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Delo Podnajemnik, slovenskega avtorja Vinka 
Möderndorferja je bilo v letu 2001 na festiva-
lu Dnevi komedije v Celju nagrajeno z nazivom  
Žlahtno komedijsko pero. Satira se dogaja v aktualnem 
času in deloma tudi v ne tako oddaljeni prihodnosti.  

V središču zgodbe je povprečna slovenska družina 
Novakovih, ki po spletu okoliščin pridobi nepričako-
vano večje premoženje, vendar z manjšo »napaki-
co«. V prizadevanju za ohranitev in oplemenitenje 
pridobljenega bogastva družina skozi komične do-
godivščine krmari med moralnimi načeli in pohlepom.  
 

V zgodbo se poleg Novakovih vključujejo liki, 
ki nastavljajo ogledalo tipičnim predstavnikom  
novodobne družbene elite. Nauk komedije  
Podnajemnik osvetljuje nesmisle in bizarnosti, ki jih 
ljudje počnejo v svojih nenehnih prizadevanjih za  
kopičenje premoženja. Zdi se da samo glavnik 
lik zgodbe železničar Pepi, ki je napaka sistema, 
ohranja stik z realnostjo ne glede na spreminjajoče 
se družbene ureditve.

»Vlak nas popelje mimo mrkih in negostoljunih 
Elizejskih otokov, preko Alp in Karavank, čez  
Dresden in Pariz, skozi Blatni dol in Mrtvo  
jezero, preko Odre, Tise in Temišvara, vsepovsod, 
kjer je Evropa temna kot Črno morje in rdeča kot Terra  
rossa! Ah, gospoda moja, naj bo Evropa še tako 
lepa, Slovenije ne odtehta. Če ne bi bilo Slovenije, 
ne bi bilo Slovencev!«

PODNAJEMNIK



IGRALCI

ANDREJ ŽILAVEC
Gospod Pepi 
upokojeni železničar. Suh in gluh, zelo. 

JOŽEF ŠTEVANEC
Sandi 
revolucionar. Bolj filozofsko-zeliščni tip. 

NATAŠA KUHAR 
Apolonija Novak 

energična gospa v najboljših letih. Vse za denar.

TADEJA PAVLINJEK 
Kreatorka in podjetnica Vižintinova

zelo mondena ženska. Podobna gibljivi likovni razstavi

BERNARD KRANJEC
Anton Novak 
vojaški oficir. Precej tankih živcev. 

UROŠ ŽILAVEC
Majordom Špiljetić 
 za domače Sadiku Jakubi. Biznismen da te kap.

KAREN KRANJEC 
Jola Novak 

falirana študentka. Hči svoje matere.

VINKO GAJŠT, ANTON OMAR 
PETER IN PAVEL 

 duhovnika. Pobožna, poštena, podjetna. Še pa še.

O DRUŠTVU KUD TIŠINA

Tradicija Kulturno-umetniškega društva Tišina sega 
v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Društvo je 
takrat v precej številčni zasedbi uprizorilo kar nekaj  
odmevnih gledaliških iger, med njimi Deček z dvema 
imenoma, Kamen za pod glavo, Tolmun in Kamen, 
Florentinski slamnik. V novejši sestavi se je društvo 
spet organiziralo v letu 2002 in ustvarilo gledališke 
predstave Velikaška norost, Ščuka da te kap, Na 
kmetih, Trije vaški svetniki in To imamo v družini. 
Od leta 2006 delujejo v društvu poleg gledališke  
skupine tudi likovna, glasbena in literarna skupina.

Avtor: Vinko Möderndorfer

Režija: Bernard Kranjec

Izdelava scene: Davorin Šlihthuber

Kostumografija: Nataša Kuhar

Celostna podoba in fotografija: FUNKIT MARKETING

Radijski glas: Petra Kranjec

Predstava traja uro in pol, z enim krajšim odmorom. 

Premierna uprizoritev: September 2022
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