Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Marc Camoletti:

SEKS IN LJUBOSUMNOST
Prevod, priredba in režija: Jaša Jamnik
Scenografija: Tomaž Štrucl
Asistentka scenografije: Inti Šraj
Kostumografija: Ana Matijevič
Asistent kostumografije: Bojan Vister
Lučni in tonski tehnik: Gregor Törner

Vodja predstave in rekviziter: Marko Skok
Maska in frizure: Nataša Incognito
Izdelava scene: Milenko Pavlovid
Izdelava kostumov: Bojan Vister
Scenski tehnik: Ivan Kostanjevec, Gregor
Törner

Igrajo:
Srečko Kermavner…………….. Bernard Marcelin,
poslovnež

Katarina Glavan Batagelj……………..Jacqueline
Marcelin, Bernardova žena
Silvija Jovanovid……………………..Marie-Louise,
njuna služkinja
Boris Car………………….…………..Robert Regnier,
Jacquelinin ljubimec
Meta Černe…………………………………….Barbara,
dekle na poziv
Mirjam Sedmak…………………. Juliette Regnier,
Robertova žena

O avtorju:

Marc Camoletti (1923-2003) je izjemno uspešen francoski komediograf, ki je zaslovel ob koncu petdesetih
let prejšnjega stoletja. Njegova najbolj znana igra je nedvomno Boeing – Boeing, ki je bila večkrat
uprizorjena tudi na slovenskih odrih.
Skoraj vse njegove komedije so ob praizvedbi doživele izjemno visoko število ponovitev (praviloma več kot
tisoč, pa tudi več kot dva tisoč!) in se z različnimi dosežki vpisale v Guinessovo knjigo rekordov. Samo v
Parizu je osemnajst njegovih iger doživelo več kot dvajset tisoč ponovitev.
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Njegove igre z velikim uspehom uprizarjajo po vsem svetu, mnoge so doživele ekranizacije z zvenečimi
igralskimi imeni, med njimi tudi Seks in ljubosumnost.
Camoletti je napisal več kot štirideset gledaliških iger in za svoje delo prejel več nagrad, med drugim tudi
red legije časti – eno najvišjih francoskih državnih odlikovanj.
Opis predstave:
Bernard odkrije, da ga žena vara. Z zvijačo organizira sestanek na štiri oči z njenim ljubimcem Robertom in
ga postavi pred kruto dilemo: ali ljubimec za revanšo da na voljo svojo ženo ali pa ga bo Bernard ubil.
Robert izbere prvo možnost. S figo v žepu. Na večerjo, po kateri naj bi se stvari uredile, pripelje plačano
dekle, ki se pretvarja, da je njegova žena. Stvari se razvijajo v pravo smer, dokler se nenadoma ne pojavi
Robertova prava žena …

98 let…
…Šentjakobsko gledališče Ljubljana že vztraja v slovenskem kulturnem prostoru. S svojo
petindevetdesetletno tradicijo gledališkega ustvarjanja velja za eno najstarejših repertoarnih ljubiteljskih
gledališč abonmajskega tipa v Evropi. Dolgotrajno neprekinjeno delovanje (z izjemo kulturnega molka med
drugo svetovno vojno) kaže na trdno vpetost v ljubljanski in slovenski kulturni prostor, ki ga s svojo
programsko pestrostjo, načinom delovanja in organiziranostjo na področju ljubiteljskega gledališkega
ustvarjanja že vsa ta leta pomembno bogati in dopolnjuje.
Za svoje delo so gledališče in njegovi člani prejeli številne nagrade, priznanja in državna odlikovanja, iz
njegovih vrst pa so med drugimi izšla tako imenitna gledališka imena kot so Stane Sever, Mira Danilova,
Frane Milčinski – Ježek, Rudi Kosmač, Bine Matoh, Dragica Potočnjak, Saša Pavček, Maja Končar, Barbara
Cerar, Nataša Barbara Gračner, Jurij Zrnec itd....
Danes je Šentjakobsko gledališče Ljubljana organizirano kot prostovoljno društvo, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture in šteje okrog 130 članov. S finančno podporo Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti običajno na sezono pripravi 5-6 premier, s 140 ponovitvami, ki si jih doma in na gostovanjih
ogleda več kot 20 tisoč gledalcev.
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