brez šminke

Zinnie Harris: Dlje od najdlje. Režija Tijana Zinajič, Mestno gledališče ljubljansko.
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V predstavi Dlje od najdlje, ki jo je na Mali sceni MGL zrežirala Tijana Zinajič,
se skozi nekoliko nenavadno besedilo avtorice Zinnie Harris izkaže zlasti dobra
usklajenost igralske ekipe.

