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TMK d.o.o. 
v sodelovanju z Mischief Worldwide Ltd. predstavlja produkcijo "The Mischief Theatre" 

 
 
 
 
 

(izvirnik: The Play That Goes Wrong) 
 

Igrajo: 
Matej Zemljič – Maks 
Sara Gorše – Sandra 

Mario Dragojević – Denis 
Luka Cimprič – Robert 
Oskar Kranjc – Tone 
Klara Kastelec - Ana 

Robert Korošec – Kristjan 
Dominik Vodopivec - Jon 
Eva Stražar – Ana, Sandra 

Vid Klemenc – Robert, Tone, Jon 
 

Kreativna ekipa: 
Avtorji – Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields 

Scenograf izvirnika – Nigel Hook 
Oblikovalec luči izvirnika – Ric Mountjoy 
Kostumograf izvirnika – Roberto Surace 

Koreograf dvoboja izvirnika – Dave Hearn 
Izvirna glasba – Rob Falconer 
Režiser izvirnika - Mark Bell 

 
Režija – Jure Ivanušič 

Kostumografija – Vesna Mirtelj 
Oblikovanje luči – Dani Žorž, DAF lightning 

Vodja predstave – Tina Muc Gorše, Katja Muc 
Scenska mojstra – Toni Kobal, Igor Barišič 

Oblikovanje zvoka – Mark Slak 
Izdelava scene – Scenart d.o.o. 

Maska – Nataša Castaldi 
Fotografije – Jernej Prelac 
Producent – Gorazd Slak 

 

V "Predstavi, ki gre narobe" se dramsko društvo Fakulte-

te za strojništvo loti njihove največje in najzahtevnejše 

gledališke produkcije dosedaj: kriminalke angleškega tipa 

»Kdo je morilec?« v slogu znamenite kraljice kriminalk 

Agathe Christie, z naslovom »Umor v dvorcu Haversham«.  

A predstava jim nikakor ne »steče«. Zaporedje nepredvid-

ljivih in noro zabavnih dogodkov hitro spreobrnejo doga-

janje na odru iz slabega v katastrofalno. Vse gre namreč 

narobe - igralci uporabijo napačne rekvizite, če pa že upo-

rabijo prave, jim ti razpadejo, scenski elementi se nikakor 

ne obnašajo tako, kot bi se morali, še kulise pričnejo raz-

padati.  

V dveh urah neprestanega smeha občinstvo spremlja za-

sedbo, ki trmasto poskuša, ne glede na vse težave, čimbolj 

točno in resno izpeljati predstavo. Kljub temu, da se jim 

onesvesti glavna igralka, da se nekam izgubi scenarij, da z 

zidu padejo vsi scenski elementi in da se igralci spotikajo 

ob vse in vsakogar (tudi lastno besedilo).  

Vse to dogajanje več kot upraviči sloves te trenutno najza-

bavnejše in najuspešnejše komedije na svetu. Gre za klasi-

čen skrivnostni umor, ki ga je potrebno razrešiti...  

In skrivnost je, ali bodo igralci sploh uspeli pripeljati pred-

stavo do konca.  

Nekaj mnenj gledalcev: 

“Oči so kar utrujene, ker sem jokal od smeha” - Denis Avdić 

 

“Neverjetna zasedba, odlicna izvedba in smeha polna skle-

da! Bravo vsem ustvarjalcem! Pricarali ste krasen vecer! “ - 

Mateja 

 

“Super predstava. Tako se že dolgo nismo smejali.” - Breda 

“Res super predstava! Nismo se nehal smejat! Priporočam 

vsakemu, ki rabi malo več pozitive v življenju in vsem na 

sploh!” - Špela 

 

“Odlična predstava. Vsekakor obvezen ogled” - Tadej 

 


