
Tokrat sta gosta Ane Desetnice, 
največjega mednarodnega festi-
vala uličnega gledališča v Slo-

veniji, klovna Murmuyo in Metrayeta 
oz. Christian Cazanova Zuñiga in Juan 
Paulo Argandoña Godoy. Špansko-čil-
ski dvojec je v mestu vzel na piko promet. 
Kaos bosta povzročala 1. in 2. julija (ob 
18.30) na Glavnem trgu v Mariboru in 3. 
in 4. julija (ob 19. uri) na križišču Tru-
barjeve in Resljeve ulice v Ljubljani. V 
kratkem intervjuju sta nam sporočila, da 
se slovenskih voznikov prav nič ne bojita.

Nepogrešljiv del uli]nega gledališ]a  
je ob]instvo, ki v veliki ve]ini že ob 
prihodu na predstavo pri]akuje 
neko interakcijo, pripravljeno je celo 
na vsa nora sodelovanja z artisti.  
A vidva nagovarjata »ob]instvo«,  

ki bo del vajine predstave skoraj  
nehote, po sili. Kdo pa pri]akuje,  
da ga ob vožnji skozi mesto ustavita 
dva klovna. Kako gledata na ta del 
svojega ob]instva?

Ulično gledališče se ves čas sponta-
no poigrava in vmešava v določen čas in 
prostor. Midva greva tu le do skrajnih 
meja. Zanimajo naju spontane, a skraj-
ne reakcije ljudi, kot so histerija, obup, 
jeza ... A brez skrbi, midva imava te re-
akcije kljub vsemu pod nadzorom in jih 
ublaživa s spreobrnitvijo v komično si-
tuacijo. Sicer pa se pri predstavi Su-Se-
so Taladro vse dogaja zelo hitro, kar niti 
ne spremeni običajnega dnevnega ritma.

Saj ne da bi imela kaj proti slovenskim  
voznikom, a osebne izkušnje kažejo,  
da za volanom nismo ravno toleran-

tni in umirjeni. Sta razmišljala  
o varnosti?

Nore voznike najdeš povsod po sve-
tu. V nekaterih državah je način vožnje še 
posebej divji in tudi nevaren. Nenazadnje, 
nekateri imajo v svojih avtomobilih celo 
orožje. Sama sva za zdaj le v enem me-
stu imela »varnostnike« ob predstavi – 
pravzaprav vojaški nadzor, ki so nama ga 
zagotovili v Dominikanski Republiki, v 
mestu Santo Domingo. Tam so vozniki 
vozili resnično noro, ampak bilo je tudi 
zelo zabavno, tudi zaradi tega varovanja.

Vajina predstava na nek na]in 
ponuja ogledalo mestu, državi  
in sporo]a, kakšna je mentaliteta 
državljanov voznikov. Imata svojo 
lestvico dobrih oz. slabih voznikov?

Najhujši vozniki so v Južni Ameriki. 
Ampak histerijo v vožnji najdeš skoraj 
povsod, tudi v manjših mestih. Reakcija 
voznikov na naju je seveda tudi norma-
len človeški obrambni mehanizem, ko se 
znajde v takšni situaciji. A kot zunanji 
opazovalci verjetno te reakcije najbolje 
razumejo najini gledalci, se pravi tisti, 
ki so prišli načrtno pogledat najino pred-
stavo.

Imata kakšno anekdoto z ulice  
oz. s ceste?

Teh je veliko. Bila sva obtožena in 
tudi aretirana zaradi spodbujanja ne-
mira v javnem prostoru. Vozniki so naju 
tudi že napadli z orožjem. A tu svojo vlo-
go odigra občinstvo, ki seveda takoj stopi 
na najino stran in se potegne za klovna.

Cesta z voze]imi avtomobili je zelo 
specifi]en javni prostor za delo  
uli]nih gledališ]nikov. Vendar  
predvidevam, da vendarle obstaja-
jo omejitve, ni dobro oz. u]inkovito 
vsako križiš]e, ali pa]?

Seveda ne. So omejitve. Semaforizi-
rano križišče na primer ubije ritem pred-
stave. Pomembno pa je, da je cesta dovolj 
široka za delo in da je seveda dovolj pro-
stora tudi za občinstvo na pločnikih, ki 
vse to opazuje. Zelo dobro za predstavo 
je, če se dogaja na cesti, kjer vozijo raz-
lični tipi vozil, od avtomobilov, motori-
stov, avtobusov ... Kljub vsemu pa cesta 
ne sme biti preveč prometna, saj to lah-
ko povzroči preveliko histerijo in kaos. 
Ideja predstave je, da na kaosu gradimo 
skozi predstavo, da počasi prihajamo do 
vrhunca.

 
Goro Osojnik 
vodja Gledališ]a Ane Monro

Sedim takole v dnevni sobi, ne svoji, v njihovi. Na kavču, ki ni moj,  
ki je last nekoga, ki ga ne poznam, nagneten skupaj s trideseterico drugih. 
Med tem, ko čakamo na začetek, skrivaj pogledujemo drug drugega in srkamo 
čaj, ki so nam ga ponudili, oni, gostitelji. Sam si ogledujem tudi opremo 
njihove dnevne sobe – zanimiva mešanica stvari, ki so jih navlekli kdo ve 
od kod. Tista tkanina na steni je gotovo iz Afrike. Potem pride ona, dečva 
v rdečem kostimu, in nas nagovori. Sledi nastop njih, peterice umetnikov, 

zmes glasbe, deklamacije in igre. Dobre 
pol ure dogajanja, v katerem uporabljajo 
tudi domači klavir, pa stopnice v prvo 
nadstropje. 

To je bil le eden od več kot dvajseterice dogodkov tisti zgodnji majski dan 
v stanovanjih prebivalcev soseske Brugse Poort v belgijskem mestu Gent, na 
enotedenskem festivalu, ki ga organizirajo v matični hiši skupine De propere 
fanfare, ki nas je na lanski Desetnici tako dobro popeljala v svoj pisani svet 
glasbe. Bilo je toplo in prijetno, ne glede na odurno mrzlo in deževno vreme 
zunaj.

Toliko za uvod, moji dragi Anarji. Oziroma Desetničarji! Vi, vi ste ta 
pravi! ... Hej, Goro – ustavi se! Kdo so zdaj pravi Desetničarji? Oni ali mi?  
Ali nimaš že dosti tega – mi in oni, naši in njihovi, SXS-arji, tajkuni, državni 
parazitarji, levičarji, pa … Hej, ljudje, jaz ne zmorem več. Ni mi ne do teh 
ne do onih. Goro, ozri se okoli sebe! Pravzaprav, ozrimo se vsi. Okoli nas smo 
predvsem mi, in ne mi in oni, vsi smo mi in naši, ljudje, s svojimi dobrimi in 
slabimi stvarmi. Goro – ti si pacek in ne maraš pospravljati. Zato pa si dober 
v organiziranju festivalov. In vsi smo taki, dvojni ali trojni. Pa je to kar OK  
in nobene potrebe ni, da se sprenevedamo, da ni!

A vsi skupaj smo zelo na tleh, naveličani in apatični, z mislijo, kako  
bi bilo fajn biti nekje drugje. A to ni edini način. Začnimo postopoma, 
enostavno – dvignimo pogled 
in poglejmo drug drugega. In se 
pozdravimo. Saj okoli nas smo zgolj 
MI, mi sami, ki ustvarjamo to deželo  
in vse v njej, tako razpoloženje kot dobrine. In mi imamo moč sprememb.

Torej – pozdravimo se. Tako in drugače. Namerno si poglejmo v oči  
in stopimo skupaj. Za začetek na Ani Desetnici. Po celi Sloveniji.  
A naj bo to samo začetek potrebnih in dobrodošlih sprememb!

Se pozdravimo na ulici!

P. S. Vse te debate o tistih groznih drugih pa prepustimo druženju  
ob pijači v gostilni, kamor v resnici spadajo, oziroma na Fejstbuku,  
kot se temu streže po sodobno.

*Pozdravimo se! je akcija, ki smo jo sprožili ob letošnji Ani Desetnici  
in se ji lahko pridružite.

GLASNICA
}asopis za uli]no umetnost
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 Andreja Okorn

Namerno si poglejmo  
v o]i in stopimo skupaj. 

Aplavz za kaljenje  
javnega reda in miru

klovna murmuyo in metrayeta

SoCialno PoDJetniŠtvo

PoZDravimo Se!

voZniki, PoZor, gleDaliSCe na CeSti!

Uvodnik

Gledališ]e Ane Monro vabi na POPOTOVANJE PO MOSTAH

Ve] informacij na tea.anamonro@gmail.com oz. na www.anamonro.org

Vsako mesto premore neskon]ne možnosti, skrivne 
poti in skrite zaklade, ki jih odrasli marsikdaj ne opazijo, 
mlade pa motivirajo, da se spoprimejo z materialom in 
ga predelajo, pokažejo svoj pogled. 

V uli]nem gledališ]u, ki mu sledi Gledališ]e Ane Mo-
nro, je pomembna ]ista komunikacija treh elementov: 
nastopajo]ih, ob]instva in prostora, v katerem nastopa-
jo. Zato izjemno radi odkrivamo nove prostore – tokrat 
so na vrsti Moste. Nam predstavljajo »igriš]e« izražanja 
kreativnosti, znanja in veš]in ter v sodelovanju s prebi-
valci odkrivanja drugih življenj – Popotovanje po Mostah.

Tokrat v mesto ne bomo samo vnašali dogodkov, pa] 
pa bodo mesto in njegovi prebivalci dogodke soustva-
rili. Mesto bo naša muza in naša baza, naše izho diš]e  
in naš cilj. Prvi koraki projekta so že tukaj: 15. junija je v so-

delovanju s Produkcijsko šolo Mladinskega doma Jar-
še potekala delavnica Veselo mesto, naslednja brez-
pla]na delavnica za vse radovedneže pod vodstvom 
Gora Osojnika in Tee Vidmar pa bo 6. julija 2013 z  
za]etkom ob 9. uri, v sklopu Ane Desetnice. 

Popotovanje po Mostah je dolgoro]en projekt, 
podprt s strani Javnega sklada Republike Slovenije, ki 
s pomo]jo povezovanja z lokalnimi akterji, raziskova-
nja skritih vrti]kov in artikuliranja neizpovedanih zgodb 
oblikuje druga]no doživetje mesta, ki bo zanimivo tako 
za tamkajšnje prebivalce kot tudi tuje obiskovalce. Pro-
jekt nastaja v sodelovanju s Produkcijsko šolo Mladin-
skega doma Jarše, Španskimi borci in drugimi. 

Ker Moste premorejo mnogo skrivnih koti]kov in za-
strtih zgodb!< <



Tudi po zadnji izvedbi festivala je 
bilo skozi leto na slovenskih ulicah vse 
prej kot pusto. In seveda tukaj ne mi-
slimo na doprinos k mestnemu utripu 
ostalih festivalov, ki jih organizira Gle-
dališče Ane Monro. Prav razmere v jav-
nem prostoru so tudi vedno angažira-
no Ano Desetnico spodbudile k akciji. 
Veliko jih je že bilo v njeni zgodovini, z 
različnim socialnim in družbenim pridi-
hom. Pred leti se je v okviru festivala od-
prl Oder Hendikepiranih, Desetnica je 
gostila Kramarijo, Mašino, Gostijo Po-
ljane, Sejem kultur, zbirala je igrače in 
kot simbolično vstopnino tudi čokolado 
za otroke ... Vse v želji spodbujanja inte-
rakcije z različnim občinstvom, aktivi-
ranja posameznikov in mestnih četrti k 
sodelovanju in skupnemu ustvarjanju ter 
odgovornemu pristopu in uporabi javne-
ga prostora, kjer se mogoče namensko – 
zaradi uličnega gledališča, največkrat pa 
kar tako dnevno srečujemo ljudje. 

Tokrat se je Ana Desetnica odločila, 
da se doprinosa družbi loti z majhnimi 
koraki. Že pred dobrim mesecem se je 
zato začela akcija POZDRAVIMO SE!. 
Akcija, v kateri Ana Desetnica spodbu-
ja ljudi, da postanejo malce prijaznejši in 
iskrenejši ter se med seboj začnejo vsaj 
pozdravljati. Pozdravimo drug drugega 
in »pozdravimo« se kot družba! Akciji 
se lahko pridruži prav vsak! Prek druž-

benih omrežij lahko z objavo fotografije 
postanete pravi ambasador akcije, Ana 
Desetnica pa bo seveda najbolj spodbu-
jala pozdravljanje v živo! 

Tudi obfestivalske dejavnosti letošnje 
Ane Desetnice bodo vezane na izkušnje 
letošnje zime v Sloveniji, ki je pokazala, 
da je bil močan del množičnih protestov 
njegov ustvarjalni del. Ljudje so sponta-
no izdelali plakate in transparente z bolj 
ali manj zanimivimi ilustracijami in na-
pisi, doma so si izdelali maske in kostu-
me in šli z njimi na ulice, nekaj slikarjev 
in ilustratorjev je na samem mestu de-
monstracij izdelovalo transparente po 
naročilu itd. Še več, sčasoma se je poja-
vil celo »Protestival«. Zato bo v soboto, 
6. julija, ob 11. uri v Španskih borcih v 
Ljubljani potekala okrogla miza na temo 
Umetnost in demonstracije: vloga ulič-
nega gledališča v množičnih protestih. 
Pred tem bo 4. in 5. julija od 12. do 14. 
ure v knjigarni Behemot v Ljubljani pote-
kal mednarodni simpozij na temo Ulično 
gledališče kot urbana zvrst prihodnosti.

Programsko sicer tudi 16. izvedba 
Ane Desetnice prinaša prepoznaven re-
pertoar: klasične ulične predstave, spek-
takle, ognjaže, animacije, ulične inter-
vencije, gibalne predstave, klovnade, 
akrobacije v zraku in na tleh, cirkus ... 
in v Ljubljani tudi tradicionalno oživlja-
nje in povezovanje mestnih četrti. Po go-

stovanju na Poljanah (2009 in 2010) in 
kasneje na Prulah (2011 in 2012) se letos 
Ana Desetnica seli vse do Most, kjer bo 
tudi tradicionalni piknik v sodelovanju 
z lokalno prireditvijo Poletje v Mostah. 
In še eno omembe vredno novost prina-
ša tokratni festival v Ljubljani. Nič več 
se ne boste z Desetnico družili od četrt-
ka do nedelje, pač pa bo festival potekal 
od srede, 3. 7., do sobote, 6. 7. 2013. Ra-
zlog za premik v teden je bil, da je Ana 
Desetnica primarno namenjena mestu 
gostitelju in njegovim prebivalcem. In v 
zadnjih letih so organizatorji opazili, da 
si Ljubljančani in seveda vsi tisti pridru-
ženi več časa za druženje na Desetnici 
vzamejo prav med tednom.

V mariborskem delu Ane Desetni-
ce, ki poteka pod okriljem Narodnega 
doma Maribor kot programska vsebina 
Festivala LENT, seveda ne gre prezreti 
Živih dvorišč, programa, ki je z leti pre-
rasel okvire festivala, se osamosvojil in le-
tos dobil tudi nagrado Razvojnega centra 
Srca Slovenije za enega najbolj inovativ-
nih projektov na ravni lokalne skupnosti.

V letu 2013 Gledališče Ane Monro 
nadaljuje svoje poslanstvo gradnje mo-
stu med vzhodom in zahodom. Tudi to-
krat bodo na festivalu gostovale številne 
predstave s t. i. uličnogledališkega vzho-
da, ki se razvija na drugačen način kot 
festivalsko dodelani, včasih pravi ulični 
spektakli na zahodu. Na Ani Desetnici 
boste lahko videli litovsko zasedbo Bad 
Rabbits, turški Ethos theater, bolgarski 
Shibidam in makedonski Teatrosk.

In še nekaj ključnih zaznamkov iz le-
tošnjega programa. Izpostavljamo plod 
domačega dela: na pobudo Gledališča 
Ane Monro so se namreč že lani združi-
li številni slovenski ulični umetniki, pri-
ključili še številne tuje partnerje in skoraj 
40-članska zasedba se je lotila postavitve 
Brechtove drame Mati Korajža na ulico. 
Uspešne premiera na EPK-ju v Mariboru 
ter ponovitvi v Ljubljani in Kamniku so 
bile znak, da si predstava vsekakor za-
služi ponovne uprizoritve. Nenazadnje 
prav tovrsten razvoj daje uličnim pred-
stavam, ki so ob vsaki izvedbi drugač-
ne, svoj čar. Na Ano Desetnico prihaja 

tudi Rozinteater, Agencija za osvobaja-
nje duha, Burekteater, ŠUGLA na čelu z 
Vito Osojnik, Čupakabra ... 

Med tujimi gosti pa je najprej tre-
ba izpostaviti eVenti Verticali, zasedbo 
s Sardinije, ki bo (»na« Cankarjevem 
domu v Ljubljani, na Prešernovi ulici 6 
v Mariboru in pri SNG Nova Gorica) 
uprizorila vertikalni ples, akrobacije na 
vrveh. In ko temu dodamo še videopro-
jekcijo, vas ta italijanska zasedba pravza-
prav vabi na videoigro v živo! Za ognjeni 
spektakel je letos zadolžena belgijska za-
sedba Kompanie Ofwell, medtem ko bo-
sta za kaos v prometu in kršenje javnega 
reda in miru skrbela klovna Murmuyo in 
Metrayeta. Strasti se bodo pomirile oz. 
okamenele ob nastopu makedonskega 
Teatroska. Ne gre prezreti niti Pangottic 
Circus Theatra iz Velike Britanije, ki bo 
predstavil veliki komični izum. Za akro-
batske vložke pa bodo poskrbele franco-
sko-hrvaška naveza Želimel oz. britan-
ske Mimbre. Na ostala presenečanja pa 
morajo biti obiskovalci Ane Desetnice 
tako ali tako vedno pripravljeni!

MEdNArOdNI fESTIVAL ULI}NEGA GLEdALIš}A

Leto je naokoli in pred vrati je znova mednarodni festival uličnega gledališča Ana 
Desetnica. Od Izole pa vse do Maribora se bodo letos sprehajali ulični gleda-
liščniki; kot je zdaj že v navadi, bodo zavzeli vse kotičke Slovenije. Prva postaja 

bo 27. junija v Izoli, sprehod pa se bo zaključil 12. julija v Kamniku. V vsakem mestu 
se bo Ana Desetnica predstavila z drugačno podobo. Z lokalnim pridihom tamkajšnjih 
ulic in trgov in z veliko podporo lokalnih soorganizatorjev. 

Ana desetnica

mati koraJZa
foto: neJC ketiS
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S kupina eVenti Verticali prihaja s 
Sardinije. Nastala je leta 2006, 
njena specialiteta je vertikalno gle-

dališče, njena gonilna sila pa sta Andrea 
in Luca Piallini. V Ljubljani na Cankar-
jevem domu (5. 7. ob 22.00), v Mariboru 
na Prešernovi ulici 6 (4. 7. ob 22.00) in 
v Novi Gorici za SNG (29. 6. ob 21.30) 
bomo v okviru letošnje Ane Desetnice lah-
ko spremljali njun vertikalni spektakel!

Vaša predstava vsebuje elemente 
akrobatike, cirkusa, videa, glasbe, 
celo športnega plezanja – veliko 
elementov, ki se morajo med  
seboj dopolnjevati za uspešno 
predstavo. Na nek na]in se zdi,  
da je multidisciplinarnost postala 
trend tudi v uli]nem gledališ]u.

Sama načeloma sicer izhajava iz zelo 
tradicionalnih interdisciplinarnih gleda-
liških praks. In najina mladost je verje-
tno razlog, da pravzaprav že ves čas na 
ulično gledališče gledava kot na skupek 
različnih elementov. Le tako vidiva naji-

no predstavo kot celovito. Trend, ki ga 
omenjate, pa na nek način velja pred-
vsem pri razvoju cirkusa. Tam še po-
sebej z dodajanjem drugih elementov 
šele spoznavajo, kaj je pravzaprav pravo 
ulično gledališče. Medtem ko sama na to 
povezovanje in dopolnjevanje različnih 
elementov gledava kot na bistvo dobre 
predstave, že od samega začetka delava 
tako. Ko sva se npr. leta 2006 odločila, 
da se usmeriva v vertikalno gledališče, 
je bila souporaba videoprojekcije skoraj 
spontano in samoumevno dejanje. 

V povezavi z uli]nim gledališ]em  
se ves ]as omenja uporaba javnega  
prostora. Ta pa postaja bolj in bolj 
omejen. Velja to tudi za vertikalni javni 
prostor, glede na vajine izkušnje?

Omejitve na javnem prostoru so raz-
lične glede na kulturo, ki jo gojijo države. 
Pred kratkim se je v Italiji rodilo gibanje, 
ki še posebej spodbuja, da bi javni prostor 
namenili prav uličnim artistom, da tam 
delajo in zaslužijo svoj denar. Da jim javni 
prostor in javnost v njem plačuje. Na nek 
način je ta iniciativa dobra, spet z drugega 
pogleda je lahko tvegana. Na ta način se 

bo npr. občina lahko izognila plačevanju 
umetnikov, češ, saj bodo zaslužili na jav-
nosti, z napitninami. Kar se tiče vertikal-
nega javnega prostora, se zadržki, omeji-
tve največkrat navezujejo na »varnost« 
ohranjanja arhitekture in »varnost« lju-
di, nas umetnikov. Naša skupina je ena 
redkih v Italiji, ki je pridobila prav poseb-
no licenco za delo na višini in z vrvmi. Le 
redki umetniki jo imajo, in če je nimaš, so 
lahko težave. A priznamo, razen teh teh-
ničnih/varnostnih razlogov nimamo sla-
bih izkušenj z uporabo javnega prostora.

Ima vertikalno gledališ]e kaka 
posebna pravila?

Ne verjamemo v pravila v gledališču, 
v umetnosti. A mogoče je pri vertikalnem 
gledališču le posebno pravilo varnosti. 
Varovana mora biti zgradba, nastopajo-
či in občinstvo. To dejansko tudi najprej 
razdelamo pred pripravo nove predstave.

Vaša predstava Iskani je pravzaprav 
videoigra v živo. Sanje vsakega otroka,  
vsakega ra]unalniškega navdušenca.  
Od kod izvira ideja za to predstavo?

Vsebina celotne predstave Iskani se 
vrti okoli tehnologije. V današnjem času 
je gledališče pravzaprav korigirano s sen-
zorji za gibanje in skoraj smo že vsi brez-
žično povezani med sabo. Nastopajoči in 
gledalci. V tej predstavi smo se želeli po-
kloniti stari šoli prvih tehnoloških na-
predkov, ki so se rodili v domačih gara-
žah. Ko na primer zasloni še niso bili ravni 
in debeli le nekaj milimetrov, ko grafične 
kartice še niso bile tako zmogljive.

Grafična scenografija v predstavi 
tako ni plod nekega tehnološko napre-
dnega dizajna. Grafična scenografija je 
ročno delo ilustratorja s Sardinije Fabia 

Lanze. V današnjem času, ko računalni-
ki in na njih tudi videoigre skoraj vladajo 
svetu, smo prepričani, da naša predstava 
kljub tej specifiki lahko nagovarja mlado 
in staro. Se pravi tudi tiste, ki so bili po-
leg, ko se je prva videoigra rodila, oz. ko 
so na sceno stopili prvi posebni učinki. 
Pravzaprav smo na nek način v predstavi 
želeli soočiti digitalni in analogni svet.

Predstava zahteva izredno fizi]no 
pripravljenost, ste se kdaj ukvarjali  
s kakim športom? 

Vse od otroštva se ukvarjava s pleza-
njem. Sama izhajam iz akrobatskega oz. 
cirkuškega izobraževanja, medtem ko je 

Luca študiral t. i. tretje gledališče, smer, 
ki v ospredje, v glavno vlogo postavlja telo 
in njegove zmogljivosti. Skratka, fizični 
teater je najina pot že od vsega začetka.

eVenti Verticali pa se ne ukvarja  
le z uli]nimi predstavami, pripravljate  
tudi t. i. vertikalne dogodke. Za kaj gre?

Organiziramo najrazličnejše dogod-
ke, spektakle, ko k sodelovanju povabimo 
tudi druge izvajalce, ki se ukvarjajo z do-
ločeno vertikalno umetnostjo (tkanine, 
trapez, sodobni ples). Glede na naročnika 
proučimo produkt in pripravimo unika-
tno predstavitev, spektakel. Smo kot kro-
jač, ki po vaši meri pripravi obleko.

INTErVJU z Andreo Piallini

eVenti Verticali: za digitalno  
in analogno generacijo

Program prireditev po krajih 2013 

IZOLA: ]etrtek, 27. 6., in sreda, 10. 7. 
SEŽANA: petek, 28. 6. 
MARIBOR: od 30. 6. do 4. 7. 
LJUBLJANA: od 3. 7. do 6. 7. 
NOVA GORICA: 29. 6., 3. 7., 5. 7. in 9. 7. 
RUŠE: sobota, 29. 6. 
KAMNIK: petek, 5. 7., sobota, 6. 7., in petek, 12. 7. 
ŠOŠTANJ: sreda, 3. 7. 
KRANJ: sobota, 6. 7., in ]etrtek, 11. 7. 

 
Andreja Okorn



FAI AR', popotna akademija uli]nih  
umetnosti, je bila ustanovljena leta 
2002. Kaj je po vašem mnenju  
najve]ji uspeh v desetletju izobraže-
vanja novih ljudi za delo na ulici?

Od leta 2002 do danes smo na FAI 
AR' sprejeli več kot 150 udeležencev, ki 
so izvajali tri pilotne module*, dva t. i. 
master classa, dve evropski delavnici in 
štiri 18-mesečne programe. Naši vajen-
ci, kot jih imenujemo, prihajajo iz 22 dr-
žav. Sodelovali smo z umetniškimi sku-
pinami iz 8 dežel, posamezne module pa 
smo izvajali v petih različnih evropskih 
državah in v Maroku. Zdaj se lahko po-
hvalimo s pomembnim dosežkom. Šte-
vilne evropske organizacije po naši za-
slugi, skupaj z našimi partnerji, končno 
menijo, da je usposabljanje na področju 
uličnih umetnosti postalo ključno. Lah-
ko temu rečemo dosežek? Recimo raje, 
da eksperiment še ni zaključen.

*v FAI AR' uporabljajo za svoje programe zelo sli-
kovita imena v francoščini, ki pa so težko prevedljiva, 
zato jih prevajamo povedno

FAI AR' je usmerjena predvsem  
v produkcijo in režijo – ljudi izobražuje  
za režiranje in produkcijo uli]nih 
predstav. Kaj pa izvedba, torej izo-
braževanje in usposabljanje uli]no-
gledaliških igralcev? Kakšen je profil 
študenta FAI AR'? Od kod izhaja?

Prav imate, FAI AR' ni šola za igral-
ce. Sami jo opisujemo kot usposabljanje 
za ustvarjalne ljudi in umetnike, ki so 
si za svoj način izražanja izbrali ulico. 
Vendar pa naše učne metode temeljijo na 
srečanjih, soočanjih in skupnih eksperi-
mentih s pomembnimi in priznanimi 
umetniškimi skupinami in avtorji. FAI 
AR'-ovi pripravniki si torej nabirajo iz-
kušnje z različnimi vidiki ustvarjanja na 
ulici. Vsak modul, pa naj bo individua-
len ali skupinski, se zaključi z javnim na-
stopom. Tako se mora študent soočiti z 
vsemi stopnjami ustvarjalnega procesa, 
pa čeprav je določen del procesa še tako 
oddaljen od njegove osnovne smeri. Zdaj 
govorim predvsem o tehničnih rečeh, a 
je vse to res tudi za umetnost nastopanja.

Pripravniki, ki vstopajo v program 
FAI AR', so se morali dokazati, da se 
znajdejo v predstavah v živo – torej mo-
rajo pred prihodom k nam zaključiti 
umetniško-izobraževalni proces ali pa 
imeti za seboj že precej profesionalne ki-
lometrine. Poleg tega pričakujemo, da so 
bili aktivno udeleženi pri vsaj dveh pred-
stavah v javnem prostoru. Ko se prijavijo 
na FAI AR', nam morajo pripovedovati o 
svojih izkušnjah.

Posledično so torej igralci, režiserji, 
plesalci, koreografi, cirkusanti, glasbeni-
ki, scenografi, videografi, krajinski arhi-
zvezuje pa jih močna želja, da se izražajo v 
javnem prostoru. Veliko nam pomeni, da 
imamo tako pisano umetniško druščino.

Želimo si tudi, da so udeleženci raz-
lično stari. V zadnji 18-mesečni genera-
ciji so bili stari od 22 pa vse do 55 let, si-
cer pa je njihova povprečna starost okrog 
30 let. Trudimo se, da bi bile ženske za-
stopane v enakem številu kot moški in 
da bi udeleženci prihajali iz različnih de-
lov sveta, ne samo iz Francije. Zdaj jih iz 
tujih držav prihaja tretjina.

Vaši študentje režirajo nove 
predstave. Kakšna je »evropska 

uli]nogledališka scena«? Kakšne 
so smernice, kakšne predstave 
izstopajo oziroma bodo izstopale?

Pri učnem procesu na akademiji FAI 
AR' nočemo postavljati omejitev in razno-
vrstnosti kreacij smo zelo veseli. Dve tre-
tjini projektov naših študentov se prelevi-
ta v »prave« profesionalne predstave, kar 
polovica pa se jih v letih po nastanku uvr-
sti na številne festivale ulične umetnosti.

Če sploh lahko govorimo o neka-
kšnem trendu, je to zmožnost vzposta-
vljanja posebne vezi s krajem dogajanja 
ter prilagajanja predstav na gostova-
njih zgodovini krajev in njihovih prebi-
valcev. V Franciji se je v zadnjih letih iz 
tega trenda razvilo nekaj, čemur pravi-
mo »residence de diffusion« – gostujo-
če predstave so v kraju gostovanja dlje 
časa, da jih je mogoče prirediti.

Osemnajstmese]no izobraževanje 
temelji na izvajanju modulov v tujih 
državah. Leta 2011 ste delali na  
ljubljanskih mostovih. Kako danes  
vidite to ekskurzijo? Ste se lotili  
podobnih podvigov tudi drugod  
po tujini? Kakšne na]rte imate  
za prihodnost?

V Ljubljani smo skupaj zaključili 
»fondamental« (osnovni modul), ki je 
močno zaznamoval naše študente tretje 
generacije. Delo je obrodilo številne sa-
dove, saj so se udeleženci naučili nasto-
panja na ulici ter odnosa do gledalcev in 
razmišljanja o tem, kako izkoristiti ur-
bano arhitekturo v scenografskem smi-
slu. Številni eksperimenti v Ljubljani so 
igrali odločilno vlogo pri ustvarjalnem 
delu naših študentov. Tam so zasnovali 
projekte, ki so danes priznane predstave. 
Resnično si želim, da bi izlet ponovili – 
to pa ne pomeni, da bo enak.

Kako je z ocenjevanjem študentov? 
Kon]ne izpite ocenjujejo tuji 
selektorji, ki spremljajo predstave 
po posameznih stopnjah. Kaj takšen 
sistem nudi študentom?

Predstavitev projektov imenujemo 
»Panorama des Chantiers«, predstavi-
tev projektov, in je način, kako te zasno-
ve predstaviti profesionalcem s podro-
čja uličnega gledališča. V tem procesu 
so naši pripravniki soočeni s situacija-
mi, ki jih bodo pri nadaljnjem delu ča-
kale za vsakim vogalom: pisna in ustna 
predstavitev projekta, prostorska insta-
lacija in po vrhu vsega še širše razglablja-

nje o projektu, ki ga imenujemo »reflet« 
(odsev). Menimo, da je zelo pomembno, 
da pripravniki dobivajo odziv od ljudi, 
ki jim bodo morda v bližnji prihodnosti 
pomagali pri izpeljavi njihovih stvaritev. 
Udeleženci naše akademije zato pozorno 
prisluhnejo mnenju gostov. Priložnost 
izkoristijo tudi za to, da si pridobijo zve-
ze v strokovnih krogih.

Proces izobraževanja je eno, resni]no  
življenje po njem pa nekaj povsem 
drugega. Morda veste, kaj se zgodi  
z vašimi diplomanti po odhodu  
z akademije? 

FAI AR' nima čarobne palice (čeprav 
FAI v francoščini izgovarjamo enako kot 
besedo fée, kar pomeni vila). Ko udele-
ženci zaključijo usposabljanje, se morajo 
vrniti v svoje življenje, hkrati pa nada-
ljevati ustvarjalni proces. Svetujemo jim, 
naj z delom na področju ulične umetno-
sti ne odlašajo dlje kot do oktobra. Z 
diplomanti 18-mesečnih programov se 
potem še dvakrat sestanemo – pol leta 
in leto po zaključku šolanja. Poleg teh 
obrednih sestankov smo jim na voljo 
tudi tako, da jih usmerjamo pri reševa-
nju ustvarjalnih in administrativnih za-
gat. Redno jih obveščamo o vsem, kar bi 
jim utegnilo pomagati pri delu in prido-
bivanju sredstev.

Veseli nas, da nekateri že zdaj sodelu-
jejo drug z drugim. Pa ne samo sošolci – v 
nekaterih predstavah so se povezali nek-
danji pripravniki iz treh generacij. Skoraj 
vsi delajo tako na francoski ulični sceni 
kot tudi v tujini. Kot primer naj navedem 
navezo med FAI AR' in zadnjo generaci-
jo študentov: veliko slavje ob zaključku 
»Panorame des Chantiers« organizirajo 
kar diplomanti prejšnje generacije. Naši 
študentje veliko delajo, zaslužijo pa bolj 

malo. Tako na lastni koži izkusijo, ka-
kšno je življenje uličnega umetnika.

Kakšen odnos ima FAI AR' s »klasi]-
nimi« izobraževalnimi ustanovami  
na podro]ju umetnosti? Sodelujete?

FAI AR' smo ustanovili ravno zato, 
ker druge umetnostne ustanove niso 
imele posluha za posebnosti ulične ume-
tnosti. Govorim v pretekliku, saj je da-
nes stanje drugačno. Zdaj sodelujemo z 
nekaterimi organizacijami in upamo, da 
bo pri tem tudi ostalo.

Sodelovali smo že z ENSATT (šola 
odrskih umetnosti v Lyonu, nekdaj zna-

na kot »rue Blanche«), ISTS (zavod za 
odrske umetnosti v Avignonu), s CNES 
(center odrskih umetnosti v Villeneuve-
les-Avignonu), Sorbono, z dramskim od-
delkom na šoli v Aurillacu …

ŠUGLA vam je dobro poznana. 
Kako bi se lahko po vašem mnenju 
ta šola nadgradila in osvežila?

Povem lahko samo to, kako lahko 
pomaga FAI AR', hočem reči, kakšne 
možnosti sodelovanja obstajajo. Z veli-
kim veseljem bi sprejeli enega ali dva šu-
glarja za dva tedna v času »fondamenta-
la« na temo »scenski objekt« ali »igra s 
strojem«. Bi bilo to izvedljivo?

Razmislimo lahko tudi o t. i. prosto-
voljnem sodelovanju z izkušenim pri-
pravnikom FAI AR'. Slednji bi torej lah-
ko mesec in pol preživel v Ljubljani in s 
šuglarji ustvarjal predstavo. Druga mo-
žnost: FAI AR' bi se vrnila v Ljubljano 
in »fondamental« priredila kar tam (na 
mestni tržnici, recimo), v ta podvig pa bi 
vključila tudi šuglarje.

Uli]no gledališ]e se mora boriti za 
svoj oder, saj postaja javni prostor vse  
bolj omejen. Kako je s tem v Franciji  
in kakšne izkušnje imate v tujini?

Malce težko se strinjam s to tezo, če-
prav jo zagovarjajo mnoge francoske sku-
pine. Težko se namreč boriš za »uradno« 
priznanje in se obenem otepaš solidnega 
sodelovanja z državno administracijo. Po 
mojem mnenju je treba upoštevati dvoje. 

Prvič, nastopamo lahko na temu na-
menjenih javnih površinah. Drugače po-
vedano, te površine ne potrebujejo do-
datnih konstrukcij, hkrati pa se tam ni 
treba ozirati na prometne zakone, reci-
mo. V tem primeru je edino pravilo svo-
boda in kršenje prepovedi je treba vzpod-
bujati. To mora veljati za vsako pešcono. 
To je star, večen boj. Javni prostor je in 
vedno bo prostor, ki ga je treba osvojiti. 

Drugič, pri objektih, ki pa niso na-
menjeni tovrstnim dogodkom, je treba 
pričakovati, da bo treba zadostiti veljav-
nim varnostnim zahtevam. V Franciji je 
tako – ko enkrat izvoljeni predstavniki, 

odgovorni za upravljanje z javnimi povr-
šinami, odobrijo projekt, morajo vse jav-
ne službe sodelovati, da je dogodek čim 
uspešnejši. Treba pa je priznati, da posta-
jajo omejitve vedno hujše. Vendarle pa je 
veliko predstav tudi takih, da potrebuje-
jo za svojo uprizoritev veliko zapletenih 
konstrukcij, kar pa pomeni precej nad-
zora izvedencev. V dandanašnji zahodni 
družbi so zakoni vse bolj zapletena reč. 
Tudi reševalci imajo s tem težave, na pri-
mer. Kadar pride do nesreče, morajo biti 
izredno previdni, da jim kdo ne pripiše 
krivde za razvoj dogodkov. V našem pri-
meru pa je to mogoče čutiti kot kljubova-
nje načinom umetniškega izražanja.

FAI AR' sodeluje pri organizaciji kon-
ference SAWA (Zimska akademija 
uli]nih umetnosti), ki je zdaj potekala 
že tretji]. Kakšni so po vašem mne-
nju u]inki tovrstnega sestankovanja 
strokovnjakov na podro]ju uli]nega 
gledališ]a? In kakšna prihodnost  
se obeta konferencam?

Člani evropskih organizacij s podro-
čja ulične umetnosti, ki usposabljajo in 
širijo znanje, se morajo sestati vsaj en-
krat letno. Na sestankih se je treba pogo-
varjati in si pomagati. Svetovali ste nam, 
kako naj izrečemo dobrodošlico študen-
tom tretje generacije FAI AR'. Bili smo 
vas zelo veseli, ko ste se udeležili naše 
»Panorama des Chantiers«.

SAWA lahko ostane neformalna mre-
ža, vendar morajo posamezne organiza-

cije, njene članice, razmisliti o učinkovi-
tem sodelovanju in izmenjavah tako med 
učitelji kot študenti. Četrta SAWA bi lah-
ko gostila po enega študenta iz vsake čla-
nice. Tako bi lahko študentje skupaj pri-
pravili projekt. Morda bi bilo zanimivo.

Mislim tudi, da vse štiri ustanovi-
teljice konference SAWA, ki prihajajo 
iz zgolj treh držav, ne bi smele biti edi-
ne organizatorke. Če želimo, da nas pri-
znajo javne organizacije in druge mreže, 
potrebujemo vsaj osem članic iz najmanj 
šestih držav, kolikor vem. Mislim, da je 
bila tretja SAWA pomemben korak za 
vse nas.

Dominique Trichet, direktor FAI 
AR', prve popotne akademije 
uličnega gledališča v Evropi, ki 

ima sedež v Marseillu, je spregovoril o več 
kot desetletni poti, ki jo je FAI AR' s svo-
jimi vajenci prehodil, ne le v Franciji, pač 
pa tudi drugod po svetu, in spreminjal po-
gled na formalno izobraževanje na podro-
čju ulične umetnosti.

dominique Trichet

Fai ar -̀ovci v lJuBlJani

INTErVJU

DominiQue triCHet

 
Katja Beck Kos



Dvoje stališč glede razmerja med 
umetnostjo in politiko me je pri 
ustvarjalcih in pri sprejemnikih 

v uprizoritvenih umetnostih že od nekdaj 
spravljalo ob živce. Na žalost sta obe sta-
lišči precej pogosti, tako v produkciji kot 
pri recepciji umetnosti, ne glede na to, da 
sta večinoma le implicitni in redkeje pov-
sem eksplicitni. Okoliščine so me prisilile, 
da zdaj prvič ta svoj srd prelijem v besede.

Po prvem principu se politika ne sme 
vmešavati v umetnost, in umetnost se ne 
sme vmešavati v politiko. Morda zveni 
takšna zahteva na prvi pogled smiselna 
in dobrodošla. Noben ustvarjalec si na-
vsezadnje ne želi, da se kdor koli vtika v 
njegovo delo, kaj šele, če vsiljivec prihaja 
iz vrst birokratov in uradnikov. In naro-

be – le zakaj bi se morala umetnina, ki 
bržkone stremi k večnosti, oblatiti z ma-
dežem konkretne politične, gospodarske 
ali družbene situacije, v kateri je nastala?

Toda ta princip se v resnici opira na 
popolnoma napačno dojemanje tako 
politike kot tudi umetnosti. Področje 
politike zreducira na delovanje aparat-
čikov, ki so bodisi nepomembni glaso-
valni stroj svojih strankarskih šefov ali 
pa skorumpirani častihlepneži, pogosto 
pa kar oboje. Dejstvo je, da tako dojema-
nje politike v Sloveniji prevladuje, zato 
tudi ni nobeno naključje, da so naši pro-
fesionalni politiki dejansko taki. Zdi se 
mi, da primeri poslancev, ki so ponare-
dili svoje srednješolsko spričevalo ali go-
ljufali na izpitu itd. itd. odlično utelešajo 
ekstremno ambicioznost teh posame-
znikov, ambicioznost, ki se lahko meri 
le še z nesposobnostjo, da bi tiste ambi-
cije po univerzitetnih in častnih nazivih 
uresničili po normalni, zakoniti poti. 

Naši politiki so natančno takšni, ka-
kršne si jih predstavljamo. Zato je čas, da 
si politike začnemo predstavljati druga-
če. To pa pomeni, da si moramo že sam 
prostor politike začeti predstavljati dru-
gače. In sicer ne kot prostor, kjer se pre-

pirljivci pričkajo o težavah iz prejšnjega 
stoletja, temveč kot prostor, ki neposre-
dno zadeva in nagovarja prav vsakega od 
nas. Iz pasivnih in ciničnih opazovalcev 
politike kot nečesa, kar se nas pravza-
prav ne tiče, se moramo spremeniti v nje-
ne akterje. Če parafraziram znano frazo: 
vprašati se moramo, kaj lahko mi sami 
naredimo za skupno dobro. Namesto 
naključnih mimoidočih moramo posta-
ti aktivni udeleženci političnega teatra. 
Nehati se moramo pretvarjati, da smo 
nedoletni otroci, nehati se moramo ci-
nično posmehovati politikom kot neče-
mu absolutno »drugemu«, in že samo s 
tem bomo odrasli, že samo s tem bomo 
začeli spreminjati politiko.

Tako postane jasneje, zakaj je tudi 
dojemanje umetnosti kot nečesa, kar 

nima zveze s politiko, napačno. Ume-
tnost, ki nas ne nagovarja kot drža-
vljanov, nas preprosto ne nagovarja v 
celoti; ostane slepa za enega od naših 
neizbrisnih vidikov. Umetnost, ki misli, 
da nima nič z zgodovinsko, politično in 
gospodarsko situacijo, v kateri pa je ven-
darle nastala, je v resnici v sporu sama s 
seboj, same sebe ne razume. Umetnost, 
ki se dojame kot »politično nevtralno«, 
sploh ne vidi, da jo je omogočil šele splet 
političnih, ekonomskih in zgodovin-
skih okoliščin, kjer ima mesto natančno 
kot »politično nevtralna«, se pravi, kot 
razvedrilo, kot sprostitev po službi, kot 
prijetna distrakcija, ali morda tudi kot 
metafizična duhovna vaja. Z drugimi 
besedami, »politično nevtralna« ume-
tnost je nevtralna samo zase, medtem ko 
je v resnici afirmacija tistih (političnih) 
okoliščin, ki so jo zahtevale, omogočile 
in ustvarile. 

Enako, kot si je treba politiko za-
četi predstavljati ne kot prostor »tistih 
drugih«, temveč kot naš lasten prostor, 
je treba tudi umetnost dojeti kot dejav-
nost, ki že sama po sebi neizbrisno vklju-
čuje tudi politično razsežnost. Po enaki 
nujnosti, kot si moramo politiko začeti 

predstavljati drugače, moramo tudi gle-
dališke predstave začeti drugače politi-
zirati. Hočem reči, njihovo domnevno 
»nevtralnost« ali »neškodljivost« mo-
ramo dosledno razumeti kot izraza nji-
hove naloge v okviru tistega, kar je dobri 
stari Louis Althusser poimenoval »kul-
turni ideološki aparat države«. Take 
predstave morajo žaliti političnega de-
javnika v nas, se pravi, žaliti morajo ene-
ga od neposrednih vidikov nas samih.

S tem se približamo drugi razširjeni 
zablodi o razmerju med politiko in ume-
tnostjo, ki je v nekem pogledu zrcalno 
nasprotna pravkar opisani. Medtem ko 
se prva zabloda narcisoidno valja v po-
polnem spregledu svoje lastne pozicije in 
si laska, da umetnost dojame še posebej 
vzvišeno, če jo razloči od siceršnjega ži-
vljenja in delovanja, je treba drugi zablo-
di priznati, da se vsaj eksplicitno ukvar-
ja s politično prakso. Toda zamisel, da 
mora umetnost na svojem področju iz-
polniti neko specifično politično nalo-
go, je zgrešena. Razmerje med politiko 
in umetnostjo namreč še vedno razume 
povsem narobe, saj politične razsežnosti 
umetnine ne dojame kot njeno imanen-
tno in neizbrisno razsežnost, temveč kot 
od zunaj ali od neke višje sile – pravilo-
ma od Boga, Naroda, Evrope ali Revo-
lucije – postavljeno nalogo. Tudi pri tej 
zablodi sta torej umetnost in politika 
dojeti kot ločeni sferi, kjer je interven-
cija ene v drugi vselej prisiljena. 

Težave te zablode so mogoče še naj-
lepše opisali ustvarjalci Letečega cir-
kusa Montyja Pythona. V enem od pri-
spevkov za film o snemanju Brianovega 
življenja so tako povedali, da so imeli 
vedno težave napisati skeč, kadar so se 
zadeve lotili z željo, denimo, da bi zari-
li pest v obraz neoliberalnega kapitaliz-
ma, ali da bi demaskirali navezo kapitala 
in državne represije, ali kaj podobnega. 
Tisti skeči so se jim praviloma izjalovi-
li. Kadar pa so se lotili stvari z druge-
ga konca, ko so se denimo lotili nečesa 
popolnoma trapastega in spektakular-
no nepomembnega, se jim ni posrečilo 
samo narediti dobrega skeča, ampak je 
bila tudi njegova politična poanta dosti 
bolj prepričljivo podana.

Skratka, obe stališči se opirata na 
isto napačno domnevo, da sta politika 
in umetnost ločeni območji; za eno sta-
lišče je najboljša umetnost apolitična in 
najboljša politika zgolj tehnična, drugi 
pa politična ideja služi namesto ustvar-
jalnega koncepta. V resnici si politika in 
umetnost vzajemno pripadata in nikoli 
ni mogoče ene povsem izločiti iz druge. 
Natančno to se je še posebej jasno poka-
zalo v zadnji zimi, ko se je v Sloveniji po-
javil, vsaj za mojo generacijo, popolnoma 
nov fenomen: fenomen množičnega po-
litičnega protesta. Iz »kaplje čez rob«, 
iz gneva nad kriminalnim lokalnim po-

litikom se je rodilo množično gibanje, ki 
je hitro dobilo državne razsežnosti in je 
takoj vključilo konkretne in odločne po-
litične zahteve. Prebivalci Slovenije, pre-
govorno pasivni in trpežni, so nenadoma 
postali dejavno politično telo.

Kdor se je protestov udeleževal, je 
opazil še eno skrajno vzpodbudno zna-
čilnost: ljudje so postali v hipu neverje-
tno ustvarjalni in so bili pripravljeni de-
lati fantastične izdelke brez plačila, zgolj 
iz občutka lastnega užitka in državljan-
ske dolžnosti. Plakati, ki so jih ljudje 
izdelali doma, so bili vsekakor vredni 
ogleda in branja, nekdo se je celo do-
mislil in izbor razstavil v svojem loka-
lu; njihova kaotičnost in eklektičnost –  
mnoge so pripravili poklicni risarji, sli-
karji in pisci, druge ljubitelji, vsaka sku-
pina pa povsem na lastno pest in pobu-
do – je bila navdušujoča. Za povrh se je 
pojavil še Protestival, spet eklektično 
in naključno zbrana skupina nedolžnih 
mimoidočih – glasbenikov, pesnikov, 
sindikalistov, aktivistov. Protesti so pre-
budili najbolj ustvarjalno energijo v nas, 
govorili smo o politiki v pravem pomenu 
besede, o pravičnosti, o umetnosti, o ide-
jah za delo, skratka, o fantastičnih mo-
žnostih, ki se odpirajo.

Zima se je medtem končala in z njo je 
usahnila tudi večina volje do protestov. 
Upravičeno? Tisti, ki so protestirali za-
radi samouničevalnih ukrepov prejšnje 
vlade, si morajo priznati, da so ukrepi 
sedanje vlade bolj ali manj identični. Ti-
sti, ki so protestirali zaradi skorumpira-
nosti v samem vrhu politike, morajo pri-

znati, da sta oba najmočnejša in najbolj 
koruptivna politika v državi še vedno v 
samem centru odločanja: kriminalca se-
vernokorejskega tipa je njegova stranka 
spet izvolila za svojega prvaka s 110 % 
podpore, kriminalca mafijskega tipa pa 
tudi ne morejo držati stran ne od njego-
ve stranke ne od njegove oblastne funk-
cije. In tisti, ki so šli na proteste z voljo 
doseči širše družbene spremembe – so 
mar dosegli svoj cilj?

V vsakem primeru nam je ostalo spo-
znanje, da nas vendarle ni malo takih, ki 
smo se pripravljeni boriti za državo in 
skupnost, v kakršnih bomo z veseljem 
vzgajali svoje otroke. Množični protesti 
so najučinkovitejša oblika pritiska na ti-
ste, ki odločajo o zakonih in njih izvaja-
nju, da ob zviševanju davkov nepresta-
no mislijo tudi na osnovno higieno: na 
odločno pravno in politično preganja-
nje skorumpiranih politikov in tistih, ki 
so neposredno odgovorni za velikanske 
izgube bank z državnim lastništvom. 
Morda je napočil čas, da vsaj te mini-
malne zahteve spet množično potrdimo.

Festival uličnega gledališča je prilo-
žnost, da se spet dobimo na ulicah in tr-
gih in se prepustimo ustvarjalni energiji. 
Če je ulično gledališče sploh kaj, potem 
je mehanizem, s katerim se naključni mi-
moidoči spremenijo v akterje in prevza-
mejo pobudo. Vsaj letošnjo Ano Dese-
tnico bom spremljal tudi z eksplicitnim 
vprašanjem, ali nam ponuja samo pri-
jetne distrakcije od vsakdanjih skrbi ali 
pa nas nagovarja tudi kot politično telo. 
Bomo videli. Pustimo se presenetiti.
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Ano desetnico 2013 podpirajoSpoštovani obiskovalci 
festivalov in ljubitelji  
uli]nega gledališ]a, 

]e ste z delom, ki ga 
opravljamo v Gledališ]u Ane 
Monro, zadovoljni, vas vabimo, 
da tudi sami postanete Anini 
prijatelji in nas podprete. 

Najlažje to storite tako, da nam 
namenite del svoje dohodnine. 

Vas to ne stane ni], nam pa 
na ta na]in zbrana sredstva 
omogo]ajo, da se lotevamo 
vedno novih projektov.
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Podprite nas tudi vi in  
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