
jagnje; Justi Sotenšek: Raztrganci, Izpit za življenje; Ksenija Škrabar: Dr, Hlapci: Majda Režun: Cvrček za 
ognjiščem, Krog s Kredo; Mici Kuster: Matura, Cigani; Olga Pišek: Matura, Izpit za življenje; Oto Persoglio: 
Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski: Vera Štih: Molčeča usta, Hlapci; Vinko Miklavčič: Gos-
pa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski. 
Tri vloge: Božo Jurše: Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Celjski grofje; Jože Velkavrh: 
Siromakovo jagnje, Izpit za življenje, Celjski grofje; Slavko Bartolj: Kralj na Betajnovi, Izpit za življenje, Uroki; 
Viktor Malovrh: Kralj na Betajnovi, Matura, Hlapci. 
Štiri vloge: France Kojnik: Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Celjski grofje, Namišljeni 
bolnik; Franc Tržan: Cigani, On in njegova sestra, Hlapci, Rokovnjači. 
Pet vlog: Jože Paternost: Matura, Izpit za življenje, Celjski grofje, Zadrega nad zadrego, Krčmarica Miran-
dolina; Bojan Žagar: Srečni dnevi, Dr, Ko bi padli oživeli, Skupno stanovanje, Molčeča usta. 
Šest vlog: Mine Kužnik: Siromakovo jagnje, Celjski grofje, Srečni dnevi, Dr, Vojak Tanaka, Švejk v 2. sve-
tovni vojni. 
Sedem vlog: Malči Malovrh: Cigani, Zadrega nad zadrego, Krčmarica Mirandolina, Hlapci, Rdeča kapica, 
Raztrganci, Svet brez sovraštva. 
Devet vlog: Polde Odlazek: Raztrganci, Kralj na Betajnovi, Siromakovo jagnje, Globoko so korenine, Gospa 
ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Celjski grofje, Zadrega nad zadrego, Cvrček za ognjiščem 
Deset vlog: Sonja Perme: Globoko so korenine, Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Krčma-
rica Mirandolina, Namišljeni bolnik, Srečni dnevi, Dr, Hlapci, Krog s kredo, Zadrega nad zadrego. 
1945-1976 
Dve vlogi: Rudolf Tratar: Hlapci (2x); Stane Kranjc: Pikica in Tonček, Kekec. 
Tri vloge: Anica Ogorevc: Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Sneguljčica, Rdeča kapica; Franci Princ: Mol-
čeča usta, Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni. 
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Pet vlog: Robi Rožaj: Raztrganci, Gospa ministrica, Celjski grofje, Hlapci, Švejk v 2. svetovni vojni. 
Osem vlog: Drago Goljuf: Ko bi padli oživeli, Hlapci, Skupno stanovanje, Molčeča usta, Pikica in Tonček, 
Švejk v 2. svetovni vojni, Pesem o morju in zvezdah, Hlapci. 
Enajst vlog: Janez Seme: Za pravdo in srce, Umik, Hlapci (2x), Krog s kredo, Rojstvo v nevihti, Direktorjev 
rojstni dan, Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Na koncu poti, Raztrganci, Hlapci. 
Dvanajst vlog; Ivko Pleskovič: Izpit za življenje, Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Celjski 
grofje, Krčmarica Mirandolina, Dr, Inšpektor na obisku, Hlapci (2x), Mladost pred sodiščem, Molčeča usta, 
Trinajst jih bo. 
Trinajst vlog: Rajko Bigman: Siromakovo jagnje, Izpit za življenje, Za pravdo in srce, Cvrček za ognjiščem, 
Ko bi padli oživeli, Hlapci (2x), Krog s kredo, Anna Christie, Mladost pred sodiščem, Skupno stanovanje, 
Molčeča usta, Operacija Altmark 
Štirinajst vlog: Štefi (Aškerc) Šuštar: Matura, Izpit za življenje, Globoko so korenine, Celjski grofje, Dr, 
Inšpektor na obisku, Mladost pred sodiščem, Skupno stanovanje, Družina Blo, Dnevnik Ane Frank, Direktor-
jev rojstni dan, Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Svet brez sovraštva 
Osemnajst vlog: Milko Rak: Raztrganci, Kralj na Betajnovi, Izpit za življenje, Globoko so korenine, Gospa 
ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Umik, Dr, Ko bi padli oživeli, Krog s kredo, Mladost pred sodiš-
čem, Molčeča usta, Hlapci, Dnevnik Ane Frank, Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Dobrodošla, miss 
Agata, Pesem o morju in zvezdah. 
Triindvajset vlog: Karlo Malovrh: Matura, Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Krčmarica 
Mirandolina (2x), Celjski grofje, Umik, Cvrček za ognjiščem, Cigani, Inšpektor na obisku, Ko bi padli oživeli, 
Hlapci, Krog s kredo, Anna Christie, Mladost pred sodiščem, Molčeča usta, Operacija Altmark, Družina Blo,  
Trinajst jih bo, Vojak Tanaka, Dobrodošla, miss Agata, Najlepša roža, Tajno društvo PGC, Plinska luč; 
Robert Plavšak: Raztrganci, Kralj na Betajnovi, Matura, Izpit za življenje, Globoko so korenine, Gospa minis-
trica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Celjski grofje, Za pravdo in srce, Sneguljčica, Dr, Inšpektor na obis-
ku, Hlapci (2x), Krog s kredo, 
Anna Christie, Mladost pred sodiščem, Skupno stanovanje, Družina Blo, Dnevnik Ane Frank, Vojak Tanaka, 
Švejk v 2. svetovni vojni. 
Devetindvajset vlog: Ivica Jarc: On in njegova sestra, Hlapci (2x), Anna Christie, Skupno stanovanje, Mol-
čeča usta, Operacija Altmark (2x), Trinajst jih bo, Direktorjev rojstni dan, Vojak Tanaka, Vohunka 907, Švejk 
v 2. svetovni vojni, Dobrodošla, miss Agata, Pesem o morju in zvezdah, Neopravičena ura, Najlepša roža, 
Krčmarica Mirandolina, Tajno društvo PGC, Hiša na robu mesta, Hura soncu in dežju, Irkutska zgodba, Raz-
trganci, Plešoči osliček, Tigrov kožuh, Svet brez sovraštva, Plinska luč, Županova Micka, Kralj na Betajnovi. 
1945-1987 
Pet vlog: Ivan Pavšek: Za pravdo in srce, Cigani, Rokovnjači, Hlapci (2x). 
Osemnajst vlog: Silva (Vidic) Pleskovič-Matkovič: Matura, Celjski grofje, Krčmarica Mirandolina, Dr, Cvrček 
za ognjiščem, Hlapci (2x), Krog s kredo, Mladost pred sodiščem, Skupno stanovanje, Molčeča usta, Trinajst 
jih bo, Vojak Tanaka, Ptički brez gnezda, Giocondin nasmeh, Vojna tajna, Gospodar Puntila in njegov hlapec 
Matti. 
Triindvajset vlog: Drago Cvikl: Siromakovo jagnje, Izpit za življenje, Uroki, Za pravdo in srce, Rokovnjači, 
Mucin dom, Direktorjev rojstni dan, Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Na koncu poti, Kekec, Neopravi-
čena ura, Najlepša roža, Tajno društvo PGC, Hura soncu in dežju, Tvegana pot, Irkutska zgodba, Kralj na 
Betajnovi, Ptički brez gnezda, Trije snežaki, Hlapci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Talec, Kaj nam 
pa morejo!.  
Šestindvajset vlog: Anica (Vrtačnik)-Pajk: Kralj na Betajnovi, Matura, Izpit za življenje, Uroki, Za pravdo in 
srce, Sneguljčica, Srečni dnevi, Ko bi padli oživeli, Cvrček za ognjiščem, Hlapci (3x), Krog s kredo, Anna 
Christie, Mladost pred sodiščem, Molčeča usta, Dnevnik Ane Frank, Pikica in Tonček, Na koncu poti, Mače-
ha in pastorka, Raztrganci, Svet brez sovraštva, Kralj na Betajnovi, Ptiči brez jate, Ptički brez gnezda, Gos-
podar Puntila in njegov hlapec Matti. 
Osemindvajset vlog: Anica Kužnik: Globoko so korenine, Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjan-
ski, Za pravdo in srce, Umik, Sneguljčica, Dr, Cvrček za ognjiščem, Rokovnjači, Molčeča usta, Družina Blo, 
Rojstvo v nevihti, Trinajst jih bo, Dnevnik Ane Frank, Direktorjev rojstni dan, Vojak Tanaka, Švejk v 2. sveto-
vni vojni, Dobrodošla, miss Agata, Pesem o morju in zvezdah, Krčmarica Mirandolina, Hiša na robu mesta, 
Tvegana pot, Irkutska zgodba, Ptički brez gnezda, Giocondin nasmeh, Hlapci, Gospodar Puntila in njegov 
hlapec Matti. 
Enainštirideset vlog: Mica Bizjak: Raztrganci (2x), Kralj na Betajnovi (2x), Siromakovo jagnje, Izpit za živ-
ljenje, Globoko so korenine, Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Za pravdo in srce, Janko in 
metka, Sneguljčica, Dr, Inšpektor na obisku, Zadrega nad zadrego, Ko bi padli oživeli, Hlapci (3x), Krog s 
kredo, Mladost pred sodiščem, Skupno stanovanje, Molčeča usta, Mucin dom, Družina Blo, Rojstvo v nevihti, 
Dnevnik Ane Frank, Vojak Tanaka, Pikica in Tonček, Švejk v 2. svetovni vojni, Dobrodošla, miss Agata, Na 
koncu poti, Neopravičena ura, Irkutska zgodba, Tigrov kožuh, Svet brez sovraštva, Plinska luč, Ptiči brez 
jate, Ptički brez gnezda, Giocondin nasmeh, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti. 
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Dvainpetdeset vlog: Franci Jarc: Raztrganci (2x), Kralj na Betajnovi (2x), Matura, Siromakovo jagnje, Izpit 
za življenje, Globoko so korenine, Gospa ministrica, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Celjski grofje, Krčma-
rica Mirandolina (2x), Za pravdo in srce, Umik, Namišljeni bolnik, Sneguljčica, Cvrček za ognjiščem, Inšpek-
tor na obisku On in njegova sestra, Ko bi padli oživeli, Hlapci (3x), Krog s kredo, Anna Christie, Skupno sta-
novanje, Molčeča usta, Operacija Altmark (2x), Družina Blo, Dnevnik Ane Frank, Direktorjev rojstni dan, 
Vojak Tanaka, Vohunka 907, Švejk v 2. svetovni vojni, Na koncu poti, Neopravičena ura, Najlepša roža, Hiša 
na robu mesta, Hura soncu in dežju, Irkutska zgodba, Plešoči osliček, Tigrov kožuh, Svet brez sovraštva, 
Plinska luč, Županova Micka, Ptiči brez jate, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Talec, Kaj nam pa 
morejo!, Krasen cirkus, Slovenska zabava. 
1956-1976 
Dve vlogi: Franc Saje: Hlapci, Švejk v 2. svetovni vojni; Gvido Janc: Vojak Tanaka, Na koncu poti; Hinko 
Zorko: Zvezdica Zaspanka, Pikica in Tonček; Igor Kerstein: Ptički brez gnezda, Zvezdica Zaspanka; Irena 
Ivančič: Rdeča kapica, Tajno društvo PGC; Lidija Jarc: John ljubi Mary, Mogočni prstan; Marjetka Brečko:  
Irkutska zgodba, Mačeha in pastorka; Matevž Lenarčič: Ptički brez gnezda, Pikica in Tonček; Menči Jarc: 
Vojak Tanaka, Najlepša roža; Olga Fabjan: John ljubi Mary, Mogočni prstan; Poldka Vidmar: Sneguljčica,  
Mucin dom; Svato Krasnik: Sneguljčica, Dobrodošla, miss Agata; Tine Radej: Tajno društvo PGC, Tvegana 
pot, Tjaša Češnovar: Vojak Tanaka, Pikica in Tonček. 
Tri vloge: Adam Brečko: Najlepša roža, Irkutska zgodba, Mačeha in pastorka; Cveta Kolenc: Direktorjev 
rojstni dan, Vojak Tanaka, Novoletni čire-čare; Ida (Skrinar) Virt: Mucin dom, Plinska luč, Novoletni čire-čare; 
Jure Krasnik: Tvegana pot, Kralj na Betajnovi, Ptički brez gnezda; Lado Frelih: Vojak Tanaka, Švejk v 2. 
svetovni vojni, Pesem o morju in zvezdah; Lučka Vodišek: Pikica in Tonček, Kekec, Tajno društvo PGC; 
Marija Komat: Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Pesem o morju in zvezdah; Marija Kostanjšek:  
Pesem o morju in zvezdah, Neopravičena ura, Najlepša roža; Marija Uršič: Družina Blo, Dnevnik Ane Frank, 
Vojak Tanaka; Marko Lenarčič: Ptički brez gnezda, Zvezdica Zaspanka, Pikica in Tonček; Tatjana (Dolničar) 
Lapi: Direktorjev rojstni dan, Vojak Tanaka, Pesem o morju in zvezdah; Vili Ameršek: Rdeča kapica, Direk-
torjev rojstni dan, Pikica in Tonček.  
Štiri vloge: Franci Panko: Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Irkutska zgodba, Raztrganci; Lidija Češ-
novar: Dobrodošla, miss Agata, Najlepša roža, Mačeha in pastorka, Raztrganci; Mariča Panko: Irkutska 
zgodba, Raztrganci, Svet brez sovraštva, Hlapci.  
Pet vlog: Breda Češnovar: Rdeča kapica, Pikica in Tonček, Kekec, Tajno društvo PGC, Plešoči osliček; 
Marjan Novak: Rojstvo v nevihti, Rdeča kapica, Direktorjev rojstni dan, Dobrodošla, miss Agata, Kekec; 
Vojko Rak: Pikica in Tonček, Tajno društvo PGC, Tvegana pot, Ptički brez gnezda, Pikica in Tonček. 
Šest vlog: Tone Koren: Družina Blo, Rojstvo v nevihti, John ljubi Mary, Direktorjev rojstni dan, Švejk v 2. 
svetovni vojni, Hlapci; Vojko Kovač: Pesem o morju in zvezdah, Tvegana pot, Irkutska zgodba, Raztrganci, 
Županova Micka, Kralj na Betajnovi. 
Trinajst vlog: Ivan Lazar: Rojstvo v nevihti, Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Pesem o morju in zve-
zdah, Tajno društvo PGC, Tvegana pot, Irkutska zgodba, Raztrganci, Plinska luč, Kralj na Betajnovi, Ptički 
brez gnezda, Pikica in Tonček, Hlapci; Minka Lazar: Družina Blo, Rojstvo v nevihti, Vojak Tanaka, Pesem o 
morju in zvezdah, Tajno društvo PGC, Hiša na robu mesta, Tvegana pot, Irkutska zgodba, Svet brez sovraš-
tva, Kralj na Betajnovi, Novoletna zgodba, Giocondin nasmeh, Hlapci. 
Štirinajst vlog: Franci Štojs: John ljubi Mary, Direktorjev rojstni dan, Pesem o morju in zvezdah, Na koncu 
poti, Najlepša roža, Krčmarica Mirandolina, Irkutska zgodba, Mačeha in pastorka, Plešoči osliček, Tigrov 
kožuh, Županova Micka, Raztrganci, Kralj na Betajnovi, Ptiči brez jate. 
Petintrideset vlog: Jelo Potočan: Molčeča usta, Hlapci, Rojstvo v nevihti, John ljubi Mary, Vojak Tanaka, 
Pikica in Tonček, Vohunka 907, Švejk v 2. svetovni vojni, Dobrodošla, miss Agata, Pesem o morju in zvez-
dah, Na koncu poti, Kekec, Neopravičena ura, Najlepša roža, Krčmarica Mirandolina, Tajno društvo PGC, 
Operacija Altmark, Hiša na robu mesta, Hura soncu in dežju, Tvegana pot, Irkutska zgodba, Začenjamo žive-
ti, Jezusovi apostoli, Raztrganci, Plešoči osliček, Tigrov kožuh, Deček z dvema imenoma, Svet brez sovraš-
tva, Plinska luč, Bratovščina sinjega galeba, Županova Micka, Kralj na Betajnovi, Ptiči brez jate, Ptički brez 
gnezda, Zvezdica Zaspanka, Giocondin nasmeh. 
1956-1987 
Dve vlogi; Darko Kermel: Tvegana pot, Svet brez sovraštva; Franci Ostanek: Vojak Tanaka, Tvegana pot. 
Pet vlog: Jože Ostanek: Mogočni prstan, Pesem o morju in zvezdah, Raztrganci, Hlapci, Gospodar Puntila 
in njegov hlapec Matti. 
Deset vlog: Marta Štojs: Najlepša roža, Krčmarica Mirandolina, Irkutska zgodba, Mačeha in pastorka, Raz-
trganci, Plešoči osliček, Svet brez sovraštva, Kralj na Betajnovi, Pikica in Tonček, Talec. 
Enajst vlog: Ivo Pinterič: Hlapci, Dnevnik Ane Frank, Vojak Tanaka, Švejk v 2. svetovni vojni, Na koncu 
poti, Irkutska zgodba, Kralj na Betajnovi, Zvezdica Zaspanka, Giocondin nasmeh, Hlapci, Gospodar Puntila 
in njegov hlapec Matti; Tine Šuper: John ljubi Mary, Direktorjev rojstni dan, Vojak Tanaka, Na koncu poti, 
Najlepša roža, Irkutska zgodba, Hlapci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Talec, Kaj nam pa morejo!, 
Krasen cirkus. 
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Trinajst vlog: Jože A. Čibej: Ptički brez gnezda, Večna lovišča, Zvezdica Zaspanka, Pikica in Tonček, Hla-
pci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Direktor, Talec, Arzenik in stare čipke, Kaj nam pa morejo!, 
Krasen cirkus, Slovenska zabava (2). 
Šestnajst vlog: Jani Kužnik: Rojstvo v nevihti, Vojak Tanaka, Sneguljčica, Tajno društvo PGC, Irkutska 
zgodba, Raztrganci, Pošta balon, Ptički brez gnezda, Zvezdica Zaspanka, Zavržena knjiga, Vojna tajna, 
Hlapci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Direktor, Talec, Novoletno praznovanje. 
Osemnajst vlog: Marja (Ostanek) Kužnik: Švejk v 2. svetovni vojni, Dobrodošla, miss Agata, Pesem o mor-
ju in zvezdah, Neopravičena ura, Najlepša roža, Krčmarica Mirandolina, Irkutska zgodba, Mačeha in pastor- 
ka, Raztrganci, Županova Micka, Pošta balon, Ptički brez gnezda, Giocondin nasmeh, Hlapci, Gospodar 
Puntila in njegov hlapec Matti, Direktor, Novoletno praznovanje. 
Štiriindvajset vlog: Rado Češnovar: Družina Blo, Rojstvo v nevihti, Dnevnik Ane Frank, Direktorjev rojstni 
dan, Vojak Tanaka, Pikica in Tonček, Vohunka 907, Švejk v 2. svetovni vojni, Dobrodošla, miss Agata, Na 
koncu poti, Neopravičena ura, Najlepša roža, Krčmarica Mirandolina, Tajno društvo PGC, Operacija Altmark,  
Hiša na robu mesta, Hura soncu in dežju, Raztrganci, Plinska luč, Županova Micka, Kralj na Betajnovi, Ptiči 
brez jate, Novoletna zgodba, Trije snežaki. 
1976-1987 
Dve vlogi: Andreja Babič: Hlapci, Čarovnik iz Oza: Andreja Bočko: Krasen cirkus, Slovenska zabava; Bog-
dan Barovič: Hlapci, Talec; Saša Paveljšek: Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Novoletno prazno-
vanje; Tanja Lukač: Pikica in Tonček, Čarovnik iz Oza.  
Tri vloge: Matej Kaiser: Čarovnik iz Oza, Talec, Krasen cirkus; Metka Ban: Čarovnik iz Oza, Gospodar Pun-
tila in njegov hlapec Matti, Talec; Rudi Špan: Trije snežaki, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Talec.  
Štiri vloge: Franci Klopčič: Hlapci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Direktor, Kaj nam pa morejo; 
Željko Pečnik: Mucin dom, Hlapci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Direktor;  
Janez Oberžan: Raztrganci, Hlapci, Direktor, Talec.  
Šest vlog: Nevenka Ban: Čarovnik iz Oza, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Talec, Kaj nam pa 
morejo!, Krasen cirkus, Slovenska zabava.  
Devet vlog: Hinko Močilar: Novoletna zgodba, Zvezdica Zaspanka, Pikica in Tonček, Čarovnik iz Oza, 
Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Talec, Kaj nam pa morejo!, Krasen cirkus, Slovenska zabava. 
 

Sodelavci pri pripravi in izvedbi predstav  
Čeprav omenjeni na koncu poglavja, je njihov prispevek k posamezni sestavini gledališke predstave, a tudi k 
njeni celoviti podobi, enakovreden prispevku drugih ustvarjalcev in soustvarjalcev. Za posamezno področje 
so skrbeli:  
- vodenje predstave/inšpiciranje: Oto Kočevar, Franc Guček, Drago Goljuf, Jelo Potočan, Milko Rak, Ivan 
Lazar, Franci Jarc, Jani Kužnik, Rado Češnovar, Marjana Fabjan, Tine Šuper, Janez Oberžan 
- lektorstvo: Marija Janežič, Slava Gulič 
- sufliranje: Majda Režun, Malči Malovrh, Justa Sotenšek, Marica Podlogar (Cvikl), Lidija Češnovar, Ivica 
Jarc, Mariča Panko, Marta Štojs, Maja Gulič, Tatjana Dolničar, Marjana Fabjan 
- oblikovanje maske in pričeske: Ivica Jarc, Franci Jarc, Vera Hutar (Traven), Vera Štih, Boža Butkovec 
- priprava in predvajanje zvočne opreme (tonska tehnika): Božo Vranešič, Franci Jarc, Viki Jarc, Jani Skvar-
ča, Jani Koželj 
- odrska razsvetljava: Ivan Radej, Maks Rak ml., Ivan Poglajen, Vinko Kovačič, Stane Kornes, Oto Pogač, 
Stane Burja, Bojan Vidmar, Matej Kaiser, Sašo Kosem 
- odrska dela (izdelava in postavljanje kulis): Julij Šramelj, Franc Fajfer, Jože Novak, Franc Matko, Tine Ces-
tnik, Ivan Režun st., Franci Rovšek, Bojan Žagar, Cveto Lobnikar, Mirko Rancinger, Oto Pogač, Miran Haup-
tman, Niko Logar idr. 
Neposredno sta za odrsko razsvetljavo pohvaljena Vinko Kovačič in Stane Kornes pri Irkutski zgodbi (1962) 
in komediji Tigrov kožuh (1963). 
Igralci manjših vlog so bili pri mnogih igrah tudi inšpicienti, rekviziterji, odrski delavci (postavljanje oz. presta-
vljanje scene, predvsem na gostovanjih), maskerji idr., igralke pa predvsem šepetalke, rekviziterke, gardero-
berke, maskerke in frizerke. 

 
Lasulje so si gledališčniki izposojali pri frizerju Podkrajšku v Ljubljani (na Trubarjevi ulici, blizu Tromostovja), 
kjer je bil na prodaj material za ličenje (šminke, puder, brki, brade, mastiks (lepilo za brade, brke). 
Po ustanovitvi Prosvetnega servisa leta 1956 je bilo v njegovi trgovini možno kupiti kakovostne uvožene 
češke šminke in druge pripomočke za ličenje. 
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Režiserji in igralci - o nekaterih več, o nekaterih manj 
V ljubiteljskem gledališču so režiserji praviloma igralci in igralci režiserji. To v veliki meri velja tudi za GSC. 
Med trboveljskimi gledališčniki so bili v vseh obdobjih številni režiserji, ki so postavili na oder kakovostne gle-
dališke predstave in igralci, sposobni oblikovati paleto zahtevnih gledaliških likov v vseh dramskih zvrsteh. Iz 
obdobja 1956-1987 spoznajmo ene in druge. O nekaterih bomo spregovorili obširneje, o nekaterih manj, 
odvisno od podatkov v zbranem gradivu in od še živih spominov nanje.  
Karlo Malovrh (1903-1973)  
Novinar Pavle Burkeljc je  za Zasavca opravil razgovor avgusta 1963 z režiser gledališke skupine Svobode 
Center Karlom Malovrhom, ki je to leto praznoval dva pomembna jubileja: šestdesetletnico rojstva in petinšti-
rideset let gledališkega dela. 45 let na odrskih deskah. Resnost pri režiji, zavzetost pri tajniškem delu na 
Občinskem svetu Svobod in prosvetnih društev v Trbovljah, so njegove pomembne značilnosti. 
Novinar mu je zastavil nekaj vprašanj, Karlo pa nanje odgovoril kratko in jedrnato.  
"Kje in kdaj ste začeli gledališko pot?" 
" Začel sem v Hrastniku leta 1918 v igri Mlinar in njegova hči. Pozneje sem nastopal tudi v Šiški in Ljubljani 
Center, kjer je režiral Bratko Kreft. Pri uprizoritvi Golouhove Krize leta 1928 je sodeloval tudi Edvard Kardelj, 
vendar je policija nadaljnje nastope prepovedala. Pozneje sem nastopal v Trbovljah, intenzivneje pa sem se 
začel ukvarjati z gledališčem, bolje rečeno z režijo, po osvoboditvi." 

"Kolikokrat ste igrali in režirali?" 
"O tem nisem vodil nobene evidence, verjetno pa bo kar precejkrat." 
"Razen gledališča imate morda še kakega konjička?" 
"Zdaj ne. Pred vojno sem bil aktiven nogometaš pri ŠD Svoboda Ljubljana, od leta 1937 do okupacije pa 
sem bil predsednik trboveljskega Amaterja. Sodeloval sem v NOB, po vojni pa sem se posvetil gledališču, 
kjer preživim zdaj skoraj največ prostega časa." 
P. Burkeljc je članek, objavljen v Zasavcu 15. 8. 1963, končal z ugotovitvijo, da je gledališče tesno povezano 
z režiserjem Karlom Malovrhom. Da je njegov tanki posluh za režijo, prizadevnost, da bi uprizorjeno delo bilo 
zaigrano kvalitetno, da bi se približalo gledalcem, porok, da bomo videli nov nadaljnji korak v razvoju trbo-
veljskega gledališkega življenja. 
Še nekaj podatkov. 
Od leta 1945 dalje je odigral najmanj 23 vlog. Med njimi so bile do leta 1956 najboljše: John v igri Cvrček za 
ognjiščem, Inšpektor Goole v drami Inšpektor na obisku, zvodnik Tonga v Krogu s kredo, ki ga je odigral s 
tolikšno eleganco, da je navdušil vsakega gledalca.  
Uspešno režisersko pot je začel s Cankarjevimi Hlapci leta 1954. Režiral je 17 gledaliških del. Od teh jih je 
10 sodelovalo na revijah, srečanjih in festivalih amaterskih gledaliških skupin. Režiral je tudi dve spevoigri: 
leta 1954 Blumenthal-Kadelburgovo opereto Pri belem konjičku v izvedbi Mepz Slavček in v Svobodi Zasavje 
leta 1957 Bučarjevo Na Trški gori. 
Decembra 1959 je na letni skupščini Občinskega sveta Svobod in prosvetnih društev Trbovlje prejel Odličje 
Zveze Svobod I. stopnje, a. na 10. jubilejnem srečanju dramskih skupin Slovenije v Murski Soboti leta 1967 
(Trboveljčani so nastopili s Cankarjevim Kraljem na Betajnovi v njegovi zadnji režiji) Linhartovo plaketo - pri-
znanje za izjemne dosežke na področju gledališkega ljubiteljstva. 
O njegovem režijskem delu smo pisali v poglavju Zakaj uspehi v obdobju 1956-1970. Dodajmo še to: Na 
vajah je redko kdaj kazal igralcem, kako igrati, se premikati po odru ali se obnašati. Vzpodbujal jih je k 
samostojnem notranjem in zunanjem oblikovanju vloge. Nikoli ni vzkipel, še manj pa igralce nadiral.  
Če komu le ni šlo, tako kot je želel on, je imel navado, bolj v šali kot zares, reči: "Tako te bom nekam sunil, 
da se boš v zraku trikrat obrnil in vmes še vezalke na čevljih zavezal."  
Igralci so k njegovim režijam prihajali pripravljeni; doma so študirali vlogo, se naučili besedilo in na vaje pri-
našali predloge za oblikovanje predstave kot celote, tudi v tehničnem pogledu. 
Geni Rak (1912 - 1989)  
Njeno najpomembnejše področje je bila režija iger za mlade in z mladimi igralci, predvsem z učenci OŠ Aloj-
za Hohkrauta. Njen režijski opus v slabih tridesetih letih je obsežen - najmanj 30 režij. Brez njih bi bil reper-
toar GSC precej revnejši. 
V Mariboru je pred drugo svetovno vojno končala učiteljišče in poučevala v Stari vasi na Bizeljskem in v 
Ljubljani. Med drugo svetovno vojno je bila zaradi sodelovanja z OF zaprta. Po vojni je poučevale v OŠ Izla-
ke, OŠ Katarina nad Trbovljami (danes Čeče) in do upokojitve na OŠ Alojza Hohkrauta v Trbovljah. V gleda-
lišče se je vključila že pred drugo svetovno vojno, najprej kot igralka, nato kot režiserka. 
Leta 1948 je začelo v sklopu SKUD-a LH delovati mladinsko gledališče, ki ga je vodil Milko Rak. Sindikalno 
gledališče si je zadalo nalogo vzgojiti naraščaj in ta odločitev je obogatila repertoar z igrami za mlade gledal-
ce in tudi možnost za gledališko delovanje osnovnošolcev in srednješolcev. V začetku sta skupaj z možem 
Milkom režirala predvsem t. i. pravljične igre (D. Gorinšek: Rdeča kapica, S. J. Maršak: Mucin dom, P. Golia: 
Triglavska bajka, S. Škufca: Janko in Metka). Nato, predvsem po moževi smrti, je Geni začela segati po 
aktualnih gledaliških besedilih, ki so obravnavala neprijetna doživetja otrok in mladostnikov med vojno in po 
njej (A. Ingolič in F. Delak: Deček z dvema imenoma, F. Leonhard in J. Javoršek: Jezusovi apostoli, A. Ingo-
lič: Tvegana pot). Dodajmo še nekaj njenih uspelih režij znanih iger za mlade: E. Kästner in B. Vodopivec:  
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Pikica in Tonček, J. Vandot, V. Rabadan in J. Moder: Kekec, F. Milčinski in P. Kozak: Ptički brez gnezda, F. 
Milčinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka.  
Eno izmed njenih režijskih načel je bilo: otroške vloge igrajo otroci, odrasle odrasli. 
Geni je priskočila na pomoč tudi KD Čeče pri uprizoritvi Sneguljčice in Mladinskemu gledališču Svoboda 
Trbovlje.  
Njena zadnja režija je bila leta 1977, ko je ponovno postavila na oder njej nadvse priljubljeno igro Mucin 
dom.  
Večkrat je pripovedovala anekdoto, kako se je uvajala v revirsko okolje. Kmalu po 2. vojni je učiteljevala v 
Čečah. V vasi je bila veselica. Z bodočim možem sta postala lačna in se napotila tja. Ustavita se pri pultu, 
kjer so prodajali jedačo, si ogledujeta cenik na katerem je med drugim bilo zapisano: Konc s kruhom. Geni,  
pristna Štajerka, razočarano vpraša spremljevalca: "Ja, kaj bova pa zdaj jedla, ko je kruha zmanjkalo?" (Geni 
ni vedela, da v tem delu Slovenije "konc" pomeni polovico klobase.) 
Za svoje delo v gledališču je leta 1970 prejela prvojunijsko nagrado. Prigarala si je tudi Linhartovo srebrno 
plaketo in državno odlikovanje Orden zasluge za narod s srebrno zvezdo.  
Rado Češnovar (1922-1996)  
Kmalu po osvoboditvi je režiral (skupaj z ženo Lidijo) v dramski skupini hrastniške Svobode II. V trboveljsko 
gledališko dejavnost se je vključil v DPD Svoboda II leta 1953 in v novem društvu režiral Kreftove Kreature, 
leta 1954 pa pravljično igro za otroke Teta Pehta. Nato je na oder dvakrat postavil dramo Miška Kranjca Pot 
do zločina (prvič v sezoni 1954/1955 in drugič za slavnosti ob odprtju novega Delavskega doma decembra 
1956). Zadnjič je v Svobodi II režiral dve komediji: Ogrinčevo Kje je meja in Linhartovo Županovo Micko. 
Po prenehanju delovanja gledališke skupine Svoboda II se je pridružil GSC. Tu je režiral Normana Krasne 
John ljubi Mary, Miroslava Stehlika Tigrov kožuh idr. Posebno poglavje v njegovi režiserski dejavnosti so igre 
za mladostnike in z mladimi igralci, dijaki trboveljske gimnazije (Neopravičena ura, Začenjamo živeti, Večna 
lovišča idr.). Leta 1960 je režiral Gobčevo opero Tremerski dukat v izvedbi Mepz Slavček. 
Obsežnejše in raznoliko je njegovo igralstvo. Po dosegljivih podatkih je odigral 24 vlog. Med igrami omenimo 
tiste, kjer je bil njegov igralski delež najvidnejši: V. Zupan - Rojstvo v nevihti, F. Goodrich in A. Hackett - 
Dnevnik Ane Frank, G. Kaiser - Vojak Tanaka (Tanaka), A. Koren - Vohunka 907, B. Brecht - Švejk v 2. sve-
tovni vojni (Švejk), V. Novak - Dobrodošla, miss Agata, M. Matković - Na koncu poti (pl. Puceljsky), A.  
Marodić - Operacija Altmark, H. van Delft - Hura soncu in dežju, M. Bor - Raztrganci, P. Hamilton - Plinska 
luč. 
Na revijah, srečanjih in festivalih je nastopil dvanajstkrat, od tega na republiških šestkrat (Dnevnik Ane 
Frank: Velenje - 1958; Vojak Tanaka: Velenje - 1959; Na koncu poti: Zagorje - 1961; Krčmarica Mirandolina: 
Novo mesto 1962; Kralj na Betajnovi: Murska Sobota - 1967; Ptiči brez jate: Brežice - 1969)), na okrajnih 
srečanjih dvakrat (Operacija Altmark: Vrhnika 1962; Hiša na robu mesta: Kamnik - 1963) in na zveznem fes-
tivalu na Hvaru dvakrat (Vojak Tanaka - 1959, Na koncu poti - 1961).  
Ocenjevalci predstav so o njegovih nastopih zapisali: 
- Rado Češnovar kot Tanaka je prepričal in ganil, ... (Predstava G. Kaiserja Vojak Tanaka) 
- Skrbno naštudiran, a precej osamljen od protiigre, je bil Švejk Rada Češnovarja. (Predstava B. Brechta 
Švejk v drugi svetovni vojni)  
- Če ocenjujem posamezne vloge, moram reči, da so bili najboljši ded Tanaka (Milko Rak), vojak Tanaka 
(Rado Češnovar) ... (Predstava G. Kaiserja Vojak Tanaka na hvarskem festivalu.)  
Rado Češnovar je bil dolga leta "poklicni" dedek Mraz in nastopal na prireditvah v Delavskem domu. V "polni 
opremi" se je sam z avtom prevažal na nastope in obdaritve otrok od vrtca do vrtca, od ene delovne organi-
zacije do druge. 
Je avtor več scenarijev za proslave in tudi njihov realizator (ob 100-letnici Rdečega križa, ob 50-letnici zloma 
Orjune, zvezna proslava ob 50-letnici časopisa Komunist, revirska proslava ob 35-letnici OF in ustanovitvi 
Revirske čete, ob 100-letnici Cementarne Trbovlje, ob 20-letnici delovanja delavskih univerz idr.). 
Malokomu je znan njegov svojevrsten "režijski prijem" pri študiju Kranjčeve drame Pot do zločina za nastop 
na otvoritvi novega Delavskega doma leta 1956. Jože Dolinar, gimnazijec, igralec ene izmed glavnih vlog, 
nekaj dni pred nastopom še ni popolnoma obvladal besedila. Zato je moral na "vajo" naslednje jutro že ob 
osmi uri. Režiser ga je zaklenil v prostore za odrom, oskrbljene s hrano in pijačo, pred tem pa mu naročil, da 
mora do večerne vaje znati besedilo. "Prijem" je deloval. 
Za uspešno in predano delo na gledališkem področju je Rado Češnovar prejel leta 1975 Prvojunijsko nagra-
do in Linhartovo priznanje Zveze delavskih prosvetnih društev Svoboda Slovenije (najvišje priznanje na pod-
ročju amaterske gledališke dejavnosti v Sloveniji)   
Mica Bizjak (1903-1991)  
Rojena igralka - vse življenje je nastopala na odru. Gospodinja. Vedno urejena. Rada je bila med gledališč-
niki - na vajah in po njih v bifeju pri Andrejčku. Njena vrata so jim bila vedno odprta.  
Prvikrat je nastopila na odru leta 1919 v okviru dramskega odseka Svobode in odigrala čez trideset vlog. 
Njena prva vloga je bila Maruša v Finžgarjevem Divjem lovcu. Komaj 16 let stara je igrala vlogo 80-letne 
starke. Tudi kasneje je večkrat odigrala vlogo starejših žensk. 
Obiskovala je dramsko šolo, ki jo je vodil znani gledališki umetnik in režiser iz Ljubljane Osip Šest. 
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Njena najboljša kreacija pred vojno je bila vloga matere v igri F. K. Meška Mati. 
Po 2. vojni je med prvimi članica Sindikalnega gledališča SKUD-a LH/GSC. Odigrala je več kot 41 vlog. Lah-
ko bi ji dali naziv prvakinja GSC. Tudi ona je sodila med "kanone" trboveljskega teatra. 
O žlahtnem igralcu oz. igralki pripoveduje tale anekdota. Mico je nekdo vprašal, katere vloge igra najraje. 
Odgovorila je kratko in odločno: "Vse, od prasice do kraljice." (V igri Mucin dom je igrala Mamo svinjo, v 
Sneguljčici mačeho Kraljico). 
Že na začetku, leta 1962, se je pridružila lutkarjem in odigrala nekaj vlog. A tudi na proslavah in drugih prire-
ditvah je večkrat nastopila.  
Med številnimi igrami od osvoboditve dalje omenimo le nekatere, kjer je bil njen igralski delež nadpovprečen: 
v Cankarjevem Kralju na Betajnovi, Ocvirkovi drami Ko bi padli oživeli, Cankarjevem Pohujšanju v dolini  
Šentflorjanski, Nušićevi Ministrici, Priestleyevem Inšpektorju na obisku, Golijevi Sneguljčici (Kraljica), Marša-
kovem Mucinem domu (Mama svinja), Cankarjevih Hlapcih, Novakovi Dobrodošla, miss Agata, Borovih Raz-
trgancih, Milčinskega Ptički brez gnezda, B. Brechta Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti in drugih. 
Posebej moramo omeniti njen igralski prispevek k igram, s katerimi so trboveljski gledališčniki nastopili na 
revijah, srečanjih in festivalih. Na republiških revijah je nastopila sedemkrat (Dnevnik Ane Frank: Velenje - 
1958; Vojak Tanaka: Velenje - 1959; Na koncu poti: Zagorje - 1961; Irkutska zgodba: Novo mesto - 1963; 
Svet brez sovraštva: Črnomelj - 1966; Kralj na Betajnovi: Murska Sobota - 1967; Ptiči brez jate: Brežice - 
1969)) in na zveznem festivalu na Hvaru trikrat (Vojak Tanaka - 1959, Na koncu poti - 1961 in Irkutska zgod-
ba - 1963).  
Prejela je najvišje priznanje na področju amaterske gledališke dejavnosti v Sloveniji Linhartovo priznanje 
Zveze delavskih prosvetnih društev Svoboda Slovenije, za izredne poustvarjalne dosežke na gledališkem 
področju. 
Ivica in Franci Jarc 
Ivica (1926-1972) Igralka z veliko začetnico! Z gledališčem je živela od otroških let in ga strastno vsrkavala, 
gledališče pa njo. (Oče je bil režiser dramskega odseka Svobode, po 2. vojni pa predvsem igralec Sindikal-
nega gledališča SKUD-a LH). Po poroki je pritegnila v gledališče tudi moža Francija in ga dobesedno z njim 
zastrupila. 
Malokdaj naletiš na amaterskega igralca, ki bi tako poglobljeno proučeval gledališko besedilo, kot ona, a ne 
samo svoje vloge, pač pa celotno besedilo; tudi z vidika scene, osvetljave, glasbeno-tonske spremljave. Naj-
bolj so jo privlačevale vloge večplastnih, notranje bogatih in dinamičnih ženskih likov, tudi tragičnih (Vohunka 
Susi v Operacija Altmark, Vohunka Sara v Vohunki 907, Valja v Irkutski zgodbi). 
Na odru je znala ustvariti vzdušje, ki ga je zahtevalo dramsko besedilo. To je bilo vidno zlasti v dramah: A. 
Marodić - Operacija Altmark; A. Koren - Vohunka 907; M. Zupančič - Hiša na robu mesta; A. Arbuzov - Irkut-
ska zgodba; M. Bor - Raztrganci; M. Puc-Mihelčič - Svet brez sovraštva; P. Hamilton - Plinska luč; I. Cankar - 
Kralj na Betajnovi. 
Z žlahtnostjo svojega igralstva je obogatila mnoge komedije (M. in G. Sauvajon - Trinajst jih bo; B. Brecht - 
Švejk v 2. svetovni vojni; V. Novak - Dobrodošla, miss Agata; C. Goldoni - Krčmarica Mirandolina; A. T. Lin-
hart - Županova Micka), med njimi tudi igre za otroke (H. van Delft - Hura soncu in dežju; E. Vos in Ž. Petan - 
Plešoči osliček). Izstopajo vloge igralke Dejanire v Krčmarici Mirandolini, Gospe z dežnikom v Hura soncu in 
dežju ter Amaleje v Plešočem osličku.) 
Odigrala je 29 vlog z vsem igralskim žarom. Igralski vrhunec je zagotovo dosegla z igralskim partnerjem 
Francijem Štojsom v drami A. Arbuzova Irkutska zgodba, s katero so gledališčniki nastopili na republiškem 
srečanju gledaliških skupin in na hvarskem festivalu. Igro je posnela in predvajala tudi TV Ljubljana.   
Na revijah, srečanjih in festivalih je nastopila devetkrat (republiška srečanja - 5x, okrajne revije - 2x, zvezni 
festival na Hvaru - 2x, festival v ZRN - 2x). 
V časopisju so ocene njenih nastopov zelo pohvalne, npr. z naslednjimi oznakami: v vlogi vohunke Susi je 
izkazala širok in globok register čustvenega dogajanja; svojo vlogo je odigrala prepričevalno in se približala 
liku, ki si ga je pisec zamislil; izvrstna interpretka Valje Ivica Jarčeva je uspela z vsemi ostalimi igralci omiliti 
elemente agitke in prikazati Irkutsko zgodbo z njenimi intimnejšimi ljudskimi potezami, ne da bi zašla v sen-
timentalnost. 
Franci (1919-1992) V analih trboveljskega gledališča je zapisan kot odličen igralec, režiser in glasbeno-
tonski opremljevalec številnih iger. Na gledališke deske je stopil leta 1946 v Borovih Raztrgancih. Od leta 
1945 do 1987 je odigral 52 vlog, največ od vseh članov gledališča.  
Izkazal se je v dramah (I. Cankar - Kralj na Betajnovi; V. Ocvirk - Ko bi padli oživeli; J. Gow, A. D´Usseau - 
Globoko so korenine; M. Božić - Umik; Klabund - Krog s Kredo: I. Cankar - Hlapci; H. Elmer - Molčeča usta; 
A. Marodić - Operacija Altmark; J. B. Priestley - Inšpektor na obisku; M. Zupančič - Hiša na robu mesta, I. 
Cankar - Kralj na Betajnovi; M. Bor - Raztrganci; B. Brecht - Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti; B 
Behan - Talec) in v komedijah (C. Goldoni - Krčmarica Mirandolina; A. T. Linhart - Županova Micka; Kaj nam 
pa morejo!, a tudi v mladinskih igrah (E. Vos in Ž. Petan - Plešoči osliček; H. van Delft - Hura soncu in 
dežju). 
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Med njegove najuspešnejše igralske kreacije sodijo predvsem Jerman v Cankarjevih Hlapcih, Rutar v Boro-
vih Raztrgancih, Trgovec v Hura soncu in dežju ter Glažek v Linhartovi Županovi Micki. Cankarjevi Hlapci so 
bili vrhunec Francijeve igralske kariere, saj je po mnenju mnogih v vlogi Jermana prekosil samega sebe.  
Kot režiser se je podpisal pod naslednja dramska besedila: H. Tiemeyer - Mladost pred sodiščem; M. - G. 
Sauvajon - Trinajst jih bo; Z. Skowronski in J. Slotwinski - Direktorjev rojstni dan; V. Novak - Dobrodošla, 
miss Agata; P. Hamilton - Plinska luč; A. Huxley - Giocondin nasmeh. Za nekatere izmed njih je zasnoval 
sceno in v njih odigral manjšo vlogo. Uprizoritev sodobne drame Mladost pred sodiščem v njegovi režiji leta 
1955 smemo šteti med najlepše, kar jih je bilo v povojnih letih videti na trboveljskih gledaliških odrih. 
Kot igralec je 18 krat nastopil v igrah, ki so jih Trboveljčani izvedli na republiških revijah/srečanjih, na okrajnih 
revijah, na zveznem Hvarskem festivalu in na festivalih v ZRN ter na nagradnih gostovanjih. 
Igra Slovenska zabava v režiji Jožeta A. Čibeja je bila zadnje uprizorjeno gledališko delo GSC. Z njo je kon-
čal uspešno, nad štirideset let dolgo gledališko pot tudi Franci, starosta gledališke skupine Svobode Center, 
edini dejavni član "stare generacije" do njenega konca.  
Tonsko-glasbeno opremo je ustvaril za več predstav, nadvse uspešno za Vojaka Tanako, Na koncu poti, 
Operacijo Altmark in Irkutsko zgodb. Zasavski tednik pri oceni predstave John ljubi Mary zapiše: "Slušni efe-
kti Francija Jarca so bili brezhibni." Za njegov tonski prispevek k Vojaku Tanaki je eden izmed članov hvar-
ske festivalske žirije dejal: "Posebno všeč so bili tudi tonski efekti, kar je dalo celotni uprizoritvi poseben čar."  
Franci je v dokumentarno-igranem filmu o zlomu Orjune 1. junija leta 1924, posnetega v letu 1964, odigral 
rudarja Franca Fakina, žrtev spopada tistega dne. 
Več let je bil zunanji sodelavec TV Ljubljana. Večino prispevkov iz Zasavja novinarja Milana Vidica je oboga-
til s filmskimi posnetki.   

 
Franci in Ivica sta bila poleg vsega omenjenega tudi odlična maskerja. 
Oba sta prejela Linhartovo priznanje, najvišje priznanje Zveze delavskih prosvetnih društev Svoboda Slove-
nije za izredne poustvarjalne dosežke na področju amaterske gledališke dejavnosti. 
Ivica in Franci sta svojo dušo in srce zapisala odrskim deskam, na katerih sta izživela sanje in našla svojo 
srečo. 
Anica Kužnik (1921-2002)  
V vsakdanjem življenju in na odru vedno živahna, odločna, pokončna, a tudi polnokrvna ženska - nekaj 
posebnega v ženskem delu igralskega ansambla. V njenem značaju je bilo zaznati kar nekaj Mirandoline. 
Igralsko pot je začela pred 2. vojno v Krškem, nadaljevala pa pri trboveljski gledališki skupini Sokol in odigra-
la dve glavni vlogi: Sigrid v Karieri kanclista Vinciga ter Tajnico v igri Mladi gospod šef. 
Po drugi vojni se je pridružila Sindikalnemu gledališču SKUD-a LH oz. GSC. V igrah različnega žanra je odi-
grala nad osemindvajset vlog: J. Gow, A. D´Usseau - Globoko so korenine; A. Medved - Za pravdo in srce; I. 
Cankar - Pohujšanje v dolini Šentflorjanski (Jacinta); M. Božić - Umik; P. Golia - Sneguljčica (Princ); H. Elmer 
- Molčeča usta; B. Nušić - Gospa ministrica; B. Nušić - Dr; V. Zupan - Rojstvo v nevihti; M. G. Sauvajon - Tri-
najst jih bo; F. Goodrich in A. Hackett - Dnevnik Ane Frank; Z. Skowronski in J. Slotwinski - Direktorjev rojstni 
dan; G. Kaiser - Vojak Tanaka; B. Brecht - Švejk v 2. svetovni vojni; V. Novak - Dobrodošla, miss Agata 
(Miss Agata); V. Trinkaus - Pesem o morju in zvezdah (Vida); C. Goldoni - Krčmarica Mirandolina (Mirandoli 
na); A. Arbuzov - Irkutska zgodba; A. Huxley - Giocondin nasmeh; I. Cankar - Hlapci; B. Brecht - Gospodar 
Puntila in njegov hlapec Matti. 
Zagotovo je bil vrh njene igralske kreacije Mirandolina, za katero so trboveljski gledališčniki poželi laskava 
priznanja na mednarodnem festivalu v Scheersbergu. Podobno uspešno je odigrala vlogo Vide v Trinkausovi 
drami Pesem o morju in zvezdah in Matere v Hiši na robu mesta. 
Osemkrat je sodelovala na revijah in festivalih: na republiških 4x, na okrajnih 1x, na hvarskem festivalu 2x, 
na festivalu v ZRN 1x.  
Njeno režijsko delo je bilo usmerjeno v delo z mladimi igralci: C. A. Puget - Srečni dnevi, L. F. Baum in E. F. 
Chapman - Čarovnik iz Oza; J. Kolarič - Salon-Expon; Novoletna pravljica; Kam pa kam, volk; F. Princ, J. 
Skrinar - Novoletni čire-čare; Ivi Sadar - Vsi v Kranjsko Goro; J. Skrinar - Jamski možički.  
V času službovanja na trboveljski Ekonomski srednji šoli je z dijaki te šole uprizorila pravljično igro Mogočni 
prstan in izvedla nekaj proslav. V okviru DPD Svoboda Center je več let vodila Mladinsko gledališče. Z mla-
dimi igralci je uprizorila nekaj besedil, za člane MG pa organizirala več izletov.  
V poglavju o proslavah spoznamo njen scenaristični in režijski delež pri pripravi ter izvedbi proslav in podob-
nih prireditev. 
Zaigrala je Vido, eno izmed osrednjih vlog, v slovenskem filmu TRST (1951) scenarista Franceta Bevka in 
režiserja Franceta Štiglica.  
Za uspešno kulturno-prosvetno delo je prejela leta 1967 Linhartovo značko, leta 1982 zlato značko Društva 
prijateljev mladine Slovenije, leta 1982 srebrno značko ZSMS, leta 1987 bronasto priznanje OF.  
Franci Štojs (1939-2010)  
Igralsko kariero je začel, lahko rečemo, meteorsko, leta 1958 z vlogo Johna v komediji John ljubi Mary in 
osvojil trboveljsko občinstvo. Zasavski piše: "Izreden igralski refleks je pokazal zlasti živahno neposredni in 
prisrčni John Franci Štojs." 
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Nato je odigral nekaj vlog (vmes je ob delu pridno študiral na ekonomski fakulteti in jo uspešno končal) v 
igrah: V. Trinkausa - Pesem o morju in zvezdah; M. Matkovića - Na koncu poti (Žarko); C. Goldonija - Krčma-
rica Mirandolina (Natakar Fabricij); A. Arbuzova - Irkutska zgodba; M. Bora - Raztrganci (Doktor); E Vosa in 
Ž. Petana - Plešoči osliček (Plompi); A. T. Linharta - Županova Micka (Tulpenheim); I. Cankarja - Kralj na 
Betajnovi; D. Roksandića - Ptiči brez jate. V razmeroma kratkem času gledališke poti je ustvaril štirinajst zah-
tevnih gledaliških likov. 
Na revijah/srečanjih dramskih skupin Slovenije je nastopil petkrat (1961, Zagorje - Na koncu poti; 1962, 
Novo mesto - Krčmarica Mirandolina; 1963, Novo mesto - Irkutska zgodba; 1967, Murska Sobota - Kralj na  
Betajnovi; 1969, Brežice - Ptiči brez jate), na zveznem festivali na Hvaru dvakrat in na festivalih v ZRN dva-
krat.  
Omenimo dva njegova pomembna igralska prispevka k uspehu GSC. Prvi, najvidnejši, je v Matkovićevi dra-
mi Na koncu poti, kjer je skupaj z Anico Pajk vrhunsko odigral zahtevno vlogo. Trdimo, da sta prav onadva 
prispevala levji delež k laskavi oceni žirije hvarskega festivala. Dejali so, da to, kar so videli, ni več amateri-
zem in da predstavlja trboveljska skupina monolitni organizem, celoto ter da predstave ne bi bilo sram nobe-
nega poklicnega gledališča. Drugi, sicer nekoliko manjši uspeh, so Trboveljčani na Hvaru dosegli z Irkutsko 
zgodbo, kjer se je Franci Štojs izkazal v igralski navezi z Ivico Jarc. Da je imel smisel tudi za komične vloge, 
je dokazal v Plešočem osličku z vlogo lopova Širkija. 
Po predstavi Ptiči brez jate (1969) se je, predvsem zaradi zahtevnih delovnih obveznosti, za vedno umaknil z 
odra. Škoda za trboveljsko gledališče. 
Anica Pajk  
Anica ustvarjena za interpretacijo vlog, nabitih z globoko čustvenostjo in milino, z mislijo o človeški dobroti. 
To je izkazala predvsem v vlogi Ane v drami Dnevnik Ane Frank in Nede v igri Na koncu poti. Zagotovo je 
prav njena igra prispevala, da je bila leta 1961 na hvarskem festivalu predstava ocenjena kot najboljša. Slo-
venska kritika je o njeni igri med drugim zapisala: "Pokazala je svojo prepričljivo interpretacijsko preprostost, 
sposobnost globokega notranjega podoživljanja, ki se ne izraža s široko gesto in je zato toliko vrednejše." 
O začetku svoje gledališke poti je zapisala: "V letu 1946/1947 smo se člani recitacijskega zbora na gimnaziji 
Trbovlje, ki ga je vodil prof. Avguštin Pirnat, udeležili gledališkega tečaja v izvedbi gledališčnikov SKUD-a  
Lojze Hohkraut. Po tečaju je prof. Pirnat prevzel režijo drame I. Cankarja Kralj na Betajnovi. V njej mi je 
dodelil vlogo Kantorjeve sorodnice Nine. Bila je moja prva vloga in mi je ostala za vedno najljubša." Z vlogo 
Nine je pokazala, da se bo razvila v igralko močnih kvalitet. 
Leta 1948 je kot recitatorka SKUD-a LH sodelovala na festivalu v Mariboru, kot igralka pa je svoj krstni 
aplavz doživela kar na odru Mestnega gledališča v Ljubljani.  
O njenih igralskih sposobnostih veliko pove dokument, ki ga hrani, dopis Poverjeništva za kulturo in umet-
nost iz leta 1949, s katerim jo vabijo na avdicijo za poklicno igralko v mestnem poklicnem gledališču, ki ga je 
ustanavljala Ljubljana.

17
 

Po dosegljivih podatkih je odigrala triindvajset vlog. Naštejmo le nekaj iger, pri katerih je odigrala zahtevnej- 
še vloge: V. V. Škvarkin - Izpit za življenje; Klabund - Krog s kredo (Hajtang - lik vreden poklicnega odra); V. 
Ocvirk - Ko bi padli oživeli; H. Tiemeyer - Mladost pred sodiščem; I. Cankar -Hlapci (Lojzka); H. Elmer - Mol-
čeča usta (Belinda); F. Goodrich in A. Hackett - Dnevnik Ane Frank (Ana); E. Kästner - Pikica in Tonček; M. 
Matković - Na koncu poti (Neda); M. Bor - Raztrganci; Mira Puc - Svet brez sovraštva; I. Cankar - Kralj na 
Betajnovi (Nina); D. Roksandić - Ptiči brez jate; B. Brecht - Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti. 
Petkrat je nastopila na revijah/srečanjih dramskih skupin Slovenije (1958, Velenje - Dnevnik Ane Frank; 
1959, Velenje - Vojak Tanaka; 1961, Zagorje - Na koncu poti; 1966, Črnomelj - Svet brez sovraštva; 1967, 
Murska Sobota - Kralj na Betajnovi; 1969, Brežice - Ptiči brez jate), enkrat na zveznem hvarskem festivalu 
(Na koncu poti).  
Priznanja za umetniške dosežke in dolgoletno amatersko gledališko delovanje je prejela: leta 1967 Linharto-
vo značko, leta 1977 zlato Linhartovo značko Zveze delavskih prosvetnih društev Svoboda Slovenije, leta 
1986 jubilejno Linhartovo značko za 40 let dela in leta 1978 državno odlikovanja Orden zaslug za narod s 
srebrno zvezdo.  

 
Ob otvoritvi novega Delavskega doma 1956 ali po njej, so se Gledališču Svobode Center pridružili igralci Ivo 
Pinterič, Ivan in Minka Lazar, Franci in Marta Štojs, Tine Šuper, Jani Kužnik, Marja (Ostanek) Kužnik in še 
nekateri drugi. Stalna člana sta postala tudi Rado Češnovar, igralec in režiser ter Jelo Potočan, igralec, 
scenograf in režiser. Rado Češnovar je pred tem deloval v Svobodi II, Jelo Potočan pa v Svobodi Zasavje.  
Sodelovanje so končali v različnih obdobjih, a vsi pred letom 1987. 
Ivo Pinterič, dipl. ing. rudarstva, se je gledališki skupini Svobode Center pridružil leta 1956 in zaigral v Can-
karjevih Hlapcih ob krstu odra v novem Delavskem domu. Do leta 1978 je odigral enajst vlog. Izstopajo v 
igrah Dnevnik Ane Frank, Na koncu poti (plemeniti Lukich), Irkutska zgodba, Kralj na Betajnovi (Župnik), 
Zvezdica Zaspanka (Boter Mesec). Zadnjo vlogo je odigral v Brechtovem Gospodarju Puntili in njegovem 
hlapcu Mattiju 1978.Z interpretacijo vlog v dramah Dnevnik Ane Frank, Na koncu poti in Irkutska zgodba je  

                                                      
17 Anica pravi, da so vabilo na avdicijo prejeli še Ivko Pleskovič, Robert Plavšak, Polde Odlazek in morda še kdo. 
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prispeval pomemben delež k uspehu skupine na srečanjih gledaliških skupin Slovenije, z zadnjima dvema pa 
tudi na festivalu amaterskih gledališč Jugoslavije na Hvaru. 
Jelo Potočan je odigral 39 različnih vlog, tako po obsegu, zahtevnosti in značaju. Prvič je nastopil na odru 
starega Delavskega doma leta 1956 z manjšo vlogo v drami Molčeča usta. Med njegove uspešneje igralske 
kreacije štejemo vloge v igrah za odrasle: John ljubi Mary, Vohunka 907, Na koncu poti, Operacija Altmark, 
Krčmarica Mirandolina, Hiša na robu mesta, Irkutska zgodba, Raztrganci, Kralj na Betajnovi in v igrah za 
mladino: Bratovščina Sinjega galeba, Kekec, Začenjamo živeti, Ptički brez gnezda, Zvezdica Zaspanka, 
Hura soncu in dežju in Plešoči osliček. 
Režiral je šest iger za mladino, dramo Ptiči brez jate in dve proslavi (Poldeta Bibiča Cankarjev večer in Fran-
ceta Vurnika France Prešeren).  
Zasnoval je sceno za dvaintrideset iger, med njimi: Giocondin nasmeh, Irkutska zgodba, Najlepša roža, Ope-
racija Altmark (1962), Pikica in Tonček, Svet brez sovraštva, Švejk v 2. svetovni vojni, Zvezdica Zaspanka, 
Ptički brez gnezda, Hiša na robu mesta idr. Irkutska zgodba je najboljši izdelek njegovega scenografskega 
ustvarjanja.  
V letu 1964, ob 40-letnici zloma Orjune, so člani gledališča sodelovali pri snemanju igranega dokumentarne-
ga filma o spopadu revirskih delavcev z Orjuno (režiser Božo Vranešič), med njimi tudi Jelo Potočan.  
Po odhodu iz Trbovelj je leta 1975 prispeval sceno za mladinsko igro Pikica in Tonček, leta 1976, ob 55-
letnici GSC, je sodeloval pri Cankarjevih Hlapcih kot inšpicient, zasnoval brošuro, kjer je zgibanki iz leta 
1961 ob 40-letnic GSC dodal podatke do leta 1976. Njegov zadnji nastop s trboveljskimi gledališčniki je bilo 
nadomeščanje odsotnega igralca v Hlapcih na gostovanju v Zagorju leta 1976.  
Ivan Lazar je odigral trinajst, v glavnem manjših vlog, vselej dobro. Poleg tega je večkrat opravljal tudi vlogo 
inšpicienta, rekviziterja, odrskega delavca idr. Tudi njegova žena Minka je interpretirala trinajst vlog, največ-
krat v igrah za mladino. Poprijela pa je tudi za vsako delo (šepetanje, skrb za garderobo in odrske rekvizite 
ipd.), ki je prispevalo k uspehu predstave. 
Marta Štojs je odigrala deset vlog v igrah: Najlepša roža, Krčmarica Mirandolina, Irkutska zgodba, Mačeha 
in pastorka, Raztrganci, Plešoči osliček, Svet brez sovraštva, Kralj na Betajnovi, Pikica in Tonček, Talec. V  
Plešočem osličku je ob Ivici Jarc (Amaleja) blestela v vlogi Azaleje. V Goldonijevi komediji Krčmarica Miran-
dolina sta z Ivico Jarc kot igralki Dejanira in Hortenzija prispevali k nadvse uspešnem nastopu gledališča na  
8. mednarodnem festivalu v Scheersbergu (Zvezna republika Nemčija) leta 1962. Sodelovala je kot recita-
torka pri več proslavah. 
Enajst srednje zahtevnih vlog je odigral Tine Šuper. Sredi sedemdesetih let je prevzel vodenje GSC in pri-
peljal v Trbovlje poklicne režiserje (1976-1983), ki so s pomlajeno skupino na oder uspešno postavili zahtev-
na gledališka besedila: Cankarjeve Hlapce ob 55-letnici gledališča, Brechtovega Gospodarja Puntilo in nje-
govega hlapca Mattija, Behanovega Talca, Kaj nam pa morejo! in Krasen cirkus. Njegova prezgodnja smrt je 
bila verjetno tudi eden izmed vzrokov prehitrega konca gledališča. 
Jani Kužnik je odigral šestnajst različnih vlog v dramah (Rojstvo v nevihti, Vojak Tanaka, Irkutska zgodba, 
Raztrganci, Hlapci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Direktor, Talec idr.) in v igrah za mlade (Tajno  
društvo PGC, Ptički brez gnezda, Zvezdica Zaspanka idr.). Leta 1978 je za vlogo Atašeja v B. Brechta Gos-
podar Puntila in njegov hlapec Matti prejel Zlato Linhartovo značko. 
V letu 1964 je sodeloval pri snemanju dokumentarca o spopadu z Orjuno. 
Večstransko in uspešno je njegovo delovanje v lutkovni skupini Marjetka. 
Med pomembno in obsežno področje njegovega ustvarjalnega dela sodijo proslave. Začel je leta 1959, ko je 
bil povezovalec na proslavi ob 40-letnice KPJ. V letih od 1963 do 1984 skorajda ni bilo pomembnejše občin-
ske, revirske ali republiške proslave brez njegovega sodelovanja. Pogosto je bil scenarist, režiser in organi-
zator proslave, pri nekaterih pa je sodeloval tudi kot recitator, voditelj oz. povezovalec. Mnogi njegovi scena-
riji proslav so postopoma prehajali iz ustaljenih šablon v novo kakovost, ki se je kazala v dramaturški zgrad-
bi, sodobnejših besedilih in z vpletanjem človeške osebne note. Primer take, zelo uspele zasnove in izvedbe, 
je bila proslava 80-letnice Mihe Marinka. 
Marja (Ostanek) Kužnik je z osemnajstimi uspelimi vlogami obogatila osrednjo gledališko skupino. Nastopila 
je v igrah: Švejk v 2. svetovni vojni, Dobrodošla, miss Agata, Pesem o morju in zvezdah, Neopravičena ura, 
Najlepša roža, Krčmarica Mirandolina, Irkutska zgodba, Mačeha in pastorka, Raztrganci, Županova Micka, 
Pošta balon, Ptički brez gnezda, Giocondin nasmeh, Hlapci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Direk-
tor, Novoletno praznovanje. Slovenski javnosti se je nadvse uspelo predstavila z vlogo povezovalke v TV pri-
redbi drame Irkutska zgodba. Med ustanovitelji lutkovne skupina Marjetka, najprej kot sekcije DPD Svoboda 
Center, nato samostojne, zadnja štiri leta pa spet v okviru Svobode Center, je bila poleg njenih kolegic vzgo-
jiteljic in nekaterih članov Gledališča Svobode Center, tudi Marja. Odigrala je različne vloge, a igrice tudi reži-
rala. 
Od leta 1962 in še po koncu GSC skorajda ni bilo kulturnega dogodka brez njenega sodelovanja kot recita-
torke, voditeljice ali povezovalke. 
Od mladih igralcev, predvsem učencev OŠ A. Hohkrauta, ki so prvič stopili na oder pod vodstvom Geni Rak 
v letih 1956 do 1976 in s svojo neposrednostjo ter sproščenostjo odigrali več zahtevnih vlog, moramo omeni-
ti nekaj imen in njihovih vlog: Lučko Vodišek (Tinkara v Kekcu, Pikica v Pikici in Tončku), Bredo Češnovar  
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(Kekec v Kekcu, Tonček v Pikici in Tončku), Ireno Ivančič (Rdeča kapica v Rdeči kapici), Jureta Krasnika 
(Kantorjevega sina v Kralju na Betajnovi), Adama in Marjetko Brečko (otroški vlogi v Irkutski zgodbi), Dušan-
ko Lazič (Pikica v Pikica in Tončku leta 1975), Igorja Kersteina (inkasant v Zvezdici Zaspanki) in Matevža 
Lenarčiča (Zvezdica zaspanka), Tineta Radeja in predvsem Hinka Močilarja, ki je sodeloval pri predstavah 
GSC od leta 1971, ko je odigral več glavnih vlog v otroških igrah (Novoletna zgodba - Kegelj, Zvezdica Zas-
panka-Komet repatec, Pikica in Tonček, Čarovnik iz Oza).  
Po letu 1969 so poleg starejše generacije glede nastopov na gledaliških deskah igralsko izstopali: Nevenka 
Ban (Apotekarka v Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti; Dama in Mica v Kaj nam pa morejo!), Franci 
Klopčič (Ludvik Razboršek v Direktorju; Matti v Gospodarju Puntili in njegovem hlapcu; Direktor Franc v Kaj 
nam pa morejo!), Željko Pečnik (Kalander v Cankarjevih Hlapcih, Tone Strela v Direktorju), Bogdan Barovič 
(župan v Hlapcih in talec v Talcu), Jani Kužnik (Hvastja v Cankarjevih Hlapci, ataše v B. Brechta Gospodar 
Puntila in njegov hlapec Matti, monsieur v Talcu), Hinko Močilar je ustvaril nekaj uspelih odraslih odrskih 
likov (Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti -Trlica, Talec, Kaj nam pa morejo! -Tinko, Tine). Sodeloval je 
tudi v MG Svoboda Trbovlje, Jože Andrej Čibej, ki je to obdobje Igralsko najbolj zaznamoval z izdelanimi liki 
v predstavah Hlapci, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti, Direktor, Talec, Kaj nam pa morejo! in Slo-
venska zabava.  
Jože Andrej Čibej (1953-2011)  
V vsem obdobju GSC, zlasti v zadnjem, sodi zagotovo med najcelovitejše gledališke osebnosti Jože Andrej 
Čibej: izvrsten interpret dramskih in komedijskih likov, uspešen prirejevalec gledaliških besedil, scenograf in 
kostumograf, s količinsko razmeroma manjšim opusom kot drugi, a z zavidljivo kakovostjo. 
Predlog za občinsko Nagrado Tončke Čeč iz leta 1998 pove vse o njegovi kulturni oz. gledališki ustvarjalnos-
ti.

18
 

"Jože Andrej Čibej se je intenzivneje vključil v kulturo delovanje proti koncu šestdesetih let, v gimnazijskih 
letih. Največ časa je že takrat posvečal gledališki dejavnosti. Najbolj odmeven projekt tega obdobja je bila  
nedvomno glavna vloga v Štefančevih Večnih loviščih v režiji Rada Češnovarja leta 1971; s tem delom so 
gimnazijci dosegli lep uspeh na zaključni prireditvi "Naša beseda" v Kranju. V isto obdobje sodi tudi njegovo 
sodelovanje v seriji radijskih oddaj "Spoznavajmo svet in domovino", v kateri je trboveljska ekipa, ki si je za 
temo izbrala delo slovenskih gledališč po 2. svetovni vojni, prepričljivo zmagala. 
Tudi v času študija ni prekinil sodelovanja z gledališčem. Poleg sodelovanja pri različnih proslavah in občas-
nih snemanj za Radio Trbovlje je treba iz tega obdobja omeniti sodelovanje z režiserko Geni Rak pri pred-
stavah za mladino: Zvezdica Zaspanka (Zvezdogled), Pikica in Tonček (Pikičin oče), Ptički brez gnezda (cir-
kuški Dvigalec uteži). 
Po končanem študiju se začenja obdobje Čibejevega intenzivnejšega uveljavljanja v trboveljskem in tudi v 
slovenskem amaterskem gledališču, ki sovpada z delovanjem režiserja Janeza Drozga v Gledališču Svobo-
da Center. Predstave Cankarjevih Hlapcev (Komar), Brechtove drame Gospodar Puntila in hlapec Matti 
(Gospodar Puntila) ter Kozakovega Direktorja (Pripovedovalec) so bile nezanemarljiv prispevek k sloven-
skemu kulturnemu življenju druge polovice sedemdesetih let. Njegov prispevek v teh projektih je pomemben, 
kar še posebej velja za izjemno zahtevno nosilno vlogo v Brechtovi drami. 
V naslednjih letih je Jože A. Čibej sodeloval z režiserji, ki so gostovali v Trbovljah. Omenimo samo dve deli, 
Behanovega Talca (Patrick) in Kesserlingovo "črno komedijo" Arzenik in stare čipke (Teddy - "Rossevelt"). V 
obeh predstavah je oblikoval svojski figuri, ki sta kljub temu, da ni šlo za nosilni vlogi, ostali še dolgo v spo-
minu. 
Ob tem je Jože tudi sam vedno več pisal in režiral, čeprav od začetka na zelo specifičnem področju proslav 
najrazličnejših pomembnih in "pomembnih" dni. Nekaj manjših težav z naročniki proslav, ki niso dobro razu-
meli sporočil med vrsticami (ali pa prav zato), ga je od politično-kulturnih projektov vrnilo k "čisti kulturi", izku-
šnje, pridobljene na področju upovedovanja skritih resnic in bodic pa so ga pripeljale na drzno misel, da bi se 
lotil resnejšega prirejanja sporočilnih del. Tako je nastalo njegovo najbrž najboljše delo Kaj nam pa morejo, 
sestavljenka, v katero je "prepisal in dopisal" - kot sam pravi v gledališkem listu - igrico Prihranjeni funt irske-
ga pisatelja Seana O'Caseya in Nušićevega Analfabeta. S to predstavo, ki jo je spet režiral Janez Drozg, je 
GSC leta 1983 doseglo enega svojih  
vrhuncev, ki po relativni umetniški moči morda ni primerljiv z njegovo "zlato dobo", ko je sodilo med najpo-
membnejša jugoslovanska amaterska gledališča, po odmevnosti pa mu lahko na vsak način stoji ob boku. 
Predstava je doživela 22 ponovitev v 13 slovenskih mestih, kasneje pa so jo uprizarjala tudi nekatera ama-
terska gledališča na Primorskem. 
Razloge za njeno priljubljenost je morda najlepše opisal režiser Jože Vozny: "Domači, posodobljeni in 'pos-
lovenjeni' Analfabet je s pravo točo bodičastih izstrelkov zadeval anomalije, ki jih spoznavamo na vsakem  
koraku." Jože Andrej Čibej je zlasti z glavno vlogo v Analfabetu (Načelnik) dosegel tudi svoj igralski vrh in je 
na srečanju slovenskih amaterskih gledališč prejel zlato Linhartovo značko. 
Po tej predstavi je priredil in režiral še dve deli: Krasen cirkus (predstavo za mladino avtorja Marjana Marin-
ca) in Slovensko zabavo, zloženko iz dveh na prvi pogled zelo različnih del, priredbe Beležk o kranjskem  
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tepežu (F. Milčinski) in Video kluba (G. Gluvić). V prvi je odigral vlogo Kralja Dežele tam pa tam, v prvem 
delu druge (lepljenke) Pripovedovalca in v drugem delu Očeta. 
Režiral je Šivičevo opero Kaznovana radovednost, ki jo je z Mlapz Trbovlje uprizorila Ida Virt. 
V zadnjih letih je zaradi službene preobremenjenosti njegovo delo v trboveljski kulturi manj intenzivno in se, 
žal, v njej samo občasno pojavlja. Kljub temu ne odreče pomoči drugim sekcijam Svobode Center, ko je tre-
ba s primerno vezno besedo preplesti nastop pevskega zbora ali kako drugače osmisliti kulturno prireditev. 
Zato vemo, da v duši ostaja takšen, kot je vedno bil: predan ljubiteljski kulturi v najlepšem pomenu te bese-
de." 
Dodati moramo še njegovi zaslugi: 
- da se je GSC zopet uveljavilo v slovenskem gledališkem prostoru s komedijo Kaj nam pa morejo!, kar prej-
šnjim generacijam ni najbolj uspelo, 
- da je ostalo GSC pri življenju vse do leta 1987, čeprav je bilo krizo zaznati že v sedemdesetih letih. 
Za predanost ljubiteljski kulturi je prejel leta 1983 za glavno vlogo v drugem delu sestavljenke (Analfabet - 
Načelnik) Kaj nam pa morejo! zlato Linhartovo značko in leta 1999 Nagrado Tončke Čeč občine Trbovlje za 
uspešno kulturno-prosvetno delovanje. 

 
Od leta 1945 do zadnje predstave GSC je bil na odrskih deskah Franci Jarc, leto pred njim je prenehal nas-
topati Drago Cvikl. Anica Pajk in Silva (Pleskovič) Matković sta zadnjič nastopili leta 1978 v Brechtovi igri 
Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti. Z nastopom v tej igri sta končali igralsko kariero tudi Mica Bizjak in 
Anica Kužnik, ki sta jo začeli pred drugo vojno 
Od dolgoletnih tehničnih sodelavcev je v predstavi Krasen cirkus leta 1986 zagotovo sodeloval Viki Jarc, a 
verjetno tudi v zadnji predstavi GSC Slovenska zabava leta 1987.  
Gradivo redko navaja imena igralcev - statistov, ki so nastopili v t. i. masovkah, v igricah ob novoletni jelki, v 
spremstvih dedka Mraza itd., čeprav so z nastopi pripomogli k ustrezni vsebinski in zunanji podobi predstav.  

 
Sodelovanje v igralski skupini je bogatilo sodelujoče: spoznavali so dramsko književnost in njene avtorje, 
različna zgodovinska obdobja in njihove značilnosti, spoznavali človekovo psihološko plat, njegovo kulturo in  
nekulturo, naučili so se kulture javnega nastopanja, prisvajali pravilno izreko in še mnogo drugega. Sodelo-
vanje pri skupnem delo je poglabljalo in krepilo medčloveške odnose, spletalo prijateljske vezi.  
 

Priznanja gledališki skupini in njenim članom 
Dokaz visoke kakovosti gledališčnikov Svobode Center na področju amaterske gledališke dejavnosti v Slo-
veniji in zunaj nje, so tudi priznanja, ki jih je prejela skupina in njeni najvidnejši člani: režiserji, organizatorji in 
igralci.  
Gledališče Svobode Center je leta 1961 prejelo na hvarskem festivalu dramskih amaterjev Jugoslavije 
nagrado Centralnega sveta zveze sindikatov Jugoslavije za uprizoritev drame Marjana Matkovića Na koncu 
poti , leta 1963 posebno pohvalo za predstavo Irkutske zgodbe na festivalu dramskih amaterjev Jugoslavije 
na Hvaru in leta 1976 za pomemben prispevek h kulturnemu življenju v Trbovljah prvojunijsko nagrado. 
Najvišje priznanje na področju amaterske gledališke dejavnosti v Sloveniji, Linhartovo priznanje za izredne 
ustvarjalne ali poustvarjalne dosežke ali življenjsko delo na gledališkem področju Zveze delavskih prosvetnih 
društev Svoboda Slovenije, so prejeli: leta 1967 Karlo Malovrh, v naslednjih letih pa še Ivo Pinterič, Mica Biz-
jak, Rado Češnovar, Geni Rak, Franci Jarc in Ivica Jarc.  
Več članov je prejelo Odlikovanje Svobod za plodno, napredno prosvetno dejavnost Zveze delavskih prosve-
tnih društev Svoboda Slovenije: zlato odličje: Ivan Pavšek, Polde Odlazek in Ivo Pinterič leta 1961, Anica 
Pajk leta 1977, srebrno odličje: Geni Rak leta 1961, bronasto odličje: Danijel Potočan leta 1961, 
Decembra 1959 sta na letni skupščini Občinskega sveta Svobod in prosvetnih društev Trbovlje prejela Odlič-
je Zveze Svobod I. stopnje Karlo Malovrh in Tine Korimšek. 
Jubilejno Linhartovo značko je za 40 let dela leta 1986 prejela Anica Pajk. 
Zlato Linhartovo značko sta prejela leta 1978 Jani Kužnik za vlogo Atašeja v B. Brechta Gospodar Puntila in 
njegov hlapec Matti, režija J. Drozg in leta 1983 Jože A. Čibej za vlogo Načelnika Edija v "poslovenjenem" 
Nušićevem Analfabetu (drugi del komedije Kaj nam pa morejo!), režija J. Drozg. 
Prvojunijsko nagrado občine Trbovlje za delo na kulturno-prosvetnem področju ali za delo na drugih področ-
jih so prejeli leta 1970 Geni Rak, leta 1975 pa Ivo Pinterič in Rado Češnovar. 
Plaketo Tončke Čečeve občine Trbovlje je za uspešno kulturno-prosvetno delovanje leta 1975 prejel Danijel 
Potočan. 
Nagrado Tončke Čeč občine Trbovlje sta prejela za uspešno kulturno-prosvetno delovanje leta 1999 Jože 
Andrej Čibej in leta 2000 Marja Kužnik. 
Državno odlikovanja, Orden zaslug za narod s srebrno zvezdo, sta prejeli Geni Rak in leta 1978 Anica Pajk. 
Druga priznanja za uspešno delo na kulturnem področju sta prejeli Anica Pajk leta 1967 Linhartovo značko  
in Anica Kužnik leta 1967 Linhartovo značko, leta 1982 Zlato značko Društva prijateljev mladine Slovenije, 
leta 1982 Srebrno značko ZSMS in leta 1987 Bronasto priznanje OF. 
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Sodelovanje pri različnih kulturnih dejavnostih  

Pri proslavah in podobnih prireditvah 
Od vsega začetka so dobršen del svoje dejavnosti kulturna društva in njihove sekcije (zlasti godbe na pihala, 
pevski zbori, gledališke skupine) namenjale proslavam in drugim podobnim prireditvam. Avtorji scenarija, 
režiserji in izvajalci govornega dela so bili praviloma gledališčniki. 
Podatkov o sodelovanju pri proslavah v obdobju 1956-1987 je največ za GSC. Za druga trboveljska kulturna 
društva oz. za njihove gledališke skupine so o tej dejavnosti podatki redki, čeprav so jih tudi prirejala, a pred-
vsem v okviru krajevne skupnosti.   
Splošni kakovostni rasti ljubiteljske kulture so sledile tudi proslave, praznovanja in podobne prireditve. Zanje 
je značilna večja oblikovna in vsebinska dognanost ter sodobnost (novejša leposlovna besedila in skladbe). 
Za večino je bil izdelan scenariji, grajen po dramaturških pravilih in z ustrezno sporočilnostjo, ki ga je režiser 
nato prenesel na prizorišče. 
Prosvetni servis je izdal tudi za to zvrst gledališke dejavnosti nekaj predlog z nasveti režiserju za njihovo 
izvedbo. GSC je večkrat seglo po njih in pripravilo samostojne proslave: Poldeta Bibiča Pred puškami stojim 
(režija K. Malovrh) in Cankarjev večer (režija J. Potočan), Franceta Vurnika France Prešeren (režija J. Poto 
čan), ob petdesetletnici oktobrske revolucije leta 1967 pa odrsko montažo Ladja spominov (režija K. Malo-
vrh). 
V proslavljanje različnih dogodkov so bile vključene tudi predstave gledaliških del: leta 1956: I. Cankar - Hla-
pci (otvoritev novega Delavskega odra), leta 1956: A. Marodić - Operacija Altmark (ob občinskem prazniku), 
leta 1961: M. Matković - Na koncu poti (ob občinskem prazniku v Litiji), leta 1962: M. Matković - Na koncu 
poti (ob krajevnem prazniku Kisovec), leta 1964: L. Frank: - Jezusovi apostoli in M. Bor - Raztrganci (ob 40-
letnici zloma Orjune),leta 1966: A. T. Linhart - Županova Micka in P. Bibič: Pred puškami stojim (ob 10-letnici 
Delavskega doma). Gledališčniki Svobode Center so v proslave in druge podobne prireditve vtisnili kakovos 
ten in mnogovrsten pečat. Trdimo lahko, da skorajda ni bilo proslave brez sodelovanja vsaj enega člana gle-
dališča. 

 
Trboveljski kulturniki so pripravili in izvedli številne proslave občinskega (Prešernov dan, dan žena, dan vsta-
je slovenskega naroda, 1. maj - delavski praznik, občinski praznik, dan rudarjev, dan borca, dan mrtvih, dan 
republike, dan JLA idr.), revirskega, republiškega in zveznega značaja.  
Poglejmo samo nekatere širšega značaja. 
26. april 1959: KPJ IN NARODI JUGOSLAVIJE 1919-1959 (I. Trpljenje, II. Borba, III. Svoboda) - Centralna 
proslava 40-letnice KPJ. Scenarij M. Rak, J. Potočan, J. Skrinar, R. Češnovar; režija M. Rak in J. Potočan; 
glasbena oprema J. Skrinar. Izvajalci: recitacijski zbor gimnazije p. v. R. Češnovarja, združeni pevski zbori 
Svobode Center, Svobode II, Svobode Zasavje p. v. J. Skrinarja, Delavska godba Svobode Center p. v. T. 
Hudarina; povezovalca: H. Pečnik, J. Kužnik.  
Junij 1963: Osrednja proslava ob 100-letnici Rdečega križa. Scenarij in režija Rado Češnovar. 
Izvajalci: vezalca Marja Ostanek, Tone Leskovar, Moški pevski zbor Zarja (dalje: Mopz Zarja), učenci glas-
bene šole. 
Junij 1974 Osrednja revirska proslava ob 50-letnici zloma Orjune z odkritjem spomenika. Scenarij in režija 
Rado Češnovar, glasbeni del Jože Skrinar in Viktor Malovrh. 
Izvajalci: 16 recitatorjev iz vseh treh občin, 17 pevskih zborov, 4 godbe (800 nastopajočih). 
Januar 1976: Sklepna zvezna proslava ob 50-letnici časopisa Komunist. Scenarij in režija Rado Češnovar. 
Izvajalci: vezalec Jani Kužnik, recitatorji Tine Mlinarič, Marja Kužnik, Drago Butja, 3 zbori, Delavska godba, 
Ladko Korošec. 
September 1976: Osrednja revirska proslava 35-letnici OF in obletnici ustanovitve Revirske čete. Scenarij in 
režija Rado Češnovar, glasbeni del Jože Skrinar. Izvajalci: vezalca Marja Ostanek, Tone Leskovar, Mopz  
Zarja, učenci Glasbene šole. 
September 1976: Proslava 100-letnice Cementarne Trbovlje. Scenarij in režija Rado Češnovar, glasbeni del 
Jože Skrinar. Izvajalci: vezalec Jani Kužnik, recitatorja Marja Kužnik, Janez Rohaček, mepz  Slavček, Delav-
ska godba. 
20. november 1976: ČLOVEK DELO KULTURA - razvitje prapora DPD Svobode Center ob 50. obletnici raz-
vitja prvega prapora in 20. letnici Dd. Scenarij Jože Skrinar, režija gledaliških odlomkov Jani Kužnik in Anica 
Kužnik.  
Izvajalci: vezalka Marja Kužnik, igralke in igralci GSC Mica Bizjak, Tine Šuper, Bogdan Barovič, Franci Jarc, 
Željko Pečnik, Jože Čibej, Anica Kužnik, članice in člani Mladinskega gledališča Svobode Center (dalje: 
MGSC), Mepz Slavček, Mopz Zarja. 
April 1977: Revirska proslava ob 40-letnici kongresa KPS in sprejem štafete mladosti. Scenarij in režija Jani 
Kužnik, glasbeni del Miha Gunzek in Jože Skrinar. Izvajalci: vezalca Marja Kužnik, Jože Sevljak, Mepz Slav-
ček, Mopz Zarja, Mepz Svoboda II, Delavska godba, mladinci - nosilci štafete. 
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November 1977: Proslava ob 60-letnici oktobrske revolucije. Scenarij in režija Jani Kužnik, glasbeni del R. 
Bauerman in M. Gunzek. Izvajalci: vezalka Marja Kužnik, recitatorji Željko Pečnik, Franc Klopčič, Mopz Zarja, 
Mepz Slavček, Mepz Svoboda II, Delavska godba. 
Maj 1979 Jubilejni koncert Delavske godbe ob 75-letnici. Izvajalci: vezalca Marja Kužnik, Franc Klopčič, 
Delavska godba. 
Junij 1979: Osrednja revirska proslava ob jubilejih. Scenarij Slava Gulič, režija Rado Češnovar, glasbeni del 
Jože Skrinar. Izvajalci: Željko Pečnik, Marja Kužnik, Franc Klopčič, mladinski recitacijski zbor, 15 pevskih 
zborov, 3 godbe (500 nastopajočih). 
Oktober 1979: Slavnostni zbor Svobode Center ob 60-letnici ustanovitve Svoboda Center. Scenarij in osnu-
tek scene Jože Skrinar, dopolnitev scenarija, režija in organizacija Jani Kužnik, tehnična pomoč in organiza-
cija Janez Oberžan, Nevenka Ban, Viki Jarc, Darko Kermel. Izvajalci: 17 članov GSC, 7 članov MGSC z 
odlomki iger in z recitacijami, Mopz Zarja, Mepz Slavček. 
April 1979: Proslava obletnice OF, 60-letnice SKOJ in sindikatov. Scenarij in režija Anica Kužnik. Izvajalci: 
članice in člani GSC in MGSC, Mopz Zarja, Delavska godba. 
Maj 1979: Proslava 20-letnice delovanja delavskih univerz. Scenarij in režija Rado Češnovar, glasbeni del 
Ida Virt, scena Franc Kopitar. Izvajalci: recitatorji Menči Klančar, Franc Klopčič, Marja Kužnik, Tine Mlinarič, 
Mlapz, Riko Majcen. 
September 1980: Proslavitev 80-letnice Mihe Marinka. Scenarij in režija Jani Kužnik, glasbeni del Ida Virt in 
Miha Gunzek. Izvajalci: recitatorji Marja Kužnik, Tine Mlinarič, Drago Butja, Matjaž Pust, Mlapz Trbovlje, 
Delavska Godba, Ladko Korošec. 
Oktober 1980: Jugoslovansko srečanje amaterjev Abrašević. Scenarij in režija Jože Vozny. Izvajalci: pevci, 
godci, plesalci, folkloristi, pesniki, igralci, recitatorji iz vseh republik in pokrajin. 
December 1980: Proslava ob 15-letnici Radia Trbovlje (javna radijska oddaja). Režija Jani Kužnik. Izvajalci: 
Ani Kapelari, Bogdan Barovič, Marja Kužnik, Franc Klopčič, Franci Jarc. 
Marec 1981: Pesmi Janeza Mohorja in Franceta Kozarja (literarno glasbeni večer). Scenarij in glasbeni del 
Jože Skrinar, režija Jani Kužnik. Izvajalci: Marja Kužnik, Jani Kužnik, Mojca Kužnik, Niko Logar, Maja Gulič, 
pevci solisti, klavirska spremljava J. Skrinar. 
Februar 1984: Predstavitev knjige Slovenske rudarske pesmi Tineta Lenarčiča. Scenarij in glasbeni del Jože 
Skrinar, režija Jani Kužnik. Izvajalci: Jože Bernot, Jani Kužnik, Mojca Kužnik, Niko Logar, Maja Gulič, Ida 
Virt, Karmen Štefanec, Jože Kotar, Branko Vrtek, Riko Majcen. 
Junij 1984: Revirska proslava ob 60-letnici zloma Orjune. Scenarij in režija Jani Kužnik, glasbeni del Ida Virt 
in Jože Skrinar. Izvajalci: Polona Sitar, Željko Pečnik, Marja Kužnik, Franc Klopčič, Drago Butja, Matej Kaj-
zer, Mlapz, Delavska godba, ansambel Mladi upi. 
1987: Proslava 50-letnice Čebinskega kongresa. Scenarij in režija Jože A. Čibej, scena Franci Kopitar in 
Jurij Kolenc, TV-režija Božo Vranešič.  

 
Še nekaj proslav in prireditev s sodelovanjem gledališčnikov Svobode Center v letih 1974-1984: proslava ob 
dnevu republike, proslava ob 50-letnici lista Komunist, osrednja proslava dneva rudarjev, 2. srečanje pevskih 
zborov upokojencev Slovenije, prireditev ob dnevu ostarelih občanov, recital ob smrti Iva Pinteriča, 7. sre-
čanje lovskih pevskih zborov idr. 
Avtorji scenarija, in praviloma tudi njegovi realizatorji, so bili največkrat Rado Češnovar, Anica Kužnik, Jani 
Kužnik in Jože Skrinar, ki je poskrbel še za glasbeno podobo prireditve. 
Izvajalci so bili: vezalci in voditelji: Jani Kužnik, Marja Kužnik, Slavko Stošicki, recitatorji: Marja Kužnik, Marta 
Štojs, Franci Štojs, Tine Šuper, Menči Jarc, Raso Zor, Marjeta Podlogar, Miloš Dolinar, Meta Cerinšek, 
Dušan Florjanc, članice in člani MGSC, pevci solisti: Ida Virt, Riko Majcen, pevski zbori: Mepz Slavček, Mopz 
Zarja, Mepz Svoboda II, Mlapz Trbovlje, lasbeni ansambli: Delavska godba, ansambel Veseli rudarji, 
ansambel Jantar. 
Od leta 1985 dalje je k vsebinski in izvedbeni polnokrvnosti proslav največ prispeval Jože A. Čibej. Pripravil 
je scenarije, režiral in sodeloval kot izvajalec pri mnogih proslavah oz. prireditvah: ob slovenskem kulturnem 
prazniku v letih 1986, 1988, 1889, 1990, 1992, ob odprtjih razstav Relika, pri proslavi 30-letnice Delavskega 
doma 1986, pri proslavi 25-letnice Radia Trbovlje 1990 idr. 

 
Omenili smo že, da je gledališka skupina Svoboda Center vsako leto za predšolske in osnovnošolske otroke 
pripravila prireditev ob novoletni jelki z nastopom dedka Mraza s številnim spremstvom. Leta 1961 je ob 
novoletni jelki celotna igralska ekipa Kekca sodelovala v sprevodu na kamionih po glavni trboveljski ulici, ki 
ga je organiziralo Društvo prijateljev mladine.  
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Jani Kužnik 

Hej tovariši ali kako sem postal režimski pripravljavec proslav 
Tam okrog leta 1960, nisem še imel dvajset let, sem si začel zapisovati svoje kulturno delovanje: datum, pri-
reditev, moja vloga, število ponovitev. Da bi, ko bi nekoč potegnil črto pod svoje delo, lahko rekel: izpolnil 
sem svojo domovinsko in partijsko dolžnost. In v nekaj letih se je kar nabiralo in nabralo podatkov. 
Pravzaprav je tega mojega udejstvovanja kriv Rado Češnovar, predavatelj predvojaške vzgoje na Gimnaziji 
Trbovlje. Kot uveljavljen gledališčnik je nas gimnazijce zbral in izučil zbornih recitacij in nas vodil po različnih 
prizoriščih nastopat. Nekatere je uporabil kot recitatorje ali vezalce v številnih pro-slavah, ki jih je vodil v 
Zasavju in tudi izven. Takrat je bila namreč manira vsak večji dogodek proslavljati na veliko in tip socialistič-
nih proslav s številnimi udeleženci je bil ravno pravšnji. Rado Češnovar, vehementen teatrski človek, pa tudi 
pravšnji za njihovo izvedbo. V meni je prepoznal uporabnega mladeniča in mi začel nalagati čedalje večje  
organizacijske naloge. Počasi sem se ob tem kalil, preizkusil nekajkrat tudi po svoje, in junija leta 1974 na 
proslavi 50-letnice spopada z Orjuno pred Delavskim domom in TV kamerami že kot asistent režiserja 
usmerjal skoraj 800 nastopajočih. Pa deževalo je! 
Nato sva s Češnovarjem to sodelovanje še nekajkrat ponovila. Včasih je bilo kar precej burno, razhajala sva 
se v konceptih in načinu dela, a vedno sva s pomočjo naših zvestih pevcev, godbenikov in mladih gledališč-
nikov pripeljala projekte do konca. Tu je treba posebej omeniti nesporno pomembno vlogo glasbenega men-
torja in sodelavca Jožeta Skrinarja.  
Okoli leta 1977 sem začel dobivati naloge za izvedbo proslav kar direktno od Občinskega komiteja ZK ali 
SZDL ali od ZSM, kdor je pač imel proslavljanje pomembnega dogodka v programu. Veliko je bilo tega in k 
sreči je bila tu še Anica Kužnik s svojim Mladinskim gledališčem in je prevzemala nase del nič kaj lahkih 
nalog. Kajti izvedba je običajno zahtevala več usklajenih dejanj: izdelavo koncepta (preveritev), po odobritvi 
izdelava scenarija (preveritev), izbor izvajalcev, izdelava stroškovnika (odobritev), organizacija vaj, izdelava 
scene, organizacija prostorov in prehrane za nastopajoče, izdelava scenosleda prireditve, luč, ozvočenje, 
finalna izvedba, poračun in poročilo naročniku.  
Tako sva izmenjaje, enkrat bolj stresno, drugič manj, izvedla vse pomembnejše manifestacije v »zlatem 
obdobju tovariševanja« 1977-1984: revirsko proslavo ob 40-letnici kongresa KPS na Čebinah, revirsko pros-
lavo ob 40-letnici pokrajinske konference SKOJ na Lontovžu, proslavo 60-letnice oktobrske revolucije, pros 
lavo o pisani partijski besedi pred Muzejem, proslavo ob dnevu JLA, proslavo ob 10. kongresu ZSMS, pros-
lave ob kulturnem prazniku, proslavo ustanovitve OF in 60-letnic SKOJ, KP in sindikatov, proslavitev 80-
letnice Mihe Marinka, proslavo 60-letnice zloma Orjune in druge. 
Vso to delo sva opravljala v tapravem socialističnem duhu in brez plačila, tu in tam samo kaka pisna zahvala 
ali trepljanje po rami, češ v redu je bilo. Ampak, da bo čisto po resnici: po proslavi 80 let Mihe Marinka sva 
bila z mamo Anico (soavtorico scenarija) povabljena na strogo varovano slavnostno večerjo. Kmečka pojedi-
na je bila, priljubljena hrana slavljenca. To je bila vsa nagrada. Partijski koordinator za proslavo je dobil pa 
državno odlikovanje in napredovanje. 
Ob tem spominu bom, čeprav bo zvenelo rahlo samohvalno, pripisal tole:  
Zgradba tedanjih proslav je bila dokaj šablonska: udarni teksti, malo o rudarjih, malo delavskega boja, čim 
več o Titu in bratstvu in enotnosti, vmes pa naša plehmuzika, revolucionarne pesmi in kakšna aktualna poli-
tična parola poleg. No, meni se je tak stil malo upiral in poskušal sem vedno vtakniti vmes človeško osebno 
noto. A je bilo to marsikdaj za raznorazne odbore za proslave »na meji dobrega okusa«. To se je dogajalo 
tudi pri pripravi te proslave, z osnutkom scenarija sva letala z Anico od revirskega komiteja do CK-ja in nazaj 
in prepričevala, da se da pripraviti dobro proslavo tudi drugače. Sklicevanje na Lidijo Šentjurc je pomagalo in  
najin koncept je bil, sicer z veliko skepso, odobren. In izvedba? Dobre recitacije, lepo tekoči vezni tekst ose-
bnih doživetij, 80 članski Mladinski pevski  
zbor, Delavska godba, pesem borke Fanike Okič in Ladko Korošec - in raznežil sem ves partijski in republiški 
vrh, da so po koncu proslave padale take izjave:  
Miha Marinko Popitu: Vidiš, pa se mi je le splačalo napisati knjigo Moji spomini! 
Lidija Šentjurc: Pridi sem, Popit, da ti pokažem, kdo je napravil to proslavo! 
Stane Dolanc: Madonca, to ste pa dobro napravili. Skoraj vsak dan gledamo razne proslave, ampak ta je čis-
to nekaj posebnega. 
Marjan Marinc: To je res, kaj takega že dolgo nismo doživeli. 
Marjan Brecelj: Več kot petnajst let že nisem videl proslave, ki bi me tako prevzela. 
Miloš Prosenc: Napravil si nekaj režijskih prijemov, ki jim tudi profesionalci ne bi bili kos. 
Janez Železnik: Zelo lepo, preprosto, človeško, presenečen sem.  
Ladko Korošec: Današnje doživetje lahko primerjamo samo še s predvojnim koncertom Slavčkov. 
Zapisal sem jih, tedaj v septembru 1980, namenoma za spomin. Ker sem bil vesel, da sem v njih, pomem-
bnih veljakih takratnega časa, vzbudil taka neposredna človeška čustva. 
Pa še to: tisti namen z začetka, o izpolnjevanju partijskih dolžnosti, mi v nadaljevanju življenja ni ravno prina-
šal koristi. Razen ene zame pomembne: verodostojno in natančno sem lahko obnovil več kot 25 let aktivne-
ga kulturnega delovanja. 
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V slovenskem filmu Trst 
Anica Kužnik je v slovenskem filmu TRST (1951), scenarista Franceta Bevka, režiserja Franceta Štiglica, 
odigrala Vido, eno izmed osrednjih vlog. V filmu je sodeloval tudi Milko Rak. 

S pevskimi zbori DPD Svoboda Center in z društvom 
Pri pripravi in uprizoritvi oper oz. operet v izvedbi Mepz Slavček, Mopz Zarja in MlapzT so sodelovali tudi 
gledališčniki. Karlo Malovrh je leta 1954 režiral Blumenthal-Kadelburgovo spevoigro Pri belem konjičku (leta 
1957 Franci Princ), Milko Rak Foersterjevega Gorenjskega slavčka, izvedenega leta 1956 ob otvoritvi nove-
ga Delavskega doma in 1960 Gobčevo opero Tremerski dukat.  
Opero R. Gobca Tremerski dukat sta Mepz Slavček in Mopz Zarja uprizorila leta 1960. 
Režiser: Rado Češnovar, scenograf: Sveta Jovanović, dirigent: Jože Skrinar, koreografija: Ivica Jarc, maska: 
Ivica in Franci Jarc, Lasulje: Vera Hutar, inšpicient: Jelo Potočan, luč: Vinko Kovačič. 
Igralci: Lidija Štojs, Ivan Knez, Albert Ivančič, Franc Vizovišek, Stane Kranjc, Zinka Kolenc, Justa Novak, 
Kotar, Knez, Smodič, pevke in pevci Mepz Slavček ter pevci Mopz Zarja. 
Spremljava: Simfonični orkester Trbovlje. 
O izvedbi opere je poročala Joža Zagorc v Zasavcu.

19
 

R. Gobec: Tremerski dukat (ljudska opera v štirih dejanjih) 
"Radovan Gobec, dirigent in zborovski ustvarjalec je Tremerski dukat, prvotno opereto, za katero je sam 
napisal tudi libreto (1925), predelal v opero in njeno izvedbo zaupal trboveljski Svobodi Center. S tem je 
društvu izkazal zaupanje in posebno čast. 
V operi se pravljičnost (čarobni dukat) prepleta z zgodovinskim izročilom (napadi Krucev - ogrskih Turkov). 
Ideja, ki jo nosi ta zasnova s seboj, je napredna misel o svobodni odločitvi in sodelovanju vseh članov kolek-
tiva pri reševanju težkega problema. 
Dirigent Jože Skrinar je s svojima zboroma Slavčkom in Zarjo ter Simfoničnim orkestrom napravil kar gigant-
sko delo. Celotna uprizoritev je bila na solidni izvajalski višini in lahko vsem nastopajočim od srca čestitamo.  
Orkester je diskretno spremljal dejanje, ponekod so motila le premočna trobila in pihala. Zbor in solisti so 
zanesljivo in pravilno sledili dirigentu. 
Solistka Lidija Štojs - Polonica je presenetila zlasti z izrazito jasno oblikovanimi in močnimi sopranskimi viši-
nami, kultiviranim izgovorom in močno, čeprav enostransko igralsko čustvenostjo. Enakovreden partner je bil 
Ivan Knez - Janko, tenor, Cesar Janez - ing. Albert Ivančič, bas, je bil glasovno brezhiben, igralsko pa to pot 
ne tako razgibano, kot smo ga vajeni. Razbojniški poglavar Miha - Franc Vizovišek, bariton, se je v tej pred-
stavi izrazito uveljavil. Isto lahko ugotovimo za župana Staneta Kranjca, njegovo ženo Zinko Kolenc in Jan-
kovo mater Justo Novak. Med obrobnimi vlogami je igralsko in glasovno najbolj zadovoljil razbojnik Kotar, 
tudi prvi in tretji razbojnik (Knez, Smodič) od statistov pa Jelo Potočan, ki je dobesedno rešil prizor ob Veli-
kem prepadu. Oba zbora sta bila pevsko in igralsko sproščena. 
Režijsko je opero pripravil Rado Češnovar, ki se je dosledno držal predloge, kar je za krstno predstavo 
razumljivo. Režiji je, kljub nekaterim spodrsljajem, treba priznati razgibanost v množičnih prizorih, kar ni maj-
hna stvar, nekaj izredno duhovitih domislic pri razbojnikih in dokajšen smisel za režijo glasbenih del. 
Scenski osnutek je pripravil Sveta Jovanović kot gost. Motila je prevelika razlika v zasnovi prvega in ostalih 
dejanj. Popoln realizem se namreč spremeni v čisto stilizacijo. 
Maske solistov (Ivica in Franci Jarc) so bile blede, lasulje Vere Hutar površno pripravljene, kostimi so le del-
no ustrezali. Koreografija Ivice Jarc se je držala motiva gorenjske polke. Svetlobni efekti Vinka Kovačiča so 
bili standardni. 
Prisrčen stik s publiko, ki je radodarno ploskala, je dosegel višek ob zaključku predstave, ko se je zastopnik 
Sveta Svobod in prosvetnih društev zahvalil avtorju in izvajalcem."  

Krst nove slovenske opere v Trbovljah: Tremerski dukat, Zasavski tednik, št. 14, 30. 3. 1960, Joža Zagorc 

 
Člani GSC so režirali spevoigre v izvedbi Mlapz Trbovlje: Anica Kužnik (scena Anica Kužnik) spevoigro Jane 
Kolarič Salon expon in Jožeta Skrinarja Jamski možički leta 1980, Jože A. Čibej opero Kaznovana radoved-
nost leta 1987. 
Jelo Potočan je z izbranimi besedili I. Cankarja, T. Seliškarja, M. Klopčiča in drugih povezoval letni koncert 
Mepz Slavček ob nastopu v Delavskem domu in v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. 

 
DPD Svoboda Center je trikrat priredila v avli in spodnjih prostorih Delavskega doma silvestrovanje in z izku-
pičkom obogatila društveno blagajno. Gledališčniki so skrbeli za bar (v prostoru za blagajno, pozneje preure-
jenem v galerijo), stregli likerje in druge žgane pijače, predvsem pa kavo. 
 

 
 

                                                      
19

 Njen zadnji prispevek o trboveljski gledališki dejavnosti. 



63 

bilo je gledališče-oris-2 

Oktober 2013 

 

Pri prvih korakih radia Trbovlje 
Pri prvih oddajah radia Trbovlje od leta 1965 so sodelovali posamezni člani gledališča. Delo tonskega tehni-
ka je prevzel Vinko Kovačič in tudi prvi napovedovalci so bili gledališčniki: Marja Kužnik, Ivica Jarc, Rado 
Češnovar, kasneje še Marta Štojs. Marjin blagozvočni glas je nato valoval prek Radia Kum kar celih petinšti-
rideset let. Spominska besedila je bral Jelo Potočan. V njegovi režiji so gledališčniki v letu 1972 predstavili 
štiri radijske igre Nandeta Razborška pod skupnim imenom Vse poti nekam vodijo. Sledile so krajše radijske 
igre, skeči, dialogi in monologi.  

Pri snemanju TV dokumentarno-igranega filma o zlomu Orjune v Trbovljah 
V letu 1964, ob 40-letnici zloma Orjune, so člani gledališča sodelovali pri snemanju igranega dokumentarne-
ga TV filma o spopadu revirskih delavcev z Orjuno (režiser Božo Vranešič, snemalec Franjo Meglič). Sode-
lovali so Franci Jarc (Franc Fakin), Janez Seme, Jani Kužnik, Jelo Potočan (orjunaši), Franc Panko in Milan 
Rems (orožnika). Snemanje v Trbovljah se je odvijalo na prizoriščih resničnih dogodkov v gostilni Pri Špan-
cu, v opuščenem kamnolomu pod Klečko, pri spomeniku spopada z Orjuno in na železniški postaji. 

V TV gledališkem kvizu 
Leta 1968 je ekipa GSC Franci Štojs, Alma Šarlah in drugi sodelovala v TV gledališkem kvizu (avtorica Jovi-
ta Podgornik, režiser Fran Žižek) Neznana Talija - 4. del: Moliere. Pomerila se je z ekipo gledališčnikov iz 
Mežice, ki je zbrala nekaj več točk in se uvrstila v nadaljnje tekmovanje. 

Pri organizaciji 20. jubilejnega srečanja gledaliških skupin Slovenije 
Zveza kulturnih organizacij Slovenije je v sodelovanju z Zvezo kulturnih organizacij Trbovlje leta 1975 orga-
nizirala 20. jubilejno srečanja gledaliških skupin Slovenije v Trbovljah, a žal brez domačih gledališčnikov. Pri 
organizaciji srečanja je sodelovalo več članov gledališča. Predstave je napovedoval in vodil pogovore o njih 
Jani Kužnik. 

Gledališke skupine drugih društev 

Gledališke skupine drugih trboveljskih kulturnih društev so uprizorile 62 gledaliških del (od teh 12 za predšol-
ske in šolske otroke). Za 25 predstav ni dokumentarnega gradiva; fotografije so za 15, plakati za 6 in časopi-
sni članki za 24 predstav. Od 14 uprizoritev Svobode II je le 8 časopisnih člankov, a od 19 predstav Svobode 
Dobrna 9 fotografij in 4. časopisni članki. Največ gradiva o gledališki dejavnosti je zbranega za Svobodo 
Zasavje: 6 fotografij, 6 plakatov in 5 časopisnih člankov. Preostale skupine so uprizorile 17 iger, Zasavski je 
poročal o sedmih.  
Spoznajmo pridelke teh gledaliških skupin in skupin, ki so gojili posebne gledališke zvrsti.  

 
Gledališče mladih MKUD-a Prerod  
16. junija 1951 je bil v mali dvorani Doma kulture ustanovni občni zbor Mladinskega kulturno umetniškega 
društva Prerod. Ustanovili so ga z namenom, da zbere mlade Ijudi, ki imajo veselje do kulturno-umetniškega 
dela. Za predsednika so izvolili dipl. inž. rudarstva Iva Pinteriča. Začetek je bil težak, saj so pri svojem delu 
naleteli na vrsto ovir in težav, tudi na nerazumevanje starejših kulturno-prosvetnih delavcev.  
MKUD Prerod je imelo svoj sedež v nekdanjem Društvenem domu v Zg. Trbovljah, zgrajenem 1909 in pove-
čanem leta 1925. V novem delu je bila večnamenska dvorana z balkonom za kulturne, družabne in športno-
kulturne prireditve, kasneje tudi kino. Leta 1945 je bil dom ob nemškem napadu poškodovan. Z obnovo so 
začeli takoj po vojni, a jo zaradi denarnih težav končali šele septembra 1950. Dograjena je bila velika dvora-
na s 450 sedeži in dobro opremljen oder s stranskimi prostori. Svečano odprtje doma je bilo 16. septembra, 
združeno s predstavo Kreflovih Celjskih grofov v izvedbi dramske družine SKUD-a LH.  
Tajnik Mestnega ljudskega odbora Trbovlje je v nagovoru naglasil pomen otvoritve novega doma, nato pa 
predal oder in dvorano v upravljanje SKUD-u LH. 
Nekdanji Društveni dom so preimenovali v Dom kulture. Leta 1952 je Mestni ljudski odbor predal Dom kultu-
re v upravljanje junija ustanovljenemu društvu Svoboda Trbovlje II. Društvo ga je preimenovalo v Dom Svo-
bode.  

 

Bralcem Zasavskega, ki so že po dveh mesecih od ustanovitve spraševali, kaj je z MKUD-om Prerod, je v 
odgovoru B. Š. 16. 8. 1951 med drugim zapisal: 
"Trbovlje kot veliko industrijsko mesto naj bi bilo tudi središče kulturno-umetniškega življenja v okraju. Razna 
področja kulturno-umetniškega delovanja naj bi do neke mere zadovoljila izvajalce in gledalce ter jih tudi 
vzgajala. Predvsem pa naj bi primerna kulturno-umetniška ustanova bila namenjena vzgoji naše mladine, ki 
naj bi se v njej po svojih močeh in zmožnostih pripravljala na delovanje v ustreznih kulturno-umetniških sek-
cijah in društvih. Delovni okvir gledališča SKUD-a LH je za izvajanje te naloge preozek.  
MKUD ima trenutno dramsko sekcijo, lutkovno gledališče in filmski krožek. V bližnji prihodnosti se bosta 
društvu priključila gimnazijski pevski zbor in orkester glasbene šole. V načrtu sta še folklorna skupina in god-
ba na pihala. 
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Društvo se bori z začetnimi težavami, vendar kljub raznim nevšečnostim dobro napreduje, predvsem dram-
ska sekcija. V tej sezoni je pripravila tri gledališke igre. 
Tistim, ki jim ni po volji ustanovitev našega društva, lahko rečemo, da je ustanova postavljena na zdravo 
osnovo in je samo želeti, da se okrog nje zbere čim več mladine, ki ima veselje in voljo do dela na kulturno-
umetniškem področju". 

Kaj je z MKUD v Trbovljah, Zasavski udarnik, št. 33, 16. 8. 1951, B. Š. 

 

Omenili smo že, da je v okviru društva delovalo Gledališče mladih. Režisersko delo je prevzel Božidar Jurše, 
ki je pred tem deloval v gledališču SKUD-a LH. Pridružili so se mu igralke in igralci Anica Bernot, Franc 
Fakin, Tone Koren, Anica Kosec, Miro Jureše, Drago Cvikl, Franc Češnovar, Franc Parkel, Anka (Jurše) 
Zupan in drugi. Prvi gledališki predstavi, Nušićevi komediji Navaden človek leta 1951, je sledila komedija A. 
de Benedetija Dva ducata rdečih vrtnic. Za proslavo 27. aprila in 1. maja 1952 je gledališče uprizorilo dramo 
Mire Puc Ogenj in pepel. Z njo je gostovalo v Zagorju. Vse tri igre je režiral Jurše. Pred tem se je udeleži 
režiserskih tečajev prve, druge in tretje stopnje v Mariboru in Kopru. Opravil je tudi maskerski tečaj. 
Kakovosten in vsestransko zahteven repertoar je značilnost te skupine.  
Edino poročilo o gledališki predstavi te skupine izpod peresa T. L. je objavil 29. 5. 1952 Zasavski. 
"V nedeljo, 18. maja 1952, je gostovalo v Zagorju Mladinsko gledališče iz Trbovelj z dramo Mire Pucove 
Ogenj in pepel. Mladi igralci so nas s predstavo prijetno presenetili. Nismo pričakovali, da bo ta pred nedav-
nim ustanovljena gledališka družina, ki jo sestavljajo igralci - začetniki, prikazala dramo Mire Pucove tako 
dobro. Tople in žive so bile osebe, ki so jih mladi igralci predstavljali. Nobene stereotipne in šablonske figure 
ni bilo v igri. Igralci so se podredili hotenju pisateljice drame. Bili smo veseli resnosti in vneme, s katero so se 
ti mladi ljudje lotili odrskega besedila. Kar otipljiva je bila njihova mladostna navdušenost.  
Pohvale vredno je, da so posvetili skrb tudi odrski razsvetljavi, sceni, pravilnemu šminkanju, posrečenemu 
razpostavljanju nastopajočih oseb na odru itd."  

Ogenj in pepel v Zagorju, Zasavski udarnik, št. 21, 29. 5. 1952, T. L. 

Gledališka skupina DPD Svobode II 
Junija 1952 so v Zg. Trbovljah ustanovili DPD Svoboda s ciljem zajetji kar najširše krog ljudi v kulturno-
prosvetno delo, da se v njem združijo društva, ki žele delati na kulturno-prosvetnem področju in posamezni-
ki, ki so že nekoč širili kulturo in prosveto med delovnim ljudstvom. 
Vanj se je vključilo Gledališče mladih MKUD-a Prerod in v njegovem sestavu nadaljevalo delo. Zasavski je 
zapisal o tej odločitvi zapisal: "Sedaj, ko se v Trbovljah oživljajo nekdanja delavska kulturna društva Svobo-
da, so člani Gledališča mladih sklenili, da se v celoti vključijo v Delavsko kulturno društva Svoboda Trbovlje 
II, prav nasprotno od svojih starejših tovarišev pri Mestnem gledališču, ki so v tem pogledu drugačnega miš-
ljenja. Pot, ki so si jo začrtali mladi trboveljski gledališki igralci je pravilna. Starejši igralci pri Mestnem gleda-
lišču si jih lahko vzamejo za zgled." 

 

Prvo igro v novem društvu, Kreftove Kreature, je leta 1953 režiral Rado Češnovar. Predstavo je ocenil 
neznani avtor v Zasavcu. 
"Gledališka skupina Svobode II v Zgornjih Trbovljah je ponovila preteklo sredo zvečer Kreftovo komedijo 
Kreature. Igra je ostra satira na slovensko malo buržoazijo med prvo svetovno vojno. Predstava je še kar 
dobro uspela in opaziti je bilo, da so igralci tega odra v letošnji sezoni napredovali. Režijo je imel Rado Češ-
novar, ki je s to igro v Trbovljah debitiral. Seveda so bile v uprizoritvi Kreatur - ki so zahtevna igra - razne 
režiserske in igralske pomanjkljivosti, ki pa so pri tem mladem gledališču razumljive in odpustljive. Najprijet-
nejše presenečenje je bilo, da se je ansambel letos jezikovno znatno popravil, za kar se je zahvaliti Slavi 
Jelnikar-Gulič. Med igralci je bil prav dober Božo Jurše v vlogi dr. Kostanjška. Šibkejši je bil Miro Jurše, ki je 
igral Komarja. Verjetno ta igralec svoje vloge ni popolnoma razumel. Janez Cestnik v vlogi Tomšiča je bil pri-
jetno presenečenje na odru. Vsekakor je Cestnik talentiran igralec, ki bo svoje sposobnosti šele pokazal. 
Alojz Deželak je v bistvu "zadel" Matijo Medveda, vendar je bil glasovno pregrob in v govoru prehiter, kar pa 
je popravljivo. Anka Zupan je igrala Bredo. Kaže, da je bila ta vloga zanjo pretežka in da je po vseh videzih 
ni razumela. Bila je tudi preveč patetična in je padala po nepotrebnem v skrajnosti, kar je igro motilo. No - pa 
je tudi to popravljivo. Zupanova je nedvomno zmožna igrati boljše." 

Kreflove Kreature na odru Svobode II v Trbovljah, Zasavski vestnik, št. 25, 24. 6. 1953. 

 

O uprizoritvi pravljične igrice Teta Pehta, ki jo je pripravila Svoboda II decembra 1953 za dedka Mraza in jo 
ponovila v februarju naslednjega leta, je Zasavski med drugim zapisal:  
"Večino vlog je razdelil režiser Rado Češnovar cicibanom otroškega vrtca in učencem osnovne šole v Zg. 
Trbovljah, dijakom trboveljske gimnazije in pritegnil k igri še nekaj profesorjev. Čeprav so bili nastopajoči 
tako po starosti kot po igralskih izkušnjah zelo različni, je bila igra vendar enotna in je uspela. 
Otroci so odigrali svoje vloge lepo in neprisiljeno - od Mojce, ki je z lepim glasom in občuteno zapela svoje 
pesmice, preko Kekca, ki je pokazal kar spretno igro, pa tja do otrok in škratov. Groga je predstavil starega 
pastirja, prijetni sta bili nadalje obe vili, Malik pa je bil poleg Pehte za otroke najbolj živa postava. 
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Igrico je poleg petja in klavirske spremljave poživljal še balet. Scena je bila zadovoljiva. 

Teta Pehta v Trbovljah, Zasavski udarnik, št. 9, 11. 3. 1954 

 

V soboto, 27. novembra 1954, na predvečer druge obletnice društva in v čast prazniku republike, je gledališ-
ka skupina začela sezono z uprizoritvijo drame Miška Kranjca Pot do zločina. 

 

Na občnem zboru DPD Svoboda Trbovlje II v začetku leta 1955 so menili, da gledališka skupina ni popolno-
ma zadovoljila, saj je preteklo leto uprizorila le dve igri: v prvi polovici leta Doboviškovo spevoigro Radikalna 
kura in Kranjčevo Pot do zločina. Za premajhno dejavnost skupine naj bi bilo krivo pomanjkanje režiserjev.  
Skupino je kmalu po ustanovitvi Svobode II zapustil perspektiven režiser Božo Jurše (z družino je živel v 
Zagorju), ker mu ni uspelo v Trbovljah dobiti ustreznega stanovanja.  

 

Leta 1955 je skupina uprizorila delo Glejte Ameriko! v režiji Jože Zagorc-Weingerl. Istega leta je Franci Princ 
režiral delo J. P. Sartra Hvalevredna vlačuga. Z njo je skupina decembra 1955 sodelovala na 1. dramskem 
festivalu trboveljskih Svobod. Leta 1956 so pod njegovim vodstvom uprizorili komedijo Roksi Beryja Coner-
sa. Bogato sceno je zasnoval Zdenko Zupan. Naslovno vlogo je zaigrala Marija Uršič, druge vloge pa Franci 
Fakin, Tone Koren, Cvetka Senčar, Janez Cestnik, Anica in Stane Kosec ter Anka Grahek.  
Uprizoritev slednje je v Zasavcu kritično ocenil Borut Plavšak.  
F. Princ je na kritiko odgovoril v istem časopisu 12. 5. 1956. Pisca je opozoril na protislovja v njej, nekatere 
pripombe pa označil za utemeljene. Med drugim je zapisal: "Po šestnajstih vajah smo Roksi zaigrali. Če bi 2. 
in 3. dejanje steklo tako kot prvo in bi odstranili nekaj v kritiki utemeljenih pomanjkljivosti, bi lahko zaslužili 
oceno slabo trojko. Tako pa smo ostali na dvojki, kar je še vedno pozitivna ocena, ki nam vliva pogum in  
 
veselje za bodoče delo." Bolje bi bilo, da teh besed ne bi zapisal. Imeli so le 16 vaj!? Tudi manj posvečeni v 
nastajanje gledališke predstave vedo, da je za kakovostno predstavo potrebnih (odvisno od dolžine in zahte-
vnosti besedila) 35 do 40 vaj, a tudi več. 

 

V okviru prireditev ob občinskem prazniku leta 1956 je Mepz društva uprizoril v sodelovanju z gledališko 
skupino opereto Radovana Gobca Planinska roža. Naslovni vlogi sta odigrala in odpela Janez Cestnik in 
Marinka Tomc. Režiral jo je Rado Češnovar, pevske vložke je naštudiral s pevci prof. Stane Ponikvar, med-
tem ko je orkester igral pod vodstvom prof. Albina Weingerla.  

 

V začetku septembra 1956 je upravni odbor društva razpravljal o pripravah na sezono 1956/57.  
Zahteven delovni načrt si je zadala gledališka sekcija, ki je že pripravljala dramo Miška Kranjca Pot do zloči-
na. Nato naj bi sledil študij iger Neopravičena ura, Steklena menažerija, Prišli so pred neko mesto. Sekcija 
naj bi sodelovala tudi pri prosvetnih večerih društva 
Sekciji je primanjkovalo moških igralcev, zato je predlagala, da bi v novi sezoni izvedli igralski tečaj in tako 
pritegnili nove igralske moči. O uresničenju predloga ni poročil. 

 

Na prireditvah ob odprtju Delavskega doma je gledališka skupina 2. decembra 1956 zaigrala dramo Miška 
Kranjca Pot do zločina v režiji Rada Češnovarja in v igralski zasedbi: Jelo Potočan, Jože Dolinar, Rado Češ-
novar, Marija Uršič, Tone Koren, Anica Grahek, Anica Kosec idr.  
Premiera Wiliamsove Steklene menažerije je bila v četrtek, 16. januarja 1957, v režiji Franca Princa. Ocena 
izvedbe v Zasavskem, avtorice Jože Zagorc, je bila močno negativna, saj po njenih besedah "izbrano delo 
pomeni celo za vrhunske umetnike dokajšnji problem".  
Za praznovanje pete obletnice Svobode II so gledališčniki decembra 1957 uprizorili dve komediji: Ogrinčevo 
Kje je meja in Linhartovo Županovo Micko, obe v režiji Rada Češnovarja. O dogodku je v Zasavcu poročala 
Joža Zagorc. 
"Gledališka skupina je za peto obletnico delovanja društva Svoboda Trbovlje II in v počastitev praznika 
republike, obnovila Linhartovo Županovo Micko in na novo naštudirala Ogrinčevo enodejanko Kje je Meja - 
oboje v režiji Rada Češnovarja. 
Vendar izvedba prvorojenke slovenske dramatike v izvedbi maloštevilne, a prizadevne gledališke družine, ni 
povsem zadovoljila. Zlasti je motila scenska okrnjenost (prizor podpisovanja ženitovanjskega pisma na vrtu) 
in luč, ki je povsem samovoljno in brez zveze z dogajanjem spreminjala vzdušje. 
Celotna predstava je napravila vtis nečesa nervoznega in stilno nedognanega. V njej ni bilo dovolj bodrosti in 
ponosa našega kmeta, ne dovolj blazirane finese propadajočega kvazi plemstva. Rustikalni Anže (Vili Rački) 
in prenaivna Micka (Anica Kosec), hladna in udržana gospa žlahtna (Marija Uršič), kar premalo 
samozavestni oča župan (Rado Češnovar) nasproti obema plemičema (Franjo Klun in Lojze Gornik) in 
odlični pisar Glažek (Franci Princ), se nekako niso in niso mogli uglasiti v polno zvenečo ansambelsko igro, 
čeprav bi jim težko očitali neprizadevnost. Kje je vzrok? Premalo vaj? Morda. 
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Žal je bilo napačno in za težo in pomembno vrednost Županove Micke zelo zgrešeno, da so pred tem odigra-
li Ogrinčevo enodejanko Kje je meja, delo z viška čitalniške dobe. Pravilno je režiser doumel sceno, ki je 
dejansko lahko ista kot pri zunanjih prizorih Županove Micke, in tudi v interpretaciji oseb je ubral pravo 
struno. Ogrinčeva enodejanka ima pevski vložek, ki je bil v tej izvedbi govorjen, a bi bilo bolje, da bi ga izpus-
tili. Igralci so bili enakovredni partnerji in so svoje vloge zadovoljivo podali: Rado Češnovar - Križ, Tone Cvi-
kelj - Kraž, Marjeta Lindič - Polona, Joža Dolar - Križevka, Željko Pečnik - Sodnijski pisar. 

Tri predstave - troje vtisov, Zasavski tednik, št. 51, 14. 12. 1957, Joža Zagorc 

 

To sta bili zadnji uprizoritvi gledališke skupine Svobode II. Nato je dramska dejavnost v tem društvu do leta 
1965 zamrla. Rado Češnovar je prešel v Gledališče Svobode Center in tam igral zahtevne vloge in tudi reži-
ral, predvsem igre z dijaki trboveljske gimnazije. V Gledališču Svobode Center so odigrali nekaj vlog tudi 
nekateri drugi člani: Tone Koren, Marija Uršič, Franci Princ idr. 

 

Gledališka skupina Svoboda II je nadaljevala repertoarno naravnanost Gledališča mladih z uprizarjanjem 
kakovostnih in zahtevnih besedil (Pot do zločina, Hvalevredna vlačuga), včasih tudi prezahtevnih (Steklena 
menažerija). 

 

Na začetku šestdesetih let sta se vodstvi Svoboda II in šole Ivana Cankarja dogovorili za sodelovanje na kul-
turno-prosvetnem področju. Učenci so dobili prostor v Domu Svobode za prireditve in druge dejavnosti. V 
začetku šolskega leta so prvošolce sprejeli v društvo in so prejeli članske izkaznice. Učenci so sodelovali v 
sekcijah društva. Najdejavnejše so bile tamburaška skupina, šahovska sekcija in pevski zbor mladih Svobo-
darjev pod vodstvom učiteljic Nuše Kukman in Nande Bernot. V klub društva so imeli učenci vstop vsak dan 
od 17. do 19. ure. 
Tako je nastajalo šolsko kulturno društvo Mladi Svobodarji. Gledališka sekcija šolarjev še ni omenjena. Pre-
dvidevamo lahko, da je prav po tej poti prišlo leta 1965 do ustanovitve Mladinskega gledališča Svoboda II. 

Gledališka skupina DPD Svobode Dobrna 
Po drugi vojni je imela sindikalna podružnica rudniškega obrata Dobrna igralsko skupino, ki so jo sestavljali 
večinoma mladinci. Občasno je prirejala mitinge, predvsem z zabavno vsebino. Prvi je bil 20. septembra 
1945 v stari kantini. 
V zgodnji pomladi leta 1952 se je na pobudo OF in mestnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Trbovlje 
sešel iniciativni odbor za ustanovitev Svobode na Dobrni. 27. aprila, na 11. obletnico OF, je bil ustanovni 
občni zbor Svobode (prvi v Sloveniji), s čimer je bil postavljen temelj za kulturno-prosvetno dejavnost v tem 
delu Trbovelj. V odbor društva so bili izvoljeni mladi ljudje, ki so resno poprijeli za delo, starejši pa so jim 
požrtvovalno pomagali orati ledino. 
Društvo je imelo sedež v lesenem domu (baraki). Za silo so v njem uredili dvorano 12 x 5 m in oder, da je 
lahko dramska družina z mladinskim gledališčem uprizarjala igre. V tem skromnem prostoru so v letu 1952 
priredili več proslav. Mladinski oder je za novoletno jelko uprizoril igro s petjem in plesom Dedek Mraz. 
Društvo si je zadalo kot prvo nalogo zgraditi svoj dom z večjim odrom. Začeli so zbirati denar. Opeko in drugi 
gradbeni material so nabrali pri ruševinah objektov, ki so se podirala zaradi rudarjenja. Gradnjo doma so 
začeli pomladi 1954. leta in ga še istega leta, 29. novembra, slavnostno odprli. V njem je tudi Dobrna dobila 
primerno dvorano z gledališkim odrom.  
Zasavski je poročal o otvoriti novega doma: "Prav gotovo so v našem okraju najlepše proslavili Dan republi-
ke na Dobrni, kjer je tamkajšnja Svoboda odprla novo dvorano z gledališkim odrom v navzočnosti gostov 
Ivana Regenta (predsednik Zveze delavskih prosvetnih društev Svoboda), Darinke Musar (predstavnica 
Ljudske prosvete), Martina Gosaka in drugih.  
V uvodnem nagovoru je Franc Knez očrtal pot izgradnje doma. Zgradili so ga v pičlih štirih mesecih (največ s 
prostovoljnim delom) s pomočjo Cementarne, Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje, Ljudskega odbora mes-
tne občine Trbovlje, Strojne tovarne in Rudnika Trbovlje. Izvršni odbor Ljudske prosvete Slovenije je prispe-
val za ureditev odra, Izvršni odbor Ljudske prosvete okraja Trbovlje za odrske zavese in Svoboda Center lep 
denarni prispevek. 
Levičar, predsednik društva, je prevzel ključe nove dvorane. Slavnostni govornik je bil Ivan Regent. Med 
drugim je poudaril, da so Dobrčani pokazali, da je mogoče z lastnimi močmi mnogo storiti, če so ljudje za to. 
Ob zaključku je dejal, da stoje pred Svobodami velike naloge in da so ta društva velikega pomena za nadalj-
nji kulturni razvoj naše družbe in skupnosti. 
Po govoru je sledil kulturni program. V njem so nastopale poleg domačih tudi kulturne skupine (predvsem 
pevski zbori) drugih trboveljskih društev Svoboda. Popoldne je v novi dvorani nastopila domača igralska 
skupina s spevoigro Ženske na dopustu, ki jo je spisal in režiral Karel Gorjup, glasbene vložke pa zaigral 
orkester pod vodstvom Jožeta Skrinarja." 

Na Dobrni v Trbovljah so obhajali svoj veliki dan, Zasavski vestnik, št. 49, 8. 12. 1954, -ar. 
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Z zgraditvijo doma je v njem zaživela pestra kulturna dejavnost. Gledališka skupina je v 7. letih delovanja 
(1952-1959) uprizorila trinajst del za odrasle (K. Gorjup: Korenovi, Dve kaplji krvi, Ženske na dopustu, C. 
Goldoni: Pahljača, P. Budak: Metež, V. Korže: Micki je treba moža, Blumenthal in Kadelburg: Zadrega nad 
zadrego, Moliere: Skopuh, Svetnik in I. Cankar: Kralj na Betajnovi), M. Marinc: Komedija o komediji, F. Schil-
ler: Kovarstvo in ljubezen) in šest del za mladino (Dedek Mraz, D. Gorinšek: Rdeča kapica, K. Gorjup: Neu-
bogljiva Lenka in Kresničke, D. Gorinšek in F. Roš: Alenčica desetnica, J. Ribičič: V kraljestvu palčkov). 
Režirali so jih Karel Gorjup, Polda Dobnik, Franc Matko, Ivan Golja. 
Igralci so bili: Rudolf Tratar, Franc Matko, Janez Oberžan, Karlo Gorjup, Vili Treven st. idr. ter številni osnov-
nošolci in srednješolci. 
Vodja gledališke skupine, tudi njen režiser, Karlo Gorjup, je bil avtor dveh dram za odrasle (Korenovi, Dve 
kaplji krvi), spevoigre Ženske na dopustu in dveh za šolsko mladino (Neubogljiva Lenka, Kresničke). 
V repertoar je bilo uvrščenih nekaj literarno vrednih del: D. Gorinšek: Rdeča kapica, J. Ribičič: V kraljestvu 
palčkov; D. Gorinšek in F. Roš: Desetnica Alenčica, P. Budak: Metež, Moliere: Skopuh, I. Cankar: Kralj na 
Betajnovi. Z njim je skupina leta 1955 sodelovala na I. dramskem festivalu trboveljskih DPD Svobod. Joža 
Zagorc je v poročilu o festivalu zapisala, da "so žal za svoje sile segli previsoko".  
Zaradi razmeroma majhnega in skromno opremljenega odra je bila temu primerna scenska in svetlobna 
oprema predstav. Fotografije kažejo dokaj ustrezno sceno za igre Dve kaplji krvi, Svetnik, V kraljestvu palč-
kov in Neubogljiva Lenka.  
Nekaj časa so v domu ob sobotah in nedeljah predvajali filme. 
Z uprizoritvijo igre Alenčica Desetnica je DPD Svoboda na Dobrni spomladi leta 1958 praznovala 6. obletni-
co svojega obstoja.  
Zaradi rudarjenja pod domom se je ta pogreznil oz. porušil. Leta 1963 so zgradili v Hohkrautovi koloniji 
novega, a brez prostorov za gledališko dejavnost. Tako se je končalo sedemletno bogato gledališko življenje 
na Dobrni.  

 

Zasavski je objavil krajša poročila o uprizoritvi Korenovih, Pahljače in V kraljestvu palčkov (zaigrali so jih leta 
1956 v okviru prireditev ob občinskem prazniku), nekaj več pa o uprizoritvi Budakovega Meteža. 
"Ob praznovanju 100-obletnice občine Trbovlje je tudi DPD Svoboda na Dobrni prispevala delež h kulturne-
mu programu jubilejnih prireditev. V režiji Golje so naštudirali socialno dramo v treh dejanjih Metež iz dobe 
pred drugo svetovno vojno. Dejanje se godi v mali hribovski vasi v Liki, kjer so njive redke in prekratke, kjer 
kamenje ne more preživljati ljudi. Nujno je bilo, da so moški odhajali v svet za kruhom, zlasti v Ameriko.  
Drama obravnava usodo mladega dekleta, ki ga je oče obljubil "Amerikancu". Vendar kri in življenje terjata 
svoje: dekle si poišče fanta po svojem srcu; noseča je z njim in vendar se vda očetovi volji ter se poroči s 
povratnikom "Amerikancem". Ko ta ugotovi, da mu je obljubljena nevesta postala nezvesta, jo zapodi iz hiše 
in dekle se končno poroči s svojim izvoljencem. 
Igralci tega društva delajo in ustvarjajo v skromnih razmerah. Majhna dvorana, še manjši oder, brez garde-
robe in ustrezne razsvetljave. Vedo pa dobro, kaj je njihovo poslanstvo. Tiho in zagrizeno delajo in uspešni 
so. Nad izvedbo same igre je bil človek presenečen. Zelo dobro so bili izvedeni prizor pretepa med očetom 
in ljubimcem, prizor med hčerjo in ranjenim fantom ter začetek tretjega dejanja, ko predejo fantje in dekleta 
lan. Vsi so se potrudili in zasluga gre vsem, da je igra dobro uspela. Sicer je bilo opaziti manjše pomanjklji- 
vosti tehničnega značaja (tuljenje volkov itd.). Je pa bilo pri tej igri nekaj, kar je zelo razveseljivo, in to je, da 
je režiser posvetil veliko skrb izgovarjavi."  

Metež na odru na Dobrni, Zasavski vestnik, št. 24, 16. 6. 1954, -km- 

Gledališka skupina DPD Svobode Zasavje 
Po drugi svetovni vojni se je kulturno-prosvetno življenje v spodnjem delu Trbovelj odvijalo v okviru sindikal-
nih organizacij Cementarne in Elektrarne, pa še to le od časa do časa. Vse večje prireditve so morali prebi-
valci tega področja obiskati v središču Trbovelj. Razgibano kulturno življenje v tem delu Trbovelj se je začelo 
z ustanovitvijo DPD Svoboda Zasavje in z zgraditvijo kulturnega doma pri Sušniku, ob razcepu cest trbovelj-
ska železniška postaja - Zagorje. Iz člankov, objavljenih v Zasavskem, nekaj podrobnosti o ustanovitvi druš-
tva, o gradnji doma in njegovi otvoritvi. 
V petek, 30. maja 1952, je bil v dvorani Cementarne ustanovni občni zbor kulturnega društva za spodnji del 
Trbovelj. Sklenili so, da se bo imenovalo Svoboda Zasavje in da je za njegovo dejavnost treba zgraditi pri-
merno dvorano z odrom, knjižnico in druge prostore. Ustanovili so dramsko, šahovsko, tamburaško in pev-
sko sekcijo ter posebno sekcijo za mladino. Izvoljen je bil odbor društva s predsednikom Vinkom Miklavči-
čem. 
Iniciativni odbor je razpisal natečaj za adaptacijo nekdanjega skladišča Navoda, ki ga je dala mestna občina 
na razpolago društvu. Tam naj bi nastal Dom Svobode. Denarna sredstva za adaptacijo so bila zagotovljena.  
Člani društva so vanj vložili obilo udarniškega dela. Dom bi moral biti odprt 1. maja 1953, a so se dela zaradi 
nepredvidenih težav zakasnila. Društvu je bil predan v uporabo na dan vstaje slovenskega naroda, 22. julija 
(do otvoritve doma je društvo za prireditve uporabljalo dvorano v Cementarni). 
 



68 

bilo je gledališče-oris-2 

Oktober 2013 

 
V domu so bili prijetni prostori: večnamenska dvorana s 360 sedeži za gledališke in kino predstave, za pros-
lave, zborovanja ipd., dva prostora (garderobi) za pripravo na nastope in večji bife; v nadstropju klubski pros-
tor, mala dvorana za vaje pevskega zbora s knjižnico in prostor za kino-projektor ter hišnikovo stanovanje, v 
kletnih prostorih pa kegljišče. Tlorisno ustrezno velik, a prenizek oder, slabše opremljen z reflektorji, je omo-
gočal solidno izvedbo gledaliških predstav. 
Dom in dejavnosti v njem je finančno in materialno podpirala Cementarna. Porušili so ga leta 1995 zaradi 
načrtovane gradnje čistilne naprave na tej lokaciji. 

 
Dejavni sta bili gledališka skupina in pevski zbor. V knjižnici je bilo ob dnevih izposoje živahno. 
Gledališka skupina je odigrala enajst gledaliških del: F. S. Finžgar: Razvalina življenja, L. Fodor: Matura 
(drugič leta 1956 na odru novega Delavskega doma ob otvoritvenih slovesnostih; z njo so naslednje leto 
gostovali v Beočinu ob srečanju trboveljskih in tamkajšnjih cementarjev), C. Golar: Vdova Rošlinka, J. Jurčič 
in I. Česnik: Domen, P. Budak: Klopčič, D. in M. Bučar: Na Trški gori, V. Bitenc: Ugasle luči, F. Filipič: Obra-
čun (enodejanka), Moliere: Prevarani soprog, W. S. Maugham: Sveti plamen in F. Lipah: Glavni dobitek. 
Režirali so jih Silvo Kuster (že pred vojno dejaven član gledališke skupine Svobode), Igor Mervič, Bojan 
Žagar (nekdanji član gledališke skupine SKUD-a LH/GSC), Karlo Malovrh in Jelo Potočan.  
Kino predstave so v začetku ovirale delo gledališke skupine. 
Repertoar te skupine je bil dovolj kakovosten in uravnotežen, saj je bil sestavljen iz komedij (Matura, Klopčič, 
Prevarani soprog, Glavni dobitek), dram (Ugasle luči, Sveti plamen) in spevoigre (Na Trški gori). 
Za tisti čas zelo solidno scenografijo in kostume zaznamo na slikah za igre Klopčič, Na Trški gori (sceno je 
zasnoval in poslikal Stane Šribar), Matura in Ugasle luči. Podobno velja za kostume, zlasti za igro Klopčič. 
Igralci so bili: Igor Mervič, Štefka Mervič, Ida Šprajcer, Olga Ojstršek, Anica Ogorevc, Sandi Jošt, Stane 
Avsec, Sabina Kajnik, Stane Šribar, Zvonko Kršlin, Ivica Volavšek, Alfonz Praunseis, Geli ((Miklavčič) Gač-
nik, Vinko Miklavčič, Avgust Miklavčič (pred vojno oba člana gledališke skupine trboveljske Svobode), Janez 
Ocepek, Smodiš Mirko, Silvo Kuster, Slavko Lukančič, Jelo Potočan, Janez Kanižar, Milica Frankovič, Mar-
janca Kresnik, Milica Štrumelj, Viki Marolt, Slavi Fabijan, Janez Jordan, Tine Šuper, Ida Knez, Marinka  
Simončič, Darko Kermel, Dominik Goštej, Olga Gantar, Filip Sajovic, Stanka Kovač, Amalija Pilih, Božo Čoš, 
Nada Ceglar idr. 
Dvajset članov te skupine je sodelovalo pri predstavi Golouhove množične igre Kriza na stadionu Rudarja ob 
Zletu delavskih društev Svoboda 23. avgusta 1952. 
Sodelavci so bili: maska - Stane Šribar; inšpicient - Janez Kanižar; šepetalke - Danica Jelen, Vera Lokar, 
Maca Klemen, Rozi Marolt; razsvetljava - Alojz Štrumelj; ton - Emil Gorenc; odrski mojster - Mirko Hudarin 
idr.  

 

Zasavski je objavil o izvedbi predstav različno obsežna in strokovno poglobljena poročila o drami F. S. Fin-
žgarja Razvalina življenja izpod peresa E. H., ljudski igri J. Jurčiča in I. Česnika Domen s podpisom -ar-, 
Fodorovjevi komediji Matura neznanega poročevalca, spevoigri M. in D. Bučar Na Trški gori podpisnice Jože 
Zagorc in o Molierovi komediji Prevarani soprog s podpisom -h.  
Preberimo dve izmed petih objavljenih poročil. 
" Za nastop v novem Delavskem domu (4. decembra 1956 v okviru otvoritvenih slovestnosti) se je ta mlada 
družina lotila duhovite Fodorjeve komedije Matura in dosegla z njo lep uspeh. Prav gotovo je bil trud, ki so ga 
vložili v študij tega dela, tako igralci kot režiser, pozabljen ob navdušenem aplavzu polne dvorane. Izbira 
gledališčnikov Svoboda Zasavje je bila posrečena. Matura je razmeroma lahko delo in ustreza njihovim 
igralskim zmogljivostim. 
Igralci, kot režiser Silvo Kuster, so tokrat svoje delo dobro opravili, le škoda, da nastopajoči niso bili bolj eno-
tni pri izgovarjavi, kar pa se pri tej dramski skupini opaža že nekaj časa. 

Pot do zločina Svobode II in Matura Svobode Zasavje, Zasavski vestnik, št. 51., 15. 12. 1956. 

 

"Svoboda Zasavje je naštudirala Bučarjevo Trško goro. Spevoigra, ki ji je režiser Karel Malovrh ohranil po-
membno vsebino, je z njegovim vztrajnim in prizadevnim delom naredila najboljši vtis sproščenosti in zanes-
ljivosti, skratka pripravljenosti in brez površnosti. Odlični tipi ljudskih originalov: bebavi mežnar (Stane Šri-
bar), vitalni Miha (Vencelj Miklavčič), njegov spremljevalec (Janez Smodič), stara devica (Smodičeva), so  
poleg karakternih vlog: Katrce (Sabina Kajnik), ki je s svojo igro prepričala in ganila, njenega ameriškega 
ženina (Jelko Potočan), ki je podoživeto podal v sebi razklanega človeka, podpirali obrobne like, kot so brhka 
natakarica Alenka pa hčerka (Anica Ogorevc) in njenega ženina (Janez Ocepek). Obširen ansambel je reži-
ser vodil zanesljivo in efektno, izdelal posamezne like in uspel v množičnih scenah. Ustvaril je vzdušje tople 
dolenjske pokrajine v ljudeh samih (z njihovimi čustvovanji), kar je pri mladi in neuigrani družini resnično nep-
ričakovan uspeh. Pevski parti so ob spremljavi orkestra zveneli zanesljivo, čeprav pogreša društvo predvsem 
prve tenorje. Komorni orkester in zbor je vodil Albin Weingerl. 

Tri predstave - troje vtisov: Na Trški gori, Zasavski tednik, št. 51, 14. 12. 1957, Joža Zagorc 
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Poročilo v Zasavcu o občnem zboru Svobode Zasavje novembra 1961 lahko razumemo kot klic na pomoč 
malega števila društvu zvestih članov. Kaže na težave kulturno-prosvetne dejavnosti, ki je iz različnih vzro-
kov marsikje po Sloveniji pešala. Poleg razlogov v društvih so ta proces pospeševale nove in agresivnejše 
oblike kulturno-umetniške in druge dejavnosti (televizija, film ipd.).   
V poročilu je bilo povedano, da si društvo prizadeva zadovoljiti kulturno-prosvetne potrebe prebivalcev juž-
nega dela mesta, njegove sekcije pa le s težavo dosegajo ustrezno kakovostno raven kulturne dejavnosti. 
Lani je društvo izgubilo tretjino članstva, obisk knjižnice se je močno zmanjšal, dramska sekcija kaže na živo-
tarjenje. Že eno leto je društvo brez tajnika. V razpravi so se člani spraševali, kje so razlogi za tako stanje. 
Bližina številčnejše in dokaj kakovostne ponudbe kulturnih prireditev v središču mesta? Neurejenost v doma-
čem društvu? Večkrat so poudarili pomen društva za delavce Cementarne. Le-ta ga znatno gmotno podpira. 
Ugotovili so, da bi bila pomoč iz drugih trboveljskih Svobod najprimernejša pot za poživitev kulturnega in 
družabnega življenja v tem delu Trbovelj.  

KD Tončke Čeč Klek 
Kulturna dejavnost na Kleku se je začela nekje v 30. letih prejšnjega stoletja. Prireditve so bile najprej pod 
Felicjanovim kozolcem. Gledališka skupina je odigrala nekaj iger. Namesto zavese so na vrv ali žico napeli 
rjuho, iz vasi prinesli nekaj stolov in to je bilo vse. Ko so kasneje pri Fakinu zgradili sušilnico za sadje in ob 
njej večjo sobo, so v njej vadili za nastope na odru v gasilskem domu.  
Kmalu po drugi vojni so krajani zgradili zadružni dom. V njem je bila manjša dvorana z odrom in s sobo za 
nastopajoče. Društvo je pripravilo številne prireditve za mlade. Odigrali so nekaj iger (Sneguljčica in sedem 
palčkov, Čakamo dedka Mraza, Pod novoletno jelko, skeč Zadnja večerja oz. Gobice). V njih so nastopali 
osnovnošolci in srednješolci, predvsem dekleta. Za nastope so jih pripravljali Martin Žagar, Betka Škufca, 
Tončka Čeč - Baka, Miro Rajšek, Franci Rajšek, Marina Rajšek, Mici Grčar, Franci Grčar in drugi. 
Za otroke Kleka, Partizanskega vrha, Čebin, Prapreč in Planinske vasi so skoraj vsako leto pred prihodom 
dedka Mraza pripravili prireditev s kulturnim programom in obdaritvijo. 
Proslave so pripravili ob dnevu žena, ob krajevnem prazniku, za rojstni dan Jugoslavije idr. Ob 40. obletnici 
ustanovnega kongresa KPS so mladi recitatorji pod mentorstvom Slavka Guliča uspešno izvedli recital.  
Recital in Zadnja večerja sta bila vključena v program področne prireditve Naša beseda 77. 
Kulturno dogajanje so z gostovanji popestrili Kulturno prosvetni društvi Čeče in Dobovec, DPD Svoboda II, 
DPD Svoboda Dobrna in Gledališče Svobode Center. 
Na Kleku so imeli nekaj časa ob sobotah in nedeljah tudi filmske predstave. 
V okviru društva je delovala, kljub izredno slabim prostorskim pogojem, gledališka sekcija na Partizanskem 
vrhu. V letu 1956 je naštudirala igro in z njo gostovala na Kleku, Dobovcu in Čečah. 
Na občnem zboru matičnega društva Tončke Čeč, 10. oktobra 1959, so na predlog članov s Partizanskega 
vrha sklenili, da se sekcija tega društva osamosvoji in ustanovi novo društvo na Partizanskem vrhu, ki bo 
imelo svoje prostore v tamkajšnji osnovni šoli.  
22. julija 1963 je bila na Kleku otvoritev prenovljenega zadružnega doma. Na vhodni steni stavbe je bilo in je 
še danes napisano: DOM TONČKE ČEČ. Dobili so lepo dvorano za sto obiskovalcev z montažnim odrom, 
klubsko sobo in garderobo.  

KD Čeče 
Kulturne in druge prireditve so se godile v skromni leseni, neprimerni dvorani (v zasebni lasti) z majhnim in 
neopremljenim odrom. Vse seje društvenega odbora so bile v šoli ali v gostilni. Zato se je vse bolj porajala 
potreba po gradnji kulturnega doma.   
V letu 1958 je z učenci podružnične šole Čeče učiteljica Marica Daugul uprizorila Golijevo Sneguljčico (njena 
hčerka Vida, gimnazijka, je odigrala glavno vlogo). Milko in Geni Rak ter Jelo Potočan so poskrbeli za masko 
nastopajočih, Jože Skrinar pa za glasbeno spremljavo. O dogodku je poročal Zasavski.  
"Priznati je treba, da so v Čečah na kulturno-prosvetnem področju zalo delavni, za kar je zaslužna tamkajš-
nja učiteljica Daugulova, ki se razen poklicne in družinske zaposlitve, pa še ob delu v najrazličnejših krajev-
nih organizacijah, vneto ukvarja tudi z dramskim delovanjem. Ne zaman. O tem nas je prepričala nedeljska 
uprizoritev Golijeve Sneguljčice, ki so jo v celoti izvedli pionirji in mladinci domačega kraja. Res je treba pre-
cej poguma, da se odločiš za izvedbo scensko močno zahtevnega del na "odrčku", velikem komaj nekaj 
kvadratnih metrov, ne glede na število nastopajočih, ki se morajo stiskati v skopo odmerjenem prostoru za 
odrom. Pa je vendar šlo vse po sreči: mladi igralci so se vživeli v svoje vloge, prenekateri jih je podajal doži-
veto, in menda ni bilo gledalca, ki ne bi odhajal po predstavi z občutkom in priznanjem: ’Glej, mnogo zmore 
naš mladi rod iz Čeč!' Vsekakor pa je treba izreči priznanje tudi Jožetu Skrinarju, ki je prihajal v Čeče iz 
Trbovelj in omogočil, da je igra uspela tudi v glasbenem pogledu."  

Sneguljčica na obisku v Čečah nad Trbovljami, Zasavski tednik, št. 14, 4. 4. 1958. 

 

V letu 1961 je dramska sekcija odigrala dve enodejanki in Marinčevo komedijo Poročil se bom s svojo ženo. 
Z njo je gostovala v Hrastniku in na Partizanskem vrhu. Skupaj s šolarji so pripravili proslavo ob 80-letnici 
šole v kraju. 
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KD Dobovec 
Na Dobovcu so bili pogoji za kulturno prosvetno dejavnost še slabši kot v Čečah, saj se je vse dogajalo v 
majhnem prostoru gasilskega doma, namenjenem gasilskem avtomobilu, in pred njim. 
Igralska skupina je delovala v okviru gasilskega društva. V letu 1959 je zaigrala F. S. Finžgarja Verigo, leta 
1963 Frana Žižeka Jezični dohtar Petelin in naslednje leto M. W. Somerseta Sveti Plamen. 
V nedeljo, 29. aprila 1962, je na Dobovcu dopoldne gostovalo Gledališče Svobod Center z dramo Operacija 
Altmark. Pred nastopom je bila slovesnost ob začetku gradnje kulturno-prosvetnega doma.  
Predsednica društva in režiserka je bila dalj časa Milena Jamšek. 
Predstavo Finžgarjeve drame iz vaškega življenja Veriga si je ogledal P. R. in v članku, objavljenem v 
Zasavskem, med drugim zapisal: 
"Dobovec, nedelja, 4. januarja. Po ozkih zasneženih poteh po Dobovcu so se zgrinjale proti gasilskem domu 
množice. Kljub ravno zapadlem snegu so dvorano do zadnjega kotička napolnili gledalci, tudi po uro ali celo 
dve hoda od doma. Dobovčani radi gledajo igre. 
Zvonec je oznanil začetek in zastor nam je odkril sceno ter igralce. 
Delo je režiral Vilko Bajda dobro in je do skrajnosti izrabil vse možnosti, ki mu jih nudijo majhen in slabo 
opremljen oder ter zmožnosti mladih igralcev. Omeniti moramo, da so tokrat prvič nastopili mladi igralci ter 
lepo opravili svojo nalogo. Vse štiri ženske vloge so bile posrečeno izbrane in dobro zaigrane, podajale pa 
so jih Anica Knez, Milena Jamšek, Majda Smodiš in Majda Ravnikar. V moških vlogah sta kot oče Primož in 
njegov sin odlično zaigrala Janez Knez in Kilče Trotovšek. V ostalih moških vlogah so nastopili še Alojz Baj- 
da, Franci Tofolini, Mirko Trotovšek, Stanko Strgaršek in Ivan Dolanc. V vlogah dečkov sta lepo zaigrala 
Zdravko Smodiš in Binče Strgaršek. Res je, da ni bilo vse popolno, vendar bi bilo človeku hudo, če bi te 
amaterje in idealiste ošinil s preveč kritičnim očesom, posebno če pomislim, v kako težavnih pogojih delajo. 
Zato jim lahko k doseženemu uspehu samo iskreno čestitamo. Igralska skupina deluje v okviru gasilskega 
društva."  

Veriga na Dobovcu, Zasavski tednik, št. 2, 9. 1. 1959, P. R. 

 

"Da radi igrajo tudi v Trbovljah", potrjujejo naslednji gledališki dogodki. 

Sindikalni gledališki aktiv trboveljske Elektrarne 
je uprizoril leta 1948 Jurčič-Govekarjevega Desetega brata, leta 1949 pa Škvarkinovo komedijo Tuje dete. O 
obeh predstavah je poročal Zasavski.   
O uprizoritvi Desetega brata je zapisal, da je bila to v Trbovljah po osvoboditvi prva ljudska igra. Občinstvo je 
do kraja napolnilo dvorano. V nadaljevanju pravi, da so se igralci potrudili, kolikor je bilo v njihovi moči, da bi 
bila uprizoritev na dostojni višini, vendar se jim to v celoti ni posrečilo. Vzrok je bil v zasedbi mnogih vlog z 
začetniki, od katerih ni mogoče zahtevati, da bi že v začetku svojega odrskega udejstvovanja dovršeno odi-
grali vloge. Igro je režiral Janez Seme in igral tudi naslovno vlogo. Poročilo se konča z za tiste čase razumlji-
vo pohvalo, danes pa nam zveni demagoško. A je del naše zgodovine. Glasi se: "Pohvaliti pa je treba vse-
kakor prizadevanje tako režiserja, kot igralcev prosvetnega aktiva elektrarne, ki se niso ustrašili truda, da 
dokažejo trboveljskemu prebivalstvu, da tudi oni doprinašajo napore za kulturno-prosvetni dvig naših mno-
žic." 
Iz poročila o uprizoritvi komedije Tuje dete naslednji povzetek. Škvarkinova komedija Tuje dete je bila upri-
zorjena v režiji Igorja Merviča, direktorja Elektrarne. S tem delom se je predstavil trboveljski publiki kot spo-
soben režiser, za katerega upamo, da nam bo nudil po uspelem začetku še druga dramska dela, posebno 
še, ker vlada v Centralnem sindikalnem gledališču še vedno mrtvilo. Glede na pomanjkanje rutiniranih igral-
cev moramo reči, da je igra popolnoma uspela o čemer priča tudi obisk in aplavz publike. Režiserju je uspe-
lo, da je prikazal igro realistično, igralci pa so se potrudili in dali iz sebe vse, s čimer so pripomogli, da je bila 
igra izvedena v zadovoljstvo vseh. Dobri izvedbi je pripomogla tudi lepa in smiselna scenarija. 
 

Igralska družina trboveljske gimnazije  
Že pred vojno je na Meščanski šoli delovala gledališka skupina; vodil jo je Srečko Tič, učitelj na osnovni šoli 
v Zg. Trbovljah (danes osnovna šola I. Cankarja) v letih 1938-1941. Z dejavnostjo so po 2. svetovni vojni 
nadaljevali gimnazijci. Ob koncu šolskega leta 1947/1948 so uprizorili Linhartovo veseloigro Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi. Zasavski je objavil kratki poročili o uprizoritvi komedije B. Nušića Sumljiva oseba (22. 12. 
1950) in Senečičeve komedije Logaritmi in ljubezen (10. 11. 1956). Iz njih sta spodaj povzetka. 
14. septembra se je igralska družina trboveljske gimnazije predstavila v Delavskem domu v Trbovljah z 
Nušićevo komedijo Sumljiva oseba. Večina igralcev je nastopila prvikrat na odru. Uprizoritev je uspela. Dijaki 
so pokazali, da lahko uprizorijo še marsikaj in tako prispevajo delež s kulturno-prosvetnim delom pri izobraz-
bi našega rudarja. Slabo ni igral nihče. Boljši so bili Zupančič, Turk, Juvančičeva, Uršičeva, Glavač, Plavšak, 
Letnik in drugi.  
Preteklo soboto je bila v Domu Svobode II v Zg. Trbovljah premiera Senečičeve komedije Logaritmi in ljube-
zen v uprizoritvi gledališke skupine gimnazije Trbovlje v režiji Rada Češnovarja. To je bil za mlade igralce lep 
in uspel večer. Zelo zahtevno vlogo stroge profesorice je odlično prikazala Berta Žičkar. Vlogo sluge so zau 
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pali Tonetu Korenu, ki je svojo nalogo prav dobro izpolnil. Posebno pa je ugajala ljubka Irena, Mihelina Goz-
dnikar, ki je ponovno dokazala, da je igralski talent. Pa tudi Boris (Hinko Pušnik) in Marta (Nena Krasnik) sta 
svojo vlogo dobro opravila. Igralci so se v svoje vloge zelo vživeli. Tudi odrski jezik in izgovarjava sta bila 
dobra razen manjših narečnih spodrsljajev. 
Po otvoritvi novega Delavskega doma so gimnazijci uprizarjali igre v okviru Gledališča Svobode Center, 
okrepljeni z igralkami in igralci te skupine, najpogosteje pod režiserskim vodstvom Rada Češnovarja, Golije-
vo Sneguljčico pa Rosande Šarlah.  

 

V tednu kulturnih prireditev ob trboveljskem občinskem prazniku 1956 so najmlajši trboveljski državljani pod 
okriljem trboveljske Glasbene šole pripravili koncert pesmi, ki jih je naučil njihov učitelj, prof. Albin Weingerl. 
Uprizorili so še otroško spevoigro Kresniček, delo Radovana Gobca. Spevoigro je režiral Franci Princ, otroški 
orkester pa je vodil prof. Weingerl.  
 
Sorodne skupine 

Med tiste, ki so gojili posebno gledališko zvrst, smo uvrstili Lutkovno skupino Marjetka, Mladinski pevski zbor 
Trbovlje in Trboveljski veseli teater. 

Lutkovna skupina Marjetka20 
Lutka je palica, žica, blago, pena. Šele v rokah lutkarja zaživi. Zaživi v vsej svoji pristnosti in pristopnosti do 
otrokovega srca. 
Marsikomu je prvo srečanje z gledališčem, s kulturo nasploh ravno lutka. Je torej nadvse pomembna prvina 
otrokovega osebnostnega razvoja, saj ga nevsiljivo usposablja za celotno življenje, kot tudi za umetniško 
doživljanje in kasnejše kulturno udejstvovanje in poustvarjanje. 
 

Organizirano lutkarsko delovanje v Svobodi Center sega v leto 1962, ko je skupina vzgojiteljic in članov gle-
dališča ustanovila Lutkovni oder. Bile so to klasične ročne lutke z lesenimi glavami na odrčku zelo majhnih  
dimenzij, za katerim so se drenjali Mira Opresnik, Jelo Potočan, Tatjana Lapi, Drago in Marica Cvikl, Mica 
Bizjak, Marja in Anica Kužnik, Mariča Panko, Vera Gabriel, Vojko Kovač, Viki Jarc, Franjo Čander, Pavle  
Jamnik. Pod režijskim in tehničnim vodenjem Zvoneta Jamnika so pripravili dve klasični lutkovni igrici Rdeča 
Kapica ter Janko, Metka in Pavliha. S slednjo so nastopili tudi na znanem draveljskem odru v Ljubljani. 
Delo Lutkovnega odra pa zaradi prostorskih in tehničnih težav ni hotelo steči po predvidevanjih. Zaradi tega 
in da bi lutke čim bolj približali otrokom, se je v letu 1963 formirala alternativna lutkovna skupina Marjetka, 
sestavljena pretežno iz vzgojiteljic trboveljskih vrtcev. Po prenehanju Lutkovnega odra je ta skupina začela 
hitro uveljavljati nove načine lutkovnega izražanja: male ročne lutke je zamenjala za velike z različnimi načini 
vodenja, lutkovni odrček je odstopil mesto sestavljivemu paravanu, uveljavljala se je kombinacija lutk in živih 
oseb. Vse lutke, rekviziti, scene, zvočni efekti so nastajali pod domačimi rokami. 
Lutkovna skupina je nato z manjšimi presledki delovala do leta 1980, zadnja 4 leta zopet kot sekcija Svobo-
de Center. A to ponovno ni prineslo želenega učinka; še v predavalnici Delavskega doma, ki je bila občasno 
tudi lutkovna dvorana, ni bilo več mogoče nastopati. Lutkovna dejavnost od tedaj dalje poteka kot redni pro-
gram VVZ Trbovlje. 
O skoraj dvajsetletnem delovanju lutkovne skupine Marjetka še nekaj podatkov.  
Na mestih režiserjev so se menjavali Mariča Panko, Marja in Jani Kužnik; tehnične postavitve, scene, rekvizi-
ti in lutke so bili delo Janija Kužnika in Ide Jerman; igrali pa so: Mira Opresnik, Tatjana Lapi, Vera Gabriel, 
Marja in Jani Kužnik, kasneje Ida Jerman, Saša Paveljšek, Marinka Bučar, Marjana Jere, občasno pa tudi 
druge "tovarišice".  
Ta najzgodnejša kulturna vzgoja trboveljskih otrok pokaže tele številke: praviloma 1-2 premieri in 6 -10 
ponovitev letno, postavitev 16 lutkovnih iger klasičnega in sodobnega repertoarja, 8 obnovitev in posodob i-
tev, skupno 120 predstav, ki si jih je ogledalo prek sedemnajst tisoč otrok in odraslih. 
Skupina je v obdobju 1963 - 1983 uprizorila igrice: Cinca Marinca (2x), Hiša tete Barbare, (2x), Janko, Metka 
in Pavliha, Lutke strička Jurja, Lutkovna ura, Mačica Tačica (2x), Medvedek Trdoglavček (2x), Mojca praznu-
je Novo leto (2x), Novoletne zgodbe, Novoletno praznovanje, Račka (2x), Rdeča Kapica (2x), Slamnati voli-
ček (2x), Volk in kozlički, Zajčkova hišica (2x). 
Z njimi je nastopala na različnih prizoriščih: Delavski dom - velika dvorana in predavalnica, gledališke dvora-
ne v Svobodi II, v Zagorju, Kisovcu, Hrastniku, Dolu, po šolah v Trbovljah, Čečah, Dobovcu, v otroški bolniš-
nici, po vseh vrtcih v Trbovljah. 
Strokovno so ocenjevali skupino takole: kakovost dela, repertoarnega izbora in sodobnost izražanja je pri-
merljiva z vodilnimi slovenskimi lutkovnimi skupinami. 

 
                                                      
20

 V sestavku ni zajeto lutkarsko delo pred letom 1962 (ročne lutke in marionete v Svobodi II) in tudi ne nadaljevanje lut-
karskega dela skupine VVZ od leta 1981 dalje.  
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V zadnjih dneh februarja 1950 je bila v Društvenem domu prva povojna lutkovna predstava. Organizator je 
bil filmski krožek, ki se je poleg snemanja ozkih filmov ukvarjal tudi z drugimi kulturnimi področji. 
Za prvo lutkovno predstavo ima največ zaslug Tonček, ki jo je tudi režiral. Za tehnično izvedbo odra sta pos-
krbela Jože in Janko, Elica pa je sešila obleke za lutke in poskrbela vse drugo za oder. Za predstavo je vla-
dalo veliko zanimanje, zato je bila dvorna nabito polna. 

Mladinski pevski zbor Trbovlje 
Uprizarjanje spevoiger v izvedbi Mladinskega pevskega zbora Trbovlje moramo šteti kot pomembno obogati-
tev trboveljske gledališke dejavnosti, namenjene mladim izvajalcem in gledalcem oz. poslušalce. Zasluge za 
to novo zvrst ima dolgoletna zborovodkinja MlapzT Ida Virt. Zbor je uprizoril: leta 1980 spevoigro Jamski 
možički (besedilo, glasba, dirigent in klavirska spremljava J. Skrinar, zbor pripravila I. Virt, režija in scenogra-
fija A. Kužnik, pevke zahtevnejših vlog Alja Štojs, Karmen Štefanec, Katarina Virt, Ksenija Hribar, Lidija Pod-
lesnik), leta 1984 spevoigro Salon expon (besedilo J. Kolarič, glasba J. Skrinar, dirigentka I. Skrinar, klavir-
ska spremljava J. Skrinar, režija A. Kužnik, scenograf J. Kužnik, pevke zahtevnejših vlog Alja Štojs, Karmen 
Štefanec, Katarina Virt, Marjetka Vene) in leta 1987 opero Pavla Šivica Kaznovana radovednost (dirigentka 
I. Virt, režija J. A. Čibej, scenograf N. Siter, solista Karmen Lindič in Rihard Majcen). Na premieri je sodeloval 
Orkester RTV Ljubljana z dirigentom M. Munihom, na reprizah so peli ob instrumentalnem posnetku, dirigira-
la je I. Virt. 

Trboveljski veseli teater  
Na trboveljskem kulturnem prizorišču se je kmalu po osvoboditvi pojavila, v tistih časih pri nas malo poznana 
dejavnost - zabavno gledališče, verjetno edino v Sloveniji. Preberimo skrajšano in prirejeno vsebino zložen-
ke Ada Naglava in Toneta Ličarja Trboveljski veseli teater v letih 1947-1957. 
"V zanosu svobode in obnove v vojni opustošene domovine je rasla kultura povsod. Kulturna društva so se 
ustanavljala po vseh večjih krajevnih skupnostih, celo po delovnih organizacijah. Mladi ustvarjalci so pogum 
no iskali nove, do tedaj neznane kulturne zvrsti. Eno takih odmevnih skupin so sestavljali člani "zabavnega 
gledališča", ki pa so ga ljudje kmalu poimenovali "Trboveljski veseli teater". Delovati je začel v letu 1947. Že 
s prvim "veselim večerom" je osvojil javno mnenje v občini, nato pa vrsto let privabljal na svoje prireditve šte-
vilne obiskovalce. Leta 1952 se je vključil v DPD Sboboda II. 
Glavni voditelji in sestavljavci programa so bili Franc Princ, tedaj sodelavec radija Slovenije, Tone Ličar in 
Robi Rožaj. Poleg njih so v igralski ekipi nastopali še Tone Koren, Vili Ameršek, Tine Naraglav, Sonja Per-
me, Zvone in Janko Zupančič in Ervin Matešič. Fantje so bili že po naravi "znani šaljivci". Za propagando sta 
skrbela Milan Cerinšek in Zdenko Zupan, za oder Karlo Vaneli. 
Programe veselih večerov so snovali v Domu Svobode, pri posameznikih doma ali kar v Strojni tovarni, kjer 
je bila zaposlena večina članov. V sporede prireditev so vnašali "hite časa", vsebine tujih zabavnih gledališč, 
cirkuških nastopov, šaljivih dvogovorov, prizorov o tegobah zakonskega življenja in druge zabavne vsebine. 
Dokaj izvirno so znali kritično oceniti marsikatere slabosti tedanje družbe in seveda ob tem doživeli tudi kriti-
ko "napadenih - užaljenih".  
Nastope so obogatili še s kakovostnimi pevci džez kvarteta društva, v katerem so poleg Rožaja in Naraglava 
peli še Ljubo Šip in Franci Šramel (kasneje ga je zamenjal Slavko Cerar). Velik odmev so doživeli zlasti ob 
skupnem nastopu s člani društvenega orkestra Dorka Škoberneta, ki so ga poleg vodje sestavljali še Tine 
Jelen, Adi Kolar, Dušan Avbelj, Vilijem Guček in Edi Zupančič. 
Smeh in razvedrilo, lepo petje in odlični muzikantje so na prireditve privabljali mlado in staro, ne Ie doma, 
marveč tudi v Hrastniku, Novem Celju, Velenju, Topolšici, Dobrni, Ljubljani in na Vranskem. 
Po odhodu nekaterih članov k vojakom so posamezniki s šaljivimi točkami vse do leta 1957 nastopali na dru-
žabnih prireditvah, ki so jih organizirale druge organizacije. Trboveljski veseli teater je tiste čase pogumno in 
uspešno uveljavljal novo gledališko zvrst in s tem bogatil kulturno dejavnost v Trbovljah.  
S tem zapisom želimo ohraniti spomin na ljudi, ki so tista leta razveseljevali prebivalce Trboveljske doline." 

 

O repertoarju trboveljskih gledaliških skupin  

Za natančen popis uprizorjenih gledaliških del dramskega odseka kulturnega društva Svoboda od 1919 do 
1941 smo dolžni zahvalo Tinetu Korimšku. Seznam po osvoboditvi uprizorjenih gledaliških besedil do praz-
novanja 55-letnice GSC leta 1976 je povzet iz brošure, izdane ob tej priložnosti, za uprizorjene do prenehan-
ja delovanja pa s plakatov, gledaliških listov in osebnih evidenc, omenjenih v gradivu oz. virov, naštetih v 
opombah. Za druge skupine so podatki pridobljeni iz virov in gradiv, naštetih v 3. razpredelnici Priloge na 
strani 7. 

 
Najprej podatki o številu uprizorjenih gledaliških iger (besedilo, čeprav uprizorjeno večkrat, je šteto pri vsaki 
skupini v vsakem obdobju samo enkrat oz. niso štete ponovitve v isti sezoni in/ali v predsezoni ter na revijah, 
srečanjih in festivalih). So pa štete uprizoritve v kasnejših sezonah oz. letih. 
Dramski odsek pri NSO 1919-1923: za odrasle 8  
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Dramski odsek Svobode 1919-1941: skupaj 157, za odrasle 118, za mladino 25

21
 

Gledališka skupina SKUD-a L. H. in GSC 1945-1956: skupaj 47, za odrasle 35, za mladino 12 
GSC 1956-1976: skupaj 63, za odrasle 32, za mlade 31 
GSC in MG Svobode Center 1976-1987: skupaj 14, za odrasle 6, za mladino 8  
Mepz Slavček in Mopz Zarja Svobode Center: za odrasle 4 
Mladinski pevski zbor Trbovlje: za mlade 3 
MG MKUD Prerod 1950-1952: za odrasle 3 
Gledališka skupina DPD Svoboda II 1952-1957: skupaj 10, za odrasle 9, za mladino 1 
Mepz Svoboda II: za odrasle 1 
Gledališka skupina DPD Svoboda Dobrna: skupaj 19, za odrasle 13, za mladino 6 
Gledališka skupina DPD Svoboda Zasavje: za odrasle 12  
KD Čeče: skupaj 4, za odrasle 3, za mladino 1 
KD T. Čeč Klek: skupaj 4, za odrasle 1, za mladino 3 
PD Dobovec: za odrasle 3 
Sindikalni gledališki aktiv Elektrarne: za odrasle 2 
Gledališka skupina gimnazije: za odrasle 3 
Glasbena šola: za mladino 1 
Trboveljske gledališke skupine so od 1919 do 1987 uprizorile za odrasle 267 in za mladino 91, skupaj 358 
gledaliških besedil. 

 
Če štejemo vsako gledališko delo samo enkrat, so trboveljske gledališke skupine uprizorile 283 raznovrstnih 
gledaliških besedil (za odrasle 207 in 76 za mladino); od tega: med vojnama 128 (108+20), od leta 1945 dal-
je pa Sindikalno gledališče/GSC 108 (62+46) in druge gledališke skupine 47 (37+10). 
Kateri avtorji so bili najpogosteje na odrih trboveljskih gledaliških skupin? Prvo mesto pripada I. Cankarju s 
štirinajstimi uprizoritvami njegovih del (v obdobju 1919-1941 sedem, enako v obdobju 1945-1987), drugo F. 
S. Finžgarju z devetimi. Na tretjem mestu sta F. Milčinski in B. Nušić s sedmimi uprizoritvami. S po štirimi 
uprizoritvami sledijo A. Remec, F. Govekar, P. Rosegger in P. Golia. P. Petrović, D. Vodopivec, E. Raupach,  
J. Štoka, C. Goldoni, M. Pucova, S. Škufca, A. Ingolič, L. Fodor, Moliere, F. Schiller, B. Buchbinder, S. J. 
Maršak in neznani avtor so se predstavili s po tremi predstavami svojih del. Z dvema deloma je nastopilo 
devetnajst avtorjev. 
Cankarjevi Hlapci in Cigani F. Milčinskega so doživeli od leta 1919 do 1987 5 uprizoritev, sledijo s štirimi 
Cankarjev Kralj na Betajnovi, Remčeva Magda, Roseggerjeva Na dan sodbe in Bučarjeva Na Trški gori, s 
tremi Hlapec Jernej, Divji lovec, Rokovnjači, Mrak, Zaklad, Mlinar in njegova hči, On in njegova sestra, Sne-
guljčica, Matura, Rdeča kapica, Mucin dom ter Kovarstvo in ljubezen, 23 iger pa z dvema. 
Poglejmo, katera dela so doživela največ predstav. 
Natančni podatki so le za komedijo Kaj nam pa morejo (1983(84) s skupno 22 predstavami (10 doma, 12 
gostovanja) in za Magdo (1925-1933) s skupno 11 predstavami (3 doma, 8 gostovanja). Zagotovo so po več 
predstav imele tudi igre: Cigani, Rokovnjači, Zadrega nad zadrego, Pri belem konjičku, Na Trški gori, Krčma-
rica Mirandolina Hlapci, Mucin dom, Operacija Altmark in Na koncu poti. 

 
Razpredelnici 1 in 2 v Prilogi omogočata o repertoarju trboveljskih gledaliških skupin kar nekaj sklepov oz. 
ugotovitev. 
- Kakovostni tuji in domači avtorji dramskih besedil so v vseh obdobjih pri večini skupin predstavljali dobršen 
del repertoarja. To dokazuje že Dramski odsek pri NSO (1919-1923), a kaže tudi na splošno kulturno in gle-
dališko razgledanost Tončke Čeč. Med dramatiki najdemo od domačih A. Funtka, od tujih pa J. 
Galsworthyja, F. Schillerja in N. V. Gogolja. 
- Težišče repertoarja je bilo uprizarjanje besedil z resnejšo vsebino, ki obravnavajo splošne človeške prob-
leme. Sklepamo, da so bili tudi igralci bolj usmerjeni v oblikovanje resnih, karakternih, kot komičnih vlog.  
- Redka so besedila s poudarjeno revolucionarno vsebino ali celo marksistično miselnostjo. To kaže, da so 
trboveljski gledališčniki glede repertoarja ubirali srednjo pot, prilagojeno tudi občinstvu.  
- Razmeroma veliko je bilo uprizorjenih t. i. ljudskih iger (Rokovnjači, Divji lovec, Deseti brat, Naša kri, Za 
pravdo in srce, Legionarji, Cigani, Prisega o polnoči idr.). 
- Komedije (Matiček se ženi, Županova Micka, Krčmarica Mirandolina, Gospa ministrica, Navaden človek, 
Draga Ruth idr.) so imele prednost pred burkami (Moč uniforme, Trije vaški svetniki, Zakonci stavkajo, Vdova 
Rošlinka idr.), čeprav brez njih ni šlo. Po osvoboditvi so burke v repertoarju redke, komedijam pa je bilo 
odmerjenega kar precej prostora. 
- Igre za mladino so bile stalni del repertoarja v prvem obdobju delovanja dramskega odseka Svobode.  
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 Za predšolske otroke in osnovnošolce. 
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Leta 1948 ustanovljeno mladinsko gledališče v sklopu SKUD-a LH je obogatilo repertoar z igrami za mlade 
gledalce, a tudi z možnostjo za gledališko delovanje osnovnošolcev in srednješolcev. Tudi naslednje obdob-
je je bogato z igrami za mladino in z mladimi igralci. V drugi polovici sedemdesetih let je to vrsto del uprizar-
jalo v okviru Svobode Center Mladinsko gledališče pod vodstvom Anice Kužnik. Trajalo je do leta 1980. 
Pet iger z mladimi je zaigrala tudi gledališka skupina DPD Svoboda Dobrna, dve izpod peresa večstransko 
dejavnega kulturnega delavca in organizatorja Karla Gorjupa.  

 
Nekaj tehtnejših gledaliških del domačih in tujih avtorjev, ki so jih uprizorile trboveljske gledališke skupine v 
obdobju 1919 - 1987.  
Domači avtorji: A. Funtek: Tekma; A. Ingolič: Tajno društvo PGC; A. Leskovec: Dva bregova; A. Medved: Za 
pravdo in srce; A. Novačan: Veleja; A. Remec: Magda; A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi, 
Županova Micka; B. Kreft: Celjski grofje, Velika puntarija; Gangl: Sin; D. Gorinšek: Rdeča kapica; E. Kristan: 
Zvestoba; F. K. Meško: Mati; F. Lipah: Glavni dobitek; F. Milčinski in D. Jošt: Ptički brez gnezda, F. Milčinski: 
Mogočni prstan; F. Milčinski-Ježek: Zvezdica Zaspanka; F. S. Finžgar: Divji lovec, Naša kri, Razvalina življe 
nja, Veriga; I. Cankar: Kralj na Betajnovi, Hlapci, Jakob Ruda, Hlapec Jernej in njegova pravica, Pohujšanje 
v dolini Šentflorjanski; J. Kranjc: Skedenj; J. Moškrič: Razkrinkana morala, Rdeče rože; M. Bor: Raztrganci; 
M. Kranjec: Pot do zločina; M. Klopčič: Mati; M. Štefanac: Večna lovišča; M. Zupančič: Hiša na robu mesta; 
P. Golia: Sneguljčica; P. Kozak: Direktor; R. Golouh: Kriza; V. Ocvirk: Ko bi padli oživeli. 
Naš največji pisatelj in dramatik Ivan Cankar (1876-1918) je večkrat spregovoril s trboveljskih odrov, prvič 
leta 1921 Kralj na Betajnovi, nato 1947, 1955 in 1967, Hlapci leta 1922, 1933, 1954, 1956 in 1976, Jakob 
Ruda, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Hlapec Jernej in njegova pravica leta 1925, 1928 in 1932, Cankar-
jev večer leta 1960 in 1976. 
Tuji avtorji: A. Arbuzov: Irkutska zgodba; A. Huxley: Giocondin nasmeh; A. Marodić: Operacija Altmark; B. 
Behan: Talec; B. Brecht: Švejk v II. svetovni vojni, Gospodar Puntila in njegov hlapec Matti; B. Nušić: Dr, 
Gospa ministrica, Navaden človek; C. Goldoni: Krčmarica Mirandolina; E. G. O´Neill: Ana Christie; E. 
Kästner in B. Vodopivec: Pikica in Tonček; F. Goodrich in A. Hackett: Dnevnik Ane Frank; F. Leonhard in J. 
Javoršek: Jezusovi apostoli; F. Schiller: Kovarstvo in ljubezen; G. Kaiser: Vojak Tanaka; H. Tiemeyer: Mla-
dost pred sodiščem; J. Gow, A. D´Usseau: Globoko so korenine; J. B. Priestley: Inšpektor na obisku; J. Kes-
selring: Arzenik in stare čipke; J. P. Sartre: Hvalevredna vlačuga; Klabund: Krog s kredo; M. Božić: Umik; M. 
Gorki: Na dnu; M. Matković: Na koncu poti; Moliere: Namišljeni bolnik; N. Krasna: Draga Ruth; N. V. Gogolj: 
Revizor; S. J. Maršak: Mucin dom; T. Williams: Steklena menažerija; V. V. Škvarkin: Izpit za življenje; W. S. 
Maugham: Sveti plamen. 

 
V vseh obdobjih so bile v repertoar uvrščene tudi spevoigre oz. igre s pevskimi vložki. Največ jih je bilo med 
vojnama, za mladino pa v obdobju 1956 do 1987. Preglejmo najbolj znana in najpogosteje izvedena dela po 
igralskih skupinah: 
- dramski odsek pri Nezavisni strok. organizaciji: Govekar, Parma - Rokovnjači 
- dramski odsek Svobode: Govekar, Parma - Rokovnjači (3x), Legionarji (2x); Finžgar - Divji lovec (3x) in 
Naša kri; Štoka, Vogrinčič - Moč uniforme (2x): M. in D. Bučar - Na Trški gori (2x); Pekarska (2x) in druge 
- Sindikalno gledališče/GSC: M. in D. Bučar - Na Trški gori in Študentje smo; Govekar, Parma - Rokovnjači; 
Zadrega nad zadrego (2x), Maršak, Skrinar - Mucin dom (3x); Vandot, Kozina - Kekec; Milčinski, Skrinar - 
Zvezdica Zaspanka; Vos, Petan, Božič - Plešoči osliček idr. 
- gledališka skupina Svoboda Dobrna: Gorjup - Ženske na dopustu 
- gledališka skupina Svobode Zasavje: M. in D. Bučar - Na Trški gori. 
Spevoigre so uprizorili še trboveljski pevski zbori v sodelovanju z gledališkimi skupinami: 
- Mepz Svoboda II je izvedel Gobčevo Planinsko rožo 
- Mepz Slavček in Mopz Zarja Svobode Center sta uprizorila opero A. Foersterja Gorenjski slavček, opero 
Radovana Gobca Tremerski dukat in spevoigro Pri belem konjičku (2x) 
- Mlapz Trbovlje je postavil na oder dve igri s petjem: Salon expon Jane Kolarič in Jamski možički Jožeta 
Skrinarja ter opero Kaznovana radovednost Pavla Šivica. 

 
Oblikovanje repertoarja oz. izbira igre za uprizoritev amaterskih gledaliških skupin med vojnama je bilo 
različno. Večina amaterskih gledaliških skupin zunaj večjih krajev ni imela ne kratkoročne, še manj pa dolgo-
ročne repertoarne politike. Lahko bi celo rekli, da je bila izbira besedil za uprizoritev naključna.  
Gledališka besedila so, praviloma režiserji, iskali in dobili po različnih poteh. Zagotovo so zanje izvedeli tudi 
v dramskih šolah, pri ogledu gledališke predstave v drugem kraju ipd. Pri izbiri so verjetno upoštevali vsaj 
nekaj osnovnih meril: všečna vsebina, ki jo bodo sprejeli tudi gledalci (zato več burk in t. i. ljudskih iger),  
možnost zasedbe z ustreznimi igralci (vsaj glavnih vlog), tehnični pogoji za uprizoritev (velikost odra, zahtev-
nost scene, kostumov itd.), a tudi cena izvedbe oz. pokritost z vstopnino. Kriterij kakovost igre pogosto ni bil 
na prvem mestu. Pogosto je bilo merilo za izbiro igre tudi ideološka naravnanost skupine, režiserja in gledal-
cev. 
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Za trboveljske gledališke skupine, obravnavane v tem orisu, glede na uprizorjena dela do leta 1941, navede-
na v prilogi, moramo poudariti, da so bila od samega začetka pogosto izbrana prav na osnovi literarne vred-
nosti besedila, delno pa tudi ideološke naravnanosti delavskega odra. 

 
Bogo Teply ugotavlja, da so (gledališke skupine društva Svoboda, op. p.) vse naprednejše težnje, pobude in 
usmerjanja prihajala bodisi iz centrale Svobode po mesečniku in njeni dramski podzvezi ali po vplivih, ki jih je 
imel na vse delavske odre delavski oder Svobode v Ljubljani s svojimi modernimi in uspelimi predstavami.

22
 

Zagotovo so gledališke skupine drugih združenj dobivale od svojih central tudi podobne repertoarne smerni-
ce. 
Primerjava repertoarjev medvojnih gledaliških skupin v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju dopušča domnevo, da 
so si revirski gledališčniki izmenjevali gledališka besedila.  
Z naraščanjem števila izdajateljev tiskane gledališke literature (žal, včasih tudi nižje kakovosti) se je izbira 
gledaliških besedil znatno izboljšala. Že pred prvo vojno je bilo nekaj izdajateljev, med njimi v Gorici Goriška 
tiskarna A. Gabršček in v Ljubljani Katoliška bukvarna. Po 1. vojni se je število izdajateljev in s tem tudi nati-
snjenih gledaliških besedil za različno ideološko, politično in umetniško usmerjene gledališke skupine, znat 
no povečalo. Med izdajatelji prednjačijo ljubljanski: Tiskovna zadruga; Zvezna tiskarna in knjigarna; Učitelj-
ska tiskarna; Slovenska matica; Katoliška bukvarna; Oder: zbirka gledaliških iger.  

 

Da je bil v prvih povojnih letih repertoar amaterskih gledaliških družin usmerjan in kritično vrednoten od pris-
tojnih kulturno-prosvetnih institucij, pove članek Obračun kulturno-prosvetnega dela za leto 1947, objavljen v 
Zasavskem januarja 1948. Zapisano je, da so gledališke skupine v okraju Trbovlje (13 so jih našteli) največ- 
krat uprizarjale igre Razvalina življenja, Raztrganci, Veseli dan ali Matiček se ženi, Domen in Svet brez sov-
raštva, nekatere pa tudi igre Lumpacij vagabund, Trije vaški svetniki, Pričarani ženin, ki so preračunane na 
učinek. V repertoarju pa se pogosteje pojavljajo igre Milijon težav, Novi dom, kar priča, da si utira tudi sodo-
bna sovjetska literatura pot na naš oder 

 
Po 2. svetovni vojni je leta 1948 z izdajanjem gledaliških besedil začela Ljudska prosveta Ljubljana. Med 
drugimi je izdala igro Uroki, ki jo je istega leta uprizorilo Mladinsko gledališče SKUD-a LH.  
S pomočjo Prosvetnega servisa, ustanovljenega 1956 v Ljubljani, je Zveza Svobod organizirala izposojeval-
nico kostumov, rekvizitov in gledaliških besedil, strokovno priročno knjižnico in repertoarno posvetovalnico  
ter servis za svetlobno in tehnično opremo odrov. Tu so trboveljski gledališčniki našli nekaj besedil in jih 
uprizorili (Vojak Tanaka, Klopčič, Operacija Altmark idr.). 
S pomočjo Prosvetnega servisa je Zveza Svobod po letu 1957 začela izdajati zbirke Dramska knjižnica, Pri-
ročniki in Ciklostirana besedila. Poleg gledaliških besedil so bili pomemben del vsake izdaje režijski napotki 
in scenski osnutki v zvezi z besedilom.   
Iz zbirke Dramska knjižnica so Trboveljčani videli igre Jezusovi apostoli, Začenjamo živeti, Sreča na upanje, 
Kekec, Plešoči osliček, Direktorjev rojstni dan, Vohunka, Dobrodošla, miss Agata, Sanke dedka Mraza, Več-
na lovišča, Vojna tajna, Bosa v parku, Talec idr.  
V 60. letih so različne založbe (Mladinska knjiga Ljubljana, Založba Obzorja Maribor, Pionirski dom Ljubljana 
idr.) začele izdajati gledališka besedila za mladino, npr. zbirko Mladi oder. Prav iz te zbirke je režiserka Geni 
Rak postavila na oder igre Deček z dvema imenoma, Tajno društvo PGC, Tvegana pot idr. 
Precej besedil so si gledališčniki izposodili v arhivih ljubljanskih poklicnih gledališč (Slovensko narodno gle-
dališče Drama, Mestno gledališče Ljubljana): Ana Christie, Draga Ruth, Globoko so korenine, Inšpektor na 
obisku, Krog s kredo, Mladost pred sodiščem, Srečni dnevi, Dnevnik Ane Frank, John ljubi Mary, Steklena 
menažerija, Sveti plamen idr. Med temi besedili sta tudi drami Na koncu poti in Irkutska zgodba, s katerima 
je GSC doseglo velik uspeh na zveznem festivalu gledaliških amaterjev na Hvaru. 

 

Po ustanovitvi Sindikalnega gledališča leta 1946, zasledimo prizadevanja za načrtno oblikovanje gledališke-
ga repertoarja za novo sezono, a le nekaj časa. Pogosto se je prvotni načrt le delno uresničil. Nekatera dela 
so bila uprizorjena naslednje leto/v naslednjih letih, ali sploh ne. K izbiri igre za uprizoritev pa je kdaj pristavi-
la/pristavil "svoj piskrček" tudi igralka/igralec. V repertoarju prevladujejo kakovostna gledališka dela, le 
nekajkrat pa so bila v njem kot "mašilo" preživela besedila, zlasti ljudske igre in burke.  
Sindikalno gledališče je v prvih letih po ustanovitvi nekajkrat novo gledališko obdobje razdelilo v predsezono 
(september - oktober) in novo sezono (november - avgust v prihodnjem letu). V predsezoni je ponovilo neka-
tere predstave iz pretekle sezone. Zasavski je objavil repertoar za sezone 1948/1949, 1950/1951, 1951/1952 
in 1954/1955 (le prvi del).  
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 B. Teply: Delavski odri med vojnama v Podravju v F. Delak Delavski oder na Slovenskem, st. 79 in 80. 



76 

bilo je gledališče-oris-2 

Oktober 2013 

 
Gledališče Svobode Center ni nikoli napovedalo dolgoročne repertoarne politike. Velja pa pristaviti, da je bilo 
osnovno vodilo skupine pri izbiri gledaliških del za uprizoritev njihova literarna, izpovedna in dramaturška 
kakovost in ne količina uprizorjenih del. 
Enkrat samkrat je DPD Svoboda Center razpisala "domači" abonma (za sezono 1958/59) s sedmimi dram-
skimi deli (Direktorjev rojstni dan, Martin Kačur ali Kralj na Betajnovi, Utopljenca, Na koncu poti, John ljubi 
Mary, Srečni dnevi, Jezusovi apostoli, Bratovščina Sinjega galeba, Rdeča kapica) v izvedbi gledališča, opero 
Tremerski dukat v izvedbi Mepz Slavček in Mopz Zarja ter koncert Mladinskega pevskega zbora. GSC je 
uprizorilo od sedmih predvidenih pet del: Direktorjev rojstni dan, John ljubi Mary, Bratovščina Sinjega galeba, 
Rdeča kapica ter Pikica in Tonček. 
Tudi gledališka skupina Svobode II je poskušala z načrtovanjem repertoarja, a z malo uspeha. 

 
Širši razgled po gledališki umetnosti so amaterskim gledališkim ustvarjalcem od leta 1958 dalje omogočale 
tudi izdaje Knjižnice Mestnega gledališča Ljubljanskega (npr.: Živa slovenščina, Slovenski dramski leksikon, 
Pota slovenskega gledališča, Umetniško pripovedovanje, Mali gledališki imenik idr.). V zbirki so izhajala tudi 
dramska besedila (Mahnič - Večer v čitalnici, Partlič - Ribe na plitvini, Pucova - Dan žena, Zupančič - Rom-
bino, žalostni klovn, Štefanac - Včeraj popoldne itd.). 

 
V vseh obdobjih trboveljske gledališke dejavnosti zasledimo različne oblike strokovnega izpopolnjevanja 
amaterskih ustvarjalcev - režiserjev in igralcev. Namenjeno je bilo tudi izboru kakovostnih gledaliških besedil  
in še bolj njihovemu kakovostnemu uprizarjanju. Pomemben vpliv na spreminjanje kakovosti delovanja gle-
daliških skupin so imeli strokovni seminarji in repertoarni posveti za amaterske režiserje na ravni okrajev in 
republike. Kasneje tudi igralski tečaji.  
Za okraj Ljubljana-okolica je bil leta 1957 tudi v Trbovljah. Udeležili so se ga Rudolf Tratar, Franci Rajšek, 
Jelo Potočan in še kdo. Tečaj je organiziral Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev od 23. junija do 6. juli-
ja. Na zaključni produkciji v Delavskem domu so tečajniki pod vodstvom Rada Češnovarja recitirali in v režiji 
Jože Zagorc zaigrali tri enodejanke. Najbolj je uspela enodejanka Otroške bolezni Marka Twaina. Priznanja 
o opravljenem tečaju je tečajnikom izročil Pavle Kovač, predsednik Okrajnega Sveta Svobod in prosvetnih 
društev.  

KONEC POTI - ZASTOR JE PADEL 

Vemo, tudi gledališka dejavnost neke skupine ima podobno pot kot vse na svetu: se rodi, raste in se razvija, 
doseže vrh, začne veneti in končno omaga. Nekaj časa ostanejo še spomini, a če ni ohranjenih dokumentov 
in opisov dejavnosti, postopoma potone vse v pozabo. 
Trboveljske gledališke skupine DPD Svoboda so postopoma druga za drugo prenehale delovati; najprej 
Svobode II, nato Svobode Dobrna in nazadnje Svobode Zasavje. Podobno se je zgodilo skupinam primest-
nih društev. Zadnje gledališko delo, lepljenko Slovenska zabava, je GSC uprizorilo leta 1987.

23
 Nekateri nje-

govi člani so delovali samostojno tudi po tem datumu, zlasti pri pripravi in izvedbi proslav in podobnih priredi-
tev.  

 
Na prošnjo, da bi napisal nekaj besed o svojem videnju razlogov za prenehanje delovanje gledališke skupine 
Svobode Center, je Jože A. Čibej odgovoril kratko: "Zakaj smo šli narazen? Izpeli smo se. In zmanjkalo je 
ljudi, ki bi (kot presek) sočasno premogli sposobnost, voljo in čas." 
Zagotovo se je nabralo še nekaj vzrokov za "zrušek" skupine. Navedimo nekaj verjetnih:  
- v sedemdesetih letih je iz različnih razlogov prenehalo delovati nekaj režiserjev, igralk, igralcev in organiza-
torjev, 
- čeprav so bila po letu 1976 uprizorjena kakovostna dramska besedila, so bila težje razumljiva izvajalcem in 
gledalcem, 
- poklicni režiserji so bili prezahtevni, morda preveč avtoritativni, zato večina igralcev amaterjev ni zmogla 
sprostiti svoje ustvarjalnosti in so se bolj ali manj uspešno prelevili v samodejne izpolnjevalce režiserjevih 
zahtev, 
- med mlajšimi člani ni bilo zanimanja za režisersko delo, 
- vodje oz. organizatorji skupine niso bili vešči vodenja zahtevnega področja in gledališkega kolektiva. Njiho-
vi pogledi na zasnovo delovanja in na vodenje skupine so bili različni in ni bilo dovolj volje za njihovo uskladi-
tev,  
- v družbi se je spremenil način življenja; mladi so kazali večje zanimanje za druge, sodobnejše oblike dru-
ženja in delovanja, odklanjali so vodstvo starejših, z njim neustreznimi prijemi, srednja generacija pa je pre 
nehala sodelovati zaradi zahtevnih poklicnih in družinskih dolžnosti, a verjetno tudi zaradi sporov v skupini 
kot posledica spreminjajočih se družbenih razmer, 
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 Datum in kraj zadnje predstave nista znana. 
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- prostore, ki jih je od otvoritve Delavskega doma uporabljala gledališka skupina, je dom iz komercialnih raz-
logov začel oddajati raznim institucijam, s tem pa so se krčili prostorski pogoji za njeno delo, 
- premajhna pozornost in podpora matičnega društva (je že kazalo znake usihanja) in občinske kulturne poli-
tike, s podobnimi znaki kot matično društvo, tej zvrsti, vsestransko zahtevnejši v primerjavi z drugimi.  

 
Gledališče Svobode Center Trbovlje je od začetka do konca odigralo pomembno vlogo v kulturnem in druž-
benem življenju Trbovelj. Med vojnama je poleg ozaveščanja delavcev veliko prispevalo k njihovi kulturni 
rasti, s tem nadaljevalo tudi po 2. vojni, in se s svojimi kakovostnimi predstavami uvrstilo med najboljše slo-
venske ljubiteljske gledališke skupine. Poleg Trboveljskih slavčkov in Delavske godbe je poneslo po ožji in 
širši domovini ter po tujini žlahten glas o Trbovljah, o Trboveljčanih in o njihovi kulturni ustvarjalnosti. 
Bogata je prehojena pot, tlakovana je z dragocenimi prispevki posameznikov in celotne gledališke družine, ki 
se je oblikovala in delovala dobrih 60 let. Tudi gledališčniki drugih skupin, ne glede na trajanje delovanja in 
na ideološko usmerjenost, so trboveljski kulturni mozaik obogatili s številnimi dragocenimi in raznobarvnimi 
kamenčki. 
 

To so bili srčni ljudje, zato njihovo delo ne sme v pozabo. 

 
 
 

Po dolgem in počez smo prehodili pot trboveljskih gledališčnikov; na koncu z rahlo orošenimi očmi, kličemo: 

 
K o n e c  d o b e r ,  v s e  d o b r o !  

 
Ne, ni še konca. Leta 1965 je bilo v okviru DPD Svobode II, na pobudo Nande Guček, ustanovljeno Mladin-
sko amatersko gledališče Svoboda II, danes Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje. "Ima najboljše izglede 
za dolgo življenje", je leta 2005 zapisala kustosinja ZMT Irena Ivančič Lebar v publikaciji Tri dejanja pet slik, 
izdane ob 40-letnici delovanja skupine.

 
In res. Pridno delajo, a kar je tudi pomembno, njihove kronike so 

popolne. Nič ne bo izgubljenega, kakor bi se skorajda zgodilo v našem primeru. 
Skupina si je izbrala moto "eden drug'mu ogenj dajmo" (iz Linhartovega Matička).

24
 Želimo, da bi moto, kljub 

težavam in oviram današnjega časa, ohranjal pri življenju Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje in s tem 
tudi trboveljsko gledališko dejavnost iz roda v rod.   
 

                                                      
24

 "Eden drugmu ogenj dajmo" je zapisano na Linhartovih značkah, s katerimi je Zveza kulturno prosvetnih organizacij 
leta 1967 začela nagrajevati najboljše in najbolj zveste privržence nepoklicnega gledališkega dela pri nas. (Eden drugmu 
ogenj dajmo, Delo, 13. 6. 1967, Stanka Godnič). 
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1. Uprizorjena gledališka besedila 1919-1941 in dokumenti zanje
25

 

Legenda: …/ -: ni podatka/ni znan; sl:  slika; pl: plakat; gl: gledališki list/brošura; čč: časopisni članek  

 
Leto 
uprizoritve 

Gledališka skupina in obdobje 
Avtor besedila 

Gledališko besedilo Režija Doku- 
menti 

Dramski odsek pri Nezavisni strokovni organizaciji 1919 - 1923  

1919 … Rudarji  ... - 

1920 F. Žnideršič Za tretjo goro ... - 

1922 J. Galsworthy Borba ... - 

1922 J. Galsworthy Sad greha  ... - 

1922 F. Govekar Rokovnjači Tončka Čeč sl 

1922 A. Funtek Tekma  ... - 

1923 N. V. Gogolj Revizor Tončka Čeč sl 

1923 F. Schiller Kovarstvo in ljubezen  Tončka Čeč - 

Dramski odsek Svobode 15. 2. 1919 - 31. 12. 1920 

1919 E. Kristan Zvestoba  ... - 

1920 P. Perron Idealna tašča ... - 

1920 R. Murnik Napoleonov samovar ... - 

1920 F. S. Finžgar Vse naše ... - 

… R. Murnik Bucek v strahu  ... - 

… F. S. Finžgar Divji lovec ... - 

... Z. Masle Dva Pavla ... - 

… … Kralj Herold ... - 

... Ernst Raupach Mlinar in njegova hči ... - 

… … Pod vaškim znamenjem ... - 

… R. Benedixu Sovražnik žensk ... - 

… J. Štoka Trije ptički ... - 

… F. Šemberk Ulica številka 15 ... - 

... ... V medenih dneh ... - 

Dramski odsek Svobode (Zarje, Vzajemnosti) 1921 - 1941 
1921 F. Milčinski Cigani ... sl 

1921 I. Cankar Kralj na Betajnovi  - 

1921 F. Govekar Legionarji  ... sl 

1921 F. K. Meško Mati ... - 

1921 F. S. Finžgar Razvalina življenja ...  

1921 F. S. Finžgar Naša kri  ... - 

1922 I. Cankar Hlapci Tone Seliškar sl 

1922 J. Štoka Moč uniforme  ... - 

1922 D. Vodopivec Zaklad ... - 

1922 E. Gangl Sin ... - 

1922 F. Wedekind Otroška tragedija ... - 

1922 F. K. Meško Mati ... - 

1922 A. Novačan Veleja ... - 

1922 B. Buchbinder On in njegova sestra ... sl 

1923 B. Thomas Charleyeva tetka ... - 

1923 O. Ludwig Dedni logar ... - 

1923 A. C. A. Bisson Kontrolor spalnih vozov ... - 

1923 P. Rosegger Na dan sodbe ... sl 

1923 … Rodion Razkolnikov ... - 

1923 … Spi moja deklica ... - 

1923 G. Kadelburg, 
O. Blumenthal  

Martin Smola ... - 

1924 F. Langer Kamela skozi uho šivanke ... - 

1924 Ernst Raupach Mlinar in njegova hči ... - 

1924 L. Fulda Maškarada ... - 

1924 P. Petrović Mrak ... - 

1924 B. Nušić Protekcija ... - 

1924 F. X. Svoboda Poslednji mož ... - 

1925 I. Česnik Domen ... - 

1925 I. Cankar Hlapec Jernej in njegova pravica ... - 

1925 A. Remec Magda ... - 

1925 D. Vodopivec Zaklad ... - 

1925 F. X. Svoboda Poslednji mož ... - 

1925 F. S. Finžgar Veriga ... - 

                                                      
25

 Tine Korimšek, kljub natančnemu popisu uprizorjenih del, ni navedel avtorjev. Poiskati jih je bilo treba s pomočjo spleta v NUK-u (Vzajemni 
katalogi NUK)   in sigledal.org - portala slovenskega gledališča, nekaj malega v F. Delaka Delavski oder na Slovenskem in v Slovenskem gleda-
liškem muzeju.  
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Leto 
uprizoritve 

Gledališka skupina in obdobje 
Avtor besedila 

Gledališko besedilo Režija Doku- 
menti 

Dramski odsek pri Nezavisni strokovni organizaciji 1919 - 1923  

1925 A. T. Linhart Veseli dan ali Matiček se ženi ... - 

1925 P. P. Petrović Vozel ... - 

1926 F. Govekar Rokovnjači  ... - 

1926 J. Žagar Vrtinec ... - 

1926 F. Govekar Legionarji  ... sl 

1926 F. Schiler Kovarstvo in ljubezen ... - 

1926 A. Remec Magda ... - 

1926 Ernst Raupach Mlinar in njegova hči ... - 

1926 … Pred vaškim znamenjem ...  

1927 F. S. Finžgar Divji lovec  ... - 

1927 K. Scheinpflug Druga mladost ... - 

1927 A. Jirasek Oče ... - 

1927 … Eden od izvoljenih ... - 

1927 A. Remec Magda ... - 

1927 L. Anzengruber  Slaba vest ...  

1927 … Živa pokopana ... - 

1928 A. Ohorn Bratje svetega Bernarda ... sl 

1928 F. Milčinski Cigani ... - 

1928 I. Cankar Hlapec Jernej in njegova pravica ... - 

1928 C. Golar Vdova Rošlinka ... - 

1928 … Povodni mož  ... - 

1929 A. Leskovec Dva bregova ... sl 

1929 A. Cerkvenik Očiščenje ... - 

1929 M. Koman Prisega o polnoči ... - 

1929 H. Newert, L. Ganghofer  Podobar (Vaški podobar) ... sl 

1930 P. Petrović Mrak ... - 

1930 P. Rosegger Na dan sodbe ... - 

1931 F. Delak Deseti brat ... - 

1931 M. Gorki Na dnu ... - 

1931 P. Rosegger Na dan sodbe ... - 

1931 A. Cerkvenik Očiščenje ... - 

1932 M. Ferner M. Neal  Trije vaški svetniki ... - 

1932 I. Cankar Hlapec Jernej in njegova pravica ... sl 

1932 B. Buchbinder On in njegova sestra ... sl 

1933 I. Cankar Hlapci - Delakova priredba ... - 

1933 F. Delak - priredba Dobri vojak Švejk poseže v svetov-
no vojno 

... - 

1933 A. Remec Magda ... sl 

1933 J. Štoka Moč uniforme  ... - 

1933 L. N. Tolstoj, H. Bataille Vstajenje  ... sl 

1934 F. Milčinski Cigani ... - 

1934 S. Popov Družina ... - 

1934 P. Rosegger Na dan sodbe ... sl 

1934 J. Moškrič Razkrinkana morala ... - 

1934 J. Močkrič Rdeče rože ... - 

1934 E. Gangl Sin ... - 

1934 E. Kristan Zvestoba ... sl 

1934 F. Šemberk Ulica št. 15 ... - 

1935 J. Fastenrath Dve tašči ... - 

1935 R. Hahn Čevljar baron  ... sl 

1935 … Križarska vojna ... - 

1935 G. Courteline Priljudni komisar ... - 

1935 … Slamnati vdovec ... - 

1935 B. Nušić Sumljiva oseba ... - 

1936 F. S. Finžgar Divji lovec  ... - 

1936 … Logarjeva Metka ... - 

1936 P. Petrović Mrak ... - 

1936 … Svojeglavček ... - 

1936 P. Čeferin Srečka ... - 

1936 M. Ferner M. Neal  Trije vaški svetniki ... - 

1936 … Vaška Venera ... - 

1936 … Umetna kuharica ... - 

1936 … Vse na lahke obroke ... - 

1936 … Žena mora v hišo ... - 

1936 … Strojepiska ... - 

1937 D. in M. Bučar Na Trški gori  ... sl 

1937 … Vaška Venera ... - 

1937 J. Pohl Zakonci stavkajo ... - 
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Leto 
uprizoritve 

Gledališka skupina in obdobje 
Avtor besedila 

Gledališko besedilo Režija Doku- 
menti 

Dramski odsek pri Nezavisni strokovni organizaciji 1919 - 1923  

1937 Demelj in Cesar Zgledna deklica ... - 

1938 I. Cankar Jakob Ruda ... - 

1938 … Pekarska  ... sl 

1938 D. in M. Bučar Na Trški gori ... - 

1938 … Nobene žene več ... - 

1938 B. Thomas Charleyeva tetka ... - 

1938 M. Bučar Smuk-smuk  ... sl 

1938 J. Kranjc Skedenj ... - 

1939 L. Fall Veseli kmetič   ... - 

1939 F. Milčinski Cigani ... sl 

1939 D. Vodopivec Zaklad ... - 

1940 … Mladi starci ... - 

1940 … Emigrantska komedija ... - 

1940 L. Fulda Maškarada ... - 

1940 A. T.  Linhart   Županova Micka  ... - 

1941 … Pekarska  ... - 

1941 J. Kranjc Skedenj ... - 

1941 H. Laube Sredi noči ... - 

  Za mladino   

1921 … Biseri in cekini ... - 

1921 … Dim ... - 

1921 … Miklavžev večer ... - 

1921 F. Rojec Tončkove sanje ... - 

1921 … Zaprta laž  ... - 

1921 … Vanda ... - 

1922 Poslovenil Fr. Rihar Prepirljiva soseda ... - 

1922 … Ne vdajmo se ... - 

1923 … Šivilja Klara ... - 

1923 … Slepa Ijubezen ... - 

1924 T. Gaspari Divji mož  ... - 

1924 … Mali izgnanec ... - 

1924 … Pariški siromak ... - 

1925 … Miklavžev večer ... - 

1925 F. Rojec Tončkove sanje ... - 

1926 … Otroci se igrajo ... - 

1926 … Izgnanec ... - 

1926 … Kako so praznovali otroci v zavodu 
Miklavžev večer 

... - 

1926 … Miklavžev večer ... - 

1926 … Otroka brez pomladi ... - 

1927 F. Bevk Bedak Pavlek ... - 

1927 … Sirota in škrateljček ... - 

1928 … Darežljivi otroci ... - 

1930 … Mali izgnanec ... - 

1930 … Sveti Matija ... - 

 

2. Uprizorjena gledališka besedila 1945-1987 in dokumenti zanje 

Legenda: …/-: ni podatka/ni znan; sl: slika; pl: plakat; gl: gledališki list/brošura; čč: časopisni članek  
 
Leto 
uprizoritve 

Gledališka skupina in obdobje 
Avtor besedila 

Gledališko besedilo Režija Doku- 
menti 

Gledališka dejavnost 1945 in 1946 

1945 D. in M. Bučar Na Trški gori 
26

 Pavle Kovač - 

1946 M. Bor Raztrganci Polde Odlazek gl 

Gledališka skupina SKUD LH in GSC
27

 1947 - 27. 11. 1956  
1947 I. Cankar Kralj na Betajnovi A. Pirnat sl, gl, pl, čč 

1948 L. Fodor Matura Viktor Malovrh sl, čč 

1948 V. V. Škvarkin Izpit za življenje Jože Paternost sl, gl, čč 

1948 S. Zweig Siromakovo jagnje A. Pirnat gl, ćć 

1949 B. Nušić Žalujoči ostali  Jože Paternost čč 

1950 J. Gow, D´Usseau Globoko so korenine Jože Paternost  sl, čč 

1950 B. Nušić Gospa ministrica Jože Paternost čč 

1950 I. Cankar Pohujšanje v dolini Šentflorjanski Polde Odlazek pl, čč 

                                                      
26

 Prva predstava po 2. vojni. 
27

 Gledališka skupina Sindikalnega kulturno umetniškega društva L. Hohkraut in Gledališča Svobode Center Trbovlje. 
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Leto 
uprizoritve 

Gledališka skupina in obdobje 
Avtor besedila 

Gledališko besedilo Režija Doku- 
menti 

1950 B. Kreft Celjski grofje Miko Rak sl, čč 

1950 C. Goldoni Krčmarica Mirandolina Polde Odlazek čč 

1951 M. Božić Umik Jože Paternost sl, čč 

1951 Moliere Namišljeni bolnik Franc Kojnik čč 

1951 Blumenthal, Kadelburg Zadrega nad zadrego Polde Odlazek čč 

1952 C. A. Puget Srečni dnevi Anica Kužnik sl 

1952 B. Nušić Dr Milko Rak sl, čč 

1952 R. Golouh Kriza Jože Paternost čč 

1952 C. Dickens L. Francmesnil Cvrček za ognjiščem Jože Paternost čč 

1953 F. Milčinski Cigani Polde Majdič sl, čč 

1953 J. B. Priestley Inšpektor na obisku Jože Paternost sl, čč 

1953 B. Buchbinder On in njegova sestra Polde Majdič sl 

1953 D. in M. Bučar  Študentje smo  ... - 

1954 V. Ocvirk Ko bi padli oživeli Robert Plavšak sl 

1954 A. Medved Za pravdo in srce Polde Majdič sl 

1954 I. Cankar Hlapci Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1954 Klabund Krog s kredo Milko Rak sl, čč 

1954 N. Krasna Draga Ruth Franci Jarc. - 

1954 J. Kersnik, F. Govekar Rokovnjači Polde Majdič sl, čč 

1955 E. G. O´Neill  Anna Christie Franci Jarc čč 

1955 H. Tiemeyer Mladost pred sodiščem Franci Jarc pl, čč 

1955 D. Dobričanin Skupno stanovanje Milko Rak čč 

1956 H. Elmer Molčeča usta Milko Rak sl, pl 

1956 A. Marodić 
Operacija Altmark

28
 

Karlo Malovrh sl, čč 

… M. Puc Svet brez sovraštva ... sl 

  Za mladino  - 

1947 N. J. Šestakov Veliko potovanje  Milko Rak - 

1948 M. Fele, J. Liška Uroki Milko Rak čč 

1948 S. J. Maršak Mucin dom  M. in G. Rak sl, čč 

1949 M. Šurinova Dedek Mraz Geni Rak čč 

1949 P. Golia Triglavska bajka M. in G. Rak - 

1950 J. Horvat Prst pred nosom M. in G. Rak - 

1950 V. Nazor Rdeča kapica Geni Rak - 

1951 P. Golia Sneguljčica Milko Rak sl 

1951 S. Škufca, I. Mohor Janko in Metka M. in G. Rak čč 

1955 S. Škufca Trnuljčica ... sl 

... … Stric snežak Geni Rak sl 

… P. Golia Princeska in pastirček ... - 

Gledališče Svobode-Center Trbovlje 29. 11. 1956 - 1976 

1956 I. Cankar Hlapci  Karlo Malovrh sl, pl 

1957 V. Zupan Rojstvo v nevihti Janez Seme sl 

1957 M. G. Sauvajon Trinajst jih bo Franci Jarc sl 

1957 L. Bobić Družina Blo Milko Rak čč 

1958 F. Goodrich in A. Hackett Dnevnik Ane Frank (Trbovlje) Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1958 F. Goodrich in A. Hackett Dnevnik Ane Frank (Velenje) Karlo Malovrh čč 

1958 Z. Skowronski in J. Slotwinski Direktorjev rojstni dan Franci Jarc sl 

1958 N. Krasna John ljubi Mary Rado Češnovar čč 

1959 G. Kaiser Vojak Tanaka (Trbovlje) Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1959 G. Kaiser Vojak Tanaka (Zagorje) Karlo Malovrh čč 

1959 G. Kaiser Vojak Tanaka (Hvar) Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1959 B. Brecht Švejk v II. svetovni vojni Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1959 T. Koren Vohunka 907 Milko Rak sl, čč 

59/60 V. Trinkaus Pesem o morju in zvezdah Karlo Malovrh sl, pl 

1961 V. Novak Dobrodošla, miss Agata Franci Jarc pl 

1961 M. Matković Na koncu poti (Trbovlje) Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1961 M. Matković Na koncu poti (Hvar) Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1962 S. Bekeffi Neopravičena ura Rado Češnovar sl 

1962 M. Matković Na koncu poti (MGL) Karlo Malovrh gl, čč 

1962 A. Marodić Operacija Altmark (Trbovlje) Karlo Malovrh sl, pl 

1962 A. Marodić Operacija Altmark (Vrhnika) Karlo Malovrh - 

1962 C. Goldoni Krčmarica Mirandolina (Trbovlje) Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1962 C. Goldoni Krčmarica Mirandolina (Novo mes-
to) 

Karlo Malovrh čč 

1962 C. Goldoni Krčmarica Mirandolina (Schers-
berg) 

Karlo Malovrh gl, čč 

1963 M. Zupančič Hiša na robu mesta Karlo Malovrh sl 
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 Zadnja predstava v starem Delavskem domu. 
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Leto 
uprizoritve 

Gledališka skupina in obdobje 
Avtor besedila 

Gledališko besedilo Režija Doku- 
menti 

1963 M. Zupančič Hiša na robu mesta (Kamnik) Karlo Malovrh sl 

1963 A. Arbuzov Irkutska zgodba (Trbovlje) Karlo Malovrh sl, čč 

1963 A. Arbuzov Irkutska zgodba (Novo mesto) Karlo Malovrh čč 

1963 A. Arbuzov Irkutska zgodba (Hvar) Karlo Malovrh sl, čč 

1963 A. S. Makarenko, M. Stehlik Začenjamo živeti Rado Češnovar sl 

1964 M. Bor Raztrganci Karlo Malovrh sl, čč 

1964 M. Stehlik Tigrov kožuh Rado Češnovar čč 

1965 P. Hamilton Plinska luč Franci Jarc sl 

1966 A. T. Linhart  Županova Micka (Trbovlje) Karlo Malovrh - 

1966 A. T. Linhart  Županova Micka (Göppingen) Karlo Malovrh gl 

1966 M. Puc Svet brez sovraštva (Trbovlje) Karlo Malovrh - 

1966 M. Puc Svet brez sovraštva (Črnomelj) Karlo Malovrh - 

1967 I. Cankar Kralj na Betajnovi (Trbovlje) Karlo Malovrh sl, čč 

1967 I. Cankar Kralj na Betajnovi (Murska Sobota) Karlo Malovrh čč 

1968 M. Franck Sreča na upanje (Trbovlje) Rado Češnovar - 

1968 M. Franck Sreča na upanje (Jesenice) Rado Češnovar - 

1969 D. Roksandić Ptiči brez jate (Trbovlje) Jelo Potočan sl 

1969 D. Roksandić Ptiči brez jate (Brežice) Jelo Potočan - 

1971 M. Štefanac Večna lovišča Rado Češnovar - 

1974 A. Huxley Giocondin nasmeh Franci Jarc sl, pl 

1975 B. Grabnar Vojna tajna Rado Češnovar - 

1976 I. Cankar Hlapci  Janez Drozg sl, pl, gl 

… N. Simon Bosa v parku ... - 

  Za mladino   

1956 S. J. Maršak Mucin dom  Geni Rak sl 

1957 S. Škufca Janko in Metka  Geni Rak - 

1958 V. Nazor, M. Rak Rdeča kapica Geni Rak sl 

1958 T. Seliškar, L. Filipič Bratovščina Sinjega galeba Geni Rak sl 

1959 E. Kästner, B. Vodopivec Pikica in Tonček  Geni Rak sl, pl 

1959 P. Golia Sneguljčica Rosanda Šarlah sl 

1959 F. Milčinski Mogočni prstan Anica Kužnik sl 

1961 J. Vandot, V. Rabadan Kekec  Geni Rak sl 

1961 P. Walsh Prizori iz narave Jelo Potočan - 

1962 K. Brenkova Najlepša roža Jelo Potočan sl, pl 

1962 A. Ingolič Tajno društvo PGC  Geni Rak sl 

1963 K. Brenkova Mačeha in pastorka Jelo Potočan sl 

1963 A. Ingolič Tvegana pot Geni Rak sl 

1964 A. Ingolič, F. Delak Deček z dvema imenoma Geni Rak - 

1964 E. Vos, Ž. Petan Plešoči osliček Jelo Potočan - 

1964 F. Leonhard, J. Javoršek Jezusovi apostoli Geni Rak - 

1965 … S pesmijo in glasbo v novo leto Geni Rak - 

1966 M. Tršar Zgodba o dedku Mrazu Geni Rak - 

1967 F. Vurnik Pošta balon Jelo Potočan - 

1968 Hep van Delft Hura soncu in dežju  Jelo Potočan sl 

1969 M. Ručigaj, M. Belina Dedek Mraz in škratje Geni Rak sl 

1970 F. Milčinski, D. Jošt Ptički brez gnezda Geni Rak sl,  

1971 … Novoletna zgodba Geni Rak sl 

1971 F. Milčinski - Ježek Zvezdica Zaspanka   Geni Rak sl, pl 

1972 … Novoletne uganke Geni Rak - 

1973 A. Bole - Vrabec Sanke dedka Mraza Geni Rak - 

1974 Milan Pavlik Zavržena knjiga Geni Rak - 

1975 E. Kästner, B. Vodopivec Pikica in Tonček  Geni Rak sl, pl 

1975 M. Pavlik Trije snežaki Jani Kužnik - 

... ... Novoletno praznovanje Jani Kužnik - 

… … Čudovite pustolovščine ... - 

Mepz Slavček in Mopz Zarja Svobode-Center 

1954 R. Benatzky Pri belem konjičku Karlo Malovrh - 

1956 A. Foerster Gorenjski slavček Milko Rak - 

1957 Blumenthal in Kadelburg Pri belem konjičku Franci Princ - 

1960 R. Gobec Tremerski dukat Rado Češnovar čč 

Gledališče Svobode-Center Trbovlje in MG Svobode-Center 1. 12. 1976 - 1987 

1978 B. Brecht Gospodar Puntila in njegov hlapec 
Matti 

Janez Drozg sl, pl, čč 

1979 P. Kozak Direktor Janez Drozg sl, pl 

1980 B. Behan Talec Janez Jemec sl, pl 

1981 J. Kesselring Arzenik in stare čipke  Iztok Jereb - 

1983 S. O’Casey, B. Nušić, J. Čibej Kaj nam pa morejo! (Trbovlje) Janez Drozg sl, pl, gl 

1983 S. O’Casey, B. Nušić, J. Čibej Kaj nam pa morejo! (Bohinjska Bis-
trica) 

Janez Drozg - 
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Leto 
uprizoritve 

Gledališka skupina in obdobje 
Avtor besedila 

Gledališko besedilo Režija Doku- 
menti 

1987 F. Milčinski, G. Gluvić, 
J. A. Čibej 

Slovenska zabava (lepljenka: F. 
Milčinski - Beležke o kranjskem  
tepežu, G. Gluvić - Video klub) 

Jože A. Čibej gl 

  Za mladino   

1977 S. J. Maršak Mucin dom Geni Rak gl 

1977 L. F. Baum, E. F. Chapman Čarovnik iz Oza Anica Kužnik pl 

1978 F. Princ, J. Skrinar Novoletni čire-čare Anica Kužnik - 

1978 A. Kužnik Novoletna pravljica Anica Kužnik - 

1978 I. Sadar Vsi v Kranjsko goro Anica Kužnik - 

1979 A. Kužnik Kam pa kam, volk Anica Kužnik sl 

1980 J. Kužnik Novoletno praznovanje Jani Kužnik - 

1986 M. Marinc, priredba J. A. Čibej Krasen cirkus Jože A. Čibej sl, pl 

Mladinski pevski zbor Trbovlje 

1980 J. Skrinar Jamski možički Anica Kužnik sl 

1984 J. Kolarič in J. Skrinar Salon expon Anica Kužnik - 

1987 P. Šivic Kaznovana radovednost Jože A. Čibej - 

Gledališče mladih MKUD-a Prerod in DPD Svoboda II 1950 - 1957 

  MG Prerod 1950 - 1952   

1951 B. Nušić Navaden človek Božo Jurše - 

1952 A. de Benedetti Dva ducata rdečih vrtnic Božo Jurše  

1952 M. Puc Ogenj in pepel Božo Jurše čč 

  Gs Svoboda II 1952 - 1957   

1953 B. Kreft Kreature Rado Češnovar čč 

1954 M. Kranjec Pot do zločina  Rado Češnovar - 

1955 … Glejte Ameriko  Joža Zagorc-
Weingerl 

- 

1956 J. P. Sartre Hvalevredna vlačuga  Franci Princ - 

1956 M. Kranjec Pot do zločina  Rado Češnovar - 

1956 B. Conners Roksi Franci Princ čč 

1957 T. Williams Steklena menažerija Franci Princ čč 

1957 J. Ogrinec Kje je meja Rado Češnovar čč 

1957 A. T. Linhart Županova Micka Rado Češnovar čč 

  Za mladino   

1953 ... Teta Pehta  Rado Češnovar čč 

Mepz Svoboda II 

1956 R. Gobec Planinska roža Rado Češnovar čč 

DPD Svoboda Dobrna 

1953 K. Gorjup Korenovi Karel Gorjup sl, čč 

1953 C. Goldoni Pahljača ... čč 

1954 K. Gorjup Ženske na dopustu Karel Gorjup - 

1954 P. Budak Metež Ivan Golija sl, čč 

1955 I. Cankar Kralj na Betajnovi ... - 

1956 … Svetnik Ivan Golija sl 

1956 F. Streicher Zadrega nad zadrego Franc Matko sl 

1957 V. Korže Micki je treba moža Franc Matko sl 

1958 M. Marinc Komedija o komediji ... - 

1958 ... Na ogledih ... - 

1959 K. Gorjup Dve kaplji krvi Karel Gorjup sl 

1959 F. Schiller Kovarstvo in ljubezen ... - 

... Moliere Skopuh ... - 

  Za mladino   

1952 M. Šurinova Dedek Mraz ... - 

1953 D. Gorinšek Rdeča kapica Polda Dobnik - 

1953 K. Gorjup Neubogljiva Lenka Polda Dobnik sl 

1955 K. Gorjup Kresničke Polda Dobnik sj 

1956 D. Gorinšek, F. Roš Alenčica desetnica Polda Dobnik sl 

1956 J. Ribičič V kraljestvu palčkov Polda Dobnik čč 

DPD Svoboda Zasavje 

1953 F. S. Finžgar Razvalina življenja ... čč 

1954 L. Fodor Matura Silvo Kuster sl 

1955 C. Golar Vdova Rošlinka Silvo Kuster - 

1955 J. Jurčič, I. Česnik Domen Igor Mervič čč 

1956 P. Budak Klopčič Silvo Kuster sl, pl 

1956 L. Fodor Matura  Silvo Kuster sl, pl, čč 

1957 D. in M. Bučar Na Trški gori  Karlo Malovrh sl, pl, čč 

1957 V. Bitenc Ugasle luči Silvo Kuster sl, pl 

1957 F. Filipič Obračun Jelo Potočan sl 

1959 Moliere Prevarani soprog ... čč 

… F. Lipah Glavni dobitek Bojan Žagar pl 

… W. S. Maugham Sveti plamen Bojan Žagar pl 
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Leto 
uprizoritve 

Gledališka skupina in obdobje 
Avtor besedila 

Gledališko besedilo Režija Doku- 
menti 

KD Čeče 

1959 M. Klopčič Mati ... - 

1959 J. Ogrinec V Ljubljano jo dajmo ...  

1962 M. Marinc Poročil se bom s svojo ženo ...  

  Za mladino   

1958 P. Golia Sneguljčica Marica Daugul čč 

KD T. Čeč Klek 

... ... Gobice (skeč) ... - 

  Za mladino   

... ... Sneguljčica in sedem palčkov ... - 

... ... Čakamo dedka Mraza ... - 

... ... Pod novoletno jelko ... - 

PD Dobovec 

1959 F. S. Finžgar Veriga Vilko Bajda čč 

1962 F. Žižek Jezični dohtar Petelin ... -. 

1963 M. G. Somerset Sveti plamen ... -. 

Sindikalni gledališki aktiv Elektrarne 

1948 J. Jurčič, F. Delak Deseti brat Janez Seme čč 

1949 V. V. Škvarkin Tuje dete Igor Mervič čč 

Gledališka skupina gimnazije 

1948 A. T. Linhart Ta veseli dan ali Matiček se ženi ... - 

1950 B. Nušić Sumljiva oseba ... čč 

1956 Senečič Logaritmi in ljubezen Rado Češnovar čč 

Glasbena šola Trbovlje 

1956 R. Gobec Kresniček Franci Princ čč 
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LITERATURA, VIRI IN GRADIVO 

Irena Ivančič Lebar; Naše Trbovlje. Grafex Izlake, 1999. Izlake. 
Irena Ivančič Lebar; Naše Trbovlje od trga do mesta. Zasavski muzej Trbovlje, 2006. 
Irena Ivančič Lebar; Tri dejanja pet slik. Zasavski muzej Trbovlje, 2005. 
Ferdo Delak in drugi; Delavski oder na Slovenskem. Knjižnica Mestnega gledališča, 24. zv., Mestno gledališče Lju-
bljansko, Ljubljana 1964. 
Tine Lenarčič: 20 let Delavskega doma Trbovlje. Izdal in založil Delavski dom Trbovlje, Trbovlje december 1976. 
Tine Lenarčič: Trbovlje - po dolgem in počez. Izdalo Turistično društvo Trbovlje, založila Tiskarna TORI Trbovlje, 
2009. 
Nanda Guček: Teh naših štirideset ... Založnik Tiskarna Tori Trbovlje 2008. 
Zasavski udarnik (1948-1951) 
Zasavski vestnik (od junija 1951-1957) 
Zasavski tednik (od junija 1957-1964) 
Enciklopedija Slovenije. (1987). Knjiga 1. Ljubljana: Mladinska knjiga 
Enciklopedija Slovenije 6, Ljubljana 1992, str. 289 
O organiziranosti kulturnih društev v Sloveniji 
Tine Lenarčič: Pismi D. Potočanu (12. 4. 2011 in 6. 6. 2012). 
Ida Virt: Spevoigre v izvedbi Mladinskega pevskega zbora Trbovlje do konca leta 1987. 

Gradivo, ki je bilo 20. decembra 2011 predano Zasavskemu muzeju Trbovlje 
Gledališče Svobode Center Trbovlje 1966 - zgibanka 
Gledališče Svobode Center Trbovlje 1976 - brošura 
T. Korimšek: Ob praznovanju 40-letnice delovanja gledališča DPD Svoboda Center Trbovlje; tipkopis 
T. Korimšek: Pregled kulturno prosvetnega delovanja trboveljske Svobode oz. Vzajemnosti za čas med obema 
svetovnima vojnama 1919 - 1941; tipkopis 
Gradivo GSC pri Zkd Trbovlje 
Gradivo DPD Svobode Dobrna pri Zkd Trbovlje  
Gradivo DPD Svobode Zasavje pri Zkd Trbovlje 
Gradivo Danijela Potočana 
Gradivo družine Kužnik 
Gradivo Anice Pajk 
Gradivo Mariče Panko 
Gradivo Minke Lazar 
Gradivo Majde Požun - Šnajder 
Gradivo Marte Štojs 
Gradivo Mice Bizjak  
Ado Naglav, Tone Ličar: Trboveljski veseli teater v letih 1947-1957 (zloženka) 
K. Gorjup: Ob 40-letnici DPD Svobode Dobrna Trbovlje in Na družabnem večeru članov društva ob 40-letnici 
Marinka Bučar: Delavsko kulturno društvo Svoboda Dobrna  
Menči (Jarc) Klančar: Prispevek o Ivici/Franciju Jarcu 
Mari Govejšek: 80 let kulture na Kleku 
Jože A. Čibej: Dopis JskdT-ju 
Jože A. Čibej: Podatki, poslani D. Potočanu in J. Kužniku 
Kandidatovo delo v kulturi (utemeljitev predloga za podelitev Nagrade Tončke Čeč J. A. Čibeju)  
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"Amatersko gledališko ustvarjanje se rojeva in 
živi iz veselja do igranja, do poustvarjanja in iz 
nenehne človekove potrebe po družbenem 
uveljavljanju svoje osebnosti. Ker pa je gleda-
liška predstava namenjena širokemu krogu 
gledalcev in ker ima s svojo neposrednostjo 
močan estetsko vzgojni vpliv, ne sme postati ta 
primarna vzpodbuda amaterskega gledališkega 
gibanja glavni cilj in namen. S tem bi gledališki 
amaterizem sam zanikal družbeno nujo svojega 
obstoja in se slej ko prej izrodil v samozadovo-
ljno iskanje trenutnih učinkov. Zato mora biti 
omenjena primarna vzpodbuda le osnova, na 
kateri bomo skušali načrtno dograjevati kultur-
no vzgojne naloge gledališkega amaterizma. 
Glavna zahteva perspektivnega gledališkega 
gibanja je stalna kvalitetna rast, tako v pogledu 
repertoarne politike, kot v pogledu uprizoritve-
ne dognanosti. 
 
Besede, izrečene leta 1966 na septembrskem posvetovanju ama-
terskih gledaliških delavcev v Ljubljani, zapisane na naslovnici zgi-

banke Gledališče Svobode Center Trbovlje 1966. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


