
Uvodnik

 NA CESTO Z UMETNIKI!

Pa ne samo z umetniki. Tudi vse ostale na cesto – meščane, delavce, 

javne uslužbence, ženske, moške in celo otroke!

To seveda ni poziv k izvrševanju mokrih sanj naše vlade, ne, to je 

vabilo, da pridete vsi na ceste, ulice in trge in se nam pridružite, saj je 

tu Ana Desetnica, mednarodno srečanje uličnih gledališčnikov s celega 

sveta. Ki je v resnici festival, 

a kaj ko se mi zdi, da postaja 

tako poimenovanje kar nekam 

nesmiselno. Festivali so se namreč 

razpasli čez vse mere. Zdaj se že 

vsaka razprodaja imenuje festival 

cen in še malo, pa se bodo lahko 

tudi volitve imenovale npr. festival državljanov. Sicer pa vse skupaj 

tako ali tako spominja na karneval, ko se oblast preda norcem. A le 

za čas karnevala. Zdi pa se, da pri nas ta karneval kar traja in traja …

A naj se vrnem k resnejši temi – uličnemu gledališču. Povabili smo 

vrsto umetnikov, starih in mladih, s celega sveta, da pridejo k nam 

in skupaj z nami praznujejo in slavijo veselje druženja in uživanja v 

enkratnem dogodku, ki ga skupaj ustvarijo ulični umetnik, gledalec 

in prostor. Že petnajstič zapored, saj Ana Desetnica letos slavi okroglo 

obletnico, Gledališče Ane Monro pa še celo enkrat večjo – trideseto! 

Ampak kaj bi nakladal – pridite in pridružite se nam. V Ljubljani, 

Mariboru, Novi Gorici, Kamniku, Šoštanju, Cerknem, Celju, Murski 

Soboti, Rušah in na Ravnah. Preživimo skupaj teh deset izrednih 

dni na ulici!

EEEEETTTTTNNNNNIIIIIKKKKIII!! NA CESTO Z UMETNIKI!ETNIKNEEEEETTTNNIIIKI!IK

Goro Osojnik
vodja Gledališ]a Ane Monro

GLASNICA

trgu s svojo prezenco popolnoma obvla-

dovali pozornost občinstva, jim ponu-

dili interakcijo in vsebinsko dovršeno 

predstavo. Tudi nadaljevanje te zgodbe 

sledi na letošnji Ani Desetnici.

Konec septembra pa se obeta novo 

sodelovanje. Predstava nosi naslov 

Mati Korajža in se vsebinsko napaja 

pri Brechtovi drami z istim naslovom, 

ost pa obrne v politično sedanjost: 

tudi v naši deželi se vse hujša druž-

bena razklanost razplamti v oborože-

ni konfl ikt. Temačna metafora vojne 

ni nekaj, kar bi bilo daleč od naše re-

sničnosti. Deprivilegirani mali človek 

v predstavi pride in na lepem spozna, 

da lahko doživi katarzo skozi virtu-

alno mučenje odgovornih. Tisto, kar 

je ključno pri tem projektu, ki bo pra-

vi manjši spektakel, pa je to, da bo tu 

moči združilo več kot dvajset akterjev, 

različnih slovenskih in tujih umetni-

ških skupin, ki delujejo na ulici (Gle-

dališče Ane Monro, KUD Ljud, Th e 

Beast, Bimbo teater, Teatro Papelito, 

Fičo balet, Umetniška Gimnazija, Ro-

zinteater, KD Priden možic ...). Sode-

lovanje bo potekalo na treh ravneh: na 

vsebinski zasnovi, razvoju karakterjev 

in s podpornimi dejavnostmi. Predsta-

va bo uprizorjena v Ljubljani, Kamni-

ku in v okviru EPK 2012 v Mariboru.

teljica Th eatra en vol s Sardinije, vodja 

festivalov Girovagando in Sogni a Spazi 

Aperti) in Vite Osojnik (koreografi nja 

in plesalka) potekala 10-dnevna med-

narodna delavnica uličnega gledališča 

iSHUT, ki se je zaključila z dvodnev-

nim festivalom na ulicah Krivega Roga.

Že začelo se je neverjetno, saj se 

je na delavnico prijavilo kar 70 udele-

žencev. Po hudi selekciji se je obliko-

vala skupina 30 ljudi, v večini s pred-

znanjem z odrskega gledališča, a ne z 

ulice. 25 udeležencev je prišlo z vseh 

koncev Ukrajine, namen projekta je bil 

namreč prav spodbujanje vzpostavitve 

ulične umetnosti v Ukrajini oz. indu-

strijsko usmerjenem Krivem Rogu. Na 

delavnici so sodelovali še po en pred-

stavnik iz Italije, Švice in Poljske ter 

tudi dve Slovenki, nekdanji šuglarki, 

Tea Vidmar in Manca Uršič.

Celotna skupina se je razdelila na 

dva dela in pod mentorstvom ome-

njenih strokovnjakov začela delati. 

Udeleženci so se spoznali z različnimi 

tehnikami v uličnem gledališču, ključ-

nimi elementi, ki so potrebni za uspe-

šno delo na ulici, v javnem prostoru, ki 

zahteva številne veščine za obvladova-

nje prostora in posledično uspešno iz-

vedene predstave, intervencije na ulici. 

Ves čas delavnice so udeleženci razvi-

jali tudi svoje ideje in ob pomoči men-

torjev so bile te kasneje realizirane na 

dvodnevnem festivalu. Kot se za ulico 

spodobi, je ta nepredvidljiva, tudi gle-

de vremenskih razmer, ki jih je vedno 

treba upoštevati. Udeleženci so to zelo 

dobro občutili na svoji koži. Prvi dan je 

festival potekal v hudem nalivu, drugi 

dan pa v neznosni vročini, termometri 

so kazali več kot 30 stopinj Celzija. In 

kaj so udeleženci prikazali radovednim 

obiskovalcem? O tem na zadnji strani v 

svojem dnevniku piše mentorica in ko-

reografi nja Vita Osojnik. Mimogrede, 

zanimanje za festival je bilo izjemno in 

tudi odmevnost in pozitivne kritike po 

koncu so pokazale, da je Krivi Rog za-

gotovo pripravljen na ulično umetnost. 

Sodelovanje pa se tam v najdaljšem 

mestu v Ukrajini ni končalo, nekaj ude-

ležencev delavnice bo prišlo tudi na le-

tošnjo Ano Desetnico. Vendar ne zgolj 

kot opazovalci, pač pa bodo nekatere 

ulične akcije, izvedene v Krivem Rogu, 

preizkušali tudi na ljubljanskih ulicah. 

Podobno bo s »tandemom« Gladališča 

Ane Monro v Turčiji – tudi učenci, ki 

so sodelovali na delavnici v Eskişehirju 

in Diyarbakirju, prihajajo v Ljubljano.

In potem so tu še manjša povezova-

nja, kot je npr. povezovanje dveh mo-

dulov v okviru Šugle. Združila sta se 

Ljudov laboratorij z mentorjema Jašo Je-

nullom in Vido Cerkvenik Bren (KUD 

Ljud) ter gibalni modul z mentorico Vito 

Osojnik. Rezultat na letošnji Prešerni 

Ani je bil s predstavo Agencija za osvo-

bajanje duha neverjeten. Učenci Šugle, 

ki so se jim pridružili tudi nekateri čla-

ni prejšnjih generacij, so na Kongresnem 

vizijo, realizacija pa je ekipno delo. Po-

vezovanje različnih vej umetnosti, gle-

dališkega ustvarjanja, organizacije in 

produkcije od ustvarjalcev zahteva, da 

stopijo skupaj. Proces dela je zahteven, 

a ko končni izdelek preseže pričakova-

nja, običajno vsem udeleženim da nov 

zagon. Prav tu verjetno tiči uspeh Ane 

Desetnice, 15 let ostati na ulici ni mačji 

kašelj. Gledališče Ane Monro pa je pred 

kratkim doživelo še eno tako nagraju-

jočo izkušnjo: v sodelovanju z ukrajin-

skim mladinskim kulturnim centrom 

ŠELTER+ v projektu TANDEM, ki ga 

je razpisala berlinska organizacija Mi-

tOst in CultureActionEurope (Euro-

pean Cultural Foundation). V začetku 

maja je pod mentorstvom Gora Osojnika 

(vodja Gledališča Ane Monro), Craiga 

Westona (belgijski ulični umetnik in 

režiser), Michele Kramers (ustanovi-

}asopis za uli]no umetnost
št. XIII poletna kolekcija

Andreja Okorn
Gledališ]e Ane Monro

Sodelovanja in povezovanja 
za boljši jutri

O
b bližajočem se mednaro-

dnem festivalu uličnega gle-

dališča Ana Desetnica se 

večkrat pojavi tudi besedna zveza pri-

jatelji Ane Desetnice. Kdo so ti prija-

telji? Kaj delajo? Kako so povezani s 

festivalom? Odgovori na vsa vpraša-

nja, predvsem pa poimensko našteva-

nje bi verjetno vzeli več prostora, kot 

ga dopušča ta štiristranska Glasnica. 

Ana Desetnica namreč letos praznuje 

že 15. izvedbo. In v petnajstih letih je 

za podobo festivala skrbelo nepred-

stavljivo število ljudi. Že samo krog 

v Sloveniji se je začel širiti z gostova-

njem predstav Ane Desetnice v drugih 

slovenskih mestih, ne le Mariboru in 

Ljubljani. Krog ljudi iz tujine, ki vsako 

leto obišče in soustvarja festival, pa se 

je prav tako razširil na vse konce sveta. 

Ena oseba ima idejo, ena oseba ima 

UvodnikUvodnik

... Ana Desetnica letos 
slavi okroglo obletnico, 
Gledališ]e Ane Monro 

pa še celo enkrat 
ve]jo – trideseto! 
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Mednarodni festival uli]nega gledališ]a

Posamezne predstave Ane Desetnice bodo gostovale 
tudi v Celju, Novi Gorici, Kamniku, Šoštanju, Cerknem, 
Rušah, Murski Soboti in na Ravnah na Koroškem.
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smezne predstave Ane Desetnice 
udi v Celju, Novi Gorici, Kamniku, Šoštanju, Ce

Rušah, Murski Soboti in na Ravnah na Koroškemv
ju, Novi Gorici, Kamniku, Šoštanju

predstave Ane Dese

Mednarodni festival uli]nega gledališ]a

Jubilejna 
15. Ana Desetnica

L
eto 2012 je za Gledališče Ane 

Monro leto obletnic. Najprej 

praznuje častitljivih 30 let de-

lovanja. Kako pomemben del v razvo-

ju uličnega gledališča pri nas so bile že 

akcije Pocestnega gledališča Predraz-

padom, predhodnika Gledališča Ane 

Monro, in seveda kasneje avtorska dela 

GAM-ovcev, zagotovo najlepše kažeta 

priljubljenost ulične umetnosti v Slove-

niji in festivalska organiziranost, ki se 

je razvila z leti. In zdi se, da ulica prak-

tično že sliši na eno, najbolj razpoznav-

no ime – Ana Desetnica! Mednarodni 

festival uličnega gledališča bo letos do-

živel že jubilejno 15. izvedbo! Vse se je 

v sredini devetdesetih začelo v Mari-

boru s cestnogledališkim programom 

na Festivalu Lent, leta 1998 pa je v Lju-

bljano prvič zakorakala Ana Desetni-

ca. Vse ostalo je zgodovina. 

Kaj prinaša program 2012? Na nek 

način se Ana Desetnica vrača h kore-

ninam, k osnovnim korakom ulične-

ga gledališča. Nenapovedan čas in lo-

kacija, drzno posebno sporočilo, ki za 

kratek čas ustavi ulico. Oči so uprte v 

nepričakovane goste, iščejo pojasni-

lo k dogajanju, in še preden se obisko-

valci dobro zavejo, je že vsega konec. 

Ana Desetnica v tokratni programski 

shemi kar nekaj prostora namenja raz-

ličnim uličnim intervencijam. Brez 

pogledovanja v programsko knjižico, 

nenapovedano, čisto nepričakovano 

Ana Desetnica upa, da bo obiskoval-

ce sredi mestnega sprehoda ujela kaka 

ulična akcija. Med t. i. pohodnim pred-

stavami oz. uličnimi intervencijami se 

bosta predstavili tudi dve vrhunski in 

priznani španski zasedbi, Kamchatka 

in Wandering Orchestra. Član obeh je 

tudi Sergi Estebalnell, ki je v nadalje-

vanju nanizal nekaj svojih pogledov na 

tovrstne ulične akcije.

In še nekaj ključnih zaznamkov iz 

programa. Gledališče Ane Monro bo 

na ogled postavilo Moljerado, kako 

so se pod režijsko taktirko Jean-Luca 

Prevosta lotili predelave Molierovih 

del ulični umetniki iz Kirgizije, pa bo 

prikazal že omenjeni Teatr klub Mesto 

D. Najštevilčnejša, več kot 80-članska 

bo udeležba iz belgijskega mesta Gent. 

Kulturni center Bij' De Wieze Gasten 

(Pri umazanih gostih) bo predstavil 

De Propere Fanfare – izjemne glasbe-

nike mnogo veščin, katerih nastop je 

pravi spektakel. Češki VOSA teater 

cirkuških veščin bo prikazal, da no-

bene sanje niso »previsoke«. S Sardi-

nije prihaja Th eatre en vol z Brigado 

za urbano harmonizacijo, iz Japonske 

Senmaru & Yuki, iz Irana Pazirik the-

atre group z zgodbami perzijske noči, 

gosti iz Turčije bodo pripovedovali 

svoje zgodbe v tradicionalni tehniki 

Dengbej, ki izhaja iz ustnega izročila 

s turške strani Kurdistana ... 

Tudi 15. Ana Desetnica bo tako 

prinesla vse, kar od nje pričakujete, 

vse, zaradi česar se prvi konec tedna v 

juliju odločite za zelo dolg sprehod po 

mestu! Tudi tokrat v Ljubljani poleg 

gostovanja na osrednjih prizoriščih v 

središču mesta Gledališče Ane Monro 

nadaljuje akcijo dobrodošli na Prulah, 

tradicionalni nedeljski Anin piknik 

in zaključek festivala bo namreč zno-

va potekal na Špici! Pa ne le zaključek, 

nasploh ima Ana Desetnica v Ljublja-

ni tokrat dve festivalski očesi: vse dni 

bo program sočasno potekal v strogem 

središču mesta in na Prulah. Tovrstna 

programska shema je že priprava na 

prihodnje leto, ko naj bi del Ane De-

setnice obiskal Moste. Letos bo tam za 

pokušino ena predstava, Photoprenia, 

beloruske zasedbe Moustache (30. 6. 

2012 ob 10.30).

INTERVJU

SERGI ESTEBANELL
}lan zasedbe Kamchatka 
in Wandering orchestra

}lani zasedbe Kamchatka ste se 
naklju]no spoznali leta 2006 na 
uli]nogledališki delavnici Adriana 
Schwarzsteina. Ste si takrat mislili, 
da bo to sre]anje preraslo v skupi-
no, ki je danes ena najbolj znanih in 
priznanih na festivalih po Evropi?

V resnici ne vem, ali smo res ena 

najbolj znanih in priznanih skupin v 

Evropi, res pa je, da smo, odkar smo 

ustvarili skupino, do zdaj imeli prilo-

žnost nastopati v 13 različnih državah. 

Na srečo s svojimi predstavami še ve-

dno obiskujemo nove države in celine.

Pred dvema letoma sem si na festi-
valu v Tarregi ogledala vašo pred-
stavo Habitaculum, v kateri se upo-
rabljajo tudi elementi senzori]nega 
gledališ]a. Predstava Kamchatka, 
ki jo bomo videli v Ljubljani, je na-
stala prej. Kaj lahko pri]akujemo?

Kamchatka je prvi del zgodbe, 

predzgodba predstave Habitaculum, 

in v Kamchatki 8 priseljencev prispe 

v vaše mesto, v tem primeru v Ljublja-

no, da bi se poskusili ustaliti tu, dela-

ti in jesti in da bi jih na koncu družba 

sprejela. S svojimi pogledi in s svojim 

edinstvenim načinom sporazumevanja 

bodo poskusili doseči, da bi jih publika 

sprejela in z njimi delila trenutke noro-

sti, intimnosti in spominov na doživete 

(preživete) zgodbe (zgode in nezgode), 

v našem primeru imigracije.

Liki iz predstave Kamchatka v]asih 

M
ariborsko sonce je že popu-

stilo, zapihal je večerni veter 

in stare težke duri so z ulice 

mesta odprle pogled na osvetljen čaro-

ben vrtiček, kjer gostje že pričakujejo 

plodno debato o sreči in ljubezni z Zo-

fi jinimi ljubimci. Na drugih dvoriščih 

pa drugi radovedneži medtem kupu-

jejo robo iz druge roke, kuhajo s Teto 

Tončko, frizirajo s Smiljanom Škarico 

ali plešejo tango z Vlasto in Alfredom, 

prisluhnejo Bilbi akustik ali pa zgolj po-

sedijo v miru. Na Orožnovi se bo čez 

čas dvignila zavesa za predstavo senč-

nega gledališča in večer bo prepuščen 

obiskovalcem, da odkrijejo skrivnosti 

in zastrte kotičke tega in ostalih dvo-

rišč, prepoznajo njihove ostarele priti-

kline in jim namenijo nov, svež pogled.

delujejo, kot da bi bili iz drugega 
]asa, drugega univerzuma. Kakšen 
svet predstavljajo ti liki oz. kakšen 
svet želijo prikazati?

Ne želimo prikazovati novega sve-

ta, morebiti je tisto, kar želimo prikaza-

ti, prav nasprotno – pokazati ta svet, v 

katerem smo, v katerem se najbolj eno-

stavna in prvinska komunikacija izgu-

blja, v katerem se na plan prebija strah 

pred neznanim in je individualizem ve-

dno večji. Morebiti hočemo pokazati, 

da bi se bilo občasno dobro ustaviti in 

pogledati v oči tistim, ki so okoli nas, 

da izvemo, kaj čutijo.

Vprašanje odnosa s priseljenci je 
v predstavi najbolj izpostavljeno, to 
vprašanje je lahko tudi drzno odpi-
rati na ulici, v javnem prostoru. Ka-
kšne so vaše izkušnje z ob]instvom?

Kamchatka hoče predvsem prese-

netiti tiste, ki nas ne pričakujejo, lju-

di na ulici. Vsakič, ko smo imeli prilo-

žnost nastopiti nenapovedano, so nas 

ljudje sprejeli kot dejanske priseljence 

in mnogi so nam hoteli pomagati, drugi 

pa so nas zavrnili. Meja med resnično-

stjo in gledališkostjo je zelo pretanjena 

(tanka) in zelo zanimivo je, kako lahko 

gledališče na ulici prikazuje vidike re-

sničnosti.

Letos, ob 15. jubileju, se Ana Dese-
tnica posve]a prav tovrstnim uli]nim 
intervencijam, nenapovedanim, 
ki presenetijo. Kakšen je tvoj pogled 
na tovrstne uli]ne akcije, ki so na 
neki na]in v organiziranem festival-
skem svetu vse redkejše?

Ne vem, ali so ulične intervencije 

redkejše, vendar pa vem, da je najpo-

Živa dvorišča Maribora so živa in 

radoživa vse leto, pa vendar že tretje 

leto željno čakajo na trenutek, ko Ana 

Desetnica in Festival Lent pripeljeta 

v zavetje vročico poletja. Takrat se v 

10 dneh na izbranih dvoriščih pred-

stavi celotna paleta delovanja: s kon-

certi se odkrivajo tisti skriti ali znani 

mariborski diamanti, s predstavami 

predstavijo nabito kreativnost mlaj-

še generacije, ki ustvarja v mestu. Ples 

pomeni tudi povabilo za vse srbeče 

pete in nikoli zgolj predstave. Razsta-

ve in intervencije v prostoru odkrivajo 

mariborske potenciale, ki obiskovalce 

vključijo v svoje ustvarjanje, s pripo-

vedmi in fi lozofi jo se dotikamo vsak-

danjega. Ker velja trditev, da prav vsi 

lahko ustvarjajo, se na živih dvoriščih 

A
na Desetnica nadaljuje svoje poslanstvo gradnje mostu med vzho-

dom in zahodom. Tudi tokrat bodo v okviru festivala gostovale šte-

vilne predstave s t. i. uličnogledališkega vzhoda, ki se razvija druga-

če kot festivalsko dodelani, včasih pravi ulični spektakli na zahodu. Na Ani 

Desetnici boste lahko videli kirgiško zasedbo Teatr klub Mesto D, turški 

Dengbej, češki VOSA teater, japonski duo Senmaru & Yuki, iranski Pazirik 

theatre group, ruski Mr. Pejo's Wandering dolls ter beloruski Moustache. V 

okviru programa v Mariboru bo Gledališče Ane Monro organiziralo EWO 

(East West Opening Doors) – gre za sejem predstav (show case), ki si jih 

bodo ogledali številni povabljeni priznani selektorji uličnogledaliških fe-

stivalov. Sejmu bo sledila tudi mednarodna konferenca, tokrat druga. EWO 

je namreč del projekta TransAC (Transnational Co-production In Action 

2011–2013) mednarodne mreže Meridians, katere član je tudi festival Ana 

Desetnica. Prvo tovrstno srečanje je bilo organizirano lani na mednaro-

dnem festivalu Fira Tarrega v Španiji.

V sodelovanju s kulturnim 

programom Evropske unije.

spodbuja obiskovalce z organizacijo 

delavnic za bobnanje, solopetje, ume-

tnostno kovaštvo ali pa orientalski 

ples. Na voljo bo celo kratka delavnica 

mojstra friziranja ali pa kuhanja. Ne 

skrbite, še prehitro vas bodo zaščeme-

le roke ali vam zadrhtel glas, in že bo-

ste soustvarjali.

S tem Živa dvorišča še naprej pri-

povedujejo zgodbo o mestu, ki ne spi 

več, o mestu, ki je budno in prepo-

znava svoje prednosti in kvalitete. 

Mesto smo pač mi, ljudje, ki v njem 

živimo, delamo in se srečujemo in 

tako pripovedujemo zgodbo o nas 

vseh. Še več, zgodbe oblikujemo sku-

paj z obiskovalci in tako lahko konč-

no prav vsi prispevajo k skupni zgod-

bi tega mesta.

Katja Beck Kos
vodja projekta Živa dvoriš]a

Žive zgodbe o živem mestu

}}
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membneje ohranjati prav ta tip gleda-

lišča na ulici, vrsto gledališča na ulici, 

ki želi presenetiti tistega, ki je v svojem 

običajnem toku življenja, in obenem 

tudi gledalca, ki si pride ogledat pred-

stavo. Ulično gledališče mora biti delo-

ma prestopniško in nenavadno, kajti če 

se zgubita ta dva dejavnika, ga je bolje 

ne uprizarjati na ulici, ampak v gleda-

lišču. 

 

Sam tudi nastopaš v zasedbi Wan-
dering orquestra, ki govori prav 
o tem, da je skupina nastopajo]ih 
popolnoma izgubljena v mestu, ker 
njihova predstava ni napovedana v 
programu … Kaj je cilj te predstave?

Cilj Wandering orquestra je izhaja-

ti iz dogodka, ki bi se lahko zgodil, in 

iz njega ustvariti popolnoma nepredvi-

dene dogodke z ljudmi, ki so na ulici, 

in tudi z intervencijami v javni prostor. 

Obe predstavi, tako Kamchatka 
kot Popotni orkester, pa sta poho-
dni predstavi, gibljeta se po mestu. 
Kako se lotiti tovrstnih predstav, 
ko pa se ob]instvo lahko ves ]asa 
menja, vsi vam ne sledijo ves ]as?

Odvisno je od publike, obe pred-

stavi imata zgodbo, ki jo lahko slediš, 

in tudi končni cilj. Zato je zanimi-

vo izvedeti, kaj se bo zgodilo z njimi, 

s Kamchatko, ali jih bodo v tem me-

stu sprejeli ali ne in ali se bodo lah-

ko tu ustalili ali pa bodo morali svo-

jo pot nadaljevati. In za Wandering 

orquestra, ali bodo lahko izpeljali svoj 

koncert na tem festivalu ali pa bodo 

morali iskati svojo priložnost drugje. 

Tovrstne predstave je deloma treba 

sproti prilagajati občinstvu. 

UUUUUUUUUUUUUUUJJJJJJJVVVVVVRRRRRI UUUJJJVRRRIIINTERVJUINTERVJ
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Andreja Okorn
Gledališ]e Ane Monro



15 let Ane Desetnice v besedi in sliki

Ana Desetnica že drugo leto ni bila 

več le festival dveh mest, Ljubljane 

in Maribora. Predstave Ane Dese-

tnice so gostovale tudi na Soboških 

dnevih v Murski Soboti. 

Se je pa to leto v okviru festivala 

zgodil pomemben preboj. Obliko-

val se je LENTeater, zasedba, v ka-

teri se je združilo šest različnih slo-

venskih uličnogledaliških skupin: 

Dejmo stisn't teater, Gledališče Ane 

Monro, KD Priden možic, Matjaž 

Javšnik in drugovi, Teater Gromki 

in Teater Torpedo – s ciljem, da pri-

pravijo skupno festivalsko stvaritev 

pod okriljem in v produkciji Festi-

vala Lent. To je bila prva tovrstna 

vseslovenska združba in produkcija.

Ne le po Sloveniji, Ana Desetnica se 

je sprehajala tudi po mestu. Središče 

je bilo zagotovo najbolj hvaležno pri-

zorišče, a Ana Desetnica se je to leto v 

Ljubljani sprehodila tudi do Kosez ... 

In to je bil le začetek; samo spomni-

mo, sedaj se sprehaja tudi po Polja-

nah, Prulah, dišijo ji Moste ...

Jure Novak je v Mladini 9. 7. 2001 pod 

naslovom »Neprofi tna ulična sreča« 

zapisal:

»Poulično gledališče je anomalija. Je 

zajedavska tvorba urbanega. Družine 

na poti po nakupih se ustavljajo in po-

sedajo, poslovneži (celo) ugasnejo svoje 

mobilne telefone, umazana tla posta-

nejo sedišča in oder, od dežja sprani zi-

dovi se spremenijo v prelepe kulise in 

marsikdo je presenečen, ko v daljavi 

zasliši glasne ovacije.«

Začel se je Vodni ples! Tema medna-

rodnega festivala uličnih gledališč 

Ana Desetnica je bila voda. Za otvo-

ritev je festival postregel z enkratnim 

uličnim spektaklom o gašenju žeje in 

spreminjanju vina v vodo, seveda ob 

pomoči gasilcev in s prikazom njiho-

vih reševalnih sposobnosti in kapaci-

tet vodnih topov. 

Ana Desetnica je bila takrat ob Lju-

bljani in Mariboru tudi v Kamniku, 

Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici 

in Piranu!

Piknik v mestu! Sliši se neverjetno 

... A številna množica v parku Tivo-

li lahko potrdi, da je bilo predvsem 

nepozabno.

Jelka Šutej Adamič je v Delu defi ni-

rala »Piknik novih dimenzij«:

»Festival, ki razburi mesto, vznemiri 

njegove prebivalce in tujce ter v njem 

poišče nove urbane prostore, si seveda 

zasluži največjo mestno podporo. Ven-

dar Goro, Borut in številni drugi (bolj 

ali manj) prostovoljno pripravljajo fe-

stival z vso potrebno strastjo. Živijo 

ga. Skupaj z njimi pa tudi gledalci, ki 

pridejo na predstave na otroških vo-

zičkih, z dredi in uhani v nosu, s tor-

bicami in visokimi petami ter sivola-

simi pričeskami.«

Z novim segmentom umetniškega 

dogajanja je Ana Desetnica nada-

ljevala »ozaveščanje«, spodbujanje 

ljudi, meščanov k medsebojni ko-

munikaciji, ki je postala v časih no-

vih tehnologij in vsakodnevnih pri-

tiskov vedno bolj površna in v resnici 

neobstoječa, če že, pa pod vtisom 

prevladujočih ideologij. V demon-

stracijah načinov javnega izražanja 

smo si stvari povedali v obraz.

Amelia Kraigher je v Večeru v član-
ku z naslovom »Gledališki okupator-
ji in zapeljivci« zapisala:
»Kakor koli že, Ana Desetnica je še 
enkrat dokazala, da ulično gledali-
šče niso samo telesne vragolije arti-
stov in burkačev, ampak pomembna 
umetniška zvrst z močnimi socialni-
mi in socializacijskimi učinki, ki jo 
moramo obravnavati vin podpreti z 
vso resnostjo.«

Domači ter tuji praktiki in teore-

tiki uličnega gledališča so se zbra-

li na simpoziju, ki je potekal pod 

okriljem Ane Desetnice. Glavna 

tema je bila zelo praktične nara-

ve – govorili so o načinih in teh-

nikah, s katerimi bi lahko razši-

rili krog obiskovalcev festivalov 

(uličnega) gledališča ter pritegni-

li ljudi, ki se kulturnih dogodkov 

nasploh ne udeležujejo. Na okro-

gli mizi so udeleženci simpozija v 

tem kontekstu ovrednotili poskus 

vzpostavljanja odprtih prostorov, 

ki ga je prinesel nov programski 

segment takratne Ane Desetnice, 

Semenj kultur. 

To je bilo za Gledališče Ane Mo-

nro zelo delavno leto. Ustanovilo 

je ŠUGLO, kar je akronim za Šolo 

uličnega gledališča. Izobraževanje, 

ki traja dve leti, naj bi ulice odprlo 

prodornemu podmladku. Pripravi-

lo je novo predstavo, ki še danes ža-

nje uspehe, doma in na tujem – na 

ulico je zakorakal Zlati osel.

In prišla je tudi 10. Ana Desetni-

ca. Jubilejna, spektakularna, dru-

žabna, igriva, z nabito polnim pro-

gramom! Vse najboljše ... So res vsi 

verjeli, da se bo toliko časa obdr-

žala na ulici?

Gledališče Ane Monro se je kot ko-

producent (Slovenija, Belgija, Špa-

nija, Francija) podpisalo pod med-

narodni projekt v okviru mreže 

Meridians, Kontejner Alhambra – 

premiera predstave je bila prav na 

Ani Desetnici!

Zgodila se je tudi Anina plesna 

noč, dokaz, da ulica ni le primeren 

prostor za ulično gledališče, pač 

pa tudi za plesni gib. Nadaljevanje 

zgodbe poznate, leta 2010 smo do-

bili spomladanski festival, posve-

čen plesu, Prešerno Ano. 

Ana Desetnica je v zadnjih letih v 

Ljubljani bolj pogumno zarezala v 

prostor širšega mestnega središča. 

Tokrat je gradila ambiente in eden 

najpomembnejših je bil v soseski 

Stare Poljane, kjer so pripravili Go-

stijo Poljane, pravi soseski praznik. 

Nadaljevaje je naslednje leto sledilo 

tudi v Mariboru!

In še nepozabna slika: Prešernov 

trg, poplavljen z milnimi mehurč-

ki francoske zasedbe Malabar!

13. Ana Desetnica je znova po-

nudila pogled na vzhod, kjer tudi 

cenzura umetnike vodi k drugač-

nim prijemom ustvarjanja ulične-

ga gledališča. Leto poprej je gosti-

la artiste iz Kirgizije in Bolgarije, 

tokrat je na obisk prišla skupina 

Hash iz Irana.

Maribor je dobil svoja Živa dvo-

rišča – projekt, ki danes skrbi za 

kulturni utrip starih dvorišč in nji-

hovih prebivalcev v središču mesta 

skozi vse leto. 

S Poljan smo se preselili na Prule, 

na Gostijo kultur. Tako se je pro-

gram Ane Desetnice v Ljubljani 

raztegnil vse od Špice do novega  

Mesarskega mostu. Spektakli so 

se – glede na fi nančno stanje sicer 

razumljivo – umaknili s programa 

Ane Desetnice, a tisto, kar smo do-

bili v zameno, je bilo še bolje: po-

hodna predstava španske zasedbe 

Ens de nos je bila ganljiva in ne-

predvidljiva!

2001 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Po Mariboru, Ljubljani in Murski 

Soboti je Ano Desetnico sprejela 

tudi Nova Gorica.

Gregor Butala je v Dnevniku 3. 7. 

2000 pod naslovom »Ko mesto po-

stane oder« zapisal:

»Obilica poulične gledališke za-

bave se je tako izkazala kot nad-

vse prodorna kulturna prireditev, s 

katero se po številu gledalcev verje-

tno ne more primerjati nobena dru-

ga. Živahen utrip, ki ga je v minu-

lih štirih dneh vdahnila mestu, kar 

kliče po ponovitvi; le upamo lahko, 

da se bo Ana Desetnica, ki s skro-

mnimi fi nančnimi sredstvi stopa po 

samostojni poti, vrnila tudi nasle-

dnje leto.«

Po začetkih organiziranja tujih ce-

stnih gledališč sredi osemdesetih 

let in po selekciji cestnogledališke-

ga programa na Festivalu Lent v 

Mariboru od sredine devetdesetih 

let naprej je Gledališče Ane Monro 

končno organiziralo prvi samostoj-

ni mednarodni festival cestnega gle-

dališča v Ljubljani, glavno fi nančno 

podporo pa je zagotovila Mestna 

občina Ljubljana. Organiziralo ga 

je z željo po spodbujanju in razvi-

janju cestnogledališke dejavnosti v 

Ljubljani in Sloveniji. 

V Mladini 6. 7. 1998 so pod naslovom 

»Ana dobrotnica« zapisali:

»Končno je prestolnica prišla do fe-

stivala pouličnih gledališč, festiva-

la, ki na tranzicijski dieti iz pehanja 

in televizije hirajoče meščane pita z 

umetnostjo, ne da bi opazili ali imeli 

kaj proti.«

2000

Ana Desetnica je dopolnila pet let. 

Kar je že spodbudna starost. In to-

krat se je lotila družbeno koristne 

naloge. Prvič je pripravila posebno 

delavnico – nenavadno nočno sreča-

nje z obsedenim stanjem fantastič-

nega mesta, v katerem so se sreče-

vale hiperrealne fi gure. Pisalo se je 

leto A.D. – Anno Demoni in kapi-

talistični svet je gradil strateške ur-

banistične transformacije … Je naše 

mesto danes kaj bolj prijazno ure-

jeno? Nenazadnje je na cesti veliko 

delavcev, željnih ustvarjanja ... 

2002

2003

1999

1998



mi nosovi, umetnimi plastičnimi skal-

pi … So vesoljci, ki prvič vse vidijo … So 

zaljubljeni pari, ki se kregajo in iščejo … 

So nori znanstveniki, ki raziskujejo …

Pride en večer, ko se postavi Wall 

of ideas … Veliki beli papirji se polnijo 

z njihovimi idejami za predstavo. Sle-

dijo predstavitve in glasovanja in izbor 

desetih najboljših, ki se v zadnjih dneh 

delavnice konkretno razvijejo ob naši 

pomoči in svetovanju. Sledi ogled obeh 

lokacij in na prvi lokaciji se izvede im-

provečer manjših predstav, in že te so 

fenomenalne, noro zabavne in čisto 

zares. In že je to zaključek. Prva pred-

stava je njihov krst, in kakšen krst je 

to bil … Deževalo na polno, kakor je le 

moglo … A oni odločni in strastni in mi 

ponosni … Občinstva precej in vztraja 

z nami … Naslednji dan pa druga tež-

ka preizkušnja, ki ti jo lahko ponudi 

ulica … pasja vročina, asfalt segret do 

konca, ko legajo v horizontalo … Prvi 

festival pouličnega gledališča v Ukraji-

ni. Spored je ponujal veliko otvoritveno 

predstavo s stoli, krasno instalacijo in 

improvizacijo »ljudi vrat« s kljukami v 

rokah, restavracijo Spasiva, ki pride in 

izgine v nič, Izgubljenega rudarja, eki-

po Sounds of the streets, navidezne no-

vinarje in televizijce, Veliko operacijo 

TV in še in še …

Bilo je veliko kamer, dala sem šte-

vilne intervjuje, spraševali so me vse 

od a do ž in potem podelitev diplom 

ob bobnih, vriskanju, ploskanju in sol-

zah  …  Diploma, umeten nos, objem 

in poljub od vsakega od nas … Čas je. 

Cmok imam v grlu, vlažne oči, vsi tre-

petamo. Noro, kako se navežeš. Kaj naj 

rečem o njih!? Kot pedagog si nekaj ta-

kega lahko samo želiš. Lačni, sestrada-

ni, odprti, nori, polni energije, ljubeči, 

iskreni, humani, zabavni, skromni, želj-

ni … Težko je ubesediti, kaj smo začutili 

in doživljali … Vse, kar človek napiše, 

ne more pokriti intenzivnosti in resnič-

nosti vseh dejanj in emocij … Ostajajo z 

menoj v srcu, duši in telesu in domov 

sem prišla popolnoma drugačna, spre-

menjen človek, hvaležno bitje za eno 

najlepših izkušenj v svojem življenju … 

šimi uličarji … Polna zajtrkovalnica … 31 

ljudi … Prihajamo po stopnicah, v nas 

se usmerijo zvedave oči, obrazi so pol-

ni pričakovanja in v prostoru kar utri-

pa od energije. Aplavz. Že na začetku? 

Kako drugače. Ponavadi sem vesela, če 

ga dobimo vsaj po predstavi in ni zgolj 

vljudnostne narave v smeri dva ploska in 

pol, ujeta v dlaneh. 

Za tri dni gremo v Tur Bazo v nara-

vo. En tuš z mrzlo vodo sredi gozda, stra-

nišča za počepnit na hribu sredi vročine 

in muhe so imele ves čas zabavo. Kuha-

jo nam njihove mame in naj rečem, da 

je hrana noro dobra in da vsi hranjenje 

blazno resno jemljejo. Fantje so vsi v eni 

sobi na starih železnih posteljah, punce 

razdelijo v manjše sobe, midve z Michelle 

dobiva apartmaje de lux. To recimo po-

meni, da je moja soba brez kljuke na vra-

tih, notri pa en res star kavč in je to to. 

Gremo se igro, da vsi napišemo svo-

ja imena in vsak izvleče po eno ime in 

se gre pozanimat o tem človeku in ga 

kasneje predstavi. Polovica jih ne govo-

ri angleško, zraven imamo dva tolmača, 

kasneje pa vsi govorimo malo po vse in 

nadomeščamo razhajanja z gestami in 

fi zično interakcijo. Prvi klas učim na na 

pol zaraščenem igrišču za odbojko. Iz-

vajamo jogo, da se povežemo in preklo-

pimo na skupno frekvenco. Craig dela 

zanimive vaje povezovanja med njimi, 

ko se gibajo, držeč dve paličici s koni-

cami prstov, in še številne druge vaje, 

Michelle body percussion, Goro pa ima 

zvečer predavanje in predvaja video-

posnetke različnih predstav. Kasneje 

se mladina razvname in igra na števil-

ne inštrumente, poje in pleše. Lepo je. 

Skromno, izolacija od zunanjega sveta, 

zelo posebno in preprosto lepo.

Potem nas pot pelje nazaj. Začne se 

resno delo. Vsako jutro vodim skupno 

ogrevanje, kjer raziskujemo gibalno 

improvizacijo, partnering, medseboj-

ne stike, ples, telesa, prostor in še in še. 

Kmalu začneva z Michelle pripravljati 

veliko otvoritveno točko, ki bo pove-

zala vse udeležence. Modri stoli so naš 

glavni objekt. Goro in Craig jih pelje-

ta med ljudi. V belih plaščih, z umetni-

Gremo na celonočni vlak spalnik. 

Na peronu stoji visoka modra pošast z 

zelo vertikalnimi stopnicami, imamo 

malo časa za vkrcanje in gori vročina in 

okna, ki se ne dajo odpreti, ozka ležišča, 

pravi čaj in številne ure do jutra. Budni-

ca ob petih in prispemo v Krivy Rih oz. 

Krivi Rog. Tam nas čaka Julij Morozov, 

eden od vodij nevladne mladinske or-

ganizacije Shelter Plus, ki je stopila v 

tandem z gledališčem Ane Monro.

Sredi ničesar. Najdaljše mesto na 

svetu. 120 km. Revščina. Rudniki. Ve-

liko droge in alkohola, malo alternativ 

za karkoli drugega. Stojimo pred veli-

ko hišo, ki je bila včasih vrtec in jo je 

družina Morozov spremenila v zatoči-

šče številnih mladih. To bo naš dom v 

Dnevniški zapis 

B
il je ponedeljek, 30. april, in v is-

tem dnevu sem sedela na avto-

busu iz Kranja do Ljubljane, se 

peljala s kombijem do letališča Venice 

Treviso, letela z letalom do Kijeva in ob 

enih ponoči sedla v avto do našega pr-

vega prenočišča. Druga ura, drug jezik, 

druga pisava, drugo vzdušje in začetni 

kulturni šok. Skromne sobice, miniatu-

ren zajtrk in črno obarvana voda v vlogi 

kave. Jutro prinese presenetljivo vročino, 

ko tovorimo potovalke do postaje za av-

tobus oziroma maršrutko. Razpadajoče 

ceste, visoki bloki s hecnimi imeni hru-

ščevka, stalinka in podobno … Različne 

oblike gradnje glede na režim takratne-

ga časa … Busi mali in noro polni ljudi, 

rumeni, zavore škripajo, vožnja je divja. 

Opazimo hecno navado, ko ljudje vstopa-

jo na zadnjih vratih in podajajo svoj denar 

naprej do voznika in naročajo, za koliko 

oseb plačujejo, kasneje pa se jim drobiž 

vrača po isti poti nazaj in dejansko pride 

do lastnika. S seboj imamo Anjo, ki govo-

ri odlično angleško, jo pa že zelo kmalu 

neka gospa srdito napade, da smo ja v jav-

nem prostoru in naj ne govori tako glasno. 

Ob zajtrku sva se z Michele že uči-

li številne ruske in ukrajinske besede. 

Ogledamo si del Kijeva, pijemo kavo 

leže na travi v parku, privoščimo si 

odlično kosilo in takoj ugotovim, da je 

ekipa fantastična. Craig iz Belgije, Mi-

chelle iz Italije, jaz in Goro iz Sloveni-

je. Kmalu se nam pridružijo udeleženci 

EU Tea, Manca, Aurora in Juri.

Moja Ukrajina

15. Ano Desetnico podpirajo:

Podprite nas tudi vi in postanite del Anine družine!

prihajajočih desetih dnevih. Moji klasi 

bodo zunaj pod šotorom, kjer je hecno 

nogometno igrišče, polno malih drob-

cev črne gume, ki se bodo v neskončnost 

lepili na naša prepotena telesa in obraze. 

Craig in Goro bosta nekatere klase učila 

na bližnji šoli v telovadnici, vsi pa bomo 

zelo kmalu začeli delati aktivno na uli-

cah tega velikega mesta. 

Hecno mesto. Recimo, vmes se pe-

lješ z avtom in itak se nihče ne priveže 

in tudi črte na cestah so bolj za okras. 

In potem kar naenkrat kopica pasov 

in taka širina, da se zmedeš. In skoraj 

nič avtomobilov. Julij nam razloži, da je 

bilo narejeno tako, da lahko v primeru 

nuje ali vojne tu pristanejo letala. Ok. 

Prvi dan. Čas je, da se srečamo z na-

Vita Osojnik
plesalka, koreografi nja in mentorica
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Spoštovani obiskovalci 
festivalov in ljubitelji 
uli]nega gledališ]a, 

]e ste z delom, ki ga opravljamo 
v Gledališ]u Ane Monro,  zado-
voljni, vas vabimo, da tudi sami 
postanete Anini prijatelji in nas 
podprete. Najlažje to storite tako, 
da nam namenite del svoje do-
hodnine. 
Vas to ne stane ni], nam pa na 
ta na]in zbrana sredstva omo-
go]ajo, da se lotevamo vedno 
novih projektov.

Vse informacije o donaciji dobite 
na spletni strani 
http://www.dobrodelen.si/


