
Spomini na gostovanja, na katerih
sem bil z Gledališčem Ane Monro, so se-
stavljeni iz slik, izsekov, trenutkov in
atmosfer dogodkov, ki so seveda v
mojem spominu skadrirani čisto po
moje.

Že prvo resno mednarodno gostova-
nje, ki sem se ga udeležil kot novope-
čeni član GAM, predstava Cirkus
Kansky na festivalu v Geri leta 1991, je
bilo burno. V Gero, komaj kratek čas
bivše vzhodnonemško mesto, smo se
odpravili dan pred razglasitvijo samo-
stojnosti Slovenije. Roza je celo dal ob-
javiti droben oglas, v katerem GAM želi
državljanom Slovenije srečno osamos-
vojitev. Šok je bil popoln, ko je dan po
tistem, ko smo prišli v Gero, med vajo v
parku, kjer smo igrali, pristopil k nam
eden od organizatorjev in nam povedal,
da je pri nas vojna. Buljili smo v TV-
ekran z odprtimi usti in z grozo sprem-
ljali posnetke iz Slovenije. V azilu, domu
za otroke brez družin, po domače siro-
tišnici, kjer so nam po koncu festivala
uredili začasno bivanje, smo zajtrke,
obilne pladnje mesnin, salam in klobas,
potem odslužili s kratko ad hoc pred-
stavo za otroke. 

Na gostovanje v Brno s predstavo
San Remo, tam nekje v zgodnjih devet-
desetih, sva se z Natašo odpravila dan
za drugimi, z lastnim avtom, po Nata-
šini predstavi v Drami. Na notranjo
stran vetrobranskega stekla sem prilepil
fotografijo Gigliole Cinquetti in zaradi
tega sva imela na češko-slovaški meji
ker nekaj težav in sva izgubila kar nekaj
časa. Dobri stari socialistični cariniki so
si pač po svoje predstavljali nočno za-

bavo. Ker sva v Brno prispela zgodaj
zjutraj, sva nekaj uric oddremala kar v
avtu pred gledališčem, v katerem smo
igrali predstavo. Ko sem odprl oči, je
pred avtom stal parkiran kričeče vijoli-
čast mini bus, po splošnem vtisu, ki ga
je dajal, nekakšen potomec tistega iz
filma Ko to tamo peva. Z besedami
»Glej, glej, kakšne kante vozijo Čehi«
sem zbudil Natašo. Ko pa so se odprla
vrata vijolične kante, se iz njega niso iz-
kobacali nikakršni zaostali Čehi, pač pa
kar člani Ane Monro, ki so kanto najeli
kar v Sloveniji.

Ravno prejšnji teden sem izvedel,
da so na odpad odpeljali fička, ki smo ga
uporabljali v predstavi Piknik in s kate-
rim se je del ekipe vozil na gostovanja
Piknika po Sloveniji. Enkrat, niti ne
vem, katerega leta, nismo pa še bili v
EU, smo pred novim letom imeli Piknik
v Bovcu. Zapadlo je ogromno snega,
najkrajša pot v Bovec pa je čez prelaz
Predel. Žal mi je, da nisem videl fac ita-
lijanskega carinika, ko sta se po zasne-
ženi nespluženi gorski cesti kot dva
dobrovoljna duha iz goste beline v do-
brem starem fičaku pojavila Žiga in
Djerdjo.

Sem si pa podobno trapaste face po-
licajev ogledal, ko smo taistega fička na
prikolici vlekli na gostovanje v Lvov, v
Ukrajino. Ker si je vsak policaj hotel po-
bliže ogledati to čudo na prikolici, so
nas ustavljali kot po tekočem traku in
nas zadrževali, kjer se je le dalo. Tudi na
ukrajinski meji smo šele po šestih urah
čakanja na odstavnem pasu skapirali, da
brez mastne podkupnine ni ugodnega
izida srečanja s policaji in cariniki. Tako
smo obogateni s to izkušnjo pri po-
vratku za prestop ukrajinske meje pora-
bili natanko tri minute, saj smo policaju
brez težav odstopili napihljiv otroški
čolniček, ki smo ga uporabljali v pred-
stavi in ki se mu je zdel odlična trofeja.

Na večino gostovanj po Evropi smo
se vozili s kombijem ali letalom. Ko smo
po znamenitem 11. septembru, takoj po
napadu na newyorška dvojčka, zgodaj
zjutraj leteli iz Benetk na festival v Tar-
rego v Španiji, so bila vsa evropska leta-
lišča v stanju kaotične panike, policija in

varnostniki, specialni agenti in policisti
v civilu so begali po letališčih in vsakega
bradatega potnika sumili, da je terorist.
Ker pa je neobritost modni trend članov
GAM, smo takoj padli v oči našpičenim
in naoljenim italijanskim šerifom. Tudi
to, da smo v ročni prtljagi imeli rekvi-
zite za Piknik, kot so bili kitarski kov-
ček, v katerem je bila sestavljiva lovska
puška, nekaj razstreliva, s katerim smo
v Pikniku razstrelili gumijasto kuro, in
nekaj priročne pirotehnike, je mogoče
malce pomagalo, da smo prišli na letalo
šele s sedemurno zamudo. Še najbolj je
Italijane begal kovček s plastičnimi vod-
nimi pištolami, ki so ga na Metino
grozo, ki ja bila zadolžena zanj, hoteli v
betonskem bunkerju preprosto razstre-
liti. 

Leteli smo preko Pariza, kjer so ne-
skončne vrste potnikov kontrolirali ši-
rokopleči agenti FBI. Ker pa je Žiga
močno prizadela krivica, da mora stati v
vrsti z ostalimi, je kar mimo vrste suve-
reno prikorakal do agenta omare in mu
pod nos pomahal s svojo delavsko knji-
žico, ki jo je kdove zakaj nosil s sabo.
Čeprav je knjižica brez kakršnekoli slike
in v častitljivi SMB barvi, je agent pon-
ižno pokleknil pred močjo diplomat-
skega potnega lista, kot mu ga je
predstavil novopečeni veleposlanik Sak-
sida, in ga je brez vprašanj in pregleda
spustil skozi kontrolo.

Takih in podobnih dogodivščin je še
veliko, in če je Gledališče Ane Monro ce-
stno gledališče, je dokumentarni film
njegovih gostovanj gotovo road movie.

MEDNARODNI FESTIVAL ULICNEGA GLEDALIŠCA
INTERNATIONAL STREET THEATRE FESTIVAL

ANA DESETNICA
ŠT. VI, POLETNA KOLEKCIJA ČASOPIS ZA ULIČNO UMETNOST

UVODNIK:
ORIENT
Piše: Goro Osojnik, vodja Gledališča Ane Monro

POT PO SPOMINIH
Piše: Primož Ekart, član Gledališča Ane Monro

Ali po staroslovensko Jutrovo – dežele, ki so v naših predstavah ostale od časov
pravljic iz Tisoč in ene noči. Po nekaj zelo uspešnih gostovanjih Gledališča Ane
Monro s predstavo Zlati osel na Bližnjem in Srednjem vzhodu – zadnjega, v Iranu, je
v Mladini odlično opisal Primož Ekart – pa je tako dojemanje postavljeno na laž.
Vsaj zame osebno. V resnici so vse te starodavne dežele izredno mlade in sodobne.
Po številu mladih ljudi, po načinu življenja, še bolj pa po energiji, ki jih preveva.
Kljub marsikje zelo negotovim političnim razmeram, ko se oblast starih in tudi
novih režimov krha in bliža koncu, je razpoloženje med prebivalci neverjetno. Vse
brsti in šumi od želje po znanju, po novem in drugačnem. Če karikiram, se to čuti
skoraj podobno kot zvok vuvuzel na svetovnem nogometnem prvenstvu v JAR.
Predvsem pri mladih, česar, presenetljivo, v naši visokorazviti in socialno občutljivi
Evropi že dolgo nisem doživel.

Ana Desetnica je zame živa programska struktura, ki se ves čas spreminja, išče
in predstavlja nove vsebine, lokacije ter načine, kako se povezati s prebivalci mest, v
katerih deluje. Tudi zato nadaljujemo projekt Gostija Poljane, ki smo ga v soseski
Poljane zastavili lani, a na nov, lokacijsko in vsebinsko bolj razgiban način. Letos v
Mariboru začenjamo nov projekt Živa dvorišča ki bo v središče postavil tamkajšnja
dvorišča, izredno zanimive in navdihujoče prostore, ki pa so večinoma v precej ža-
lostnem stanju, in vanje pripeljal novo življenje, umetniško in socialno. Tudi Plesna
noč, ki se je v Ljubljani že nekako izpela, bo letos zaživela tam.

Razmišljanje, kako Ano Desetnico tudi na mednarodni ravni podobno vpeti v
svet, je stalen proces v mojih mislih. In slika se počasi bistri – Ana Desetnica bo v
naslednjih letih poskusila postati to, kar Slovenija geografsko pravzaprav je, most
med Jutrovim, kjer sonce vzhaja, in zahodno Evropo, kjer že kar nekaj časa zahaja.
In tu, pri nas, bo prišlo do mešanja kultur, energij in ustvarjalnosti. Letos vam v po-
kušino ponujamo Macbethove blodnje iz Irana ter Risalni stroj iz Bolgarije, v nasled-
njih letih pa jih bo še več. In upam, da nam bo uspelo to sodelovanje in mešanje
nadgraditi z delavnicami, izobraževanji in podobnim in tako tudi pri nas začutiti
vrvenje, ki sem ga omenil na začetku …

Pa ne me narobe razumeti – če razmišljamo o prihodnosti, to še ne pomeni, da
zanemarjamo sedanjost. Začenja se novi Letni krog Ane Monro, z novo izdajo Ane
Desetnice, ki bo odlična. Pridite si jo pogledat in uživajte v predstavah in medseboj-
nem srečevanju, še vedno brez vstopnine. Letos znova tudi v Novi Gorici. Če bi radi
kaj pokomentirali, pa mi pošljite e-pismo na [goro.osojnik@gmail.com]. Če ne, pa se
vidimo na ulici …

ČOKOLADNA
VSTOPNINA

Čokoladna vstopnina je bila na
Ani Desetnici 2009 pravi uspeh. V
akciji se je nabralo za 1.400 €
bonov, kar bi pomenilo 1.400 sto-
gramskih čokolad. Podjetje Zvečevo
je to priredilo v različne pakete in
seveda dodalo še svoj delež, tako
da so skupaj dostavili kar 4.224 čo-
koladnih rezin Mond in 800 razli-
čnih stogramskih čokolad. Polovico
čokolad so dostavili v Mladinsko
zdravilišče in letovišče RKC Debeli
rtič, polovico pa v Sončno hišo Ka-
ritas v Portorož. Prav odziv vas obi-
skovalcev je bil motiv, da zbiranje
priboljškov nadaljujemo tudi v letu
2010. 

Podjetje Zvečevo bo v času Ane
Desetnice na ulice poslalo svoje ho-
stese, pri katerih boste, dragi obi-
skovalci, lahko za 1 € kupili bon v
obliki čokolade. Kupljeni bon/čoko-
lado nato vržete v za to pripra-
vljene škatle. Ker smo imeli lani
kar nekaj težav s čokolado, ki ste jo
prinesli sami od doma – poletna
vročina naredi svoje – vas prosimo,
da tokrat kupujete le čokoladne
bone, do katerih je vroče sonce pri-
jazno. In še najpomembnejša infor-
macija – po končanem festivalu bo
polovica čokolad odšla v roke Kari-
tasu, polovica pa Rdečemu križu
Slovenije. Hvala.

ANA PLAMENITA
petek, 12. november 2010
ognjeni ambienti na
Ljubljanskem gradu

Ideja o Ani Plameniti – jesenski uli-
čni akciji znotraj Letnega kroga Gleda-
lišča Ane Monro – izhaja iz občutkov,
vonjev in razpoloženj, ki jih v ljudeh
vzbuja ogenj. Pa naj bodo to prižgane
sveče ob dnevu mrtvih, razsvetljena
buča za noč čarovnic ali tisti izraziti
vonj dima, ki se vije od ognjišča. Lani
smo v sodelovanju z belgijskim umetni-
kom Gostom Van der krieknom in ude-
leženci mednarodne kreativne delavnice
na grajskem griču pripravili ognjene in-
stalacije, katerih rdeča nit je bila misel
»ogenj je v vseh nas«. Tokrat naj bi pri
ustvarjanju ambientov kreativne gosti-
telje navdihoval sam ljubljanski zmaj.



VITA OSOJNIK
Vita Osojnik, avtorica številnih celovečernih plesnih predstav doma in v tujini, je v preteklosti že sodelovala z Gledališčem

Ane Monro. Leta 2006 je s plesno skupino Mana in glasbeno skupino The Tide v okviru mednarodnega festivala uličnega gleda-
lišča Ana Desetnica pripravila improvizacijski performans gibalcev in glasbenikov s predpostavko dvoma o naključnosti dogod-
kov v javnem prostoru. Kot edina ženska je bila leta 2008 del plesnega ansambla v projektu Alhambra Kontejner, ki je nastal v
mednarodni koprodukciji (Slovenija, Belgija, Španija, Francija). Premiera predstave je bila prav na festivalu Ane Desetnice. Pred
dvema mesecema se je znova znašla na ulici. V okviru projekta Prešerna Ana – Go out and dance! je dodobra spremenila dina-
miko javnega prostora. Okoli sebe je zbrala večje število plesalcev, ki so z različnimi gibalnimi mehanizmi izkoriščali načela in
pravila delovanja množice. Prav množica ostaja tudi del njenega zanimanja pri predstavi MIZE-RABLJI, ki bo prvič predsta-
vljena na letošnji Ani Desetnici in je nastala v koprodukciji Gledališča Ane Monro.

Koreografi in tudi ulični ustvar-
jalci se v veliki meri izogibajo dela z
velikim številom ljudi – sama delaš
prav nasprotno … tvoje ekipe šte-
jejo tudi več kot 30 članov. Od kod
izhaja zanimanje za množico, delo
je v tem primeru veliko težje?

Za koreografa in pedagoga je delo z
velikim številom ljudi včasih dvorezen
meč. Množica je težko obvladljiva, to je
dejstvo. Vendar sama množico v svojih
predstavah obravnavam zelo specifično.
Moja ekipa je množica, množična, ven-
dar je v ustvarjalnem procesu po-
membna obravnava posameznika,
njegove individualne entitete. V tem
primeru delo z veliko ekipo ni kaotično,
kljub splošni prvi predstavi, da množica
predstavlja prav kaos. Končni produkt
mojih predstav pa ohranja individuum
posameznika, a hkrati izkorišča tudi vse
pozitivne učinke množice na občinstvo.
V prvi vrsti zagotovo izjemno moč ma-
nipulacije. Osebno so me vedno zani-
mali odnosi med posamezniki in prikaz
teh znotraj množične skupine je vedno
večji izziv kot na nasproti strani solisti-
čna osebna izpoved. 

Množica ima v večini primerov,
kot si dejala, hiter in izjemen mani-
pulativni učinek, čredni nagon je
močan. Kje pa sama vidiš nevarno-
sti postavitve množice v javni pro-
stor?

Vsaka taka množica kreira ek-
stremno moč in energijo … to včasih
povzroča celo preveliko ekstatičnost po-
sameznikov v njej. Zato ta množica kaj
hitro lahko uide izpod nadzora vodji in
ideji ter začne živeti svoje življenje. Po-
stavitev množice v javni prostor pa
zame odpira zgolj dve vprašanji: ali
želim, da se množica infiltrira v javni
prostor ali da znotraj njega jasno ostaja
vnaprej prepoznavna skupina perfor-
merjev, ločena od mimoidočih.

Značilnost tvojih projektov je
tudi okupiranje gledalcev z zelo ve-
liko količino informacij … Kako v
takšni kvantiteti gledalec prepozna
celoto, ključno misel? Jo sploh
mora?

Vsak moj koncept ima ključno
misel, a informacije, povezane z njo,
dajem gledalcu vedno v razmislek in ne
kot ultimativno edino možno izjavo/za-
ključek. Kot gledalec moraš sprejeti
odločitev, kaj boš videl in čemu se boš
odpovedal. Velika količina informacij je
povezana tudi z vsakdanjim življenjem
– tudi tu posameznik dnevno sprejema
odločitve, čemu bo namenil svojo po-
zornost. Osebno pa mi je količina infor-
macij, ki smo ji izpostavljeni, zelo
relativna – nekdo potrebuje več, drugi
funkcionira izrazito selektivno. Na
koncu je vsaka stvar le predmet osebne
interpretacije. 

Sama imaš zdaj že kar nekaj iz-
kušenj z delom za ulico. Kaj je tisto,
kar tebe vedno prevzame na odpr-
tem prostoru?

Ulica mi omogoča, da s svojimi pro-
jekti dosežem nove ljudi, dobim nov,
drugačen »feedback«, kar meni predsta-
vlja nujno potreben izziv za osebno rast

in rast moje ustvarjalnosti. Na ulici
imam možnost doseči občinstvo, ki se
sicer, predvsem zaradi strahu pred ne-
znanim, izogiba srečanju s sodobno
umetnostjo. Tisto, kar me še posebej fa-
scinira na ulici, pa je sama specifika pro-
stora, ki se odpira kot vedno drugačna
scenografija.

Kje si črpala idejo za MIZE-RA-
BLJI?

Ideja, koncept je v meni vrel, rasel
dlje časa … Potem pa sem se čisto na-
ključno srečala s študijo dr. Ksenije Vid-
mar Horvat, ki govori o psihologiji
množic, in to je na koncu tudi prevesilo
tehtnico. Osnovna ideja projekta MIZE-
RABLJI je ta, da vzamemo vsakdanji
objekt, vsakdanjo situacijo, gestikula-
cijo … skratka podobe, prepoznane in
znane vsakemu očesu, človeku, ter jim
nato zaradi velike mase in spremenjene
vsebine damo popolnoma drug značaj.

Predstava MIZE-RABLJI ima še
eno zanimivo značilnost – naenkrat
si jo lahko ogleda le določeno šte-
vilo ljudi. Omejitev prostora, na
neki način zelo netipično za ulico …

To omejitev čisto preprosto nare-
kuje specifična kompozicija objektov v
predstavi … Sama kompozicija pa pred-
videva možnost osebnega odnosa, mož-
nost povezave enega akterja z enim
opazovalcem – prav tovrstna manipula-
cija me najbolj zanima.

KD PRIDEN MOŽIC
Na letošnji Ani Desetnici bo prikazana še ena predstava, pri kateri je kot kopro-

ducent sodelovalo Gledališče Ane Monro. KD Priden možic že več let skrbi za ulične
akcije in vsesplošno gledališko ponudbo v Kamniku. Mi smo se pogovarjali z go-
nilno silo društva Goranom Završnikom.

V Kamniku ste na področju uli-
čnega gledališča zelo aktivni, to-
kratna, vaša zadnja stvaritev, ki
sliši na ime Boh, pa je ne le vsebin-
sko/konceptualno, pač pa tudi teh-
nično kar zahtevna ulična
produkcija … Kako ste se lotili pri-
prav nanjo?

Predvsem smo že na začetku pro-
jekta pridobili celo paleto sodelavcev, ki
se tako ali drugače odlikujejo s svojo
prodornostjo ali pojavnostjo na naši
uprizoritveni sceni ali pa imajo za tak-
šen spektakel preprosto »dovolj jajc«.
Tako smo h koprodukciji pridobili tudi
Gledališče Ane Monro. Zgodba pa je pri-
šla sama od sebe, trije, štirje zaporedni
ogledi dnevnoinformativnih oddaj so
bili dovolj ...

Kako hvaležna je »verska« tema-
tika za humorno predstavitev na
ulici?

Kdo pravi, da je humorna. Stvar je
prekleto resna. Bog odhaja nazaj gor,
zapušča ljudi, oni pa to le občudujoče
opazujejo in na koncu celo ploskajo. Se-
veda, vmesni prizori so prežeti s situa-
cijskim humorjem. Ampak cerkev zna
biti itak en velik hec, kajne.

Ulično gledališče v veliki meri
zabava, tudi resne teme so predsta-
vljene na humoren način, »težke«,
resne predstave so v manjšini … je
ulica res bolj primerna za komedijo
kot za tragedijo?

Verjetno je komedija bolj primerna,
da gledalci ostanejo. Vsaj na prvo žogo.
A če je narejena slabo, ji to, da je na pa-
pirju komedija, ne bo prav nič pomagalo. 

Javni odprti prostor (ulica) ima
svoje prednosti in svoje omejitve …
Kaj je tisto, kar tebe osebno privlači
na njem? 

To, da pokažemo ljudem, še posebej
tistim, ki ne zaidejo v gledališča, nekaj
posebnega, nekaj, kar jim naredi tisti
trenutek v dnevu poseben. In seveda
nepredvidljivost prostora, zapleti z živ-
čnimi vozniki, občutljivimi babicami in
hitrimi mestnimi kolesarji, ki jim ru-
šimo ustaljene poti gibanja.

Še nekaj besed o Ani Desetnici v
Kamniku za konec. Ulično gleda-
lišče je zadnja leta postalo stalnica
v Kamniku … Je občinstvo še mi-
moidoče ali postaja namensko
zbrano? Kako poteka »izobraževa-
nje« občinstva v Kamniku na po-
dročju uličnega ustvarjanja?

Kamnik ima veliko srečo, da se je v
zadnjih letih vanj priselilo kup razme-
roma mladih ljudi, ki so iz prejšnjih
okolij ter seveda medštudijske Ljubljane
navajeni pestrega festivalskega, torej
tudi zunanjega dogajanja. Zato lahko v
našem sicer še vedno malce zaspanem
podalpskem mestecu govorimo o vedno
večjem zanimanju za ulično gledališče,
pa tudi za improvizacijo, stend up in
podobne urbane gledališke prakse.

Lani smo zastavili nekaj dolgoro-
čnih smernic razvoja festivala, ki jih že-
limo uresničevati še naprej. Prvo
poslanstvo Ane Desetnice je tako pro-
storska in socialna umestitev festivala v
mestno okolje. Tudi tokrat bomo pred-
stavili nekatera nova prizorišča,

kjer doslej niste bili vajeni uličnih akcij,
nadaljujemo tudi željo podiranja meja
strogega mestnega središča. S projek-
tom Gostija Poljane se tudi tokrat vra-
čamo na Poljane. Podobno zgodbo
razvijamo tudi na Ani Desetnici na
Lentu, v Mariboru bomo namreč poskr-

beli za oživitev nekaterih starih dvorišč
– danes zapuščenih, nekdaj pa polnih
družabnega življenja. A upamo, da bo
projekt Živa dvorišča tem javnim pro-
storom v središču mesta vrnil nekdanjo
družbeno noto.

Skrb za podmladek uličnega gleda-
lišča pri Gledališču Ane Monro uresni-
čujemo v okviru Šugle – prve šole
uličnega gledališča pri nas. Lani je dvo-
letno izobraževanje zaključila prva ge-
neracija, tokrat se na festivalu prvič
predstavlja že druga generacija (Šugla
II s predstavo Mesto). Prav tako nada-
ljujemo projekt Cirkus Kansky. Lani
so se mladi ulični artisti iz različnih
držav zbrali v Argentinskem parku in
pripravili predstavo Postaja Kansky,
letos bo njihovo druženje namenjeno
pripravi zaključne povorke, ki bo pote-

kala zadnji dan festivala na Poljanah.
Ana Desetnica je močno vpeta tudi

v mednarodno okolje. Kot posebno na-
logo smo si zadali, da damo v Evropi
tudi priložnost predstavitve vzhodne
kulture uličnega ustvarjanja. Pogledova-
nje proti vzhodu je zagotovo spodbudilo
tudi gostovanje Gledališča Ane Monro s
predstavo Zlati Osel v Erevanu in Tehe-
ranu. Lani je Ana Desetnica tako gostila

artiste iz Kirgizije in Bolgarije, tokrat v
Slovenijo prihajata skupina Hash s
predstavo Macbethove blodnje (Iran)
ter skupina Subhuman theatre s po-
hodno predstavo Risalni stroj (Bolga-
rija).

Gledališče Ane Monro že vrsto let
uspešno deluje tudi kot producentska
hiša. Na letošnji Ani Desetnici bomo
prvič videli dve predstavi, pri katerih je
gledališče sodelovalo kot koproducent.
V mesto se vrača Kranjčanka Vita
Osojnik s svojo ekipo, ki bo predstavila
gibalno predstavo, ki v ospredje posta-
vlja problematiko množic (MIZE-RA-
BLJI). V sodelovanju z društvom KD
Priden možic iz Kamnika pa bo na
ulico stopil sam Boh.

BOH
V svetu, kjer se upošteva vsaka

želja, se gospod Bog odloči, da bo
mirno in kar se da neopazno zapu-
stil Zemljo, ljudi, živali in rastline
na njej. A zaradi nedoslednosti v
organizaciji tega poslednjega vne-
bovzetja Bog in njegovi trije kralji
naletijo na navdušeno množico,
obenem pa se ukvarjajo z obilico
tehničnih težav. Predstava, ki na
kocko postavi odnos med Bogom in
človekom, se konča v dimu in ognju
nekje na pol poti med zemljo in ne-
besi ...

MIZE-RABLJI
Pri množici ni pomembno, kak-

šni so njeni posamezniki, njihove
sposobnosti in inteligenca, kajti ko
ti raznoliki posamezniki prestopijo
v krog množice, privzamejo kole-
ktivno dušo, ki spremeni njihovo
delovanje, mišljenje in čutenje.
Množica je organizem, ki vase po-
srka posameznika in njegovo indi-
vidualnost, sproži njegovo
preobrazbo, da ta deluje popol-
noma drugače, kot kadar deluje
osamljeno. Množice so impulzivne,
prevzema jih občutek neprema-
gljive moči, usahne pa jim vsak ob-
čutek odgovornosti. Zdi se, da se
posameznik z množico okuži, saj
vstopi v nekakšno hipnotično sta-
nje, ko se svojih dejanj niti ne za-
veda več. Množica ne loči med
resničnim in lažnim svetom, ki ga
snuje, obenem pa se zaveda svoje
moči, je netolerantna in slepo sledi
avtoriteti.

13. ANA DESETNICA
mednarodni festival uličnega gledališča
Ljubljana, od 1. do 4. julija 2010

Lani se nam je zapisalo: »Ana Desetnica je priboljšek mestnemu življenju.« Medtem
ko odštevamo dneve do začetka že 13. izvedbe mednarodnega festivala uličnega gledališča
Ana Desetnica, se ta stavek znova prikrade v misli … Vroče poletje, polne ljubljanske
ulice, sproščeno, včasih skoraj lenobno posedanje na trgih prekinejo glasni, zabavni, vča-
sih celo neotesani ulični artisti z vsega sveta … mešanje kultur, idej in na tisoče zgodb v
štirih festivalskih dneh Ljubljano prikaže v novi luči.



Poljane niso ljubljanska četrt, ki bi v
sebi nosila cel kup urbanih mitov. Prebi-
valci pravijo, da tu ni bilo nesrečnih lju-
bezni in močnih junakov, radi pa
spomnijo na zanimivo oblikovan pro-
stor, ki ga to območje zavzema. Obdano
je namreč z vodo in tako imamo sredi
prestolnice pravi pravcati otok – otok
Poljane.

Prav otok in njegovih pet svetov bo
osrednja zgodba druge Gostije Poljane.
Domači aktivisti se letos že bolje po-
znajo med seboj in tudi vedo, kaj priča-
kovati od prve julijske nedelje. In ravno
ta sproščenost rojeva nove ideje in z ve-

seljem medse sprejema nove prebivalce
otoka, ki se bodo prek elementov –
vode, zraka, zemlje in ognja – srečevali
z zmesjo dejavnosti domačinov in
umetnostjo festivala Ana Desetnica.

Tako si boste lahko obiskovalci ra-
zgibali pamet in telo na različnih aktiv-
nostih, ki jih ponuja poljanska
družabna srenja. Preizkusili se boste
lahko na primer v vrvohodstvu, se po-
merili v družabnih igrah in namiznem
tenisu, si natisnili kaj zanimivega na
majčko, izmerili krvni sladkor in na
koncu še prebrali kakšno dobro knjigo,
medtem ko bodo vaši otroci risali po sli-

karskih platnih. Vmes pa si boste se-
veda napasli oči na različnih uličnih
predstavah, vse skupaj pa zaključili s
sprehodom po poljanskih ulicah z dru-
žino Kansky.

Naj vas ne bo strah – na otoku Po-
ljane se nikakor ne boste počutili kot iz-
gubljeni brodolomec. 

BURNT OUT PUNKS
Brazgotine, mehurji in opekline, otvoritvena predstava 13. Ane Desetnice

VOALA PROJECT
Voala, veliki spektakel 13. Ane Desetnice

ANA DESETNICA V LJUBLJANI (1.–4. 7. 2010), več na www.anamonro.org
ANA DESETNICA V MARIBORU (5.–10. 7. 2010), več na lent.slovenija.net

ANA DESETNICA V KAMNIKU
3. 7. ob 10.00 Šutna, Theater Leela (AVT): Show bizarr klovnada
3. 7. ob 11.00 Šutna, Les Goulus (FRA): Konjeniki pohodna predstava
3. 7. ob 22.00 na bazenu, Hash (IRA): Macbetove blodnje ulična predstava
Ano Desetnico v Kamniku organizira KD Priden možic.

POLETJE V CELJU, KNEŽJEM MESTU
(predstave Ane Desetnice bodo na Mestni plaži)
1. 7. ob 20.00 Theater Leela (AVT): Show bizarr klovnada
4. 7. ob 11.00 Marco Renz - Terenzio (ITA): DU & CICLO klovnada 
7. 7. ob 18.00 Les Goulus (FRA): Konjeniki pohodna predstava
10. 7. ob 11.00 Chat'Pître Compagnie (FRA/HRV): Luna Park ulični cirkus
Poletje v Celju organizira Zavod Celeia.

ANA DESETNICA V ŠOŠTANJU
7. 7. ob 19.00 Glavni trg, Marco Renz - Terenzio (ITA): DU & CICLO klovnada 
7. 7. ob 20.00 Glavni trg, Deados (ŠPA): Kamping plac ulični cirkus 
Ano Desetnico v Šoštanju organizira Zavod za Kulturo Šoštanj.

FESTIVAL ÀLA V CERKNEM
5. 7. ob 20.00 Glavni trg, Deados (ŠPA): Kamping plac ulični cirkus 
Festival ALA organizira Agencija LARS.

ANA DESETNICA V NOVI GORICI
8. 7. ob 21.30 travnik pred SNG, Voala project (ARG): Voala veliki spektakel
Ano Desetnico v Novi Gorici organizira SNG Nova Gorica.

POLETJE V BREŽICAH
Program bo potekal v avgustu.
Za podrobnosti spremljajte www.visitbrezice.com 
Poletje v Brežicah organizira Zavod za podjetništvo in turizem Brežice.

13. Ana Desetnica se bo odprla pun-
kovsko. Za to bo poskrbela osemčlanska
ekipa Burnt out punks s predstavo Bra-
zgotine, mehurji in opekline. Predstava
je enourni, s petrolejem prepojeni punk
cirkus. Najbolj izkušeni skandinavski
umetniki ognja razkazujejo svoj prefi-
njen občutek za čas in prepletanje. Me-

šanica ognjenega plesa, brutalne kome-
dije, akrobatike in klovnstva ne pusti
nikogar hladnega. Občinstvo zabava z
izrojenim humorjem, očara z lepimi ko-
reografijami in ga prevzema z očitnim
pomanjkanjem zdrave pameti. Vse to pa
spremljajo težki udarci ritmov najbolj
odbitega švedskega DJ-a.

Skupina Voala project iz Argentine
je scenskoeksperimentalna skupina, ki
za scenografijo uporablja kar nebo. Naj-
pomembnejša značilnost skupine so
zračne koreografije z varnostnimi na-
pravami, ki omogočajo razvoj zaplete-
nih kompozicij. Navdih črpajo iz skokov
s padalom in podvodnega baleta. Voala
project ustvarjajo slike v zraku z iz-
virno, močno in čutno glasbo v živo, ki
omogoča, da občinstvo doživi najlepša

čustva. Skupina praktično nima omeji-
tev zmogljivosti v odprtih prostorih. 

Zgodba predstave Voala gre nekako
takole: Štirje poslovneži obstanejo, ko
jim zapeljiva brezdomka ponudi rožo. S
tem jih povabi na potovanje, ki ga pre-
žemajo poezija, čarobnost in vrtogla-
vica. Njihova poslovna pot se zaradi
pozornosti, ki so jo naklonili brez-
domki, prelevi v nepozabno noč, polno
glasbe in zapeljevanja … 

DOBRODOŠLI NA OTOKU POLJANE
Piše: Juš Milčinski, vodja projekta Gostija Poljane

ŽIVA DVORIŠČA V MARIBORU
Piše: Katja Kos, producentka festivala Ana Desetnica v Mariboru

mariborske fasade skrivajo plodna dvorišča
od 7. do 9. 7. 2010 med 18.00 in 22.00

»Mestno jedro, ki ob večernem sprehodu odstre pogledu razsvetljena stanovanja, po-
nuja čisto drugačen vtis kot zvečer opustelo poslovno središče. Mesto, ki ohranja v svojem
jedru bivalne prostore, ostaja živo.« (Jerneja Ferlež, Mariborska dvorišča)

Nasprotno s prepričanjem, da se v
urbanih okoljih povečujejo osamljenost
posameznika, individualizem in površ-
nost medčloveških odnosov, nam češki
sociolog Musil prikaže mesto kot pro-
stor nastajanja novih neformalnih sku-
pin in nove emocionalnosti – mesto in
njegovi trgi, ulice ter dvorišča kot pro-
stor nove bližine (po J. Ferlež: Maribor-
ska dvorišča). In te skupine, to bližino
najlažje začutimo in okusimo na mes-
tnih trgih, soseskah, dvoriščih. Poseb-
nost Maribora je, da je ves prepleten z
dvorišči – stare meščanske hiše in novi
bloki v svojem nedrju skrivajo dvorišča.
Nekatera so čarobna – zasajena z li-
čnimi sadovnjaki, ki nudijo zatočišče
poleti, druga so zapuščena ali pa zazi-
dana z garažami. Mariborska dvorišča
so nekdaj že bila žarišče socialnega in
tudi ekonomskega življenja v mestu. Na
dvorišču so imele prostor razne obrti –
čevljarstvo, krojaštvo, celo hlevi s konji
so našli svoj prostor, hkrati pa so bila
dvorišča razširjen bivalni prostor za ste-
panje preprog, klepet in posedanje s so-
sedi, pralnica, peskovnik otrok iz
soseske, prostor za popravljanje, vrti-
čkanje (viri: etnološka publikacija Janje
Ferlež Mariborska dvorišča in dokumen-
tarec Mariborska dvorišča režiserja Bo-
jana Laboviča). Dvorišča so prostor
spajanja zasebnega z javnim, prostor
iskrenosti in obrekovanja. 

Zadnjih nekaj desetletij pa dvorišča
samevajo, če že ne celo propadajo. Ve-
lika večina jih je še vedno prosto do-
stopnih z ulice, in tudi če jih zapirajo
vrata, so ta odklenjena in človeka kar

vabijo, da vstopi. Na marsikaterem od
njih so še zdaj ostanki trgovske žilice
prebivalcev – manjše trgovinice in
obrtne delavnice. A še danes se takoj, ko
se človek pojavi na dvorišču, z oken ali
vrat pojavijo prebivalci in z njimi se kaj
hitro lahko zapleteš v pogovor in izveš,
kdo so, kaj počnejo, kdo je zgradil hišo…
Skratka, tudi tujec še vedno naleti prej
na gostoljubnost in družabnost kot pa
na pazljivost in ogroženost.

Zato festival uličnega gledališča Ana
Desetnica v Mariboru svojemu poslan-
stvu oživljanja trgov in ulic dodaja letos
nov cilj – oživljanje mariborskih dvo-
rišč. Na izbranih dvoriščih, skritih za fa-
sadami gosposkih hiš v središču
Maribora, želimo ponuditi stanovalcem
in obiskovalcem prostor in čas za druže-
nje ter skupaj z mariborskimi in dru-
gimi ustvarjalci zagotoviti tisto
sproščeno vzdušje, ki bo prebudilo zelo
pomemben, vendar žal pozabljen pro-
stor, ki ga delimo z bližjimi ljudmi – na-
šimi sosedi. 

V treh dneh bomo na skupno 5 dvo-
riščih stanovalcem in obiskovalcem po-
magali spreminjati dvorišče v travnik in
se učili izdelovati nenavadne stvari iz
filca pod mentorstvom Hane Mačko-
všek Šloser, Mojca Sajko bo v najmlajših
prebudila kreativnost in jih naučila iz-
delovati lutke, z Natašo Berk bomo me-
njavali v omarah pozabljene obleke, se
navduševali nad žarom mojstra umet-
nega kovaštva Mihe Krištofa, spozna-
vali skrivnosti fotografije z Matejem
Modrinjakom ter odkrivali bogastvo
mariborske legende Dragiše Modri-

njaka. Dvorišča nam bodo pomagali s
svojimi deli oživljati trobilni kvartet
mariborskega brassbanda, Lutkovno
gledališče Maribor, Gregor Prah in di-
jaki Prve in Druge gimnazije Maribor
pod mentorstvom Natalije Rojc Črnčec,
Zdravko Kokanovič, Društvo nemško
govorečih žena, Zavod Udarnik, Tin
Grabnar in Moment, gledališko društvo
Mariborska kulturnoumetniška inicia-
tiva, Banda Ferdamana, Saltimbanko,
Mladinska knjiga Maribor ter seveda
Perola Regina, Deados, Teater Leela,
Marco Renz in Bimbo Teater. Vse skupaj
pa bo konceptualno zaokroženo s pro-
jekcijo dokumentarca Bojana Laboviča
Mariborska dvorišča 

Praznik dvorišč bomo zaključili s
piknikom – in kdo bo zaupal najboljši
recept?!

Cilj: Prebuditi dvorišča in jih
znova zastaviti kot prijeten prostor
druženja stanovalcev. Da zaprte
vrtičke združimo v prijetna odprta
dvorišča.

»Da ne bo tvoja duša opustošeno dvo-
rišče, prikliči kdaj otroški smeh, pogrickaj
smokije in čips.«

(Marko Grobler)

ANA DESETNICA V VAŠEM KRAJU
IN NJEGOVI OKOLICI
Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica je festival dveh mest,

Ljubljane in Maribora. Vse skupaj se je začelo prav v štajerski prestolnici leta
1996, ko sta Gledališče Ane Monro in Narodni dom Maribor v okviru festivala
Lent sploh prvič organizirala mednarodni festival uličnega gledališča. Dve leti
pozneje je festival prevzel ime Ana Desetnica in začel svoj pohod tudi po drugih
slovenskih krajih.

Tudi to poletje bo Ana Desetnica obiskala Ljubljano in Maribor, spremljali
pa jo boste lahko tudi v naslednjih slovenskih mestih:



Plesni studio Intakt je zavzel Čevljarski most. PTL v prijetnem ambientu pred Kiparnico . Družabna scena s salso, swingom in

latinskoameriškimi plesi.

Za konec je norveška televizija posnela še skupno koreografijo zbranih obiskovalcev, posnetek je bil nato

predvajan ob glasbenem izboru Eurosonga v Oslu.

Vita Osojnik je s svojo številčno ekipo povezala prizorišča Prešerne Ane in z vsako akcijo vzbudila pozornost.

HVALA ZA
PODPORO …

Spoštovani obiskovalci naših festiva-
lov in ljubitelji uličnega gledališča, če ste
z delom, ki ga opravljamo v Gledališču
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 nič, nam pa na ta način
zbrana sredstva omogočajo, da se lote-
vamo vedno novih projektov.

Lahko izpolnite spodnji obrazec in
ga pošljete na pristojno davčno upravo –
izpostavo, kjer imate stalno prebivališče,
ali pa obiščite našo spletno stran
www.anamonro.org in donacijo ure-
dite po elektronski poti.

NE ZAMUDITE:
POLETNI ULIČNI
FESTIVALI PO EVROPI

MERCANTIA
14.–18. 7. 2010
(Certaldo, Italija) 
www.mercantiacertaldo.it

CHALON DANS LA RUE
21.–25. 7. 2010
(Chalon sur Saone, Francija)
www.chalondanslarue.com

MIRAMIRO
17.–25. 7. 2009
(Gent, Belgija) 
www.miramiro.be 

SIRF – STOCKTON
INTERNATIONAL
RIVERSIDE FESTIVAL
28. 7.–1. 8. 2010
(Stockton, Anglija) 
www.sirf.co.uk 

LA STRADA
30. 7.–7. 8. 2009
(Gradec, Avstrija) 
www.lastrada.at 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
THEATRE DE RUE, AURILLAC
18.–21. 8. 2010
(Aurillac, Francija) 
www.aurillac.net 

ŠPANCIRFEST
20.–29. 8. 2010
(Varaždin, Hrvaška) 
www.spancirfest.com 

FIRA TARREGA
9.–12. 9. 2010
(Tarrega, Francija) 
www.firatarrega.com

Prva in druga generacija šuglarjev
sta se tokrat združili in skupaj smo se
odpravili na pot v Italijo, v mesto Forli,
kjer smo se med 18. in 28. junijem ude-
ležili projekta eu.ROF, mednarodne
mladinske ustvarjalne delavnice in iz-
menjave. Poleg nas in italijanskih udele-
žencev so bili na delavnici tudi mladi
artisti iz Belgije in skupaj smo pripravili
parado po ulicah Forlija. 

Pred izmenjavo v Forliju pa smo se
šuglarji (Šugla II: Rada Kikelj, Aljaž Kle-
menčič, Ana Klemenčič, Polona Prosen,
Tina Umer, Tea Vidmar; Šugla I: Katjuša
Kovačič, Manca Uršič in Urška Ličef)
ustavili še v Bologni in se v soboto, 19.
6., najprej aktivno udeležili parade v
sklopu festivala Paniculture. 

V okviru projekta eu.ROF smo bili
razdeljeni v tri skupine. Posamezne de-
lavnice smo vodili kar udeleženci pro-
jekta. Šuglarki Manca in Katjuša sta
prevzeli delavnico uličnogledališke
akrobatike, italijanska zasedba je vodila
delavnico klovnov, belgijska skupina pa
delavnico o izdelavi lutk. Prijetno spo-
znavno druženje in ustvarjanje na teh
omenjenih treh področjih smo kronali z
že omenjeno parado, katere tema je bila
strah pred neznanim. 

To medkulturno druženje pa bomo
nadaljevali tudi na paradi Cirkusa Kan-
sky, ki bo zaključila letošnjo Ano Dese-
tnico v Ljubljani, saj smo nanjo povabili
tudi nekaj udeležencev s projekta
eu.ROF.

ŠUGLA V ITALIJI
Piše: Urška Ličef, koordinatorka Šugle

PREŠERNO RAZPOLOŽENJE NA LJUBLJANSKIH ULICAH
29. aprila smo v Ljubljani s projek-

tom Prešerna Ana – Go out and dance!
skupaj z ostalim svetom praznovali sve-
tovni dan plesa. Na ljubljanskih ulicah
se je zbralo in zaplesalo okoli 2000 obi-
skovalcev. To edinstveno uspešno sode-
lovanje slovenskih plesnih ustanov,
društev in zavodov ter svobodnih umet-
nikov, ki v ospredje svojega izražanja
postavljajo gib, pa je hkrati lepa popo-
tnica za nadaljnji razvoj spomladih ple-
sno-gibalnih uličnih akcij.

Falsh mobi – nenapovedano, z navodili prek tranzistorja na 88.8. MHz, radioConi, so se na najbolj

nenavadnih mestih prestolnice začele dogajati čudne stvari …

ANA GLASNICA
časopis za ulično umetnost, junij 2010
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GLEDALIŠČE ANE MONRO PODPIRAJO:

PODPRITE NAS TUDI VI IN POSTANITE DEL ANINE DRUŽINE!


