
Ravnokar sva se s Petro Nartnik, našo producentko, vrnila s poti. Iz Guimarãesa, mesta, kjer
se je pred 900 leti rodila portugalska država in kjer sva predstavljala projekt Jambor Evrope. To je
popotni projekt, ki bo v letu 2012 povezal evropske kulturne prestolnice (EPK), aktualna Maribor
in Guimarães, bodoči Marseille in pretekle Bologno, Genovo, Madrid, Salamanco, Lizbono in
Porto. Projekt bo povezal prestolnice, predvsem pa njihove umetnike in prebivalce. Jambor Evrope
so na Portugalskem dobro sprejeli, celo mnogo bolje, kot smo lahko sanjali. 

Guimarães je turistično zelo zanimivo mesto s precej velikim obiskom, a gospodarsko naza-
duje, saj je tradicionalna tekstilna industrija tik pred izumrtjem. Zato so se odločili, da EPK izra-
bijo kot orodje, ki bo malo mesto preobrazilo v aktivnega igralca enaindvajsetega stoletja. Svojo
prihodnost pa, presenetljivo, vidijo v kulturi oziroma v njenem povezovanju z izobraževanjem,
tehnološkimi inovacijami in z ustrezno preobrazbo mesta. V tem procesu imata kultura v javnem
prostoru in z njo tudi ulično gledališče veliko težo.

In zakaj pišem o tem? Naša ciljna publika je aktivna populacija, tisti, za katere nekako velja,
da naj si pač svoje kulturne potrebe zadovoljujejo na trgu in si za obisk gledališča, kina pač kupijo
vstopnice. Res je, saj hodijo v službo in imajo denar. Pa vendarle slika ni tako ostra. Prepričan
sem, da z našimi aktivnostmi, z gledljivim, a zato nič manj kakovostnim gledališčem na ulici omo-
gočamo prav tem ljudem, ki marsikdaj niti ne vedo, kako priti v gledališče, kaj šele, kaj tam pogle-
dati, da doživijo en dober ulični gledališki nastop. In kaj s tem pridobijo? Kdo ve, mogoče ničesar.
A ne glede na to je tisti njihov dan zaradi tega drugačen, mogoče boljši, gotovo pa bolj poln in ak-
tiven. In zaradi tega je njihovo življenje malce boljše, bolj vedro, in tako bodo lahko tudi njihovi

naslednji dnevi drugačni, bolj navdihnjeni. In z njimi tudi
življenje vse družbe, ki bo tako bolj privlačna – predvsem
za njih same, a tudi za mlade, ki si v družbi šele utirajo pot,
za turiste, ne nazadnje za potencialne investitorje in koga,
ki bi prišel sem živet …

Seveda pa v aktivno življenje prihajajo vedno nove ge-
neracije in tudi zato, da bodo lahko tudi te z nami delile
trenutke dobrega uličnega gledališča, smo začeli program
ŠUGLA, šolo uličnega gledališča za mlade umetnike. Ti
bodo na svoj, drugačen način poskrbeli za to, da bo skupni
vsakdan tudi v prihodnje lahko dovolj raznovrsten in na ni-
voju.

Seveda ne mislim, da je zgolj ulično gledališče dovolj za
aktivno življenje. Je pa košček, ki prispeva k temu. In kot v
Guimarãesu menijo, da je kultura eden od elementov, ki bo
poskrbel za preživetje mesta v prihodnje, tako tudi jaz mi-
slim, da je ulično gledališče eden od elementov, ki naše živ-
ljenje naredi boljše in bolj polno. Ne jutri, danes.

Zatorej naj se od vseh vas in od letos poslovim z naj-
boljšimi željami za naslednje leto, z zdravico: ZA BOLJŠI
DANES!

ŠT. IV, ZIMSKA KOLEKCIJA ČASOPIS ZA ULIČNO UMETNOST

UVODNIK:
ZA BOLJŠI DANES

Piše: Goro Osojnik, vodja Gledališča Ane Monro

Piše: Mojca Dimec Bogdanovski,
profesorica slovenskega jezika in književnosti
ter nekdanja članica Gledališča Ane Monro

… Ob torkih. Koher za kavo, zadaj
kostumi in kovčki. Na sredini miza, na
njej pisalni stroj, ob steni knjižnica pri
treh žebljih. Vse to je bilo takrat gleda-
lišče … 

Mogoče bi lahko začela pri 1492 ali
Ali lahko predvojna striptizeta danes še
sploh kaj pokaže?, predstavi s skrivnost-
nim naslovom in vabečimi obljubami,
prvi uspešnici Gledališča Ane Monro, ki

je napovedovala vznik novega gledališča. Lahko tudi pri Človeku se lahko
marsikaj pripeti, mali cestni akciji, ki se nam je, »prekaljenim mačkom cest-
nega gledališča«, zdela že dovolj kakovostna, da se z njo lahko podamo na
evropsko turnejo. No, taki mački smo postali, če smo sploh, šele po vrnitvi
domov. Mnogo kasneje. 

Ne vem, katera izkušnja me je zaznamovala bolj, da se še danes na raz-
lične načine nenehno ukvarjam z gledališčem in ga oznanjam kot eno
osrednjih področij, ki zagotavljajo odprt razvoj osebne identitete in zato
kakovost javni šoli. Ali čudenje anonimne študentke, ki je z večkratnim
obiskom kultne predstave empatično vstopala v gledališče, ali prvo resno
sodelovanje v zaokroženi cestni akciji in čudenje nad neizprosno svobodo
urbanega trenutka.

1429 ali Ali lahko predvojna striptizeta danes še sploh kaj
pokaže?, krajše kar Striptizeta, je v žanrski mešanici, funk-
cionalni zmesi kabareja, varieteja, hepeninga, srednjeveške
burke, cirkusa, obrednega in izraznega plesa, songov, spo-
gledovanja z zgodovinsko avantgardo in revnim gledališčem
pokazala, da je nastopil čas rušenja avtoritet, tudi gledali-
ških. Z enakovrednostjo gledaliških izrazil se je konstruiral
nov, še nepreverjen jezik, ki je daleč presegal domišljijo do
sedaj veljavnih in konvencionalnih gledaliških praks. Nasto-
pil je čas žive umetnosti. Vsaka gesta je razbila mit o pravilih
gledališke učinkovitosti, vsak premik na odru je bil spontan,
živ in vseprisoten, besede pa polne in sočne, usmerjene v

specifično družbeno skupino.
Vse to v hrepenenjskih osemde-
setih, ko je zahodni svet pred-
stavljal še veliko mero navdiha,
kronanega z domislicami, ki so
se končevale s salvami smeha,
tudi nastopajočih. Vsega je bil
kriv zmaj Potočnik iz Kamne Go-
rice. Varietejsko povzemanje in
spajanje različnih sistemov v ce-
loto s srečnim koncem – najlepšim sončnim zahodom je ponujalo obilo iz-
raznih zmožnosti, v katerih so Andrej Rozman - Roza, Marko A. Kovačič in
Goro Osojnik z gosti predstavili nov monrojevski gledališki jezik in nena-
dejano napovedovali večino sprememb, ki se dotikajo najprej fenomena
gledališča osemdesetih, hkrati pa oblikujejo še dandanašnjo gledališko re-
sničnost. Kljub vsemu gre za poenostavljen argument, izgubljen v množici
osebnih spominov, ki pa kliče na plan npr. Markovo izrazito naklonjenost
dosežkom zgodovinskih avantgard in performansu, Gorovo naklonjenost
ritualnim oblikam in sodobnemu plesu ter Rozov angažiran avtorski pri-
stop in smisel za improvizacijo, danes bi rekli standup.

In zakaj Človeku se lahko marsikaj pripeti? Zaradi ideje, ki je presvetlila
možnosti oblikovanja gledališča zunaj običajnih prostorov, možnosti estet-
skega oblikovanja sveta in lastne identitete z vznesenim občutenjem
ustvarjalne svobode. Zaradi oblikovanja nepredvidljive eksistence, ki jo
požene igra, zlepi vpletene z nevidnimi vezmi, zrak zadrgeta, postane gost

od pozornosti in ostane tak še potem, ko igralci odidejo. Mo-
goče zaradi vseobsegajočega občutka pripadnosti gledališki
družini, ki jemlje ustvarjanje kot način življenja in delovanja.
Človeku se marsikaj pripeti je ne nazadnje prva cestna predstava
Ane Monro, ki je »potovala« po Evropi, kjer sta se cedila med
in mleko, prvi izvozni artikel, ki bi revnemu gledališču prislu-
žil najmanj kombi, če ne kar tovornjak. Pa nas je šlo pet v eno
katrco s prikolico, v San Marinu smo naleteli na popolno igno-
ranco, v St. Tropezu nadlegovali Brigitte Bardot in nato klonili
pod krutim kapitalizmom ter se za ves teden zaposlili kot obi-
ralci beaujoulaisa. Domov smo prišli enako revni kot smo
odšli, pa vendar bogatejši za novo izkušnjo, ki nas je dolgo dr-
žala nad vodo. Morebiti nas še zmeraj.

1982 ali NA ZAČETKU JE BILO ČUDENJE
Spomini starlete

HVALA ZA PODPORO …
Spoštovani obiskovalci naših festivalov

in ljubitelji uličnega gledališča, če ste z delom,
ki ga opravljamo v Gledališču Ane Monro,
zadovoljni, vas vabimo, da tudi sami posta-
nete 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
lotevamo vedno novih projektov.

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

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE
želim, da se dohodnina, ki bo odmerjena za leto 2009 in za vsa nadaljnja davčna leta,
nameni naslednjemu upravičencu:

V/Na: Dne: Podpis zavezanca:

Ime oz. naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek

DRUŠTVO GLEDALIŠČE ANE MONRO 2 8 7 4 9 2 4 3 0,50%

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Ime in priimek:

Naslov:

Davčna številka zavezanca:

Pristojni davčni urad, Izpostava:

PRVA PREŠERNA IN
TRINAJSTA DESETNICA

Vse se je začelo z Ano Desetnico, mednarodnim
festivalom uličnega gledališča, ki je v vseh letih svo-
jega obstoja slovenskim mestom, ulicam in trgom dal
novo podobo. Priboljšek mestnemu življenju smo poi-
menovali zadnjo in nič manj sladka ne bo niti 13. Kot
ste zdaj že vajeni, pride na ulice prestolnice prvi konec
tedna v juliju (1.–4. 7. 2010), nato pa se odpravi še v
Maribor in tudi druga slovenska mesta. Pred velikim
finalom svetovnega nogometnega prvenstva bo dru-
žba Ane Desetnice zagotovo prijetna sprostitev.

Že pred poletno vročico pa se bo spomladi s ple-
snim gibom zaključil Letni krog Gledališča Ane Monro.
Potem ko se je Ani Desetnici in Ani Mraz jeseni uspe-
šno pridružila Ana Plamenita, se bo spomladi po uli-
cah sprehajala Prešerna Ana. Gledališče Ane Monro se
je namreč povezalo s Fičo baletom, nekonvencionalno
plesno-gledališko skupino, ki je lani s plesno akcijo
»Go out and dance« na svetovni dan plesa 29. aprila
pripravila izjemen projekt, ki je sočasno potekal na
ulicah Ljubljane, Zagreba, Beograda, Sarajeva, Sofije
in Skopja. Prav v Ljubljani se bo ta projekt s sodelova-
njem Gledališča Ane Monro še razširil. Navodilo za
29. aprila prihodnje leto je torej jasno, pojdite na
ulice in zaplešite, tudi v družbi Prešerne Ane.



ANA MRAZ
ulično gledališče na mostu
Ljubljana (Čevljarski most), od 26. do 30. decembra 2009
med 19. in 21. uro

Zavod za turizem Ljubljana je 3. decembra s tradicionalno pri-
reditvijo Ljudje, prižgimo luči osvetlil prestolnico in v njej odprl šte-
vilne prireditvene prostore letošnjega veselega decembra. Že
deveto leto se v tem času na sprehod po mestu odpravi tudi Ana
Mraz. Članica Anine družine, ki je zadolžena za zimski del ulične
umetnosti. Ana Mraz je po Ani Desetnici druga članica Letnega
kroga Gledališča Ane Monro, ki ga bo po jesenskem debiju Ane Pla-
menite prihodnjo pomlad sklenila Prešerna Ana. Vsak festival zno-
traj letnega kroga pa ima svojo vsebinsko zasnovo, primerno mestu
in času, v katerem poteka. Ana Mraz svoje občinstvo že tradiciona-
lno ustavlja na Čevljarskem mostu. Ob hitri izmenjavi kratkih točk,
klovnjad, pantomim in cirkuških veščin, je vsak dan festivala po-
skrbljeno tudi za daljšo ulično predstavo. Prav s tem konceptom ob
običajnem zimskem hladu postopanje na ulici hitro mine in je celo
zelo prijetno in zabavno.

Za slavnostno odprtje Ane Mraz bo ponovno poskrbela sku-
pina artistov iz Slovenije in Hrvaške, ki deluje pod okriljem Gledali-
šča Ane Monro. Frateli Probankini sestavlja osem likov: Direktor,
Klovn, Žongler, Požiralec ognja, Pehta velikanka in Banda (ki jo se-
stavljajo trobentač in dva bobnarja). Ob glasni glasbeni spremljavi
bo ta povorka slavnostno in simbolno obhodila del Ljubljanice in
povezala dva ljubljanska mostova in dve prizorišči – Tromostovje
in Čevljarski most.

Domači zvezdi letošnjega programa bosta zagotovo Štefka in
Poldka. Stari ženički se bosta predstavili z eno svojih uspešnic, s
predstavo Grema smučat!. Hkrati pa bosta Alenka Marinič in Urška
Mlakar, ulični umetnici, ki tako uspešno živita življenje Štefke in
Poldke, ta dva lika tudi pustili ob strani in sploh prvič predstavili
svoje novo delo, predstavo z naslovom Konec, nad katero je režijsko

bdel Craig Weston, član belgij-
ske zasedbe The Pimitives, ki
že nekaj let uspešno sodeluje
tudi z Gledališčem Ane
Monro. Craiga zaradi obvezno-
sti sicer ne bo na festivalu, a
občinstvo bo lahko uživalo v
njegovem delu tudi ob pred-
stavi Gledališča Ane Monro
– Kletka. Ulična predstava, ki
bo v prednovoletni čas zago-
tovo prinesla še prepotrebno
realnost, je bila premierno
uprizorjena na letošnji Ani
Desetnici. Na Ani Mraz se bo
predstavil tudi podmladek
Ane Monro. Prva generacija
Šuglarjev, ki je že končala
svoje dvoletno izobraževanje,
bo uprizorila predstavo De-
lavci. Velenjski Burekteater
Klub pripravlja zabavni Ham-
prdnas, zgodbo o tragičnem
danskem junaku Hamletu.
Katjuša Kovačič bo s svojimi
kontorzijonističnimi točkami koketirala v
slovenski narodni noši. Maša Ceglar in
Petra Markovič pripravljata animacijo Ko
dva postaneta eno, Jurij Konjar pa bo na
Čevljarskem mostu zadolžen za ples.

Med tujimi artisti bo prve dni s svojimi
kratkimi točkami program povezoval av-
strijski klovn Max, ki v svojo »vizualno
komedijo« združuje spretnosti in principe
klovnovstva, pantomime in situacijske ko-
mike, navdihuje pa se pri mojstrih komike,
kot so Larry Semon, Harold Lloyd, Jaques
Tati, Peter Sellers, blizu mu je tudi Mr. Bean
… Na stare čase pod geslom »Kruha in iger«
nas bosta spomnila hrvaška klovna Ludek
in Onofrijo s svojim krvavo resnim spopa-
dom v predstavi Gladijajatorja. Z male rajske
kmetije sredi industrializiranega Porurja v
Nemčiji pa prihaja Daniel Warn Dado.
Njegov lik stric Grbavec je drzen, okreten in
prefinjen klovn, ki predstavlja vrsto izvirnih
pripomočkov, fizičnega humorja in improvi-
zacijske zmede.

CRAIG WESTON, režiser predstave Konec:
»Čeprav smo se z Alenko in Uršo poznali že prej, pa nismo še nikoli delali sku-

paj. In scenarij, gradivo je nastajalo sproti, nič ni bilo napisanega. Bilo je težko, a
v zadnjem tednu se je vse izšlo. Povedati moram, da gre v predstavi Konec seveda

za isti igralki, isto produkcijo, a ne gre za ista lika, ne gre za Štefko
in Poldko. V predstavi je tudi zelo malo govora, vse je narejeno na vi-
zualizaciji. Za Alenko in Uršo je bilo to izredno težko, saj tega nista
vajeni ... in vsi vemo, kako zgovorni sta Štefka in Poldka (smeh). A
imeli sta res veliko željo delati pri tem projektu. Želja je vedno tista,
ki te na koncu spravi na nove poti. Nenazadnje, veliko lažje bi bilo
delati nekaj, kar že poznaš, kar je v tebi ustaljeno. Predstava torej
temelji na vizualizaciji. In ko delaš tak tip predstave, praktično brez
besedila, je jasnost situacije, ki jo želiš prikazati, še toliko bolj po-
membna. Štefka in Poldka se pripeljeta na motorju in na glas pove-
sta, kaj se dogaja oziroma kje se skriva težava. Tu ne gre tako … če
delaš brez govora, moraš situacijo znati ustvariti. Tehnika gibanja je
ključnega pomena, praktično moraš secirati vsak gib, kot da bi bil be-
seda, ki pove, kaj neka oseba v določenem trenutku misli, čuti. Zave-
dam se, da sta Štefka in Poldka v Sloveniji zelo priljubljeni.
Nenazadnje predstavljata vse naše stare mame – vsakdo jih ima.
Obravnavata slovenskemu okolju domače teme, v slovenskem jeziku
– zato sta tako priljubljeni, sta zvezdi. Včasih imate tu v Sloveniji
zelo veliko ameriškega »sranja«
in ljudje se s tem težko povežejo.
Vem, da so ljudje vajeni Štefke
in Poldke, tako da ne vem, kako
bodo sprejeli nova lika. A me ne
skrbi, ker hkrati zelo dobro vem,
da je slovensko občinstvo odprto
uličnemu gledališču, in mislim,

da jih nova predstava samo zato, ker ne gre za
klasično Štefko in Poldko, ne bo zmotila.«

Za vse organizatorje kulturnih oziroma drugih
družabnih prireditev ter lokalne skupnosti bomo v
Gledališču Ane Monro v okviru mednarodnega festi-
vala uličnega gledališča Ana Desetnica v letu 2010
pripravili poseben projekt, imenovan avgust na ulici.
Z njim želimo doseči, da tudi po drugih mestih v Slo-
veniji zaživi ulično gledališče. Ponujamo vam, da si v
avgustu leta 2010 izberete en dan v tednu, ko bi že-
leli v svojem mestu gostiti predstave/nastope uličnih
artistov. Na izbrani dan vam bomo nato v vseh štirih
avgustovskih tednih pomagali pri orga-
nizaciji dogodka, ki vključuje dve pred-
stavi na dan (ena tuja in ena domača
produkcija, skupaj torej 8 predstav).
Projekt naj bi potekal v različnih mestih
po Sloveniji, torej vsak dan drugje. Kon-
cept projekta nam omogoča, da vam po
znižani ceni ponudimo kakovostne uli-
čne predstave in se hkrati izognemo za-
pletenim organizacijskim zahtevam.
Ponudba namreč vključuje večje število
nastopajočih, vse potne stroške in noči-
tve artistov. Vse, kar morate storiti vi, je
pripraviti prostor in poskrbeti za pri-
merno oglaševanje v svojem mestu.

Projekt smo začeli že v letošnjem poletju, le da
je zajemal daljše časovno obdobje, sedem tednov,
sedem predstav. Tako smo letos vsak petek v juliju
in avgustu popestrili dogajanje na Vrhniki.

Vesna Krašovec, strokovna sodelavka
za turizem na Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika:

»Na ZIC-u Vrhnika smo letos pripravili poletno do-
gajanje z uličnimi gledališči, ki se je odvijalo v juliju in
avgustu s točko zbirališča v parku v središču mesta. Pro-
gramsko je prireditev zajela široko množico ljudi, saj je
obsegala tako otroški program kot ulične predstave, kate-
rih soorganizator je bilo Gledališče Ane Monro.

Ljudje so bili nad predstavami navdušeni. Prijeten
vtis je pustil ulični umetnik Gavin Hay, ki je zabaval
otroke in njihove starše. Otroci so uživali na igralih
Draga Zadnikarja. Nasmejali sta tudi Štefka in Poldka,
ki sta se na prizorišče pripeljali s starim mopedom in
svetlečimi baloni. Predstava Kletka je naredila vtis z bo-
gato mimiko posnemanja.

Odzivi obiskovalcev so bili izredno pozitivni. Vsak
petek se je množica ljudi kljub času dopustov in počitnic
ohranjala ali povečevala.«

Več informacij o ponudbi dobite
pri producentki Gledališča Ane Monro,
Petri Nartnik, na elektronskem na-
slovu petra.anamonro@gmali.com ali
telefonski številki 031 310 708.

V času festivala Ane Desetnice
(Ljubljana, 1.–4. 7. 2010) pa vam nu-
dimo tudi kratko delavnico, kako orga-
nizirati in izvesti ulične prireditve.

radioCona
A10 Poljane

Piše: Irena Pivka, radioCona

RadioCona, občasna radijska postaja za sodobno umet-
nost, in festival Ane Desetnice sta v nedeljo, 5. julija 2009,
postavila enodnevno skupno radijsko oddajanje na fre-
kvenci 88.8 MHz. Ta dan, zaključek festivala, je bil v zname-
nju piknika. RadioCona je spremljala, komentirala in tudi
aktivirala dogajanje na prizorišču. Studio radioCona je bil
postavljen neposredno na prizorišču dogajanja, na dvorišču
Duhovnega središča Sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani.
Skupnostni projekt prebivalcev Poljan v okviru festivala
Ane Destenice je radioCona strnila v osem ur neposrednega,
dinamičnega, in situ prenosa dogajanja. V etru so se zvrstili
pogovori z umetniki Ane Desetnice in prebivalci Poljan,
športno komentiranje predstave, prenos zabave Gostija Po-
ljane in povorke ter veliko neposrednih zvokov, ki so jih za-
jemali mikrofoni, postavljeni po lokaciji Gostije Poljane.

Projekt radioCona je ta dan in s
tem oddajanjem praznoval uspešno za-
ključeno akcijo Apel, za vzpostavitev
javno dostopnih frekvenc, ki ga je Ra-
dioCona javno lansirala v času razstave
Muzej na cesti v Moderni galeriji. Na-
mreč, APEK je z uredbo v NURF-1 v
večjih slovenskih mestih rezervirala
šest frekvenc za občasno rabo različ-
nih, tudi umetniških projektov. V Ljub-
ljani je to frekvenca 88.8 MHz, ki jo je
radioCona v dobrem letu delovanja za-
časno uporabila petkrat.

RadioCona je umetniški projekt, ki odpira nov
prostor za produkcijo sodobne umetnosti na javno
dostopni radijski frekvenci. Pomembna smernica
projekta je legalno delovanje. Vzpodbuja razmišlja-
nje o delih, ki se vežejo na radijski medij, in kreira
platformo za tako imenovane soundart, diskurzi-
vne in specifično radijsko zvočne projekte.

PONUDBA – ULIČNO GLEDALIŠČE V VAŠEM MESTU

RadioCona deluje od 1. januarja 2008, ko je
prvič oddajala na frekvenci 88.8 MHz. Celotno do-
gajanje je zapisano in arhivirano na spletnem mestu
http://www.cona.si/radio. Septembra je v okviru
grafičnega bienala izšla prva zvočna knjiga radio-
Cone – audioBook copyright.

Začetek decembra je radioCona oddajala v
okviru razstave ARSENAL DEPO 2K9. Za januar
2010 je v načrtu oddajanje v okviru razstave, ki jo
organizira Muzej in galerije mesta Ljubljana.

Spomladi, 29. aprila 2009, je Fičo Balet, nekon-
vencionalna plesno-gledališka skupina, ki jo vodita
Goran Bogdanovski in Dejan Srhoj, v okviru akade-
mije za sodobni ples na Balkanu (NOMAD Dance
Academy) izvedel sočasno plesno akcijo v Ljubljani,
Zagrebu, Beogradu, Skopju, Sarajevu in v Sofiji v po-
častitev svetovnega dneva plesa. V vseh šestih mestih
se je plesni akciji pridružilo več kot 2.000 ljudi. Vsak
na svoj način so v skupni javni prostor, na ulico, dali
svoj gib. Plesalo se je na ulicah, trgih, mostovih, ple-
sali so stari in mladi. Dogodek je naletel na odličen
odziv v različnih družbah in medijih. Pohvale so prišle
tudi od Mednarodnega gledališkega instituta, ki ga je
leta 1948 ustanovil UNESCO (International Theatre
Institute – ITI) in katerega projekt je tudi svetovni
dan plesa. Predsednik Tobias Biancone je ponudil in-
formativno mrežo instituta, s katero bi spodbudil
ljudi k praznovanju plesa po vsem svetu. V to glo-
balno praznovanje plesa pa se bo za začetek zelo lo-
kalno vključilo tudi Gledališče Ane Monro. Vsebinsko,
lokacijsko in promocijsko bo Ana Monro s svojo za-
dnjo Ano, Prešerno Ano, tudi zaključila svoj letni krog
delovanja. Izkušnje s plesom na ulici si je Gledališče
Ane Monro že nabiralo na festivalu Ane Desetnice,
kjer je Anina plesna noč naletela na odličen odziv.

Prešerna Ana bo najprej usmerjena na ljubljansko
in kasneje na širše slovensko okolje, medtem ko bo
Fičo Balet poskrbel še za mednarodno in artistično
okolje Jugovzhodne Evrope (NOMAD Dance Aca-
demy) in kasneje za globalno plesa željno populacijo
(International Theatre Institute – ITI).

In ne pozabite, izvirna plesna akcija bo v prestol-
nici potekala 29. aprila 2010. 

Gledališče Ane Monro: KLETKA
Režija in scenarij: Craig Weston 
Igrajo: Borut Cajnko, Drago Milinović, Goro Osojnik, Matjaž Ocvirk 
Kletka: Drago Zadnikar
Kostumi: Meta Sever

Predstava se sprašuje o strahovih in asociacijah, ki jih v nas vzbuja do-
mišljija o nečem, o čemer ne vemo ničesar. Tokrat je to odprta in prazna
kletka na sredi trga v živahnem mestu … Vrata kletke so odprta in pred-
stavniki reda si na različne, razumne načine poskušajo razložiti situacijo.
Surrealistična in absurdna situacija je odličen recept za klovna. A smeh, ki
ga vzbudi klovn, je le pretveza in preprostež v njem zlahka postane žrtev
lastne vneme ... Kletka je igra, ki se navdihuje pri Orwellovih Živalski
farmi in 1984; črpa iz osebnih izkušenj, iz trenutne panike pred ekonom-
sko krizo in mogočne grožnje vojne proti terorju. Z besedami Franklina
Delana Roosevelta: »Edina reč, ki nas je mora biti strah, je strah sam.«

SODELOVANJE ANE MONRO IN FIČO BALETA
Prešerna Ana / Go out & dance na svetovni dan plesa 29. aprila 2010
skupni projekt Fičo Baleta in Gledališča Ane Monro



Gledališče Ane Monro bo v sodelovanju s popo-
tno akademijo uličnega gledališča FAI AR' iz Mar-
seilla od 1. do 19. marca 2010 na ljubljanskih
mostovih organiziralo uličnogledališko delavnico,
ki bo za študente FAI AR' štela kot poseben modul
v okviru njihovega izobraževanja. Uličnogledališke
delavnice pa se ne bodo udeležili le študenti te fran-
coske akademije, ampak so na delavnico vabljeni
tudi slovenski ulični umetniki, ki jih zanima razi-
skovanje specifičnega javnega prostora – mostov.
Prav ti so posebnost slovenske prestolnice in en-
kratna priložnost za raziskovanje. Število udeležen-
cev je omejeno, prednost pri prijavi pa imajo
študenti Akademije za gledališče, radio, film in tele-
vizijo (AGRFT). 

Več informacij o delavnici dobite pri producen-
tki Gledališča Ane Monro, Petri Nartnik, na elek-
tronskem naslovu petra.anamonro@gmali.com ali
telefonski številki 031 310 708.

mentorji
Craig Weston, The Primitives, Belgija 
Goro Osojnik, Gledališče Ane Monro, Slovenija 
Karel Pollak - Keko, Mestna občina Ljubljana, Slo-
venija 

udeleženci
umetniki in študenti umetniških smeri; 18 udele-
žencev, od tega 1/3 iz Slovenije, preostali iz Fran-
cije, Španije 

lokacija
vaje, predavanja in priprave v Dijaškem domu
Tabor, Vidovdanska II, Ljubljana 
praktično delo na petih mostovih čez Ljubljanico 

urnik
1. 3. 2010: prihod in spoznavanje udeležencev 
2.–6. 3. 2010: praktične igralske vaje in spoznava-
nje s konkretnim prostorom, mostovi ter »pogovori
z mestom« (pogovori s Karlom Pollakom in z dru-
gimi urbanimi strokovnjaki) 
8.–10. 3. 2010: selekcija konkretnih predlogov
kreacij 
11.–16. 3. 2010: delo in razvoj posameznih kreacij 
17. 3. 2010 od 17. do 22. ure: noč mostov – prikaz
kreacij pred občinstvom 
18. 3. 2010 – evalvacija in pogovor o delavnici 

udeleženci bodo delali do 12 ur dnevno
cena: 70 EUR na udeleženca
jezik delavnice: angleški

Posebnost Ljubljane so njeni
mostovi – pet mostov se na raz-
dalji 500 metrov pne čez Ljublja-
nico v središču mesta. Teh pet
mostov je prepoznavni znak
Ljubljane. Ležijo v samem srcu
starega mestnega jedra in življe-
nje mesta se vrti okoli njih. Vsak
ima svoj lasten značaj, a skupaj
povezujejo in držijo mesto sku-
paj. Praktična raziskava teme te
delavnice bo potekala na teh
petih mostovih in prostoru ne-
posredno okoli njih. Tu bodo
udeleženci raziskovali različne
načine, kako najti povezavo z
živim in anonimnim občinstvom
na petih povezovalcih fizičnega
prostora – mostovih.

V nastopih na odprtem, nekonvencionalnem
prostoru je povezava z občinstvom bistvenega po-
mena. Potekati mora aktiven in neposreden dialog.
Ulični umetnik se pomika po ostrem robu. Javni
prostor pripada občinstvu in umetnik lahko v njem
obstane samo z njegovim prepoznanjem in spreje-
manjem. Predstava, ki se ne povezuje z občin-
stvom, je mrtva – je neuspešen poskus navezave
dialoga. 

Z vajami igranja, improvizacij in kratkih kom-
pozicij, ki jih bodo ustvarili udeleženci, bo delavnica
aktivno raziskovala različne načine, kako se je mo-
goče povezati z občinstvom. Kako začeti »pogo-
vor«? Kako premostiti vrzel? 

Na delavnico bomo povabili tudi različne goste,
ki nam bodo predstavili svoje poglede na javni pro-
stor in ljudi, ki v njem prebivajo. Glavni in stalni
gost bo urbanist in arhitekt Karel Pollak - Keko, ki
na oddelku za urbanizem ljubljanske mestne
uprave vodi odsek za urejanje javnih površin in pre-
novo, hkrati pa vodi tudi poseben projektni svet za
odpravljanje arhitekturnih ovir in je obenem še
strasten spremljevalec in poznavalec mestnega živ-
ljenja in kulture javnih prostorov. Poleg Karla Pol-
laka, ki bo tudi neke vrste mentor delavnice in bo
na njej prisoten dlje časa, pa želimo na posamezne
pogovore povabiti tudi druge ljudi. Tako načrtu-
jemo pogovor s Pavletom Čelikom, nekdanjim poli-
cistom in specialistom za nadzorovanje in kontrolo
množic, z etnologom Damjanom Ovscem ... Sez-
nam v tem trenutku še ni dokončen, a želeli bi, da
udeleženci dobijo vpogled v kar najbolj različne vi-
dike ubranosti. 

CRAIG WESTON, član svetovno znane belgijske
skupine The Primitives in mentor delavnice na
ljubljanskih mostovih:

»Študentom želimo predstaviti različne načine
pristopa k občinstvu, komuniciranja z njim. Vedeti
moramo, da med študenti ne bodo le gledališčniki, tu
so še plesalci, glasbeniki, grafičarji. Skozi ulično gleda-
lišče torej želimo predstaviti, kako javni prostor vklju-
čiti v kontekst in znati z njim manipulirati. Mislim, da
bo proces dela izredno zabaven, saj bodo z mostovi kot
javnim prostorom drugače manipulirali plesalci, igralci
in na drugi strani npr. slikarji, oblikovalci. Njihove
ideje bodo izredno zanimive v nekem skupnem kontek-
stu, kako nagovoriti občinstvo. Ta komunikacija z ob-
činstvom je pravzaprav edinstvena lastnost uličnega
gledališča. Zavedati se moramo, da ulično gledališče
obstaja smo takrat, ko imamo zanj dovoljenje občin-
stva. Javni prostor – ulica, trgi – pripada javnosti. In
javnost, torej občinstvo, ti mora dovoliti, da spregovo-
riš, da začneš pogovor. 

In tu je še vpliv okolja – mostovi. Mostovom se
lahko približaš na različne načine. Lahko ga uporabiš
kot oder, lahko si občinstvo razdeliš na vsako stran
mostu, lahko je občinstvo na sosednjem mostu, lahko
je občinstvo na izbranem mostu in je to edini način, da
sploh spremljajo dogajanje … Vsi ti možni scenariji
zahtevajo drugačno komunikacijo z občinstvom. Dela-
vnica se bo dogajala podnevi vsem na očem in ljudje
bodo prišli zraven, o tem sem prepričan in to je tudi
dobro, ker bodo študenti praktično takoj lahko svoje
ideje preizkušali na občinstvu.«

FAI AR’ (Formation Avancée et Itiné-
rante des Arts de la Rue) je prva popotna
akademija uličnega gledališča v Evropi, ki
je namenjena izobraževanju in ustvarja-
nju na javnih prostorih. Iz lokalnega oko-
lja je akademija svoje delo najprej
usmerila na nacionalno, nato pa še na
mednarodno raven, vse v luči institucio-
nalizacije izobraževanja in zadovoljitve
stroke. Epicenter akademije ostaja v osr-
čju Marseilla, mesta, ki diha z ulično
umetnostjo. Mesto namreč ponuja pravi
temelj za razvoj, s številnimi kulturno-
umetniškimi ustanovami ustvarja okolje
s posluhom, primerno akademsko izo-
brazbo, strokovne človeške vire in fina-
nčna sredstva. Pred kratkim pa so
ustanovili tudi Cité des arts de rue (Cen-
ter uličnih umetnosti), kjer ima svoje
prostore sedem pomembnih uličnogleda-
liških ustanov, npr. Lieux Publics – nacio-
nalni center za kreacijo, Générik Vapeur –
mednarodno priznana francoska umet-
niška skupina, Karwan – regionalni cen-
ter za promocijo in distribucijo cirkuške
in ulične umetnosti, Lézarap’art – sku-
pina kulturnih aktivistov… 

V tem okolju je s svojimi inovativ-
nimi načini dela in analizo umetniškega
ustvarjanja na javnih prostorih svoje
mesto našla tudi FAI AR’. Njen namen je,

da v svoje programe vključi ustvarjalce
različnih umetniških usmeritev, narod-
nostno in etnično raznoliko skupino, ki v
času izobraževanja nadgradi svoj umet-
niški izraz. 

Oče FAI AR’ je Michael Crespin, vse
od leta 2004 pa akademijo vodi Domini-
que Trichet. Program je zasnovan kot
popotna akademija in izobraževanje po-
teka v najrazličnejših urbanih okoljih Ev-
rope in predvsem Francije. Izobraževanje
na FAI AR' traja 18 mesecev, poteka pa
kot vrsta večtedenskih delavnic (modu-
lov), ki jih vodijo najboljši evropski men-
torji in skupine. Vsak od 15 študentov v
izobraževalnem procesu pridobiva širok
nabor različnih znanj in umetniških
praks, obenem pa razvija tudi svoj samo-
stojen projekt.

Program izobraževanja na FAI AR’:

od leta 2002
kratki, tematski moduli (v obliki de-
lavnice) – dopuščajo možnost, da se
oblikuje skupina različnih umetniških
profilov, ki skozi delo na delavnici razi-
skujejo najrazličnejše prijeme umetni-
škega ustvarjanja. Iz teh delavnic se je
na pobudo nizozemske skupine Peer-
GrouP prav letos razvilo tako imeno-
vano evropsko razstavišče ulične
umetnosti, dvoletna serija delavnic s
spremljajočimi predavanji, ki potekajo
v Marseillu in drugih evropskih mestih.

od leta 2005
18-mesečni izobraževalni program –
temelji na pedagoški osnovi, ki ob teoriji
poudarja tudi individualno praktično
delo in pripravo samostojnih umetniških
projektov. V okviru tega programa se v
tem času izobražuje že 3. generacija
študentov FAI AR’. To, zadnjo genera-
cijo, sestavlja 9 fantov in 6 deklet iz
Francije in Španije in so po osnovni izo-
brazbi zelo različni, saj prihajajo z akade-
mij za umetnost, oblikovanje, gledališče,
kostumografijo …, obenem pa imajo s
samo umetniško prakso zelo različne iz-
kušnje in predznanja. Skupino sestav-
ljajo igralci, režiserji, cirkuški umetniki,
grafični oblikovalci, umetniški vodje sku-
pin, vizualni umetniki …

Vsa ta mešanica izkušenj, veščin in
značajev bo v času izobraževanja svoje
delo nadgradila z ustvarjanjem na ja-
vnem prostoru: umeščanje predstave oz.
projekta v prostor, razumevanje in oza-
veščanje javnega prostora znotraj širšega
urbanega konteksta, spoštovanje in upo-
raba zgodovine skupnosti, igranje in in-
terakcija z občinstvom, dramaturška
izgradnja odnosov, uporaba naravnega
okolja kot del scenografije, uporaba nara-
vne in umetne svetlobe, ki jo ponuja
javni prostor … Vse to in še več so pou-
darki tega 18-mesečnega izobraževanja,
ki bo ob pomoči različnih skupin potekal
v Franciji in tudi drugod po Evropi – ta
generacija bo tako del svojega izobraže-
vanja opravila še na Nizozemskem in v
Sloveniji. 

Svoje samostojne projekte, ki nasta-
jajo sočasno z izobraževanjem, bodo štu-

denti predstavili marca leta 2011 v Mar-
seillu. Predstavitev je precej velik dogo-
dek, ki ga obiščejo profesionalci iz vse
Evrope. Na zaključni predstavitvi morajo
študenti predstaviti svoj projekt na tri
načine – kot idejo (verbalno), maketo
(prostorska predstavitev) in dejansko iz-
vedbo (praktična izvedba). Slednja sicer
ni vedno izvedena popolno, saj veliko-
krat projekti presegajo okvir šole. A izku-
šnje preteklih let kažejo, da približno
polovico prikazanih projektov študenti
kasneje dejansko uresničijo in potem z
njimi gostujejo po različnih festivalih in
prireditvah. 

Zaključek spremljajo štiri komisije: v
prvi so tako imenovani »opazovalci« (se-
stavljajo jo novinarji, kritiki in predsta-
vniki strokovne javnosti), ostale tri žirije
sestavljajo »zasliševalci«, ki se natanč-
neje poglobijo v delo in pridobljene izku-
šnje študentov. Vsaka od teh žirij se
posveti petim študentom. Član ene od
žirij »zasliševalcev« je bil letos, ko je svoje
izobraževanje zaključila 2. generacija,
tudi Goro Osojnik, vodja Gledališča Ane
Monro in ravnatelj Šugle. Komisije na
podlagi videnega in slišanega podajo
svojo oceno. 

VABILO K SODELOVANJU

2. evropsko razstavišče
ulične umetnosti
(poletje 2010, Španija)
Razpis za prijavo na to dvoletno serijo
delavnic bo izšel v februarju 2010.
Vsi zainteresirani lahko prijavnice dobijo
prek FAI AR'.

4. generacija študentov FAI AR'
(oktober 2011– marec 2013)
Popotna akademija uličnega gledališča
(FAI AR') bo jeseni 2010 objavila razpis za
novo generacijo študentov; prijave se bodo
zbirale do marca 2011.
Na akademijo se lahko prijavijo vsi pol-
noletni umetniki, ne glede na zvrst nji-
hovega kulturnega ustvarjanja. Študenti
morajo imeti osnovno znanje v pisani in
govorjeni francoščini in morajo biti na
akademiji prisotni vseh 18 mesecev.

DODATNE INFORMACIJE

FAI AR' – Formation Avancée et
Itinérante des Arts de la Rue
La Cité des Arts de la Rue
225, Avenue des Aygalades
13 015 Marseille/FRANCE
Telefon: 00 33 (0)4 91 69 74 67
E-pošta: info@faiar.org
Spletna stran: www.faiar.org

www.faiar.org

MOST/POVEZAVA
JAVNO VABILO
mednarodna uličnogledališka delavnica za raziskovanje stika z občinstvom
v javnem prostoru in na nenavadnih prizoriščih – mostovih 

foto: M. Staples
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FAI AR' – POPOTNA
AKADEMIJA

ULIČNEGA GLEDALIŠČA
foto: DR

foto: E. Kase



ANA MRAZ
ulično gledališče na mostu
Ljubljana (Čevljarski most)
od 26. do 30. decembra 2009
med 19. in 21. uro

organizacija: Zavod za turizem Ljubljana
program in izvedba: Gledališče Ane Monro

sobota, 26. 12. 
18:30 Frateli Probankini: slavnostno odprtje,

od Tromostovja do Čevljarskega mostu 
19:00 Frateli Probankini (Hrv/Slo): Božična parada (cirkus) 30'
19:40 Rizzo (Avt): Max (pantomima) 15'
20:00 ŠUGLA 1: Delavci (ulična predstava) 20'
20:20 Rizzo (Avt): Max (klovn) 20'
20:40 Ludek & Onofrio (Hrv): Gladijajatora (ulična predstava) 30'

nedelja, 27. 12.
19:00 Rizzo (Avt): Max (pantomima) 15'
19:20 Jurij Konjar, plesna intervencija 20'
19:40 Katjuša Kovačič: Slovenka (kontorzija) 15'
20:00 Rizzo (Avt): Max (klovn) 20'
20:20 Maša Ceglar & Petra Markovič: Ko dva postaneta eno

(ulična predstava) 20'
20:40 Jurij Konjar, plesna intervencija 20'

ponedeljek, 28. 12.
19:00 ŠUGLA 1: Delavci (ulična predstava) 20'
19:20 Maša Ceglar & Petra Markovič: Ko dva postaneta eno

(ulična predstava) 20'
19:40 Burekteater: Hamprdans (ulična predstava z lutkami) 25'
20:10 Bimbo teater: Konec (premiera ulične predstave) 30'
20:40 Rizzo (Avt): Max (klovn) 20'

torek, 29. 12.
19:00 Burekteater: Hamprdans (ulična predstava z lutkami) 25'
19:30 Katjuša Kovačič: Slovenka (kontorzija) 15'
19:50 Daniel Warn Dado (Nem): Moj stric Grbavec

(ulična animacija) 40'
20:30 Bimbo teater: Konec (ulična predstava) 30'

sreda, 30. 12.
19:00 Gledališče Ane Monro: Kletka (ulična predstava) 35'
19:40 Bimbo teater, Štefka & Poldka: Grema smučat!

(ulična predstava) 40
20:20 Daniel Warn Dado (Nem): Moj stric Grbavec

(ulična animacija) 40'

PODPRITE NAS TUDI VI IN
POSTANITE DEL ANINE DRUŽINE!

GLEDALIŠČE ANE MONRO PODPIRAJO:

ANA GLASNICA, časopis za ulično umetnost, december 2009
UREDNIŠTVO: Andreja Okorn
FOTOGRAFIJA: Bojan Okorn, Oto Žan, arhiv Gledališča Ane Monro
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DECEMBER 2009 V LJUBLJANI
Zadnji, praznični mesec obljublja presenečenja in izpolnjuje pričakovanja.
To je čas, ko se v sproščenem ozračju starega mestnega jedra srečujemo s
številnimi prijatelji in se udeležimo katere od številnih prazničnih priredi-
tev. Ali pa pridemo zgolj občudovat pravljično okrasitev Ljubljane.

3. 12.–2. 1, (10.00–22.00);
31. 12. (10.00–14.00):
Praznični sejem
Cankarjevo nabrežje, Prešernov
trg, Petkovškovo nabrežje,
Pogačarjev trg in Miklošičev park

24. 12. (17.00):
Božični koncert (Katrinas
in Matjaž Robavs & Band)
Mestni trg

26.–30. 12. (11.00 in
13.00 ter 16.00–18.00):
Otroški program
z Dedkom Mrazom
Prešernov trg

VODENI OGLEDI
Ljubljana je decembra druga-
čna, ko poleg razsvetljenih in
praznično okrašenih ulic in trgov, ki jih oživijo še številne prireditve, po-
sebej zažarijo tudi druge znamenitosti mesta. Ogledate si jih lahko tudi
povsem drugače, saj mite in legende med drugim odkriva sam Božiček. 

3. 12.–2. 1. (11.00–13.00):
Stara Ljubljana – edinstvena in praznična
Voden sprehod mimo najpomembnejših znamenitosti v starem mestnem
jedru, vožnja z vzpenjačo in najlepši razgled na praznično Ljubljano.

10. 12.–2. 1. (17.00–18.30):
Zmenek z Božičkom
Praznično Ljubljano vam bo razkazal kar sam Božiček.

15. 12.–2. 1., razen 31. 12. (18.00–19.30):
Nazdravite praznični Ljubljani
Ogled boste začeli v praznično okrašeni mestni hiši, katere atrij bodo
krasile jaslice, končali pa na Ljubljanskem gradu.

3. 12.–2. 1. (12.00 ali 16.00): Čaroben pogled z gladine reke
Vožnja z ladjico od Zmajskega mostu do Špice 

SILVESTROVANJE
na Prešernovem trgu: Tabu, Alenka Godec, Victory in Daniela
na Mestnem trgu: Stari Mački, Eroika, Manca Izmajlova
na Pogačarjevem trgu: Vili Resnik, Krila, Ansambel Bratov Poljanšek
v Križankah: Incurabili, Muškat Hamburg, R5PS, Slon in sadež,
Metalsteel + James Riviera

Več informacij na turističnih informacijskih centrih. Prireditve na
prostem so brezplačne, z izjemo vodenih ogledov, katerih cena je
10 EUR za odrasle in 5 EUR za otroke do 12. leta. Zbirališče za vse
oglede je pred mestno hišo, za oglede z ladjico pa pristan Ribji trg na
Cankarjevem nabrežju. 
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Ko se je veter pomiril, je bilo posedanje na vrhu prijetno
opravilo – kozarček kuhanega vina ali čaja je v ognjenem
ambientu povezal ljudi.

Ognjene bambusne strukture so zaščitni znak
belgijske skupine Toverspel, katere član Gust Van
der krieken je bil tudi umetniški vodja celotne
podobe grajskega griča, po kateri se je sprehajala
Ana Plamenita.

Obiskovalci so na začetku poti dobili še
dodatno osvetljavo – preproste lampijone je
večina odnesla kar domov, nekateri pa so na
svoj način s postavitvijo pripomogli h končni
podobi ambienta na grajskem griču.

Gust Van der krieken je Ano Plamenito zasnoval na tedenskem
kreativnem taboru, kjer so sodelovale tudi prostovoljke iz
osmih držav: Rusije, Tajske, Španije, Srbije, Madžarske, Finske,
Nemčije in Poljske – mednarodni vpliv je bilo čutiti tudi na
osvetljeni poti.

Izjemen razgled – ni bilo sonca in ni bilo modrega neba,
a osvetljena Ljubljana je bila videti prečudovita.

Prva Ana Plamenita je ponudila le nekaj načinov
ognjenih dekoracij. Drugo leto zato Gledališče Ane
Monro vabi k sodelovanju vse, ki bi s svojo kreativ-
nostjo radi soblikovali ognjene ambiente. Pišite
na naslov Gledališče Ane Monro, Kersnikova 4,
1000 Ljubljana ali na petra.anamonro@gmail.com
(Petra Nartnik, producentka) in se nam pridružite
pri oblikovanju nove podobe grajskega griča.

Ob bambusnih konstrukcijah so največ pogledov
pritegnili goreči dežniki – preprosto, a izvirno.

Ker se po ulici že več let tako uspešno
sprehajata Ana Desetnica in Ana Mraz, je
bilo razširitev ulične ponudbe v jesenskem
času brez dvoma povezano s kančkom za-
skrbljenosti in manjšim pritiskom, kako
razširiti ponudbo in ljudem, ki so pri nas na
področju ulične umetnosti postali izobra-
ženi opazovalci, ponuditi nov pogled na

mestne poti. In rezultat vsega razmišljanja
je bila Ana Plamenita. Od Reber do Šanc je
tako petek, 13. november, ponudil roman-
tičen sprehod v soju 2000 lučk, ognjenih
skulptur in gorečih dežnikov. In kar je še
posebej presenetilo, je bil odziv – v dobrih
štirih urah se je po grajskih poteh spreho-
dilo kar okoli 1000 obiskovalcev. Mnogi so

sicer ob koncu pričakovali še kakšno
ognjeno predstavo, a za to bo čas v priho-
dnjih letih. Tokrat je bilo vse podrejeno iz-
ključno prijetnemu sprehodu po ognjeni
poti, ki se je zaključila z vonjem pečenega
kostanja, toplega čaja, kuhanega vina in iz-
jemnim razgledom na našo Ljubljano.

SPREHOD Z ANO PLAMENITO


