
Ana Glasnica je edini časopis za 
ulično umetnost v Sloveniji. Izdaja 
ga Gledališče Ane Monro (GAM), na-
menjen pa je vsem, ki jih zanima 
(nova) tradicija sodobnega sloven-
skega uličnega gledališča. V njem 
redno poročajo o svojih produk-
cijah, festivalih, izobraževalnih 
aktivnostih in mednarodnih sode-
lovanjih, prva, danes t. i. ničta 
številka, katere pobudnica in ured-
nica je bila Anka Pirš pa je izšla že 
pred desetletjem (2007), ob 10. 
obletnici mednarodnega festivala 
uličnega gledališča Ana Desetni-
ca. Leta 2009 je v sodelovanju s 
časnikom Dnevnik in pod uredniško 
taktirko Andreje Okorn Ana Glasnica 
začela redno izhajati kot festival-
sko glasilo, in sicer v štirih različnih 
»kolekcijah« (poletni, jesenski, zim-
ski in pomladni), ki so pospremile 
festivale Ana Desetnica, Ana Plame-
nita, Ana Mraz in Prešerna Ana. Od 
leta 2013 so bili zaradi omejenih 
finančnih sredstev v GAM prisiljeni 
zmanjševati tako število svojih festi-
valov kot število letnih izdaj svojega 
časopisa, in zato je leta 2015 Ana 
Glasnica zato izšla le enkrat (junija). 
Pod naslednjo (XXI.) številko, ki je 
bila obenem tudi festivalski kata-
log Ane Desetnice 2016, se je prvič 
podpisala zdajšnja urednica Leja 

8. aprila je bila predstava za 
učilnice Od-govor-nost, ki so 
jo v GAM zasnovali leta 2016, 
prvič uprizorjena v tujini. Z njo 
so gostovali pri slovenskih otro-
cih na Dunaju, obisk avstrijske 
prestolnice pa so izkoristili tudi 
za pridobivanje novih znanj o 
ustvarjanju gledaliških vzgojno-
izobraževalnih projektov za 
šolarje. 

Večdnevni delovni obisk na Dunaju 
se je za del ekipe GAM začel že dan 
prej, saj sta vodja Goro Osojnik in 
avstrijska umetnica z akademsko 
izobrazbo na področju gledališke 
pedagogike Sabine Meringer, ki je v 
GAM na polletni praksi, že 7. aprila 
odpotovala proti Salzburgu. Tam sta 
intenzivno navezovala stike in iskala 
možnosti za avstrijsko-slovenska 
sodelovanja, naslednji dan pa sta 
krenila proti Dunaju, kjer je v cen-
tru za popoldanske aktivnosti tam 
živečih slovenskih otrok 8. aprila 
gostovala predstava Od-govor-

Forštner, ki je začela razvijati novo 
tradicijo časopisa za ulično umet-
nost. Ana Glasnica zato od oktobra 
2016 izhaja kot mesečnik, prebi-
rate pa ga lahko na spletni strani 
GAM (www.anamonro.si). Prve 
štiri mesečne izdaje so izšle tudi s 
časnikom Dnevnik, februarja 2017 
pa je bila Ana Glasnica prvič obja-
vljena le v spletni obliki. Tokrat je 
pred vami dvojna številka (marec–
april 2017), 15. maja pa bo izšla t. 
i. predfestivalska izdaja. Naslednja 
Ana Glasnica bo prva v seriji treh 
jubilejnih izdaj, s katerimi bodo v 
GAM obeležili tri pomembne jubi-
leje, ki jih slavijo v letu 2017 (20 let 

nost. GAM-ovci prvo uprizoritev 
Od-govor-nosti zunaj slovenskih 
meja ocenjujejo za uspešno, nasled-
nji dan pa so si na eni od dunajskih 
mittel schüle (5.– 8. razred) ogledali 
predstavo Romeo in Julija v izved-
bi Wiener Klassenzimmertheatra. 
45-minutni interaktivni predstavi, 
ki to klasično ljubezensko zgodbo 
interpretira skozi prizmo rasizma, 
je sledila 45-minutna razprava 
z učenci, ki jo je vodila režiserka 
predstave in vodja dunajskega 
‘’učilniškega’’ gledališča Dana Csa-
po. Dana ima bogate izkušnje na 
področju ustvarjanja gledaliških 
vzgojno-izobraževalnih projektov 
za šolarje, s svojimi predstavami 
pa že vrsto let uspešno gostuje na 
šolah po celotni Avstriji – tudi do 
150-krat na leto. Zadnji dan svojega 
obiska na Dunaju so se zato GAM-
ovci udeležili njene celodnevne 
praktične delavnice o nenasilni ko-
munikaciji, ki je osnova ustvarjanja 
tovrstnih projektov, nova znanja in 
izkušnje pa jim bodo po njihovih 
besedah zelo koristila pri nadaljn-
jem razvijanju predstave Od-govor-
nost.

Pogumno na samostojno pot 
Piše: Leja Forštner

Piše: Leja Forštner

‘’Učilniško gledališče’’ 
po dunajskoLeto obletnic je prelomno tudi za Ano Glasnico

22. marca točno opoldne so se v pro-
storih GAM v ljubljanski Šiški prvič 
letos sestali lokalni organizatorji 
mednarodnega festivala uličnega 
gledališča Ana Desetnica iz vse 
Slovenije, ki so od leta 2015 pove-
zani v t. i. neformalno združenje 
Desetničarjev. Poleg GAM-ovcev so 
se sestanka, katerega glavna tema 
je bila Ana Desetnica 2017, udeležili 
organizatorji festivala iz Maribora, 
Kranja, Kočevja, Novega mesta in 
Sežane, da bodo v začetku poletja 
gostili del programa jubilejnega 
20. festivala pa so že potrdili tudi v 
Krškem, Novi Gorici, Šoštanju, Škofji 
Loki in Radovljici. Za organizacijo 
festivala se zanimajo še v Dravo-
gradu in Ilirski Bistrici, v GAM pa 
verjamejo, da se bo v jubilejnem 
letu njihovi desetničarski družini za-
gotovo pridružilo še kakšno mesto.  
Med tokratnim sestankovanjem 

se je izkazalo, da so desetničarska 
mesta precej naklonjena pred-
stavam in instalacijam, ki preobli-
kujejo oziroma scensko uporabijo 
javni prostor, porodila pa se je tudi 
zamisel, da bi se Desetničarji srečali 
večkrat na leto. Ideja je, da bi drug 
drugega obiskovali v njihovih 
domačih mestih in se sprehodili po 
njih, ter tako skupaj odkrivali prez-
rte urbane prostore oziroma nove 
lokacije za ulične predstave. Vodja 
GAM Goro Osojnik je ob tem izra-
zil tudi željo, da bi se v prihodnosti 
lokalni organizatorji Ane Desetnice 
v posameznih mestih povezali v 
nekakšno formalno zvezo uličarjev, 
saj bi lahko tako njihove aktivnosti 
dosegle še več prepoznavnosti 
in morda tudi milosti pri višjih in-
stancah (županih). 
Sestanek se je zaključil s tradicio-
nalnim druženjem ob pogostitvi, 
za katero so poskrbeli Desetničarji 
sami, zato na mizi ni manjkalo 
različnih lokalnih dobrot.

Piše: Polona Prosen

Ana Glasnica je bila leta 2016 prvič tudi festivalski katalog Ane Deset-
nice (Foto: Luka Dakskobler)

GAM-ovci na delavnici Dane Csapo na Dunaju (Foto: Arhiv GAM)

Ane Desetnice, 10 let ŠUGLE in 35 
let obstoja njihovega gledališča), 
izšla pa bo 15. junija, tj. natanko 20 
dni pred začetkom 20. mednarod-
nega festivala uličnega gledališča 
Ana Desetnica v Ljubljani (5.–8. ju-
lij). Junijska izdaja bo tudi festivals-
ki katalog in obenem že 30. številka 
časopisa za ulično umetnost. Do 
konca leta 2017 bo Ana Glasnica 
izšla še 15. julija, 15. septembra 
(dvojna številka: avgust–septem-
ber), 15. oktobra (druga jubilejna 
izdaja ob 10-letnici ŠUGLE), 15. no-
vembra in 15. decembra (tretja ju-
bilejna izdaja, ki bo obeležila 35 let 
GAM).  

Ana Monro se je 22. marca srečala 
z dr. Hisasijem Masudo in dr. Ko-
tarom Nakamuro, ki na Japan 
Advanced Institute of Science and 
Technology raziskujeta primere 
dobrih praks povezovanja kul-
ture in turizma. 

Dr. Nakamura je predavatelj na 
omenjenem inštitutu, ustanovitelj 
ter predsednik eCratf.Inc in direk-
tor Engineering Advancement 
Association of Japan. Pod nje-
govim mentorstvom dr. Masuda, 
akademski profesor na School of 
Knowledge Science, raziskuje medn-
arodni festival uličnega gledališča 
Ana Desetnica kot uspešen primer 
povezovanja kulture in turizma. 
Kot navaja v študiji z naslovom 
Approaches for sustaining cultural 
resources by adapting diversifed 
context of customers in tourism: 
Comparison between Japanese and 
Slovenian cases, Ana Desetnica ur-
bane prostore mest spreminja v 
oder in vanje privablja tako lokalne 

prebivalce kot turiste, obenem pa s 
kulturo ohranja (lokalno) tradicijo, 
ki je v hitro spreminjajočih se in 
ekstremnih ekonomskih razmerah 
današnjega sveta bistvenega po-
mena za povezovanje ljudi v skup-
nost. Dr. Masuda in dr. Nakamura sta 
se udeležila konference AIRTH 2017 
– Innovation in Tourism and Hospital-
ity: Preparing for the future (Portorož, 
23.–25.3.), med bivanjem v Sloveni-

Dr. Hisasi Masuda, Polona Prosen (producentka GAM), Goro Osojnik 
(vodja GAM) in dr. Kotaro Nakamura ob Slovenski cesti v Ljubljani (Foto: 
Arhiv GAM).    

Piše: Leja Forštner

Dober glas seže do daljne Japonske
ji, pa sta navezala tudi stik z GAM. 
Srečanje v Ljubljani je bilo po bese-
dah japonskih raziskovalcev zelo 
produktivno in informativno in bo 
pomembno pripomoglo k nadaljn-
jemu raziskovanju, zato sta izrazila 
željo, da se kmalu spet vrneta, ob 
čemer je dr. Nakamura namignil, da 
ga morda skupaj s soprogo vidimo 
že poleti na jubilejni Ani Desetnici.

Srečanje Desetničarjev 
pred jubilejnim  
festivalom
20. Ana Desetnica bo gostovala v vsaj 11 mestih

Prvi sestanek Desetničarjev pred jubilejno 20. Ano Desetnico (Foto: 
Arhiv GAM)

Mednarodni festival uličnega gledališča
ANA DESETNICA/ LJUBLJANA (SLO)

Mednarodni festival cirkuških in performativnih umetnosti
MIRABILIA / FOSSANO (ITA)
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Zima je sprostila svoj ledeni objem 
in čas je bil, da se tudi GAM-ovci iz-
kopljemo iz toplih zapečkov ter se 
napotimo za soncem. Polona (naša 
producentka), Sara (pedagoška 
vodja naših kulturno-umetniških 
projektov) in jaz (umetniški in po-
slovni vodja GAM) smo se napokali 
v moj mali avtodom in jo mahnili 
v svet. Najprej nas je pot vodila v 
italijansko mestece Serralunga 
d’Alba, kjer domujeta Fabrizio Ga-
vosto in njegova žena, ki vodita 
umetniško društvo IdeAgorà in or-
ganizirata festival Mirabilia (www.
mirabilia.it). Z Mirabilio smo skle-
nili strateško partnerstvo in skupaj 
osnovali nagrado za odličnost v 
uličnem gledališču urbANA ljubljA-
NA / urbaANA italiANA, ki jo bomo 
izmenično podeljevali eno leto na 
Ani Desetnici in drugo na Mirabili. 
Pogovori so se zato vrteli predvsem 
okoli nagrade, a našo pozornost je 
pritegnila tudi slikovita pokrajina 
Barolo. Na celotnem področju je 
stoletja vladala revščina in zato 
so si tam v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja našli domovan-
je številni umetniki. A kmalu se 
je začela doba gurmanstva in 

V Cankarjevem domu v Ljubljani 
je 30. marca potekal Kulturni 
bazar 2017, na katerem je svojo 
ponudbo za otroke in mladino 
predstavilo več kot 300 kulturnih 
ustanov iz vse Slovenije. GAM je 
predstavil umetnostna vzgojno-
izobraževalna projekta Od-gov-
or-nost in Kulturni dan po meri.

Kultura, izobraževanje in umet-
nost so vedno hodili z roko v roki. 
Preko kulturne zavesti in izražanja 
moramo spodbujati poznavanje 
in razumevanje lastne kulture ter 
občutek identitete posameznikov 
v njej. In prav v ta namen je or-
ganiziran Kulturni bazar. Želja 
organizatorjev je doseči boljšo 
obveščenost o kulturnih vsebinah 
v Sloveniji ter v strokovni in širši 
javnosti prebuditi interes za kultur-
no-umetnostno vzgojo oziroma za 
kulturo. Kulturni bazar je obiskalo 
skoraj 1.500 otrok, učencev in di-
jakov, strokovnega usposabljanja 
pa se je letos udeležilo več kot 1000 
strokovnih delavcev iz različnih 
vzgojno-izobraževalnih institucij. In 
prav za njih smo GAM-ovci pripravili 

ŠUGLA letos praznuje 10 let ak-
tivnega delovanja, to obletnico 
pa v GAM obeležujemo z  novim, 
obogatenim izobraževalnim pro-
gramom, in z novim imenom: 
ŠUGLA – šola sodobnih performa-
tivnih in uličnih umetnosti. Program 
ŠUGLE bo od leta 2017 potekal dve 
leti in v štirih stopnjah, udeleženci 
pa bodo na modulih pridobili znan-
je akrobatike, skupinske dinamike, 
manipulacije objektov, uporabe in 
razvijanja telesa ter glasu, ritma in 
igre, igralske prezence, rabe vsebin 
fizičnega prostora, gradnje karak-
terja, improvizacije, interakcije in 
kreacije. 

Program se izvaja tedensko ali v 
obliki vikend modulov, ki jih vodijo 
domači in tuji mentorji. Udeleženci 
odkrivajo gledališče kot živ orga-
nizem v družbi, ki ima v urbanem 
prostoru pomembno vlogo. Raz-
vijajo svojo prezenco, spoznavajo 
razvoj prostorskih struktur ter 
razmerja med gledališčem, družbo 
in posameznikom. Izobraževanje in 
usposabljanje na ŠUGLI udeleženci 
zaključijo s kreiranjem lastne 
produkcije, s katero se premierno 
predstavijo na mednarodnem fes-
tivalu uličnega gledališča Ana De-
setnica.

čaščenja vina in počasi je Barolo, ki 
ga pridelujejo iz trte sorte Nebbi-
olo, postalo vrhunsko prepoznano 
vino in pokrajina se je iz revščine 
povzpela med najbogatejše v 
Italiji. Postala je predraga za umet-
nike in tako tudi Fabrizio in družina 
načrtujejo selitev v Milano. Italijani 
so izvrstni gostitelji in gurmani in 
tudi nas so izborno pogostili, obe-
nem pa so z veseljem pomljaskali 
našo domačo primorsko panceto.

Naslednji dan smo nadalje-
vali pot proti Marseillu, drugemu 
največjemu francoskemu mestu. 
Naš cilj je bil La Cite des Arts de Rue 
(www.lacitedesartsdelarue.net), 
natančneje FAI AR’ (www.faiar.org), 
popotni konservatorij za kreatorje 
uličnih umetnosti. Njihov polni na-
ziv je še malo bolj zveneč in kom-
pliciran, a tako izrazoslovje imajo 
Francozi v krvi. Razlog za naš obisk 
je bil zaključek izobraževanja šeste 
generacije njihovih študentov in 
tudi ponovno vzpostavljanje stikov 
z upravo, ki se je zamenjala pred 
dvema letoma. Za zaključek je pet-
najst »vajencev« iz celega sveta (od 
Kolumbije preko Francije do Kore-
je) prikazalo svoje predloge uličnih 
intervencij oziroma makete, kot jih 
imenujejo.

Videli smo deset od petnajstih 

predstavitev svojih kulturno- umet-
nostnih projektov Od-govor-nost in 
Kulturni dan po meri.

 V sklopu programa Mi smo 
gledališče smo uprizorili kratek del 
dinamične interaktivne predstave 
Od-govor-nost, ki  je namenjena 
dijakom in učencem zadnje triade 
osnovne šole. S predstavo želimo v 
mladih spodbuditi odnos do osebne  
in družbene odgovornosti ter učence 
spodbujati h kritičnemu mišljenju in 
avtonomnemu delovanju. 

Drugi projekt, ki smo ga pred-
stavili tridesetim strokovnim delav-
cem in dijakom, je bil Kulturni dan po 
meri. Udeleženci so si ogledali pred-
stavo Otok, nato pa smo jih preko 
gledaliških vaj popeljali v polifonijo 
znakovnega sveta gledališča.  S 
Kulturnim dnem po meri želimo 
mladim omogočiti osebno izkušnjo 
gledališča in jih omogočiti boljše 
razumevanje gledališča kot medija. 

Če vas zanima gledališče, želite 
učencem omogočiti kreativno 
učenje in razumevanje kulture, ali pa 
bi radi uporabili elemente gledališča 
v vzgojno- izobraževalne namene, 
sem vam vedno na voljo na sara.ana-
monro@gmail.com ali 041 889 001. 

Z našimi projekti bomo z 
veseljem prišli tudi na vašo šolo. 

Po izkušnje tudi v Francijo

Piše: Goro Osojnik

Piše: Sara Šabec

Piše: Sara Šabec

Piše: Sara Šabec

Kam po kulturo za  
šolarje? V GAM seveda!

ŠUGLA vpisuje nove člane!

Del ekipe GAM je med 14. in 16. marcem obiskal Marseille, kjer so si ogledali 
zaključno promocijo FAI AR’

Kulturni bazar 2017 

predlogov. Mene so se najbolj 
dotaknili urbani prostori, ki so jih 
vajenci izbrali za svoje uprizoritve, 
in sicer predvsem trije. Najprej pod-
hod, čisto zraven šole, ki sem ga 
ob prejšnjih obiskih že spoznal, a 
iz druge strani deluje kot veličastni 
avditorij, kjer gledalci sedijo zazrti 
v tunel, ki vodi v brezčasnost. Drugi 
je stopnišče med dvema blokoma 
v samem centru mesta, visoko 
več nadstropij, ki me je spomnilo 
na neštetokrat citiran prizor na 
stopnicah v Eizensteinovem filmu 
Križarka Potmekin, tretje prizorišče 
pa je Rumena Limona, stavba ki so 
si jo v kraju Port-Saint-Louis-du-
Rhône zgradili člani skupine Ilotopie 
(www.lecitronjaune.com), ki bodo s 
spektaklom na vodi (Dravi) otvorili 
letošnjo Ano Desetnico na Lentu.  

Izvedbeno in vsebinsko pa me 
letošnji predlogi večinoma niso 
prepričali. Pogrešal sem predvsem 
pogum in raziskovanje, saj so se 
večinoma vrteli okoli preizkušenih 
form in običajne mladostniške 
političnosti. S ponosom lahko za-
trdim, da so naši šuglarji po koncu 
izobraževanja mnogo boljši per-
formerji ali pa najmanj enakovred-
ni, smo se pa iz videnega veliko 
naučili in marsikaj od tega bomo 
vtkali tudi v našo ŠUGLO. 

Predstavitev projekta Kulturni dan po meri je potekala v enem od atrijev 
Maximarketa (Foto: Arhiv GAM).

1. STOPNJA – PERFORMER:
•	 spoznavanje akrobatskih veščin,
•	 osnove skupinske dinamike,
•	 zavedanje in uporaba telesa,
•	 razvijanje in uporaba glasu,
•	 igralska prezenca in gradnja karakterja,
•	 ritem in glasba.

2. STOPNJA – PERFORMER V PROSTORU:
•	 razvijanje in uporaba glasu in zvoka v prostoru,
•	 performer v prostoru,
•	 uporaba fizičnega prostora in arhitekture,
•	 uporaba vsebin prostora.

3. STOPNJA – PERFORMER IN PUBLIKA:
•	 interakcija s publiko,
•	 improvizacija na ulici,
•	 osnove kreacije lastne predstave,
•	 povezovanje komponent performer – prostor – publika.

4. STOPNJA – GLEDALIŠKA PRODUKCIJA.

Izobraževalni program je na-
menjen vsem, ki bi radi spoznali ali 
razširili performativna znanja, se 
naučili novih veščin ali pa upora-
bili elemente gledališča v kulturno-
izobraževalne namene. 

Novo generacijo udeležencev 
bomo na ŠUGLO sprejeli septem-
bra 2017. Program se bo izvajal 
v dvorani Dijaškega doma Tabor 
v Ljubljani (Vidovdanska 7, vhod 

na Kotnikovi 4), kjer bodo ob 
torkih popoldan potekali redni 
tedenski moduli, enkrat mesečno 
pa tudi intenzivni vikend moduli. 
Več informacij o urniku, vsebini 
posameznih modulov in mentor-
jih bo znanih kmalu, za morebit-
na vprašanja pa sem vam na voljo 
na sara.anamonro@gmail.com ali 
na 041 889 001.

PRIHAJA 
20. ANA DESETNICA

24. junij – 8. julij 2017

www.anamonro.si / FB (Ana Desetnica) 

Po uspešni promociji Ljubljane, ki 
so jo (na pobudo Gora Osojnika) v 
sodelovanju z Oddelkom za kulturo 
MOL in zavodom Turizem Ljubljana ju-
lija 2016 izvedli v Evropski prestolnici 
kulture, v San Sebastianu v Španiji, bo 
GAM na povabilo Oddelka za kulturo 
MOL sodelovalo tudi pri promociji 
slovenske prestolnice v Bolgariji. Kot 

pravijo organizatorji Dnevov Ljubljane 
v Sofiji 2017, bo 1. in 2. junija v bol-
garskem glavnem mestu potekala 
intenzivna kulturno-kulinarična pro-
mocija Ljubljane, ki bo poleg ulično-
gledališkega programa GAM obse-
gala še literarni nastop pesnice Anje 
Golob, koncert glasbene skupine 
Katalena, plesni performance Plesne-
ga teatra Ljubljana, razstavo Mestne 
galerije in predstavitev kulinaričnega 
projekta Okusi Ljubljane. 

Sofija, prihaja  
LjubljANA!

Piše: Leja Forštner

Ana Monro bo 1. in 2. junija 2017 gostja na  
Dnevih Ljubljane v Sofiji.

*Šuglarji 6. generacije so v marcu 
z mentorico Erin Bell (ZDA) ust-
varjali avtorsko produkcijo, s kat-
ero se bodo širšemu občinstvu 
predstavili na jubilejnem medn-
arodnem festivalu uličnega 
gledališča Ana Desetnica 2017. 

Na ŠUGLI sem kot mentorica v 
marcu tri vikende (6 dni) intenzivno 
delala s šuglarji, naš skupni cilj pa je 
bil ustvariti ulično produkcijo. Prvi 
vikend smo imeli dopoldan delavni-
co somatskega gibanja. Želela 
sem namreč razširiti njihov ‘’slovar’’ 
gibanja in jih naučiti, da prisluhnejo 
telesom drug drugega, in se tako še 
tesneje povežejo kot skupina, ter so 
bolj lahkotni pri skupnem plesu ali 
petju. Obenem sem z različnimi va-
jami krepila njihovo zavedanje last-

nega telesa – da so pozorni na svojo 
držo med gibanjem po odru in na to 
kam medtem gledajo – ter jih s tem 
učila navezovati stik z občinstvom. 
Dala sem jim več gibalnih nalog, na 
primer, da uporabijo znanje, ki so ga 
pridobili na akrobatskem modulu 
za to, da ustvarijo tekoče gibanje 
teles, ali pa, da s telesom med hojo 
generirajo svoja občutenja ob spo-
minu na najbolj ‘’močen’’ trenutek 
v življenju, ki je ena od osnovnih 
vaj somatskega gibanja. Vadili 
smo tudi, kako s telesom ustvariti 
(glasbeni) ritem in kako nato temu 
ritmu prilagoditi gibanje v prostoru. 

Popoldan smo razpravljali o zasnovi 
produkcije, in ko smo iskali ideje 
zanjo, sem šuglarje spodbudila, da 
mi pripovedujejo o svojih izkušnjah 
iz prejšnjih modulov in o svetovnih 
dogodkih, ki so se jim v zadnjem 
letu najbolj vtisnili v spomin. Dis-
kusija je razkrila, da jih močno in-
trigira kontrast medčloveški odnosi 
– odtujenost, ter odnos človeka 
do živali in narave. Za tem sem 
jim dala nalogo, da ustvarijo vsak 
svoje gibanje, ki temelji na ideji, ki 

jo najbolj močno čutijo, in da ust-
varijo sinhroniziran ples dvojic, ki 
pripoveduje besedilo po njihovem 
izboru; lahko je tudi avtorsko. 
Očitno je bilo, da jih najbolj pritegne 
poezija, izmed vseh besedil, pa s(m)
o nato izbrali tiste segmente, s kat-
erim so se najmočneje povezali.

Drugi vikend sem želela, da gibanje, 
ki so ga ustvarili kot posamezniki, 
prilagodijo ideji celotne produk-
cije, nato pa so diskutirali še o pred-
metih, ki bi jih radi uporabili v pred-
stavi. Zbrali so različne materiale iz 
narave, iz katerih so želeli izdelati 
kostume in maske, na koncu pa so 
se odločili, da bodo delali z obseka-
nimi drevesnimi vejami (preklami). 
Opraviti so morali tudi ‘’preizkus’’ na 
ulici, v okviru katerega, so se igrali 
z mimoidočimi, in pri tem upora-
biti petje in ritem, ter ugotavljali, kaj 
dejansko deluje in kaj ne. Ko smo 
izbirali glasbo za produkcijo, so 
predlagali različne slovenske ljud-
ske pesmi in izbrali eno, ki jo bodo 
uporabili v predstavi, in z ritmom 
katere so nato uskladili tudi svoje 
gibanje. 

Kot mentorica in režiserka sem 
ves čas opazovala šuglarje med 
procesom ustvarjanja in si skušala 
zapomniti najbolj močne gibe, 
nato pa smo njihovo izvirno delo 
preizkušali v različnih variacijah, da 
bi ugotovila, kaj sodi kam. Podobno 
je bilo z besedilom pesmi, iz kat-
erega so izbrali dele, ki so jih najbolj 
pritegnili, nato pa smo začeli delati 
na njihovem retoričnem nastopu. 
Tretji vikend smo nadalje ‘’preigra-
vali’’ strukturo celotne predstave, 
iskali ustrezen ritem za vsak njen 
del in način, kako v vse to vključiti 
besedilo, v katerega sem vključila 
t. i. pripovedovalca, ki povezuje 
‘’poetične’’ prizore in obenem na-
govarja občinstvo. Zadnji dan smo 
po dopoldanskih vajah popoldan 
celotno produkcijo prvič izvedli na 
ulici. Ob tem so se razkrile njene 
določene pomanjkljivosti, obenem 
pa so se porodile tudi nove ideje, 
na osnovi katerih bodo v prihodnjih 
tednih sami nadalje razvijali svojo 
predstavo.

ŠUGLA SPOROČA

Piše: Erin Bell, mentorica* 

ŠUGLA se  
predstavi

Šuglarke 6. generacije Mojca Sov-
dat, Jana Nunčič, Anja Emeršič 
in Laura Krajnc so 27. marca na 
Prešernovem trgu izvedle kratko 
intervencijo in podale izjave za 
mladinsko oddajo RTV Slovenija 
Osvežilna fronta, ki pripravlja prisp-
evek o uličnih umetnostih. Oddaja 
bo predvidoma na sporedu jeseni.

 

Šuglarke na snemanju oddaje 
Osvežilna fronta (Foto: Arhiv 
GAM)


