
UVODNIK:
LOKALNA GOSTIJA
IN KVADRATNI CIRKUS
Piše: Goro Osojnik, vodja Gledališča Ane Monro

Vse se je začelo na Krekovem trgu – skupina čudnih
možicljev je zagnala vik in krik. Direktor je vse skupaj le še
glasno spodbujal. Banda neotesana se ni ozirala na bon-

ton, ki pritiče prijaznemu gostu, iz
neba so začele padati cirkuške žogice
– ljudje so bili v nevarnosti. Pehta
velikanka je nesramežljivo poplesa-
vala z vsakim, ki jo je le ošvrknil s
pogledom. Vendar množice niso be-
žale, množice so sledile. Vse skupaj
se je končalo na Čevljarskem mostu
– s prepovedanimi pirotehničnimi
sredstvi. Na srečo si je roke s tem
nečednim dejanjem umazal kar sam
župan.

Tako je s cirkuško parado v
izvedbi skupine Fratelli Probankini mesto
dobilo ne le praznično svetleče, pač pa
tudi živo podobo. In kljub nizkim tempe-
raturam je bilo na Čevljarskem mostu
vroče. Najprej je zanetil ogenj Mefistov
zlobni brat, Petrova in Onofrio sta plesala
skupaj, dežja ni bilo, a dežniki so goreli.
Vrhunec ognjenih podob pa sta brez
dvoma pripravila Melanie Munsch in

Željko Hajsok. Ljubezenski odnos, poln tolerance, potrpe-
žljivosti, pozornosti in ponižnosti, je nadvladal željo po
moči, nasilju in zastraševanju. Krog je bil simbolično skle-
njen, a včasih pretesen in nepredvidljiv. Za mir je poskr-
bela goreča ljubezen, simbioza. Portret srečne družine je
naslikal tudi Cia. Circo Vaiven iz Španije – v majhnem, a
praktičnem prostoru sta se znašli dve temperamentni
duši, ki sta dokazali, da se srečo da izmeriti. Meri 7 kva-
dratnih metrov in je trenutno najboljša stvar na tržišču.

Kdo drug kot Gledališče Ane Monro pa je bilo tisto, ki
nam je še enkrat prikazalo učno uro vrhunskega poulič-
nega ustvarjanja. Predstava Zlati osel v režiji belgijskega
režiserja Craiga Westona ima vse, kar imajo veliki, ima vse,
kar imajo najboljši. Izvrstno dramaturgijo, v kateri se preci -
zno menja ritem petja in skupinskih podob, nadgradijo
humorne domislice in vrhunska izvedba avtorske skupine

GAM. V pričakovanju Kletke, nove
predstave iste zasedbe, ki bo pre-
mierno uprizoritev doživela prav
na letošnji Ani Desetnici, je bila
ponovitev Zlatega osla več kot do-
brodošla.

In kaj še reči o Ani Mraz? Le
to, da si vztrajno širi svoj krog pri-
jateljev. V svojo družbo je namreč

sprejela tudi Šuglarje, učence prve šole uličnega gledališča
pri nas, ki so z vsako ponovitvijo ene od svojih predstav
nadgrajevali svoje nastope in občinstvo jim je pričakovano
sledilo. Tu je bila tudi množica debeluhov, tu so bile lutke
in tu sta bili tudi Štefka in Poldka. Tekma za Zlato lisico že
vrsto let ni bila tako napeta. Vse skupaj pa je za konec za-
činila Milena Zupančič. Vztrajnim klicem Tomaža Lapaj-
neta se ni odzvala in Lepa Vida je dobila novo,
improvizirano podobo.

ANA PLAMENITA 
petek, 13. november 2009, od 17. do 23. ure
ognjeni ambienti na Ljubljanskem gradu

Ideja o Ani Plameniti – tretjem festivalu v
okviru Gledališča Ane Monro – izhaja iz občut-
kov, vonjev in razpoloženj, ki jih v nas 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. Ana Pla-
menita se bo dotaknila posebne zvrsti uličnega
gledališča, ki je pri nas sicer
še nismo videli. Ustvarjali
bomo ognjene ambiente,
skozi katere se bodo gledalci
sprehajali. Ti ambienti bodo
pravzaprav inštalacije, pro-
stor, napolnjen z ognjenimi
objekti – baklami, gorečimi
kroglami, ognjenimi kipi in
podobno, spremljala pa jih
bo kakšna posebna glasba,
poezija  ... Vsak ambient bo
imel tudi svojega kreativ-
nega gostitelja. Želja je, da to ne bi bili le poklicni
umetniki z različnih področij, pač pa tudi sami
prebivalci mesta. V Ljubljani je prav poseben pro-
stor, ki kar kliče po tovrstnih dogodkih – to so
tiste številne poti, ki vodijo na Grad. Te Ljubljan-
čanom dobro znane poti bodo za eno popoldne in
en večer dobile posebno podobo in sprehod na
Grad spremenile v skoraj obredno dejanje.
Vablje ni k sodelovanju.

NA ZAČETKU
SO BILE SAMO
BESEDE
Piše: Andrej Rozman Roza

Pred več kot tremi desetletji se nas je
nekaj prijateljev, znancev in neznancev
odločilo delat ulično gledališče. Svet smo ho-
teli spremenit z umetnostjo tam, kjer jo lju-
dje najprej opazijo. Na njihovih
vsakodnevnih poteh skozi mesto. O tem,
kako se to dela, nismo imeli jasne predstave.

Če se ne motim, pred tem noben od nas še ni videl ulične predstave. Zato pa
smo imeli močno voljo in veliko časa za vaje. Te je vodil Jani in, kolikor se
spomnim, je šlo pri njih predvsem za spoznavanje samega sebe. Torej nekaj,
kar neposredno ni imelo veliko opravit z vsebino in obliko tistega, kar smo že-
leli počet na ulici. Vsi, ki smo bili zraven, smo si predstavljali nekaj drugega,
nihče pa ni jasno vedel, kaj in kako. Zato smo se o vsebini in obliki nastopa
samo pogovarjali. In imeli zelo različna mnenja. Vendar se nas tistih šest, ki
smo ostali, ni nikoli skregalo do konca. Bili smo trmasto odločeni, da nastop,
ne glede na vse, bo. Ime, ki smo si ga dali, je odražalo stanje, v katerem se je
skupina nenehno nahajala. Predrazpadom. Pred razpadom torej, a pisano sku-
paj. Ker se je to dogajalo konec leta 1978, ko so se ljudje začeli vedno bolj zave-
dat, da Tito ni večen in mogoče tudi Jugoslavija ne, so nekateri v našem imenu
videli političen podton. A se mi, ki smo si to ime nadeli, s to dimenzijo nismo
obremenjevali, saj smo se ukvarjali s sabo in svetom, ne pa z državo.

Ker smo imeli nasprotujoče si ideje, smo se
odločili za pasijon, ki se bo ustavil na šestih posta-
jah, vsako od njih pa si bo zamislil in zrežiral eden
od nas. A preden smo se lotili priprav, smo hoteli
začutit strah in slast nastopanja na ulici. Zmenili
smo se, da bomo sredi popoldneva prišli v kostu-
mih in maskah pred Konzorcij in plesali. Ker se je
za naš nastop razvedelo, sta dva znanca prišla s ka-
merami in vse skupaj posnela. Zato reakcija mimoi-
dočih ni bila taka, kot smo jo pričakovali. Namesto
da bi se ljudje začudeno spraševali »ja kaj se pa tile grejo?!«, jim je bilo že vse
jasno. »Film snemajo.« 

Pred kratkim sem končno dal na DVD 8mm film, ki ga je takrat posnel
Perli in mi enkrat dosti pozneje izročil njegovo edino kopijo. Moram reči, da
mi je bilo precej neprijetno gledat sebe na tistem posnetku. In dvomim, da

bom posnetek kdaj pokazal komu drugemu kot tistim, ki so bili zraven. Pred-
vsem ga nimam namena dat v tako imenovano javnost. Vse skupaj je bil na-
mreč en velik nesporazum, česar pa se iz filma ne vidi. Vidi se samo neke
čudne tipe, ki plešejo. Ne vidi pa se, kako besni smo bili na tista dva kamer-
mana, a smo kljub temu plesali naprej.

Propadla je tudi naša pasijonska predstava. Tokrat ne zaradi snemalcev,
ampak zato, ker se nam je že po prvi postaji na kockah Mestnega trga sesedel
voziček, na katerem smo imeli rekvizite. In propadle so nam pravzaprav tudi
naslednje predstave. Nikoli ni bilo tako, kot smo si želeli. A ljudje so nas imeli
kljub temu radi, ker smo se trudili in vztrajali. Kar pa za končni uspeh ne bi
bilo dovolj. Za končni uspeh je bilo bistveno to, da so se nas na mestnem od-
delku za javni red in mir po službeni dolžnosti tako zelo bali, da so nas skušali
onemogočit. Če bi nam pustili, da nastopamo, bi se mi najbrž počasi naveličali.
Tako smo pa dobili nasprotnika in podpornike. In smo šli v boj tako, da smo
začeli vabit v Ljubljano tuja slavna ulična gledališča. Ta so prišla poceni in z ve-
seljem, saj so imela občutek, da nastopajo za železno zaveso. Ko pa so prišla v
Ljubljano tuja slavna ulična gledališča, smo končno videli, kako izgledajo dobre
ulične predstave. Začeli
smo se učit in bili tik
pred razpadom že prav
solidni.

ŠT. II, POLETNA KOLEKCIJA ČASOPIS ZA ULIČNO UMETNOST

Takole v enem nagovoru združiti kar dve po-
potnici, novemu časopisu o uličnem gledališču
Ana Glasnica in novi izvedbi festivala Ane Deset-
nice, bo kar težko. 

Ana, Glasnica, bi rada v vseslovenski prostor
ponesla novice, znanja in zanimivosti o uličnem
gledališču. Predvsem o slovenskem, za katerega
mislim, da se bo s pomočjo izobraževanja, s pro-
gramom učnih uličnih predstav ŠUGLA, ki smo
se ga lotili prvi v Evropi, počasi pomladilo, dose-
glo vrhunsko raven ter med ustvarjalce prite-
gnilo nove, mlade ljudi. In s tem naredilo ulično
gledališče zanimivo za še bolj raznovrstno občin-
stvo. S tem pa prehajamo v drugo temo nago-
vora. 

Festival Ane Desetnice je kot obraz, ki ima
eno oko v Ljubljani in drugo v Mariboru, uho v
Šoštanju, letos kar krepko privzdignjen nos v
Kamniku, posamezne dlake, beri nastope, pa
tudi v drugih mestih – na Vrhniki, v Celju, Cerk-
nem … In kot je zelo redko kateri človeški obraz
popolnoma simetričen, tako ima tudi Ana Deset-
nica v vsakem mestu svojo podobo in svoj
značaj, ki odraža lokalni prostor ter želje in na-
vade tamkajšnjega organizatorja in prebivalcev
… Kajti gojimo podobo, da je ulično gledališče
zvrst, ki je blizu gledalcem ter je na vsakem pri-
zorišču in v vsakem prostoru drugačen, enkraten
dogodek, ki ga oblikujemo vsi skupaj – nastopa-

joči, gledalci in organizatorji. Domači in tuji,
skupaj z vsega sveta.

In ravno to, da smo dandanes povezani z
vsem svetom in v vsakem trenutku vemo, kaj
počnejo ljudje , ki jih osebno še nismo videli, a so
naši prijatelji, nas je napeljalo na misel, da se
vprašamo, kaj pa počnejo ti, ki so naši sosedje in
živijo v naši bližini in s katerimi bomo skupaj v
hudih časih, ki se, kot je videti, bližajo. V resnici
ne vemo. Zato pa smo se odločili poskusiti pove-
zati prebivalce ene ljubljanske soseske in skupaj
z njimi organizirati lokalni praznik, Gostijo Po-
ljane, ter se spoznati, poklepetati in uživati v
skupnih dejavnostih in kulturi ... 

Zakaj kvadratni cirkus? Ker smo se ŠUGLO
odločili nadgraditi v festivalski dogodek, name-
njen mladim ustvarjalcem, ki bodo pod piramid-
nim šotorom ustvarili ambient, Cirkus Kansky, v
katerem se bodo srečevali, izmenjevali izkušnje
in ustvarili predstavo. A so še robati, neizkušeni,
in dokler se ne izpilijo in obrusijo, bo tudi šotor,
v katerem nastopajo, oglat.

Končal pa bi z najvažnejšim – povabilom.
Pridite na Ano Desetnico in uživajte v predsta-
vah, v razpoloženju, ali pa tudi samo ob klepetu z
ljudmi, ki jih drugače ne srečujete. Ali pa nas v
nedeljo, 5. 7., poslušajte na radijski frekvenci
88.8 Mhz. Se vidimo!

OBISKALA NAS JE ANA MRAZ
Zavod za turizem Ljubljana je v okviru tradicionalnih decembrskih prednovoletnih prireditev

v prestolnici v goste že osmič povabil tudi gdč. Ano Mraz. Zimska sestrična starejše Ane Desetnice
se je s svojimi prijatelji med 26. in 30. decembrom tako ustalila na Čevljarskem mostu.



PREMIERE!!!
Prva predstava 12. Ane Desetnice bo že po tradiciji pred-

stava Gledališča Ane Monro. 2. julija ob 17. uri boste na Pre-
šernovem trgu lahko spremljali prvo predstavitev Kletke.

Predstava se sprašuje o
strahovih in asociaci-
jah, ki jih v nas vzbuja
domišljija o nečem, o
čemer ne vemo ničesar.
Tokrat je to odprta in
prazna kletka na sredi
trga v živahnem mestu
… Vrata kletke so od-

prta in predstavniki reda si na različne, razumne načine po-
skušajo razložiti situacijo. Nadrealistična 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 ... Predstave ne imenujemo premiera, ker
gre za tip predstave, ki je vedno nova in v stalnem razvoju.
Režija in scenarij: Craig Weston 
Igrajo: Borut Cajnko, Drago Milinović, Goro Osojnik,
Matjaž Ocvirk 
Kletka: Drago Zadnikar
Kostumi: Meta Sever

Med premiernimi, prvimi uprizoritvami na 12. Ani De-
setnici moramo izpostaviti še Štefko in Poldko z novo pred-
stavo Grema smučat!, delček katere smo lahko videli že na Ani
Mraz. Tekmovanje za Zlato lisico še nikoli ni bilo tako zaba-
vno. Učenci ŠUGLE so v sklopu izobraževanja pripravili dve
novi družbenokritični predstavi, ki v ospredje postavljata
povzpetnika s polno mero napuha in nevoščljivosti. Pooseb-
ljena Skušnjava preferira materialne dobrine, Delavci pa svet
visokih položajev. Premierno se bo na Ani Desetnici predsta-
vil tudi Zavod Imaginarni s predstavo Sedmerica iz džungle.

2. 7. ob 17.00, Prešernov trg: Gledališče Ane Monro, Kletka
4. 7. ob 17.30, Pri Figovcu: ŠUGLA, Skušnjava
4. 7. ob 18.30, Pri Figovcu: ŠUGLA, Delavci
4. 7. ob 19.00, Pri Figovcu: Štefka in Poldka, Grema smučat!
5. 7. ob 17.00, parkirišče na Zarnikovi (Poljane):
Zavod Imaginarni, Sedmerica iz džungle

OTVORITVENA PREDSTAVA
BÄNG ali po slovensko BUM je trenutek, ko so se Heike

Gronholz, Olivier Capelier, Tom Lanski in Nailor Holmsten
leta 2005 odločili, da ustanovijo svoj teater – Bängditos thea-
ter. Enostavno. Vajeni so že vseh oznak, ki jim jih pripisujejo
ljudje, izpostavljajo pa tri: »smešno, provokativno in predrzno«.
Njihove predstave so pogosto polne velikih podob, spektaku-
larnih učinkov z ognjem, oglušujočih tišin, živce parajočih
eksplozij, sikajočega dima, strastnega govora, srhljive nepo-
srednosti, spreobrnjenih točk opazovanja, mističnih trenut-
kov, karizmatičnih anekdot, navdušene igre, akrobatske

breztežnosti, glasne
robatosti, kaotične
anarhije, nevezane
konfrontacije, ganlji-
vih trenutkov in kari-
kiranih situacij …
»predrzno« je ob našte-
tem zagotovo oznaka,
ki več kot pristaja.

Na Ani Desetnici
se bodo predstavili z
dvema predstavama,
s Spačkom (2CV) in
Preobiljem (Überfluss),
ki bo hkrati otvori-
tvena predstava festi-
vala (2. in 3. 7. ob
21.30 v Metelkova
mestu), »zatvori-

tvena« predstava v Mariboru (10. 7. ob 21.30 in 11. 7. ob
22.00 na Trgu svobode) in glavni spektakel v Kamniku (4. 7.
ob 21.30 na Trgu prijateljstva). Tema predstave je predvsem
voda – v obilju in pomanjkanju, čistosti in grozi, v treznosti
in humorni poeziji. In tu so še trije igralci, ki oživljajo ožgan
vodnjak s smešnimi rituali in poglobljeno
modrostjo. Da je mera polna, fontana zaživi
še svoje groteskno življenje. Začne se zgodba
o zgodovini evolucije ... Vodnjak spodbudi
tako poetične trenutke kot tudi smešne
eksplozije v vizualno močnem in navdihu-
jočem spektaklu. 

SPEKTAKEL: POPOTOVANJE LADJE VODOSANJE
Popotovanje ladje Vodosanje v izvedbi francoske zasedbe

Malabar je spektakularna predstava z živo glasbo, atraktiv-
nimi in interaktivnimi točkami ter zelo nepričakovanim kon-
cem. Skrivnostna posadka lunarne ladje odkriva novo deželo
in pred očmi obiskovalcev mesto oživi in se spremeni – parki
postanejo rajski zalivi, trgi se spremenijo v slikovite atole ali
pa celo v skrivnostni otok zakladov. Ladja Vodosanje potuje
skozi sanje, humor in poezijo ter prevaža posadko in občin-
stvo, ki skupaj drsi s tokom fantastičnih podob. Nenavadni
burkeži na hoduljah vlečejo svojo ladjo čez trge in dajejo
ritem temu čarobnemu križarjenju z osupljivimi odkritji in
neverjetnimi spretnostmi … Predstava bo odprla Ano Deset-
nico v Mariboru (6. 7.
z začetkom na Glav -
nem trgu) in bo veliki
spektakel v Ljubljani
(4. 7. z začetkom na
Čevljarskem mostu ob
21.30)

POVEDALI SO …
Marko Brumen, multi-kulti-vator iz Maribora

»Z vsako Ano Desetnico, ki jo pospremim na ulice, sem vedno bolj prepričan, da je
ravno ta festival uličnega gledališča tisti festivalski dogodek, ki nam omogoča, da na
ulice lastnega mesta in življenje pogledamo z novimi očmi, ga doživimo v novi preobleki
in vidimo stvari, ki smo jih doslej nehote prezrli. Opazujem ljudi, ki se naenkrat očarani
zavejo posebnosti in dragocenosti okolja, v katerem živijo, ali pa so naenkrat, skorajda
po naključju, postali del njega. Nobena druga zvrst ni tako dostopna in razumljiva vsem,
ne glede na starost, spol, barvo, zanimanje ali horoskop. 

Ana Desetnica mi vedno znova utrjuje prepričanje, da je umetnost lahko hkrati zah-
tevna in gledljiva, vesela in iskrena, neposredna in skrivnostna, namenjena in dostopna
vsem, ne samo kulturnim elitam. Raznolikost predstav uspešno razbija getoizacijo posa-
meznih umetniških oblik in v nasprotju z virtualnostjo ekrana ponuja avtentično in ne-
posredno izkušnjo ter vznemirjenje. Zato rabimo še več Desetnic, ki nas bodo spomnile, da javni prostori
pripadajo vsem in da so namenjeni tistemu najpomembnejšemu – skupnemu doživljanju, druženju in pogovoru.«

Goran Završnik, ulični igralec in kulturni menedžer, Kulturno društvo Priden možic
»Ko nas je peščica nekdanjih Gilševcev ustanovila društvo Priden možic in

se zatekla v mali Kamnik, smo tam našli kulturni dom v pajčevinah in lokalne
umetnike, tarnajoče nad nezaslišano ignoranco občinskih Izbrancev. Ko smo
tudi mi med pajčevinami pripravili dogodek ali dva, odziva s strani publike ni
bilo. Rešitev, ki se je pokazala, je bila najbolj naravna in najlepša, hkrati pa do
konca izzivalna: ulica. In smo šli in igrali. Planili smo kot vihar, na laž postav-
ljajoč vse naravne zakone. Včasih se je zazdelo, da so se drugi pravoverneži za
hip ustavili, da so si lahko ogledali, kaj šviga po cesti levo in desno mimo njih. 

Tudi zdaj, ko smo že davno ometli pajčevine, oblekli suknjiče in vozimo sre-
brne avtomobile zvenečega imena, nas dogodki, ki jih pripravimo na ulicah, še posebej kamniška Ana Desetnica,
držijo visoko nad gladino anonimnosti. Če hočeš na obronku Ljubljane uspeti, te morajo ljudje prepoznati z ulice.«

Kajetan Čop, direktor Zavoda za kulturo Šoštanj
»Ana Desetnica je v Šoštanju že tradicija. Je edini gledališki festival, če-

prav so to ponavadi samo dve do tri predstave. Občani Šoštanja so jo sprejeli z
velikim navdušenjem, kar dokazujejo z množičnim obiskom vsako leto. Tudi v
primerjavi z drugimi gledališkimi dogodki v Šoštanju je Ana Desetnica najbolj
odmevna prireditev. Glede na to, da je to gledališki festival z največ prizorišči v
Sloveniji, bi moralo biti razumevanje države dosti večje, predvsem kar zadeva
sofinanciranje. Saj je to edini festival, ki je dostopen vsakemu Slovencu, ne
glede na starost ali spol. Na Ani Desetnici je gledališče v svoji primarni obliki.
Brez olepšav in omejitev. Gledališče je med ljudmi. Tam, kjer je njegovo mesto.
Vsak gledalec pride in gre, ko želi. Ustvarjalci pa morajo biti zanimivi, če želijo gledalca obdržati. Ni prostora za
sprenevedanje.«

Duša Škof, sooblikovalka programa Festivala Soboški dnevi 
»Ulične predstave Ane Desetnice so od vsega začetka dobrodošel in zelo zaželen gost

Festivala Soboški dnevi. Imajo neustavljiv šarm, s katerim zapeljejo gledalce, ko jih
vedno znova presenetijo s svojim lucidnim sprevračanjem stvarnosti. S posegi uličnega
gledališča se mestni park, prizorišče našega festivala, spreminja v magični prostor nekje
med sanjami in stvarnostjo. Poselijo ga bitja, ki nagovarjajo predvsem radovednega,
igrivega in večno čudečega se otroka v vseh nas. Ani Desetnici želim, da bi ostala večno
mlada, radoživa, brihtna in zapeljiva, kot je.«

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:

Ana Desetnica v Ljubljani (2.–5. 7. 2009), več na www.anamonro.org
Ana Desetnica v Mariboru (6.–11. 7. 2009), več na lent.slovenija.net

Ana Desetnica v Kamniku (3. in 4. 7. 2009)
3. 7. ob 21.00 Šutna, Samčev predor: KAM Hram (HR/FRA), Ratatuya
4. 7. ob 10.00 Šutna, Samčev predor: Tirana cirkus (ALB), Cirkus
4. 7. ob 21.30 Trg prijateljstva: Bängditos (NEM), Preobilje

Festival ALA v Cerknem (6. 7. 2009)
6. 7. ob 18.00 pred hotelom Cerkno: La Nives (ITA), Missis Mumble
6. 7. ob 19.30 pred hotelom Cerkno: Klovn Gianca (ITA), Mr. Pattinick

Poletje v Celju, knežjem mestu (7.–10. 7. 2009)
7. 7. ob 19.00 Mestna plaža: Bängditos (NEM), Spaček
8. 7. ob 19.00 Mestna plaža: KAM Hram (HR/FRA), Ratatuya
10. 7. ob 20.00 Mestna plaža: Gavin Hay (AUS), Človek leopard

Ana Desetnica v Šoštanju (8. 7. 2009)
8. 7. ob 19.00 Glavni trg: Bängditos (NEM), Spaček
8. 7. ob 20.00 Glavni trg: Bruno Gagliarini (ARG), Brunitus

Poletje na Vrhniki (10. 7.–14. 8. 2009)
10. 7. ob 19.30 pred ZIC-em: KAM Hram (HR), Ratatuya
17. 7. ob 19.30 pred ZIC-em: Gavin Hay (AUS), Človek leopard
24. 7. ob 18.00 pred ZIC-em: Drago Zadnikar (SLO), Igrala
31. 7. ob 19.00 pred ZIC-em: ŠUGLA (SLO), Skušnjava
31. 7. ob 19.30 pred ZIC-em: ŠUGLA (SLO), Delavci
7. 8. ob 19.30 pred ZIC-em: Štefka in Poldka (SLO), Grema na morje
14. 8. ob 19.30 pred ZIC-em: Tomaž Lapajne (SLO), Aida
28. 8. ob 19.30 pred ZIC-em: Gledališče Ane Monro (SLO), Kletka

12. ANA DESETNICA
Ljubljana, 2.– 5. 7. 2009

Prihajajo dnevi, ko se bo vaš obisk mestne tržnice končal brez nakupa, ko se bo kratek sprehod po mestu
zavlekel pozno v noč, dnevi, ko se boste iz nič hudega slutečega sprehajalca transformirali v igralsko divo, lesen
steber, divjo reko ali kar deklico za vse. Vsega pa bo krivo ulično gledališče oziroma gdč. Ana Desetnica.

Da boste tovrstne sprehode in nakupe lažje načrtovali in se na vloge dosledno pripravili, si celoten program
12. Ane Desetnice lahko ogledate na www.anamonro.org.

Indijska zasedba Milon Mela

prav tako ob tradicionalnih

indijskih pesmih, v ritmu ri-

tualnih plesov in z bojevitim

duhom pripravlja posebno

povorko. Vrhunec bo tudi

ulični šov s slikovitimi ma-

skami, z akrobatskimi vložki

in bogatim izborom zgodb

iz Purane, Mahabharte in

Ramajane.

Predstava Postaja Kansky je »gala šov« pro-

jekta Cirkus Kansky. Je mednarodni projekt, ki

nastaja v koprodukciji Narodnega doma iz Ma-

ribora in Gledališča Ane Monro. Osnovna ideja

je preprosta: mladi cirkuški umetniki iz različ-

nih dežel se srečajo na kratki delavnici in rezul-

tat je nastanek cirkuške predstave. Na Ani

Desetnici v Argentinskem parku!

NE ZAMUDITE:
POLETNI ULIČNI
FESTIVALI PO EVROPI
STREET TALKS
10.–30. 6. 2009 (Split, Hrvaška)
tudi s predstavo Grema na morje v
izvedbi Štefke in Poldke (26. in 27. 6.)
www.kam-hram.com

MERCANTIA
10.–19. 7. 2009 (Certaldo, Italija)
www.mercantiacertaldo.it

CHALON DANS LA RUE
22.–26. 7. 2009
(Chalon sur Saone, Francija)
festival si bodo v okviru izobraževanja
ogledali tudi učenci ŠUGLE 
www.chalondanslarue.com

MIRAMIRO
23.–26. 7. 2009 (Gent, Belgija)
www.miramiro.be

SIRF
STOCKTON INTERNATIONAL
RIVERSIDE FESTIVAL
20. 7.–2. 8. 2009 (Stockton, Anglija)
www.sirf.co.uk 

LA STRADA
31. 7.–8. 8. 2009 (Gradec, Avstrija)
www.lastrada.at

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
THEATRE DE RUE, AURILLAC
19.–22. 8. 2009 (Aurillac, Francija)
www.aurillac.net 

ŠPANCIRFEST
21.–30. 8. 2009 (Varaždin, Hrvaška)
www.spancirfest.com 

FIRA TARREGA
10.–13. 9. 2009 (Tarrega, Francija)
www.firatarrega.com
tudi s predstavo Zlati osel v izvedbi
Gledališča Ane Monro (12. in 13. 9.)

PROSTOR ZA INVALIDE
Ker na ulici ni sedežnega reda in rezervacij mest,

je odgovornost vsakega gledalca, da izkaže spoštovanje
sočloveku in poskrbi, da lahko vsi skupaj nemoteno
spremljamo predstave. Na Ani Desetnici pa bomo tokrat
vendarle rezervirali določena mesta. 10 minut pred vsako
predstavo bomo na prizorišču položili posebno preprogo,
ki bo namenjena invalidom. Vse obiskovalce prosimo, da
oznake dosledno spoštujejo.

PRIBOLJŠEK – VSTOPNINA NA ANI DESETNICI V LJUBLJANI
O finančni krizi, o recesiji na Ani Desetnici v Ljubljani ne bo govora, bodo pa jasna dejanja. Ana Desetnica

bo namreč letos dobila vstopnino. Gledališče Ane Monro bo v sodelovanju z Zvečevim in Mikado čokolado
vsem obiskovalcem ponudilo možnost, da za ceno 1 evro kupijo čokolado oziroma bon v obliki čokolade
(v zakup moramo namreč vzeti poletno vročino). Ti boni oziroma čokolade se bodo v 4 dneh festivala zbirali v
prav posebnih, stacionarnih skrinjicah, postavljenih po mestu, kupiti pa jih bo mogoče pri kateri od prijaznih
hostes na prizoriščih. Seveda pa lahko čokolado kot vstopnico obiskovalci prinesete tudi s seboj, le oddati jo
bo treba na letošnji mobilni infotočki (ulično prirejen tricikel).

Po končanem festivalu bo polovica čokolad odšla v roke Karitasu, polovica pa Rdečemu križu Slovenije. 

PRAVILA OBNAŠANJA
OB GLEDANJU
ULIČNEGA GLEDALIŠČA
Oder je oder, četudi je zgolj kos uličnega
asfalta. Zato ga, prosim, spoštujte in
med predstavo ne hodite nanj ali čezenj.

Predstave se najbolje vidi iz prvih vrst.
A da bi še kdo videl preko, je najbolje, če
se gledalci posedejo. Na tla,na kakšen
stolček ali pa na kaj drugega primer-
nega, kar lahko prinesemo s sabo. Če bi
radi na vsak način stali, se umaknimo v
zadnjo vrsto.

Ulično gledališče je gledališče in spo-
štujmo ga – ne pogovarjajmo se, še po-
sebej ne po mobilnih telefonih, ob
fotografiranju ne zakrivajmo pogleda
drugim in podobno.

Če nas nastopajoči po končanem na-
stopu poziva, naj prispevamo kak evro
zanj, je to plačilo za opravljeno delo in
ne »žicanje«. Ali kaj poklonimo in ko-
liko, je odvisno od nas samih in seveda
od tega, ali nam je bila predstava všeč …

`

VABILO NA
ANINO PLESNO NOČ
Prizorišča in žanri Anine plesne noči
ostajajo podobni kot lani. Pri Figovcu bomo
plesali salso, na ploščadi Ajdovščina (SKB)
bo tokrat potekala učna ura flamenka.
Standardni in latinskoameriški plesi bodo
na Nazorjevi ulici, prav tam, v prijetnem
ambientu atrija hotela Union, pa bo čas za
strastni tango. Vsi plesa željni vabljeni, da
sobotno noč (4. 7.) preplešemo kar na ulici
… Anina plesna noč bo letos še zadnje leto
potekala v okviru Ane Desetnice v Ljubljani
– že prihodnje leto bo dogodek prerasel v
samostojen festival – Anina družina se bo
torej razširila na 4 festivale in na 4 letne čase.



Katjuša Kovačič, učenka ŠUGLE in štu-
dentka tretjega letnika filozofije in sinolo-
gije na filozofski fakulteti, je kot prva
Slovenka obiskala mednarodno šolo umet-
nosti v Pekingu (Beijing International Art
School – BIAS). Ob številnih programih, ki
jih tam nudijo, si je izbrala predvsem akro-
batske smeri. »Že na letališču se je zapletlo,
saj me tam nihče ni pričakal. Ko sem stopila v
šolo, me je oblila groza, totalitarizem postavi-
tve objektov in nepomembnost posameznika …
ko sem stopila v svojo sobo, ki naj bi bila moje
zatočišče naslednjih 365 dni, od mojega začet-
nega navdušenja ni ostalo praktično nič. Iz
šole sem se preselila v dveh dneh, našla sem si
svoje stanovanje, veliko … in za samo 120 € na
mesec, luksuz. Verjetno sem takrat prvič in za-
dnjič bila na svojem.«

V okolje, v katerem
se umetnost gibanja in
nastopanja meri izklju-
čno v fizični zmogljivo-
sti in perfekciji telesa,
je 13. novembra leta
2007 stopila z otroško
naivnim idealiziranjem
izraznosti in prezence.
Čas je tekel in točno
leto zatem, prav tako
13. novembra, se je v
Slovenijo vrnila z ne-
precenljivo izkušnjo, tehnično dodelanim
telesom, s še večjo željo po iskanju tiste
iskre v posamezniku, ki pusti umetnosti
svojevrsten pečat, in s posebnim odnosom
do odrske in ulične izraznosti.

Če ste spremljali kulturni program ot-
voritvene in zaključne slovesnosti olimpij-
skih iger v Pekingu, verjetno veste, kaj za
Kitajce pomeni perfekcija. K njej z vojaško
natančnostjo stremijo praktično od zibelke.
Na šesti obvoznici Pekinga, torej sploh ne v
mestu, pač pa po njihovih merilih že na
vasi, kjer stoji mednarodna šola umetnosti,
zato na oddelek s tujci, kot pove Katjuša,
nemalokrat gledajo zviška. »Na Zahodu de-
lamo na liku, delamo na zgodbi, iščemo tisto
iskrico – to Kitajcem ne pomeni nič. Ni jim
jasno, kako lahko pripravim nastop na stoji, če
pa ne zdržim 10 minut na rokah. Tehnika, to
je to, če si ti tehnično popoln, potem si naj-
boljši.«

Roko na srce, prav zaradi tehnike se je
Katjuša tudi odpravila na Daljni vzhod, da
nadgradi tisto, kar pa je bilo njej položeno v
zibelko, in to sta izraznost ter ljubezen do
gledališča, do umetnosti. To ji je podarila
njena družina, mati Barbara Borčić, umet-
nostna zgodovinarka, direktorica centra za

sodobno umetnost SCCA, babica slikarka
Zdenka Golob in oče Marko A. Kovačič, vse-
stranski umetnik in igralec, ki je bil med le-
toma 1981 in 1991 tudi član Gledališča Ane
Monro. »Kar nekajkrat smo se tujci na tej šoli
znašli v pravi eksistencialni krizi. Kaj delamo
tu? … Okrog nas so 10 let mlajši otroci, ki so
že zdaj 100-krat boljši od nas, njihovo telo je
izjemno, rit dajo na glavo in še kolena okoli
vratu, če karikiram … Vendar potem se pomi-
riš, veš, da če boš dosegel le približek te tehnike
in temu dodal še sebe, z vso raznolikostjo oseb-
nosti, potem se stvar izplača.«

Obisk Kitajske se ji je zagotovo izpla-
čal, v enem letu se je njeno telo popolnoma
spremenilo, hkrati pa je še bolj začela ceniti
umetnost podajanja zgodbe in komunika-
cijo z občinstvom. »Žal mi je za te otroke, ki
so sicer čudodelni. Vendar tem otrokom od
malih nog nekdo izbira glasbo, pove jim, ka-
kšen kostum bodo imeli in v katerem delu na-
stopa se morajo premakniti točno za en meter
v desno … ne naučijo jih prav nobene kreativ-
nosti. Nekateri bi lahko naredili ogromno, prav
vidiš, da v njih vre, vendar to tam ne gre tako.
Koreografije so narejene vnaprej, prostora za
kreativnost posameznika ni.«

Kreativnosti in volje do ustvarjanja
pa Katjuši zagotovo ne manjka. V sode-
lovanju z Gledališčem Ane Monro bo na
letošnjem mednarodnem festivalu Ane
Desetnice obudila Cirkus Kansky – pro-
jekt, pri katerem je leta 1988 sodeloval
tudi njen oče. S svojimi prijatelji iz Kitaj-
ske, Anžetom Krečem iz skupine Trupa
Aduta in tudi s prijatelji iz ŠUGLE, prve
šole uličnega gledališča pri nas, katere
članica je tudi sama, bo v času festivala v
Argentinskem parku pripravila nepoza-
ben ambient, ki bo mladim omogočil
ustvarjalnost in obilico prijetnega druže-
nja. Rezultat skupnega dela bo predstava
Postaja Kansky.

ŠUGLA V MARSEILLU
Piše: Livija Rojc Štremfelj

Od 10. do 15. marca
so se Šuglarji, torej učenci
2. letnika Šole uličnega
gledališča, ki jo vodi Gle-
dališče Ane Monro, udele-
žili strokovnega posveta
Visoke šole za ulične
umetnosti FA'IAR v Mar-

seillu. Strokovna ekskurzija, ki smo jo že od lanske Ane
Desetnice imeli vsi zapisano v svojih koledarčkih, je bila
vsekakor nekaj novega in vznemirljivega za vse obisko-
valce ŠUGLE, saj ali nismo mogli verjeti, da naša prizade-
vanja na področju razvoja uličnega gledališča tako cenijo
1000 km proč od Ljubljane, ali pa smo se bali, da tamkaj-
šnjim strokovnjakom na področju uličnega gledališča
kljub trudu in prizadevnosti pri izobraževanju in produk-
ciji nekako ne bomo kos. 

Pa se je izkazalo, da sodimo mednje, namreč sprejeti
smo bili izjemno gostoljubno, pogostili so nas tako, da so
naše brbončice stalno kričale od navdušenja nad tolikimi
izvrstnimi okusi, in kar je najpomembnejše, stopili smo
se s tistimi, ki se ukvarjajo z uličnimi umetnostmi, se z
njimi večkrat zatopili v po-
govore, kar pa je bilo čudo-
vito izhodišče za
pridobivanje novih znanj.

Da bi bila ekskurzija res
poučna in bi imela tudi pe-
dagoške vsebine, je ravna-
teljstvo ŠUGLE odločilo, da
morajo učenci na tak ali
drugačen način svoje vide-
nje dogodkov beležiti in

stalno spremljati dogajanje. Tako si videl Slavka in Anjo
vsepovsod vandrati s kamero, Urško z mini notesom,
ostali pa so se znašli drugače. V sklopu celotnega do-
godka, katerega glavni cilj je bil predstaviti produkcije ali
vsaj nastavke večjih produkcij na ulici, ki so jih izdelali v
večini primerov diplomanti raznih zahodnoevropskih
umetniških akademij, ki so se udeležili 18-mesečnega
programa usposabljanja na Visoki šoli za ulično umetnost
– FA'IAR-ju. Ta ima sicer sedež v Marseillu, svoja izobra-
ževanja pa izvaja v sodelovanju s priznanimi uličnimi sku-
pinami po vsej Evropi. Od skupaj 13 uličnih dogodkov
smo si jih s Šuglarji ogledali 11, saj sta bili preostali dve
predstavi manjšega formata in preprosto vsi nismo prišli
na vrsto. Predstave so bile zelo raznolike, prav vsaki pa so
sledile dobre in za vse nas koristne debate, kjer smo obra-
vnavali različne vidike uličnega gledališča, hkrati pa tudi
iskali ideje, kako bi te izkušnje prestavili v naše delo.
Poleg večernih ogledov pa so učenci še pripravljali sobo-
tno produkcijo, ki naj bi odsevala bivanje mladih sloven-
skih uličnih gledališčnikov v Marseillu. Kot koordinatorka
lahko rečem, da so se kljub pritisku, da jih bo videla res
največja elita uličnogledališke scene v Evropi, odrezali
fantastično. Skozi svojo predstavo so povedali, da kljub
jezikovnim in kulturnim razlikam lahko sodelujemo in
si pomagamo pri ustvarjanju novih uličnogledaliških

predstav. 
Jezikovne razlike so bile

precejšnja ovira pri naši komu-
nikaciji z domačini, kljub temu
pa so se izpostavili v tolikšni
meri, da so na pobudo Katjuše
organizirali delavnico za otro -
ke, ki je bila dobro obiskana,
tamkajšnjim otrokom pa je po-
nudila malce drugače preživet

sobotni popoldan, kar so izkoristile tudi nekatere matere,
ki so se, posnemajoč naše akrobate in akrobatke, kar
same lotile nekaterih postavitev.

Ne pozabimo pa tudi na t. i. minglanje z raznimi orga-
nizatorji festivalov in učenci FA'IAR-ja, tukaj jezikovnih
ovir ni bilo v tolikšni meri in smo se lahko veliko naučili.
Imeli smo tudi priložnost govoriti s profesorico Susan
Haedicke z univerze v Warwicku, ki izvaja program ulič-
nega gledališča na ravni fakultete kot izobraževalni
modul, zanimivo je bilo prisluhniti tudi gospodu Fabienu
Audoorenu, umetniškemu vodji festivala v Gentu v Bel-
giji, ki ima zelo dolgo tradicijo, stalno pa smo hodili po in-
formacije k šolajočim se na FA'IAR-ju.

Toliko zanimivega, a kaj, ko je teh pet dni tako hitro
minilo. V soboto zvečer smo se napokali v naš kombi in v
GPS vtipkali ime Ljubljana. Napravica, ki smo jo ljubko-
valno poimenovali gospa Modrc, je obljubila, da bomo čez
10 ur doma.

Po vrnitvi v Slovenijo so se Šuglarji lotili domačih
nalog. Poglobljena ocena vsake videne predstave, likov in
postavitev v prostoru ter
subjektivni odzivi so bili
obravnavani na diskusiji
naslednjo sredo, ko smo
se spet vsi zbrali. Tako
različni pristopi, ki so
vendarle pokazali, da so
se Šuglarji do takrat že
veliko naučili, sploh kri-
tiškega razmišljanja, ka-
terega spodbujanje je bil
tudi eden glavnih ciljev
šuglarske odprave v
Marseille.

Mimbre, akrobatski trio iz Londona, smo lahko sprem-
ljali na lanski Ani Desetnici, ko se je v Argentinskem parku
predstavil s predstavo Bridge (Most). Tokrat pa so Emma
Norin, Lina Johansson in Silvia Fratelli v Slovenijo prišle z
namenom, da v kratki delavnici o akrobatskih elementih pou-
čijo Šuglarje. Na kavo sta prišli le Silvia in Emma, Lina je za-
dnje ure pred odhodom domov izkoristila za nakupovanje.

Kako sta zadovoljni z dela-
vnico, imajo Šuglarji kaj
strahu pred akrobatiko?

Emma: Šuglarji so bili
odlični, pokazali so izredno
zanimanje. Delavnico smo
zastavile tako, da smo ome-
jile akrobatske elemente,
vendar ravno do te mere, da
za posameznika ostajajo
izziv.

Silvia: Bilo je zelo zaba-
vno vzdušje. Nekaj strahu je
bilo sicer prisotnega, kar je
običajno. Vsak dan ti pač ni
treba stopiti na rame nekoga
in držati ravnotežja. Vendar je bilo vse skupaj pozitivno.

Akrobatski elementi, kot jih izvajate Mimbre, temeljijo predvsem
na stiku, stiku dveh teles – je bilo kaj težav z bližino?

Emma: Niso imeli težav z bližino dveh teles. So zelo od-
prta, sproščena skupina.

Silvia: Verjetno je razlog tudi to, da so vsi še zelo mladi.
Mladi po naših izkušnjah nimajo toliko težav s stikom. No,
nekaj hihitanja je seveda bilo, ampak tudi to je običajno.

In kakšna je splošna ocena dela, je kdo posebej izstopal?
Emma: To je težko reči. Katjuša in Manca sta zelo dobro

fizično pripravljeni, brez težav sta prevzeli gib, ki je bil zanju
dokaj naraven. 

Silvia: Tudi ostali so bili odlični. Ne želim posploševati,
toda fantje so tako ali tako že bolj fizični. Pravzaprav pa je
njim včasih na naših delavnicah še težje. Me smo tri dekleta
in akrobatski elementi, ki jih izvajamo, so prirejeni specifično
ženskemu telesu. Na več delavnicah smo že opazile, da imajo
fantje zaradi tega nemalo težav.

Emma: Poudariti je treba, da je na ŠUGLI velik potencial,
predvsem me je navdušilo skupinsko delo, med seboj so zelo
povezani, se podpirajo, si pomagajo.

Vaše predstave temeljijo na akrobatiki, stiku. Kje je tu prostor za
zgodbo?

Emma: Mimbre se vseskozi sprehajamo na meji med
akrobatiko in zgodbo. Seveda želimo v sam fizični vidik ko-
reografije vključiti še zgodbo, tisto iskrico,
izraznost. Vendar je to zelo naporno delo,
predvsem je pomemben dobro razdelan
koncept. Težko je obe strani spraviti v ra-
vnotežje, zelo moraš paziti, da na račun ene
ne povoziš druge. Delovati mora akrobatika
in pripovedovati se mora zgodbo. To je naj-
težje ravnotežje.

Ulično gledališče temelji na neposrednem stiku
z občinstvom, ki včasih postane tudi del pred-
stav; je to pri vas glede na zahtevnost elemen-
tov sploh mogoče?

Silvia: Me smo pri akrobatiki zelo pa-
zljive. Občinstva ne želimo preveč vpletati

v predstavo. Seveda obstajajo triki, ki jih
uporabljajo nekatere akrobatske skupine,
da običajnega človeka brez predznanja
interaktivno vključijo v predstavo in mu
pomagajo, ga zmanipulirajo, da sodeluje v
izredno nepričakovanih fizičnih trenutkih.

Emma: Prav naša zadnja predstava, ki
jo zdaj postavljamo, bo imela v nekem delu
več stika z občinstvom, ko bomo gledalce
povabile, da se nam pridružijo – vendar
bo to v tistem delu koreografije, ko ne bo
toliko akrobatskih elementov. 

Silvia: Ta predstava, Until Now, ki
jo režira Leandre Ribero, bo tudi prva
predstava, ki jo bomo izvajali tudi v zapr-
tem prostoru, se pravi na klasičnem gleda-
liškem odru. To bo za nas sploh prva
tovrstna izkušnja.

13. 11. 2007 TEHNIKA PO KITAJSKO

MIMBRE NA ŠUGLI

NA ŠUGLI PRIZNANI DOMAČI
IN TUJI MENTORJI

Učenci ŠUGLE so v tem študijskem letu sodelovali tudi
z drugimi odličnimi mentorji. Umetnica Barbara Bula-
tović - Bula jim je predstavila manipulacijo objektov,
Sebastjan Starič je z njimi raziskoval gib in njegove
razsežnosti pripovedovanja zgodbe. S priznanim belgij-
skim režiserjem Craigom Westonom so se poglobili v
stik z občinstvom, ki je pri uličnem gledališču ključnega
pomena. Z Zlatkom Kaučičem, priznanim jazzovskim
glasbenikom in mojstrom improvizacije, pa so ustvar-
jali neverjetne zvočne kulise. Glasba in ritem sta bila v
ospredju tudi pri obisku Vincenta de Lavenera, franco-
skega žonglerja, ki pri svojih žonglažah uporablja t. i.
pojoče žogice. Njegove predstave so zato vznemirljiva
zmes vizualnih podob, gibanja, glasbe in humorja, o
čemer smo se lahko prepričali ob ogledu njegove nove
predstave Jongle d'Oc, ki jo je izvedel kar v Dijaškem
domu na Taboru, v domači dvorani Šuglarjev.

`

ŠUGLA VPISUJE NOVE ČLANE
ŠUGLA je kratica za Šolo Uličnega GLedališčA,
ki je v organizaciji Gledališča Ane Monro nastala
v letu 2007. Namen ŠUGLE je, da vsem mladim
med 15. in 30. letom starosti, ki bi si radi na-
brali izkušnje in znanja za nastopanje in pred-
vsem ustvarjanje gledališča na ulici, ponudi
primerno izobraževanje. 

Prva generacija Šuglarjev je v tem letu zaključila
svoje izobraževanje in ŠUGLA do 15. septem-
bra 2009 vpisuje nove člane.

Izobraževanje na ŠUGLI traja dve leti, vsega
skupaj pa smo za vas pripravili 12 različnih mo-
dulov, v sklopu katerih se boste naučili osnov
akrobatike, improvizacije, scenaristike, bruha-
nja in požiranja ognja, igre na ulici, manipula-
cije objektov, giba, stika z občinstvom, uporabe
glasbe in ritma ter umeščanja ulične predstave v
prostor in čas. V drugem letniku ponudimo tudi
nadaljevalne delavnice, ki jih vodijo priznani
tuji mentorji. 

Pouk na ŠUGLI se bo začel oktobra 2009 in bo
trajal do julija 2011. Potekal bo vsako sredo, po
potrebi pa tudi ob koncih tedna in drugih dela-
vnikih. Izobraževanje v obeh letnikih skupaj
zavzema več kot 200 pedagoških ur. 

Šolnina za prvi letnik je 200 evrov. Ob morebit-
nem prevelikem številu prijav bomo imeli avdi-
cijo, o kateri boste pravočasno obveščeni.

ŠUGLO izvajamo v sodelovanju z Dijaškim
domom Tabor. 

Prijave in informacije na elektronskem naslovu:
livija@anamonro.org 

Več informacij tudi na: www.anamonro.org 



OPOMBA: Obrazec dajte v kuverto in pošljite na pristojno davčno upravo - izpostavo, kjer imate stalno prebivališče. Hvala.

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:

Naziv tega dela mesta,
nekoč predmestja, je tako
generičen. Nekoč so bile
Poljane vse prekrite s polji.

Marsikdo spregleda koren besede Poljane. A pustimo izvornost imena
ob strani. Poljane so zakon, tako rekoč naj del mesta Ljubljane. Tu sem
se rodil, tudi odraščal, tu živim in delam, se veselim, uživam. Tako ne
morete od mene pričakovati, da bom hvalil kaj drugega. Ampak vsa ta
hvala ima zelo trdno osnovo.

Imam srečo, da sem se rodil pod grajskim hribom, da se mi je to
zgodilo doma in da sta moja telo in duša v celoti človek, ki se mu reče
Poljanec. Tisti, ki se po naših nekdanjih ulicah ni pojal kot kratkohlač-
nik, se ne more spomniti, da te ulice nekoč niso bile asfaltirane, da so
jih v poletnih mesecih polivali s posebno rjavo tekočino, da se ni dvi-
goval prah. Njen vonj še zdaj čutim v nosnicah, bil mi je neznansko
všeč. No, tega več ni. So pa globoke sence stoletnih platan in spomin
na Ljudsko kuhinjo (danes Waldorfska šola), kjer se je dalo poceni
jesti in kjer se je po okusu pogosto težko ločilo golaž od krompirja v
oblicah. A bili so pač takšni časi, in bili so kljub temu lepi.

S sosedom sva recimo več kot leto dni počela vse mogoče stvari,
vse z namenom, da sva zbrala denar za nakup vsak svojega ponija, on
modrega, jaz rdečega. Odtlej sva se dan za dnem vozikala od Stare
pravde do Zarnikove, pa preko Šaranovičeve (danes Zemljemerske) do
Roške. Pa potem po Streliški (mimogrede, ali ste pomislili, da ta ulica
vodi proti strelišču?) do tunela. Tu je bila meja za nas Poljance. To sva
s še nekaj somišljeniki počela kar nekaj let. Tudi kakšna platonska ko-
lesarska ljubezen se je tistikrat vnela. Danes se bi takšno vozikanje kaj
hitro sprevrglo v nevarno igro, saj pločevina gospoduje našim ulicam
in kazi Poljansko idilo. Prav križišče med Ulico stare pravde in Zrin-
skega cesto je epicenter avtomobilskih trkov. Mimogrede, mestne
oblasti so bile na to črno točko že ničkolikokrat opozorjene, a oblast-
niki se delajo francoze. Škoda, parkirne listke pa pišejo hitreje, kot je
Cankar pisal črtice.

A mir na Poljanah ostaja.
Marsikdo se dobiva po zelenih
vrtovih, ki so skriti za hišnimi
pročelji, drugi spet dnevno
hitijo na Grad, na sprehod, na
tek, na kolesarjenje, na poči-
tek, na uživanje pogleda na
opečnate kritine razgibanih
oblik. Pogled samo počiva in
Poljane kažejo tudi iz te perspektive svojo v mir odeto dušo.

Leta 1905, ko so zgradili nekaj hiš v Ulici stare pravde, se je prav-
zaprav začela urbanizacija Poljan. Dotlej je tu stalo le nekaj osamljenih
poslopij. Tako je v dvajsetem stoletju ta predel Ljubljane dokončno
dobil svojo podobo, ki jo krasijo Poljanska gimnazija, Ljudska kuhinja,
cerkev sv. Jožefa, vila Jožeta Plečnika, Otroška bolnica. Socializem je
sicer pustil precej svojih brazd,
ki pa na srečo niso pregloboke
in arhitekturno preveč zavo-
žene. Zanimivo je, da je bil
nekoč edini slovenski filmski
studio Viba film naseljen prav
v cerkvi sv. Jožefa, in ker sem
bil blizu, sem velikokrat nasto-
pal kot statist v najrazličnejših
filmih.

O tem, da so ljudje na tem koncu Ljubljane nekaj posebnega,
govori tudi dogodek, ki smo mu redko priča. Leta 2005, torej ob 100.
obletnici nastanka Ulice stare pravde, so prebivalci pripravili veliko
praznovanje, na katerem so se zbrali tako aktualni kot tudi nekdanji
prebivalci. Bilo jih je več kot
100 in težko bi z besedami
opisal vzdušje, spontanost in
energijo, ki se je sprostila tisti
dan. 100-letnica Ulice stare
pravde je bila potem še nekaj
mesecev obeležena s posebnim
transparentom. Odtlej so
vsakoletna srečanja postala
tradicija.

Poljane so po svoji legi idealne za prebivalce mesta. Tu ima člo-
vek vse pri roki in obenem uživa zavetje narave. Grad in Golovec sta
le streljaj od doma. Sicer pa je tudi mestno jedro takoj tu zraven. Do
tržnice je slabih pet minut, do Stare Ljubljane nekaj minut več, na
vrhu Gradu si v desetih minutah, breg Ljubljanice pa je itak za voga-
lom. Celo za nakupovalne mrzličarje so nakupovalni centri dovolj
blizu. In naj še kdo reče, da Poljane niso najboljši predel Ljubljane.
A da to okusiš, moraš tu živeti. Mi Poljanci vemo, zakaj so Poljane
zakon.

POLJANE SO ZAKON
Piše: Andrej Pompe, strokovnjak za marketing in kreativnost, predavatej, glasbenik
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UVODNIK
Piše: Juš Milčinski, vodja projekta Gostija Poljane

Po pravici povedano, sem šele dan, preden bi moral
oddati tale uvodnik (pravzaprav sem ga pisal dan po tem,
ko bi ga že moral oddati, a naj to ostane naša mala
skrivnost), pobrskal po Slovarju slovenskega knjižnega

jezika, da bi se razsvetlil s pomenom besede gostija. V veliki knjigi sta zapisana dva
pomena: drugi, ki ga absolutno ne razumem, ker vsebuje še več nerazumljivih besed, in
prvi, ki pravi: »pojedina, navadno ob kakem pomembnem dogodku«.

Samo to?? Navadna požrtija ob poroki, pogrebu ali bar mitzvi, in konec. Nekdo je
moral ob pisanju definicije s korekturno tekočino ponesreči preliti besedo druženje.
Ljudje bi namreč tudi na pomembne dogodke lahko s seboj prinesli kak sendvič ali
naročili »halo hrano« in odšli domov. Ne, h gostiji prisedejo, ker bi radi s kom kakšno
rekli, koga novega spoznali ali s kom obudili prijetne spomine – se družili, skratka.
Pojedina je tu le za kuliso – na prazen želodec je pač težje misliti.

Filozofiji druženja ob dobri hrani sledi tudi naša Gostija Poljane, le da bomo
kulinaričnim spretnostnim dodali še umetniške, izobraževalne, družbeno koristne in
športne komponente – torej vse, kar bi morala vsebovati kvalitetna definicija besede
gostija. Želja po tem, da bi se someščani in drugi obiskovalci festivala med seboj družili
in spoznavali ob pravem lokalnem prazniku, je bila enostavno tako močna, da smo
morali »pomembni dogodek«, ki ga še zahteva SSKJ, preprosto izumiti. 

Slavistične ovire so s tem premagane in tako se lahko tudi najbolj reda željni
posamezniki v nedeljo, 5. julija, odpravite na ploščad pri Duhovnem središču sv. Jožefa.
Spoznajte prijetne ljudi na »pojedini in druženju ob nenavadnem pomembnem dogodku«.

USTVARJALNOST NA GOSTIJI POLJANE
Festival Ane Desetnice na ulicah in trgih že leta išče vedno nove načine interakcije z občinstvom

ter aktivno vključitev posameznikov in izbranega okolja v ulične predstave. Dolgoletne izkušnje so
prinesle novo idejo: pripraviti projekt zunaj ustaljenih okvirov organizacije kulturnih prireditev,
projekt, katerega glavni ustvarjalci so pravzaprav prebivalci in različne skupine neke mestne četrti –
v tem primeru prebivalci Starih Poljan v Ljubljani. In tako smo dobili Gostijo Poljane …

V okviru projekta že vse od sredine junija poteka veliko zanimivih ustvarjalnih delavnic: 
1. tolkalska delavnica z Zlatkom Kaučičem
2. odpor gravitacij – akrobacije v zraku z Anžetom Krečem in skupino Trupa Aduta
3. TukajZdaj – gibalna improvizacija pod vodstvom plesalca Jurija Konjarja in drugih mentorjev
4. AVA – avdio-vizualna delavnica pod mentorstvom Blaža Bačarja, Aleša Gibičarja, KUD-a Pozitiv in
Jerneja Žmitka
5. fotografska delavnica z Radom Jaušovcem in Nikom Rovanom
6. radioCona A10 Poljane – začasna radijska postaja v sodelovanju z Valom 202 in radioCono
7. hoja po materialih – reciklaža pod vodstvom skupine Reciklarji
8. svetlobne strukture – pod mentorstvom Davida Almajerja
9. moja smet se zna vrtet – ustvarjanje vetrnic in ptičjih strašil pod vodstvom Barbare Bulatović - Bule
10. kipci sosedov in prijateljev – oblikovanje človeških figur z Romano Kapš in Petro Zupančič

Kaj vse so se udeleženci delavnic naučili, bo predstavljeno prav na Gostiji Poljane, 5. julija,
kamor ste vabljeni vsi. Udeleženci delavnic bodo na različne načine, pod mentorstvom katalonskega
umetnika Manela Ponsa, tudi soustvarili povorko z naslovom Luč – ta bo tudi sklenila 12. izvedbo
mednarodnega festivala uličnega gledališča, Ano Desetnico. Vsi tisti, ki vam na ta dan ne bo uspelo

priti do Poljan, pa svoj radijski sprejemnik preklopite na 88.8 MHz – radioCona
A10 Poljane bo za vas dogajanje spremljal v živo.PODPRITE NAS!

Ana Glasnica bo izhajala štirikrat letno, vsakič ob izvedbi enega od štirih festivalov, s katerimi želimo
obeležiti štiri letne čase:

Ana Plamenita, festival ognjenih ambientov (petek, 13. 11. 2009); Ana Mraz, festival uličnega gledališča
na Čevljarskem mostu, ki ga organiziramo skupaj z Zavodom za turizem Ljubljana (26.–30. 6. 2009,); Plesna
Ana (za zdaj še delovni naslov festivala plesa na ulici, ki ga organiziramo skupaj s Fičo baletom na svetovni
dan plesa, 29. 4. 10) in Ana Desetnica, veliki vseslovenski festival uličnega gledališča (1.–4. 7. 10). Če vam je
to, kar delamo, všeč, nas podprite. Najlažje tako, da nam namenite del svoje dohodnine. Vas to nič ne stane,
nam pa lahko izdatno pomagate. Pa še preprosto je. 

URNIK DEJAVNOSTI
GOSTIJE POLJANE 5. JULIJA
Lokacija: Stare Poljane, parkirišče pri Duhovnem središču sv. Jožefa
(Cesta Janeza Pavla II. 13, Ljubljana)

od 10.00 do 13.00 Poljanske športne igre – turnir v uličnem
nogometu in namiznem tenisu na prostem
od 11.00 do 14.00 ustvarjalne delavnice za obiskovalce različnih
starosti ter predstavitve organizacij, ki delujejo na Poljanah
od 14.00 do 16.00 vročinski predah s kulinaričnim tekmovanjem
v kuhanju najboljših enolončnic in pripravi različnih solat
od 16.00 do 19.00 popoldanske delavnice in predstavitve,
začinjene s predstavami Festivala Ane Desetnice
ob 19.30 začetek povorke Luč
od 21.30 naprej poljanska zabava z živo glasbo

Na Gostiji Poljane se bodo skozi različne aktivnosti predstavile
organizacije: Dijaški dom Ivana Cankarja, Duhovno središče
sv. Jožefa in organizacije, delujoče znotraj prostorov središča,
Športno društvo Poljane, Dom upokojencev Center, Univerza
za tretje življenjsko obdobje, Slovenska filantropija, Zavod
Enostavno prijatelji, Vest.si, Val 202 in mnogi drugi.

PREDSTAVE ANE DESETNICE NA GOSTIJI POLJANE
Lokacija: parkirišče na Zarnikovi (Poljane)

16.00 Dritero Kasapi & Venelin Shurelov, Fantomat
16.30 Gledališče Igorja Smrekarja, Nori orkester
16.30 Papelito, One Man Walking Box Paper Theatre
17.00 Štefka in Poldka, Grema smučat!
17.00 Zavod Imaginarni, Sedmerica iz džungle (premiera!) 
17.30 KUD Sovodenj, Brez naslova
17.30 ŠUGLA, Delavci
18.00 ŠUGLA, Skušnjava
18.00 Bängditos, Spaček
18.30 KAM Hram, Ratatuya
19.00 Tirana cirkus, Cirkus

TOLPE BUMOV
(vsak dan ob 19.00,

ponovitev čez en teden ob 00.30):

Ponedeljek, 29. 6.

WILCO Wilco (The Album)

(Nonesuch, 2009)

Torek, 30. 6.

THROBBING GRISTLE
The Third Mind Movements

(Industrial Records, 2009)

Sreda, 1. 7.

DINOSAUR JR Farm

(Fat Possum, 2009) 

Četrtek, 2. 7.

SONIC YOUTH The Eternal

(Matador, 2009) 

Petek, 3. 7.

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
My World

(Truth & Soul, 2009)

Sobota, 4. 7.

SUNN O))) Monoliths & Dimensions

(Southern Lord, 2008)

Nedelja, 5. 7.

RANCID Let The Dominoes Fall

(Hellcat, 2009)


