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Encenador Vito Toufer
No espectdculo onde representam o seu papel 8
octores, o encenador junto os sonidos e a c6lero
do universo. Cinco curtos cenos e por entre estas
os momentos da obscuridade, cheios de
rumores da noturezo e de frogmentos musicais.
Grovam-se na mem6rio o murmirio do mar, o
sopro do vento, os rumores humanos e o loteio
do corag6o. Depois, os sonidos perdem o senti'
do primdrio e nos obligam a reflexionar sobre os
ecos. Em vez de nos encontror com o siQncio, se
obre tudo o que esconde o lingua falada. No
espectdculo ndo hd paldvros, por isso temos de
escutd-lo.
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Progroma
Erik Satie

(t866-tgzil: Gnossienne,

Les

trois

valses distingudes du precieux digouti,
D escri pti o n s o utom oti q ues, Gym n oped i e, Sp o rts
& Dive rtissi m e nts, Ava n t- d e rn i€ res pen si e s,
Embryons dessdchEs
George Crumb ( tgzg): Mokrokosmos ll
(Fantasy Pieces ofter the Zodiac) Pisces-Gemini-

Scorpio-Aries-Gemini
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Nontt'ta Raoovatl nosceu em ry66 e i solista
de 6pera do Teatro Nacionol Esloveno - Opera e
Bailado de Ljubliona. os seus popeis mois conhecidos foram: Gilda, Rosina, Olimpio,
Zerbinetto, e, no MOs Europeu do Cultura de
Ljubljana, no primovero de ry97, cantou com o
famoso Lu cian o Povorotti.
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Molcn Ztoexo nasceu em ry67 e solista de
horpa. Estudou em Ljubljano e Hamburgo. Tocou
com a orquestra de Cdmara do Filorm6nico de
Hamburgo, o Grupo Ars Amota de Zurich, a
Orquestra de Cdmaro Slovenicum, com lrena
Grafenouer, com a orquestro da Filarmdnica
Esloveno e muitas outros.
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nasceu em t968 e estudou
em Zogreb. Trobolha permanentemente em
Ljubljana como estilista, maquilhodor e desenhodor de vestudrio. Em ry92, depois de ter trabalhado um ano em Mil6o, dedicou-se a criagio
dos trajes - objectos e acessdrios de moda. A
sua actividade principol € desenhor o vestudrio
de teatro. O seu proiecto, com que participou em
Copenhogo, a copitol da cultura do Europa do
ono t996, foi coroodo de €xito.

Bolatt GontSEK nosceu em t96z e licenciouse em Col6nia, Alemonha, na classe de prof.
Herbert Henck, Tocou nos EUA, no ltolio,
Alemonho, Franga, Austria, Suizo, Esponha,
Holondo e Finlandio. Coloborou com Luciano
Berio, Vinko Globokor, Jone Manning, lrena
Grafenauer, John-Edward Kelly e Dovid Harman.
Grovou a obro completo de pegas poro piano de
Eric Satie, Georg Crumb, Marij Kogoj e Aldo
Kumar.

No vidro do rio (t99il 6 um podtico Bal6 do Rio
em Quatyro Estogdes com o m1sica de sons naturois. Foi ftlmado no rio Soia, Eslovdnio.

Auonrl Zoaavtc (tgsz) estudou cinemo em
SUNY/Buffolo (MA,tg8o) e reolizou mais de z7
filmes independentes nos quais explora elementos tdo variados como vulc6es, microcirugia,
cidades...A suo obra foi apresentado em mois de
rco espectdculos individuais em Estodos Unidos
e Europa. E o autor da instlogdo video Os segredos de Soia
Horizonte temporal exposto no
pavilhdo do Eslovinio.
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