
Pokrovitelji

Občina Zagorje od Savi

ETI Elektroelement d.d.

HPE Storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.

Lavrač Anton s.p., Slikopleskarstvo, pleskarstvo

ELNET d.o.o., podjetje za storitve in trgovino

SKIKAS – Alojz Sotenšek s.p.

GIPIN, izvedbeni inženiring, d.o.o.

GP DOLACOM, Podjetje za izvajanje gradbenih del in izvedbeni inženiring, d.o.o.

IMOVATION, družba za opravljanje storitev elektronskega plačevanja 
in transakcijskih rešitev, d.o.o.
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Trio Nušić
Branislav Nušić

 Analfabet
 Dva lopova
 Oblast

Imeniten srbski pisec Branislav Nušić (do osemnajstega leta starosti 
je nosil ime Alikibijad Nuša) je hvaležen in žlahten avtor precejšn-
jega opusa del različnih žanrov, še posebej pa je zaslovel s svojimi 
komedijami. V njih se je na duhovit način ukvarjal predvsem z 
oblastjo pa tudi z drugimi zgodami vsakdanjega življenja, pri čemer 
se je ravnal po naslednji svoji domislici: v vsakem primeru je  boljše 
gledati življenje v gledaliških predstavah, kot pa gledati gledališke 
predstave v življenju.

Z izlaškimi gledališčniki smo se lotili treh njegovih enodejank, ki 
so vsaka po svoje in vse tri hkrati tipičen odraz njegovega satirično 
posmehljivega odnosa do uradnikov kratkega dometa, do vz-
višenosti kvazi oblastnikov in do povsem običajnih lopovščin več 
vrst. Prav zanimivo je ugotavljati, kako aktualne so primerjave z 
nekaterimi junaki današnjega časa. Tri njegove kratke komedije 
smo povezali v Trio Nušić z nekaj veziva, ki smo ga dodali sami. 
Nušića smo se lotili z veseljem in z odgovornostjo pa seveda z 
upanjem, da bo tudi tokrat kot vselej in povsod naletel na dober 
odziv pri gledalcih. 
Privoščimo vam veliko užitkov in veliko aktualnih primerjav.

Jože Krajnc


