
Po izjemno uspešnem, tradici-
onalnem mednarodnem fe-
stivalu uličnega gledališča 
Ana Desetnica, ki se je juni-

ja in julija potikal po številnih sloven-
skih mestih, smo monrojevce še celo 
poletje srečevali v središču Ljubljane. 
Enkrat oblečene kot stare Rimljane, 
spet drugič kot partizane in celo pro-
stitutke. Aktivno pa so vstopili tudi  
v jesen, in sicer s prevarantsko turne-
jo ob evropskem mesecu kibervarno-
sti, obiskom oglednega festivala Open 
Street v Milanu ter z začetkom novega 
letnika Šugle, šole uličnega gledališča. 

Kratke intervencije, imenovane 
Male rimske zgodbe, ki so jih v gleda-
lišču pripravili v sodelovanju s Turiz-
mom Ljubljana ob 2000-letnici rimske 
Emone, so turiste v naši prestolnici za-
bavale od marca pa vse do konca sep-
tembra. V vlogah mogočnih Rimlja-
nov in brhkih Rimljank so se odlično 
odrezali šuglarji, ki so si z interven-
cijami čez poletje nabirali pomembne 
igralske izkušnje. Lahko bi rekli celo: 
»Ave, Šugla!«

Drugi turistično-zgodovinski pro-
jekt Ane Monro v letu 2014 pa je bila 
interaktivna turistična predstava Lju-
bljanske zgodbe, ki so jo od aprila izve-
dli kar 27-krat. V soboto, 25. oktobra, 
so igralci pod lestencem na Gornjem 
trgu obiskovalcem še zadnjič to sezo-

no razkrili skrivno geslo, potem pa so 
skupaj izginili v globinah zaklonišča 
pod Ljubljanskim gradom. Kje in kdaj 
so se spet prikazali na površju, na tem 
mestu ne smemo izdati, saj gredo Lju-
bljanske zgodbe le na zimski počitek, 
spomladi 2015 pa se predstava znova 
vrača. Za vse tiste, ki zgodbe še niste 
slišali, le namig – Ljubljanske zgodbe 
so zgodovina v živo, tudi z gledalci v 
glavnih vlogah …

 
Ga. Marinka, 
obiskovalka predstave  
Ljubljanske zgodbe:

»Ob gledanju/igranju Ljubljanskih 
zgodb sem se resnično v mislih 
vrnila v otroška leta, ko smo se 
podobno igrali partizane in Nemce, 
pa ravbarje in žandarje … in se 
tako vživela, da sem se popolnoma 
odklopila od vsakdanjih tegob ter 
resnično uživala.«

Jesen je prinesla »prevarantsko 
turnejo«, s katero se je Gledališče Ane 
Monro aktivno vključilo v evropski 
mesec kibervarnosti, ki se je začel 1. 
oktobra. Projekt je nastal v sodelova-
nju z nacionalnim programom ozave-
ščanja o informacijski varnosti Varni 
na internetu in agencijo Luna TBWA. 
S turnejo kratkih interaktivnih ulič-
nih predstav, ki jih je vodil igralec Lu-
ka Korenčič (ob pomoči šuglarja Roka 

Hrovata) in so se odvijale v vseh večjih 
mestih po Sloveniji, so javnost na du-
hovit način opozarjali na nevarnosti 
spletnih prevar ter opominjali na pre-
vidnosti na spletu. Korenčič oziroma 
Nori Marko je s svojo trgovino Izje-
mnih ponudb in ugodnosti zabaval vse 
generacije, od najmlajših nadobudne-
žev do brhkih starejših gospa. Vsi so 
mu rade volje priskočili na pomoč in 
skupaj so poskrbeli, da je bila trgovi-
na opažena in dobro obiskana. V Ma-
riboru se mu je pridružil celo župan 
Andrej Fištravec in slavnostno prerezal 
trak ob odprtju. Z manjšo težavo se je 
Marko srečal le v Ljubljani – veter mu 
je namreč trgovinico skoraj odpihnil s 
Čevljarskega mosta. A dogodek je pre-
varant kaj hitro obrnil sebi v prid …

Luka Korenčič,  
vodja »prevarantske turneje«:

»Mala ujma je pritegnila pozornost 
kupcev in tako je Nori Marko tudi  
Ljubljančane speljal na led. Napnite  
oči, Marko se sigurno vrne!«

Medtem ko se je Nori Marko klatil 
po Sloveniji, pa je bil v Milanu v Itali-
ji od 8. do 12. oktobra ogledni festival 
uličnega gledališča Open Street Inter-
national Showcase, ki se ga je udele-
žil tudi Goro Osojnik, vodja Gleda-
lišča Ane Monro. Na festivalu je bilo 
videti veliko zanimivih uličnih pred-
stav, med njimi tudi dve slovenski,  
ki sta po Osojnikovih besedah pusti-
li dober vtis med zbranimi selektorji.

Goro Osojnik, 
vodja Gledališča Ane Monro:

»Dve slovenski predstavi, Invazije 
(KUD Ljud) in Okno (Vertigo), 
sta kar dobro odmevali med 
prisotnimi selektorji iz cele Evrope.  
Eno od videnih tujih predstav pa si 
bomo lahko ogledali tudi v živo, na 
letošnji Ani Mraz, in sicer Brama 
Graaflanda in njegovega Tulečega 
kuhinjskega princa.«

Dober vtis pa so pustili tudi štu-
denti 2. letnika Šugle, in sicer pri men-
toricah Silvi Fratelli in Emmi Norin iz 
skupine Mimbre, ki sta zadnji vikend 
v oktobru imeli delavnico akrobaci-
je. Petdnevni intenzivni modul je vse-
boval tehnike partnerskih akrobacij  

in uporabo sklopa akrobacij v gleda-
liško-performativnem kontekstu. Sil-
via in Emma sta stalni mentorici Šugle. 
Nad skupino sta bili navdušeni, saj so 
bili šuglarji željni vaj in so radi preiz-
kušali svoje meje možnega, četudi jih 
je bilo pri nekaterih zahtevnejših po-
ložajih že kar malce strah. Njun mo-
dul se je zaključil s kratkim nastopom  
v dvorani. Sicer maloštevilčni gledal-
ci so bili navdušeni nad prikazanim, 
a pravi preizkus pridobljenega zna-
nja bo seveda prišel šele na ulici – jav-
nem prostoru, ki v nasprotju z dvorano 
skriva številne pasti.

Silvia Fratelli 
in Emma Norin, 
članici akrobatske skupine Mimbre:

»Delavnost je vrlina te skupine.  
In s takšnimi študenti je super 
delati, saj nikoli ne ovirajo procesa 
ali drugih še nadobudnejših 
udeležencev.«

Sicer pa je drugi letnik Šugle že  
14. oktobra otvorila plesalka in koreo-
grafinja sodobnega plesa Vita Osojnik 

z delavnico o koreografskih principih, 
v sredini novembra pa sta Kanadčana 
Dale Hamilton in Frederick Bargmann 
šuglarjem predstavila družabne igre 
kot orodje za ulično gledališče. Tudi 
preostanek leta bo za študente ulične-
ga gledališča pester, saj jih v decem-
bru čaka še en intenzivni modul pod 
vodstvom umetniške skupine Kud 
Ljud, napovedujejo pa tudi kar nekaj 
nastopov s predstavo Romeo in Julija,  
ki so jo prvič predstavili javnosti na le-
tošnjem festivalu Ana Desetnica. Gre 
za ulično predstavo v stilu commedie 
dell'arte, ki je nastala v produkciji Šu-
gla gledališča. Poleg nastopov na Ani 

Desetnici so šuglarji z Romeom in Ju-
lijo poleti obiskali Split in številna me-
sta po Sloveniji, decembra pa jih bomo 
lahko videli tudi na letošnjem zimskem 
festivalu Ana Mraz.

Gledališče Ane Monro nov vpis v 
prvi letnik Šugle napoveduje za marec 
2015. Da je delo na ulici privlačno in da 
ulično gledališče v Sloveniji dobiva svoj 
»podmladek«, dokazuje tudi odprtje 
Šugle na Bledu. Prav minuli mesec so 

na Gorenjskem začeli prvo skupino in 
uvodne module, odziv je bil izjemen, saj 
se bo, kot kaže, k izobraževanju zaveza-
lo skoraj 20 udeležencev. V prihodnjih 
letih bi lahko produkcija domačih pred-
stav, ki jih obiskovalci spremljajo na fe-
stivalih, znatno poskočila. O kakovosti 
domačega dela pa smo se lahko prepri-
čali prav na Ani Desetnici. Predstava 
Okno je med drugim plod dela Mance 
Uršič, članice prve generacije Šugle, ki 
je izobraževanje začela leta 2007. Pod 
predstavo Romeo in Julija, s katero je 
debitirala zadnja generacija, sta se podpi-
sala mentorja šuglarjev Alenka Marinič  
in Justin Durel.

Včasih je treba pač malce po-
trpeti, preden se kakšna ideja pri-
me. Ob koncu prejšnjega stoletja je bila ideja, da je z uličnim gledališčem mogoče na-
stopati na ulici tudi pozimi, precej revolucionarna in v svetu neznana. Na srečo so jo 
legendarna direktorica Turizma Ljubljana ga. Barbara Vajda in njen tim sprejeli in jo 
vključili v program prednovoletnih slovesnosti v Ljubljani. In ne samo oni, tudi ulični 
umetniki in predvsem gledalci. Čeprav je bilo včasih res mraz – pred leti, na koncu naše 
predstave Piknik, bi moral iz dežnika brizgati dež, pa ni in ni hotel – vrela voda, ki smo 
jo na začetku natočili v kanister, se je v dobre pol ure spremenila v veliko ledeno kocko.  
A smo vztrajali, mi in gledalci ...

Že nekaj let me na srečanjih v tujini ne gledajo več zabodeno, ko jim pripovedu-
jem, da organiziramo festival v zimskem času. Ideja izpred petnajstih let se je razvi-
la in tudi družina Ane Mraz je kar lepo narasla, in v slovenska mesta so prišle sestre 
– Pravljična v Celju, Mrzla v Mariboru, Snežna v Radol'ci in Ledena na Bledu. Če  
k temu pripišem še dejstvo, da se poleg poletne Ane Desetnice tudi Šugla, šola ulične-
ga gledališča, prijemlje zunaj Ljubljane – v Mariboru in na Bledu –, sem pravzaprav 
zadovoljen in vesel – kaže, da je zanimanje za življenje in dogajanje na ulici spet  
v porastu. Pa ne zaradi slabega gospodarskega položaja, ampak zato, ker se radi sre- 
čujemo z neznanci in skupaj tudi kaj doživimo. 

Fajn se imejte in se vidimo na ulici!

ANA GLASNICA Časopis za ulično umetnost
št. XX zimska kolekcija

VSE VLOGE IN ODRI 
ANE MONRO
SIMI MERHAR

Ljubljanske zgodbe na sporedu znova spomladi 2015.

Akrobacije šuglarjev s Silvio in Emmo.

Pogrebne slovesnosti tudi na Ani Mraz.

Prevarantska turneja Norega Marka.

UVODNIK
GORO OSOJNIK
vodja Gledališča Ane Monro



Kaspar Hauser, čudežni ot-
rok, se po letih popolne 
osame in bivanja v kletni 
sobici brez kakršnegakoli 

socialnega stika 28. maja 1828 znaj-
de na mirnih in praznih ulicah Nür-
nberga. Zgodbo tega divjega otroka je 
na filmsko platno leta 1974 postavil re-
žiser Wener Herzog. In prav podoba iz 
tega filma, ko se 17-letni Hauser sam, 
popolnoma neopremljen za življenje, 
znajde med vsemi nürnberškimi uli-
cami in njihovim življenjskim tokom, 
je bila osnova za pripravo uličnogle-
dališke predstave Sam med vsemi, ki 
sta se je v koprodukciji lotila Gledali-
šče Ane Monro in britanski Signdance 
Collective, kot lokalna koproducenta 
pa sta pristopila Narodni dom Maribor 
in Društvo Hiša!. Podoba je pripeljala 
do spoznanja, da je človek pravzaprav 
vedno sam, ne glede na to, ali je v od-
nosu z drugimi ljudmi ali ne. Slaba dva 
meseca po končanem projektu smo se 
v pogovor zapletli z nekaterimi ustvar-
jalci. Spomin na predstavo je bil še zelo 
živ, a misli so bile očiščene in njihova 
razmišljanja zelo analitična.  

Podobno kot življenjska zgodba 
Kasparja Hauserja je bila tudi predsta-
va zasnovana pravzaprav kot eksperi-
ment in ne klasična uličnogledališka 
predstava. Eksperiment o premikanju 
meja, ko v ospredje stopi vprašanje, do 
katere točke predstavo vodi igralec in 
ali je mogoče, da v nekem trenutku po-
budo prevzame gledalec. Igralec je na 
odru sam, a hkrati obkrožen z vsemi 
gledalci. A če je človek pravzaprav ve-
dno sam, še ne pomeni, da je osamljen 
– saj je vedno bolj ali manj, na različ-
ne načine tudi aktivni del družbe. In 
kakšni so načini interakcije? Enigma 
medčloveških odnosov ter hkrati edin-
stvenost vsakega posameznika in nje-
gova vpetost v družbo znotraj ulič-
nogledališkega dogodka so pritegnili 
osrednjo pozornost ustvarjalcev. Re-
šitev zagate kompleksne teme sicer na 
neki način urejenega kaosa medčlo-
veških odnosov, ki pa na odru edin-
stvenost posameznika lahko kaj hitro 
zabriše, je dobila formo hepeninga. V 
tej performativni formi, ki se je izobli-
kovala v 60. in 70. letih prejšnjega sto-

letja in ki v javnem prostoru predsta-
vi številne intervencije, so ustvarjalci 
dobili svojo osnovo za delo. Ustvariti 
participatoren dogodek, v katerem so 
tako gledalci kot igralska zasedba po-
vabljeni na skupno izkušnjo osamitve 
in kasnejšo gradnjo nove skupnosti. 
To pa seveda zahteva izjemen posluh 
igralske zasedbe za konkretne ljudi v 
občinstvu.

KJE IN KAKO ZAČETI?

Za pridobitev tega posluha je 
igralska zasedba potrebovala pose-
ben ustvarjalni proces. Gledališče 
Ane Monro je pri produkciji in me-
todah dela črpalo iz izkušenj iz prej-
šnje predstave, ko je na ulico postavilo 
Brechtovo dramo Mati Korajža. Takrat 
je 40 sodelujočih artistov iz 11 držav 
v 10-dnevnem intenzivnem ustvarjal-
nem procesu na ulici predstavilo pravi 
spektakel – k temu pa je največ pripo-
mogla prav raznolikost igralske zased-
be. V želji po sestavi podobne medna-
rodne zasedbe so bile tudi metode dela 
podobne. Z eno pomembno razliko  

v procesu ustvarjanja. Mati Korajža 
je imela tekstualno predlogo, s pomo-
čjo katere so se igralci lahko pripravi-
li pred skupnim srečanjem in delom. 
Sam med vsemi je bila le ideja, podoba, 
eksperiment. 

A že poleti, na Šuglini mednaro-
dni poletni šoli, ki je potekala vzpo-
redno s festivalom Ana Desetnica, so 
povabljeni artisti dobili prve smerni-
ce individualnega dela. Ustvarjalci in 
vodje predstave – Goro Osojnik (vodja 
Gledališča Ane Monro), Vita Osojnik 
(plesalka in koreografinja iz Kranja) in 
Majda Krivograd (arhitektka in sceno-
grafka iz Gradca) – so od zainteresira-
nih artistov zahtevali, da na začetku 
opravijo možgansko nevihto na pod-
lagi posebnih stimulansov, kot so: po-
sameznik/skupina, sobivanje/komu-
nikacija, individualnost/kolektivnost, 
edinstvenost/generičnost, oseba/sku-
pnost/družba/svet ... Omenjeni mi-
selni proces naj bi bil osnova, da vsak  
od sodelujočih ustvari svoj lik – ka-
rakterno dodelan, s sebi lastno mimi-
ko, gestami, načinom govora in giba-

njem ter z jasno razdelanim pristopom 
za komunikacijo z občinstvom. Ta lik 
so morali nato postaviti v kratek so-
loprizor, pri čemer so morali razisko-
vati način komunikacije s karakterji 
drugih nastopajočih in razmišljati o 
tem, kako pridobiti zaveznike iz mi-
moidočega občinstva, ga spodbuditi k 
sodelovanju ter ob tem tudi analizira-
ti segment občinstva, ki bo najverje-
tneje sprejel specifiko pristopa izbra-
nega lika.

IZGUBLJENO S PREVODOM

Precej jasna navodila, ki pa kljub 
vsemu posamezniku, v nasprotju s 
tekstualno predlogo, dopuščajo več 
ustvarjalne svobode. Tako meni tudi 
Pedro de Senna: »Ko imaš pred seboj 
tekst, imaš tudi zelo jasno začrtane za-
četne točke. Imaš kompas, ki te vodi. 
Brez teksta pa je seveda več umetniške 
svobode. A tudi ta potrebuje svoj kom-
pas, posebno potem, ko predstava zač-
ne dobivati prve oblike, takrat ne smeš 
pozabiti na svoja začetna izhodišča, ne 
sme te odnesti, in tu je v veliko pomoč, 
če razvoj karakterja nadzira močan 
vodja, ki te v teh trenutkih zna pravil-
no usmeriti.«

Vita Osojnik, ki je kot ena od vodij 
prevzela pobudo in odgovornost v fa-
zah razvoja predstave, priznava, da so 
se v začetni fazi individualnega dela – 
ko je bil vsak na svojem koncu sveta – 

vseeno stvari malo zapletle: »Za komu-
nikacijo prek elektronske pošte in skypa 
smo uporabljali angleščino in razume-
vanje vseh ni bilo enako. Tako smo pred 
prvim septembrskim srečanjem ugoto-
vili, da so nekateri razvijali bolj karak-
ter, drugi različne načine akcije tega ka-
rakterja. Večina udeležencev je imela 
pripravljene neke nastavke, a vse se je 
zelo hitro spreminjalo, iz dneva v dan, 
tako da se je tako na individualni kot 
skupinski ravni predstava v resnici za-
čela graditi šele septembra.«

Začetek je bil težak tudi za Teo 
Vidmar: »Imela sem kar nekaj težav 
z razvojem svojega karakterja, saj sem 
želela umestiti ta del v celotno predsta-
vo, kar pa seveda še ni bilo možno, saj 
smo predstavo soustvarjali sproti. Na 
koncu sem svoj karakter vseeno razvi-
la šele na licu mesta, imela z iskanjem 
precej težav, povezano s težavnim ob-
dobjem, v katerem sem se znašla, in ne-
nazadnje tudi razvila težaven karakter, 
ki pa je predstavi, kot se je izkazalo na 
koncu, iz principa raznovrstnosti dal 
določeno ravnotežje.«

IZZIV: KOMUNIKACIJA 
HETEROGENE SKUPINE

V predstavi Sam med vsemi se je 
resnično znašla karakterno in ume-
tniškoizrazno zelo raznovrstna sku-
pina ustvarjalcev. Nekateri s številni-
mi izkušnjami z ulice, drugi le z malo, 
eni so se predstavi priključili indivi-
dualno, drugi kot skupina, npr. Litov-
ci. Nekateri so se med sabo že poznali 
iz prejšnje izkušnje z Materjo Korajžo, 
drugi so bili novinci, neznanci. Špela 
Bajželj, katere primarni umetniški iz-
raz je plesni gib, takole povzema ce-
lotno izkušnjo: »Za tiste, ki smo prvič 
delali takšne vrste predstavo, so bili vsi 
procesi nastajanja novi in zato vsi hkra-
ti tudi učenje. Delo v heterogeni sku-
pini, prilagajanje, reševanje konfliktov 
(ali nereševanje, ko so ti neproduktiv-
ni), soustvarjanje celotne slike projekta, 
ustvarjanje karakterja na vseh možnih 
nivojih, pomoč drugim pri ustvarjanju 
njihovega karakterja, izdelava pripo-
močkov za karakterje, znati videti, kje 
te projekt in soustvarjalci potrebuje-
jo, in znati vedeti, za katere stvari nisi 
kompetenten in torej v katerih stvareh 
ne moreš pripomoči k nastanku pred-
stave, znati prevzeti pobudo in ji slediti, 
znati pristopiti k ljudem na ulici ... Za-
me pomemben je bil tudi končni uvid, 
da smo naredili nekaj, kar se mi je, ob 
branju prvih navodil in okvira predsta-
ve, zdelo popolnoma nemogoče.«

12. septembra se je v Dijaškem do-
mu Tabor v Ljubljani zbralo 25 ume-
tnikov iz osmih držav: Litve, Belorusi-
je, Velike Britanije, Ukrajine, Brazilije, 
Italije, Avstrije in Slovenije. 20. sep-
tembra je bila napovedana premiera 
predstave. 8 dni za delo, 8 dni za po-
vezavo skupine v trdno celoto, ki bo 
znala pristopiti do občinstva in skupaj 
z njim sestaviti predstavo. Delati je bi-
lo treba konstruktivno in produktivno, 
v vseh fazah projekta. Sliši se jasno in 
preprosto, a bilo je vse prej kot to, še 
posebej ker so, kot se spominja Vita 
Osojnik, v fazi priprave uvajali avto-
nomijo posameznika, kar pomeni, da 
je vsak tudi sam moral prevzeti vod-
stvo v nalogah: »Kot sorežiser in vod-
ja vaj sem stremela k dejstvu, da se vse 
naloge na en ali drug način resnično 
povezujejo s projektom, ki ga bomo de-
lali. Ob zaključku dneva smo imeli ve-
dno odprto debato, ki se je za nekatere 
osebke izkazala za zelo konstruktivno, 
za nekatere pa naporno, čeprav smo 
ostajali v kratkih časovnih okvirih. A 
ko združiš ekipo skoraj 30 ljudi in vsa-
kemu daš besedo, čas teče hitro. Seve-
da zaradi intenzivnosti nastopi preob-
čutljivost in nastajajo rahli konflikti, a 
to je vse del te naše igre.« 

Angelina Schwammerlin, glasbeni-
ca iz Avstrije, se spominja: »Zame je bi-
lo vse skupaj psihično zelo naporno, saj 
si moral kot posameznik ves čas iskati 
svoje mesto tako osebnostno kot ume-
tniško, in vse to znotraj skupine, ki je 
ogromno govorila.« Špela Bajželj, ki je 
tudi prvič sodelovala v tovrstnem pro-
jektu, ji pritrjuje: »Posebej naporne so 
mi bile večerne diskusije z veliko govo-

ra in malo manj povedanega. Naporni 
so bili tudi konflikti, prepiri, do kate-
rih je prišlo in ki konec koncev niso bili 
produktivni. Konflikti, ki so bili rešeni 
in so prinesli pozitivne posledice, name 
niso delovali "utrujajoče" ali kot nekaj 
napornega. Zakaj? Preprosto zaradi ve-
selja in zagona, ki ga občutiš, ko prek 
konflikta prideš do dobre rešitve (do ka-
tere brez konflikta verjetno ne bi prišel). 
Velik izziv mi je bilo prav tako povezati 
se z ostalimi, ki so bili del projekta, in se 
ne "omejevati" le na ljudi, ki sem jih že 
poznala.« Kljub vsekakor zahtevni ko-
munikaciji pa se z njo strinja tudi izku-
šeni Pedro de Senna, sicer profesor in 
predavatelj na Akademiji za medije in 
uprizoritvene umetnosti na Univerzi 
Middlesex v Londonu. Ta komunika-
cijo izpostavlja kot največji izziv pred-
stave, a hkrati tudi najbolj nagrajujoči. 
Razvijanje čiste in iskrene komunika-
cije je sicer v zbrani skupini zahtevalo 
svoj čas, a ko jim jo je uspelo zgradi-
ti, je vse to vplivalo na ustvarjalnost 
in nenazadnje na končni izdelek. Pri-
merjavam s pravim tovrstnim ustvar-
jalnim procesom, Materjo Korajžo, se 
marsikdo ni mogel izogniti. »Pri Ma-
teri Korajži so proces komunikacije in 
evalvacije o predstavi imeli samo men-
torji po naših vajah (vaje pa so bile ze-
lo usmerjene, še posebej v moji skupini, 
ko smo morali razvijati karakter in do-
godke iz Brehtove drame pod vodstvom 
režiserke), pri Sam med vsemi smo celo-
ten proces razvijali skupaj. Če trideset 
ljudi govori drug čez drugega, občasno 
v drugih jezikih, zna biti kaotično in 
ne ravno ustvarjalno. A ko smo se te-
ga navadili, smo se navadili tudi, da je 
treba ustvarjati neke konsenze komu-
nikacije in da je ravno to bistvo – da je 
trideset različnih posameznikov tukaj 
z istim ciljem. In ta cilj smo, če pogle-
dam nazaj, resnično dosegli, tako da je 
bil ves pogovor v resnici poplačan. Oba 
projekta, tako Mati Korajža kot Sam 
med vsemi, sta bila izjemen mentalni 
in fizični izziv. Kako se podrediti neko-
mu, ki mu še ne zaupaš, in kako najti 
svoj glas/izraz v skupini, da z njim pod-
piraš celotno skupino in projekt. Vse-
kakor neprecenljiva izkušnja in učna 
ura,« pravi Tea Vidmar.

PREDSTAVA BREZ 
FIZIČNIH OVIR

Predstava Sam med vsemi je, kot 
omenjeno na začetku, nastala v kopro-
dukciji britanske zasedbe SignDance 
Collective, ki sta jo leta 1987 ustano-
vila David Bower in Isolte Avila. On 
gluhonemi igralec, ona plesalka inva-
lidka. Prav ustvarjanje in razvijanje 
predstav skupaj z umetniki različnih 
fizičnih omejitev je njuna posebnost. 
Integracija teh pa ključni cilj. In ko ko-
munikaciji skoraj 30-članske zasedbe 
dodamo še znakovni jezik, pravzaprav 
ne nastane nova ovira, ampak z njim 
predstava dobi le dodatne razsežnosti. 
Isolte Avila svojo izkušnjo v predsta-
vi Sam med vsemi resnično ceni: »Z 
zavedanjem svojih omejitev sama kot 
umetnica delujem na določen način. 

USPEŠEN EKSPERIMENT: 
SAM MED VSEMI
 

ANDREJA OKORN

Škatlograd, skupnost po vaši meri.

Tea Vidmar sama med vsemi.



V tej predstavi sem ob odličnem men-
torstvu Gora in Vite ugotovila, da so 
moje meje včasih le v glavi. Bolj ko se 
je predstava razvijala, bolj sem se raz-
vijala tudi sama. A hkrati sem svoje 
omejitve tudi s pridom izkoristila. Kot 
veste, je bil glavni namen predstave ta, 
da v igri sodelujejo tudi gledalci. Da 
jih spodbudimo, vsak s svojim karak-
terjem, da prevzamejo odgovornost za 
svojo vlogo, da skupaj z nami zgradijo 
novo skupnost. Za gibanje uporabljam 
tudi električni voziček in moja igra z 
gledalci je bila, da jih spodbudim, da 
mi pomagajo, da se dvignem iz vozič-
ka. Ali da mi pomagajo, ko padem. A 
za vse to smo razvili prefinjene načine 
interakcije, na katere so se gledalci re-
snično dobro odzvali. Prav razvijanje 
načinov interakcije je bila zame kot gi-
balno ovirano plesalko največja učna 
izkušnja znotraj te predstave.«

INTERAKCIJA

Interakcija znotraj performativne 
forme hepeninga je ključna in je bila 
ves čas v ospredju ustvarjalcev. Z vi-
dika gledalca začetek predstave deluje 
precej nenavadno. Ko prideš na pri-
zorišče, zaman iščeš oder oz. osrednji 
prostor, kamor po pravilih usmeriš 
svojo pozornost. Ko le najdeš anoma-
lijo v prostoru, je ta povezana s tvoji-
mi osebnimi preferencami. Tako kot 
delujemo v vsakdanjem življenju, ko 
se npr. sprehajamo po ulici in za dolo-
čenimi ljudmi, objekti obračamo svo-
je poglede. Nekatere pritegne glasnost 
drugih ljudi – glasen karakter, druge 
vizualna podoba – kostumografija, 
spet tretje nenavadno gibanje, posto-
panje po ulici – koreografija. In tu se 
začne čar predstave, individualna iz-
kušnja, po lastni izbiri. Tako kot smo 
gledalci iskali »svoje igralce«, tako so 
igralci s svojimi akcijami iskali »svoje 
gledalce«. Skupaj smo iskali svoje me-
sto v predstavi, kar so z nami delili vsi 
nastopajoči. 

»Interakcija mojega karakterja se 
je izkazala za mnogo bolj obsežno, kot 
sem sprva pričakovala. Dejansko bi jo 
lahko opisali kot "all over the space". V 
glavi sem imela sprva zamišljene neke 
zaključene celote interakcije (bila sem 
merilec, nadzornik gradbišča, torej naj 
bi bila zaključena celota ena meritev s 
pomočjo gledalca/ev). Izkazalo pa se je, 
da so te interakcije lahko povsem be-
žne, srednje dolge ali pa trajajo celotno 
predstavo v krajših ali daljših interva-
lih. Tako so se na prizorišču v bistvu 
razvili mnogoteri odnosi, ki niso bili 
dirigirani le z moje strani (torej so me 
včasih gledalci, ki so me že "poznali", 
sami poiskali in povprašali ali pa zgolj 
pozdravili). Na splošno sta količina in 
kakovost interakcij daleč presegli moja 
pričakovanja.« 

»Zame je bila zelo zanimiva izku-
šnja to, da sem tokrat igrala karakter, 
ki ni prijeten za občinstvo – vsaj na 

prvi pogled ne. Biti živčna težakinja s 
cigareto v ustih je oseba, ki pa je spet 
ni tako težko srečati na ulici in se je 
na veliko izogniti. Morala sem poiskati 
načine, kako se lahko kljub temu pri-
bližam ljudem, a jim hkrati zares ne 
zatežim, temveč jim mogoče celo lah-
ko privabim nasmeh na usta. Seveda 
sem večini že bila smešna zaradi kon-
stitucije, ki "ne ustreza karakterju", in 
obleke, ki mi je bila rahlo prevelika in 
me je zato naredila bolj gledališko. Za-
radi tega me je večina takoj sprejela 
kot igralko in me vzela temu primer-
no resno. Je pa bilo zanimivo razvijati 
karakter že med vajami – ko mi ko-
stum še ni pomagal – in sem imela še 
bolj pristen stik z mimoidočimi – ko 
sem jim morala, takšna kot sem, po-
kazati, da sem tako zelo zatežena, da 
sem že hecna. To, kar verjetno vsak zna 
pri sebi najti in mu stik s takim karak-
terjem lahko privabi učinek samorefle-
ksije. Ko sem nato razvoj svojega ka-
rakterja morala spreobrniti v njegovo 
nasprotje in postala popolnoma skuli-
rana, navdušena nad vsako malenko-
stjo, skratka zadrogirana, je bil to nov 
izziv – če sem prej iskala, kako nad-
reti človeka, ne da vanj spravim do-
zo resnične agresije, ki bi mu škodila, 
sem v tem stadiju iskala mejo, do kje 
se lahko tujca dotikam in sem nad ne-
čim na njem navdušena. Pravzaprav je 
bilo zanimivo, da sem bila kot težaki-
nja bolj "prijetna" kot potem, ko sem se 
vsa sluzasta koga preveč dotaknila, ta 
pa mojega obnašanja ni znal postavi-
ti v okvir svoje vsakdanjosti. Dejstvo, 
da smo bolj navajeni verbalne agresi-
je kot fizičnih stikov, je v naši kulturi 
kar očitno.«

S postavitvijo v okvir vsakdanjo-
sti gledalcev pa ni imela nobenih te-
žav Nataly Jushkevich iz Belorusije. 
Prav nasprotno. Na neki način sploh 
ni igrala. Bila je to, kar je. Njen »ka-
rakter« se je razvijal ob razmišljanju, 
da tako igralci kot tudi gledalci za raz-
lične družbene situacije nosijo različne 
maske, igrajo različne vloge. Odločila 
se je, da bo v predstavi ostala to, kar 
je. Raziskovala je pravzaprav, kakšna 
je sama v resnici, s posebno osredo-
točenostjo na otroški del sebe, ki ga 
ohranja: »Odkrila sem, da ne glede na 
to, da sem ostala to, kar sem, s svojim 
karakterjem, ki se seveda ni čisto skla-
dal s predstavo o gledališki zasedbi kot 
celoti, nimam prav nobenih težav z in-
terakcijo z ljudmi. Brez težav so se z 
mano igrali otroške igre. Moja poseb-
nost je bila tudi, da sem med interakci-
jo seveda ohranjala svoj materni jezik, 
govorila sem rusko. Seveda s premišlje-
nim izborom besed, a vseeno so ljudje v 
interakciji z mano morali biti pozorni 
tudi na moje geste. Ni bilo dovolj, da 
so me poslušali, morali so me začutiti. 
In so me. Odkrila sem, kako odlično se 
pravzaprav lahko ljudje med sabo spo-
razumevamo. Besede resnično niso po-
trebne, imamo tako veliko skupnih gest, 

na podlagi katerih lahko vsak sam, na 
svoj način izdela določeno podobo. In 
podobe so bile na koncu enake. Ni bilo 
šuma v komunikaciji.« 

KAOS, KI TO NI

25 različnih karakterjev je torej 
stopilo na ulico. Sami med vsemi, 
vsak s svojo zgodbo. In še veliko več 
takšnih gledalcev je prišlo na ogled 
predstave. Sami med vsemi so stopili 
v Mestni park v Mariboru, pa na trg 
Leona Štuklja in na ploščad pred Mo-
derno galerijo v Ljubljani. Začelo se je 
tipanje, začela se je igra. Vsak je bil in 
ostal edinstven, a treba je bilo zgraditi 
skupnost, novo mesto in brez pomoči 
drug drugega »Škatlograd« ne bi stal. 
Predstava Sam med vsemi ima poleg 
številnih raznolikih karakterjev tudi 
izredno močan scenski element. Na 
stotine kartonastih škatel tvori opeke 
novega mesta, nove skupnosti, kate-
rega del postanemo vsi: igralci in gle-
dalci. Gledalec je v predstavi, kot re-
čeno, lahko več kot polovico časa del 
neke čisto intimne zgodbe, dejansko 
mu predstava omogoči izkušnjo indi-
vidualnega hepeninga, a ko proti kon-
cu dvigne pogled, ugotovi, da je tu-
di del širše zgodbe, nenazadnje mesto 
stoji, himna odmeva, v zraku se sveti 
ognjemet in sliši se pesem … Kar se je 
še pred dobre pol ure zdel čisti kaos, 
ima na koncu zelo realno in otipljivo 
obliko. Tam v levem kotu je iz škatel 
sestavljen velik obok, vhod v mesto, 
ki sem ga sama, ob pomoči dveh ne-
znancev, spravila na zavidljivih sko-
raj dva metra višine, in tam desno je 
javni WC. Iskreno, ob kaosu, ki je vla-
dal na začetku, niti ne vem, ali je bila 
postavitev sanitarij moja ideja ali sem 
le sledila navodilom drugega. Mogoče 
še enega gledalca? A nisem prepriča-
na, saj je bil pri sestavljanju škatel ta-
ko suveren, kot da bi to že prej vadil. 
A zmedeni nismo bili le gledalci, pač 
pa tudi igralci, kot pravi Špela Bajželj: 
»Pri tej predstavi me je zabavalo dej-
stvo, da je za večino prednosti velja-
lo, da so bile hkrati slabosti. Odprtost 
projekta, ki sicer ima rdečo nit, vendar 
ne vemo, kaj se bo zgodilo okrog te ni-
ti, je nekaj, kar je hkrati zelo naporno 
in vznemirljivo. Ko performer moraš 
biti stalno pozoren, kaj se dogaja, po-
skušati regulirati dogajanje, ampak ne 
preveč. Kot bi šlo za vprašanje prave 
mere, zlate sredine. In zlata sredina je 
prazen pojem, kdo ve, kaj je zlata sre-
dina? Igramo se s tem, da omejimo in 
peljemo gledalce, a ne preveč. In ne pre-
malo. Neke vrste žongliranje. S tem po-
vezana prednost/slabost je kaos. Ki je 
na neki čuden način sicer urejen. In kot 
je naporen, je po vseh pravilih in "nor-
malnosti" včasih dobro malo "nepravil-
nega". Prav tako je projekt zelo dobro 
omogočal sprotno reševanje težav. Ta-
ko v poteku predstave kot v značilno-
stih karakterjev. Če si videl, da je nekaj 

Predstavo ustvarjajo in vodijo:
Goro Osojnik, ulični gledališčnik (Ljubljana)
Vita Osojnik, plesalka in koreografinja (Kranj)
Majda Krivograd, arhitektka in scenografka (Gradec, Avstrija)

Nastopajo in predstavo soustvarjajo: Aidas Barkauskas, Agnius Jankevičius, 
Giedre Kriaučionyte, Linas Jurkštas, Biruté-Belada Tauteryté, Severina 
Špakovska, Jurgis Marčénas, Aleksandras Kleinas (vsi iz Litve), Natalya 
Yushkevich (Belorusija), Pedro DeSena (Brazilja), Isolte Avila, David Bower  
(oba iz Velike Britanije), Teresa Koegler, Angelina Schwammerlin, Majda 
Krivodgrad (vse iz Avstrije), Ala Abramova (Ukrajina), Slivia Viviani (Italija),  
Špela Bajželj, Aleks Kodek, Lina Golob, Vita Osojnik, Maša Ceglar, Gaja Vudrag, 
Tea Vidmar in Goro Osojnik (vsi iz Slovenije)

Predstava je nastala v koprodukciji Gledališča Ane Monro (SLO), Signdance 
Colective International (VB) in lokalnih koproducentov Narodnega doma Maribor 
in Društva Hiša! (SLO). Gledališču Ane Monro so podporo nudili še Dijaški dom 
Tabor Ljubljana, festival La Strada iz Gradca in Zavod za Turizem Maribor.

v Ljubljani delovalo, ni pa delovalo v 
Mariboru, potem v Mariboru preprosto 
tega nisi počel, temveč si našel, uporabil 
nekaj drugega.« 

Natalya Jushevich si želi, da bi lah-
ko živela v takšni skupnosti, kot so je 
ustvarili v predstavi Sam med vsemi: 
»Si predstavljate, kako lepo bi bilo žive-
ti v skupnosti, kjer so ljudje odprti drug 
do drugega? Kjer tudi v interakciji s tuj-
ci ne nadenejo svoje maske. Ljudje so 
sproščeni in ostajajo to, kar so v družbi 
znancev, a to se običajno dogaja v zapr-
tih, zasebnih prostorih. Na ulici, v jav-
nem prostoru, tako osebna interakcija s 
tujci, drugimi gledalci ni običajna. Me-
nim, da je naš hepening zelo pomemben 
tudi z družbenega pogleda. Je kot virus, 
ki smo ga razširili med ljudmi in ki jim 
je omogočil, da so videli drug drugega, 
celo sodelovali drug z drugim. Dovolil 
jim je, da so v odnosu s tujci ostali to, 
kar so, brez mask. Ustvarili smo res po-
seben tip skupnosti.« 

Vita Osojnik evalvacijo projekta 
zaključi z anekdoto: »Na predstavah 
smo ugotovili, da je zelo pomembna 
lokacija uprizoritve in da prostor ne 
sme biti preveč odprt, ker se opazoval-
ci umaknejo na periferni del. Ustrezal 
nam je večji pretok ljudi, saj je omogo-
čal, da so se gledalci predstavi pridru-
žili v vseh fazah. Lahko pa so le ostali 
v bližini v vlogi klasičnega občinstva. 
Nekateri so komaj čakali, da kot druži-
na pristopijo k nam in z nami zgradijo 
mesto, za druge je bilo kaosa preveč in 
premalo racia. Zanimivo je bilo tudi, 

da na koncu pravzaprav ne veš, kdo je 
kdo, kdo igralec, kdo gledalec. Všeč mi 
je bil komentar enega od fotografov, ko 
je rekel, da je neverjetno, da na isti lo-
kaciji iz čiste praznine prostora v krat-
kem času nastane čisti kaos, potem sledi 
umiritev ter znova red in sistem. Sama 
rada delam z velikimi skupinami, ki so 
seveda lahko problematične zaradi raz-
ličnih osebnosti, načinov, pogledov in 
potrebnega prilagajanja, hkrati pa ima-
jo velik učinek in omogočajo okupacijo 
velikih prostorov in porazdelitev večjega 
števila občinstva.«

Gledališče Ane Monro se je torej 
že drugič lotilo ustvarjanja predstave 
s tako veliko zasedbo. Kljub časovno 
kratkemu ustvarjalnemu procesu pa 
so vodje veliko naredili v predpripra-
vi, organizaciji in predvsem razvija-
nju pedagoških metod dela. Odmik 
od klasičnih predstav k eksperimen-
tiranju z oživljanjem starih perfor-
mativnih form v sodobni preobleki je 
smernica, ki jo želijo tudi nadaljevati. 
Izkušnje, pridobljene v zadnjih treh 
letih, so zagotovo neprecenljive. Sam 
med vsemi čaka na svoje ponovitve, na 
mednarodne premiere, ki bodo prišle 
v letu 2015. In tovrstni projekti s ča-
som in ponovitvami zagotovo ne po-
stanejo bolj rutinirani, pač pa pred-
vsem bolj drzni. Igralska zasedba po 
štirih izvedbah v Sloveniji priznava, 
da je bilo v zadnji ponovitvi to čuti-
ti. Glede na odziv gledalcev pa so ti 
na nove in drugačne izzive tudi pri-
pravljeni. 

Špela Bajželj išče zlato sredino.

Ni ovir za Isolte Avilo.

Vita Osojnik nadzira kaos.
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ULIČNIKI Z VAMI TUDI POZIMI

ANA MRAZ
Ljubljana, 26.–30. 12. 2014 
vse na Petkovškovem nabrežju med 19. in 21. uro
Ana Mraz je del programa December v Ljubljani, ki ga pripravlja Turizem Ljubljana

petek, 26. december
KDPM Street Theatre Company (SLO) / Počivajte v miru / 30'  
Teater Polpet (SLO) / Riba / 15' 
Šugla gledališče (SLO) / Romeo in Julija / 35'
AllaTea (SLO/UKR) / Spomini / 25'

sobota, 27. december
Bram Graafland (NIZ) / Tuleči kuhinjski princ / 30'
Želimel (CRO/FRA) / Red in Kuli / 25'
Endvatri (SLO/USA) / Pot v Tadam / 25'
Teater Polpet (SLO) / Riba / 15'
Bram Graafland (NIZ) / Tuleči kuhinjski princ / 30'

nedelja, 28. december
Bram Graafland (NIZ) / Tuleči kuhinjski princ / 30'
Tobia Circus (ITA) / Equilibrium tremens / 30' 
Šugla gledališče (SLO) / Romeo in Julija / 35'
Andrej & Hristina (SLO/SRB) / Go Tango / 15'
Gledališče Ane Monro (SLO/ITA) / Deklica z vžigalicami / 30' 
Cirkokrog (SLO) / Ognjeni postapokaliptični kabare / 25'

ponedeljek, 29. december
Papelito in Brencl banda (SLO) / Papir 'n' muzika / 25'
Tobia Circus (ITA) / Equilibrium tremens / 30' 
Sam Sebastian (SLO) / One man magic cabaret / 30'
Gledališče Ane Monro (SLO/ITA) / Deklica z vžigalicami / 30'
AllaTea (SLO/UKR) / Spomini / 25'

torek, 30. december
Želimel (CRO/FRA) / Red in Kuli / 25'
Endvatri (SLO/USA) / Pot v Tadam / 25'
La Perla! (BRA) / Napad plastične zavese / 15'
Tobia Circus (ITA) / Equilibrium tremens / 30'
KDPM Street Theatre Company in Čupakabra (SLO) / Sodrga / 30'

ANA PRAVLJIČNA
Celje, od 6. do 8. 12. 2014
v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje
 
sobota, 6. december
10.30 Papelito in Brencl banda (SLO) / Papir 'n' muzika / 25' / Glavni trg
17.30 Sam Sebastian (SLO) / One man magic cabaret / 30' / Krekov trg
18.30 AllaTea (SLO/UKR) / Spomini / 25' / na Zvezdi / Sejem

nedelja, 7. december 
10.30 Gledališče Ane Monro (SLO/ITA) / Deklica z vžigalicami / 30' / Glavni trg
17.30 Teater Polpet (SLO) / Riba / 15' / na Zvezdi / Sejem
17.45 La Perla! (BRA) / Napad plastične zavese / 15' / na Zvezdi / Sejem
19.00 KDPM Street Theatre Company in Čupakabra (SLO) / Sodrga / 30' / 
Krekov trg

ponedeljek, 8. december
13.30 Šugla gledališče (SLO) / Presenečenje na snegu / 25' / Krekov trg
19.00 KDPM Street Theatre Company (SLO) / Počivajte v miru! / 30' / 
na Zvezdi / Sejem

www.radiostudent.si/dohodnina

Tudi letos lahko del dohodnine kot donacijo namenite Zavodu Radio Študent
in tako s tem dejanjem, ki vas tokrat celo nič ne stane, pripomorete k 

nadaljnjemu obstoju in razvoju našega radia.
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Gledališče Ane Monro podpirajo:

Mesto, razsvetljeno z navdihujočimi željami, je 
od sreče žarelo še dolgo v noč. Uspelo nam je, za 
leto, ki prihaja, smo mestu prinesli novo moč!

Ani Plameniti so se drugi dan festivala pri-
družili še ognjeni artisti, ki so znova pripravili 
Ognjenic. Mojstri manipulacije ognjenih zu-
bljev so navdušili s svojimi podobami.

Še lepši pogled na mesto ni tisti skozi rožnata 
očala, temveč iz ptičje perspektive, z vrha cer-
kvenega zvonika, kjer smo lahko bolje videli 
ves žareči Maribor. 

Želje za boljši jutri, ki so jih ognjene ptice pone-
sle v nebo, so bile brezmejne, iskrive in iskrene.

S smehom smo razpihali meglo, ki nas je spre-
mljala že od jutra, ko smo pripravljali vse po-
trebno za razsvetlitev mestnega središča.

ANA MRZLA
Maribor, od 26. do 28. 12. 2014, 
vse na Grajskem trgu
v sodelovanju z Narodnim domom 
Maribor in Društvom Hiša!

petek, 26. december
12.00 Bram Graafland (NIZ) / 
Tuleči kuhinjski princ / 30' 
18.00 Andrej & Hristina (SLO/SRB) / 
Go tango / 15' 
18.15 La Perla! (BRA) / 
Napad plastične zavese / 15' 
18.30 Bram Graafland (NIZ) / 
Tuleči kuhinjski princ / 30' 

sobota, 27. december
12.00 Tobia Circus (ITA) / 
Equilibrium tremens / 30'
18.00 Gledališče Ane Monro 
(SLO/ITA) / Deklica z vžigalicami / 
30'
18.45 Tobia Circus (ITA) / 
Equilibrium tremens / 30'

nedelja, 28. december
12.00 Papelito in Brencl banda 
(SLO) / Papir 'n' muzika / 25'
18.00 Želimel (CRO/FRA) / 
Red in Kuli / 25'
18.45 AllaTea (SLO/UKR) / 
Spomini / 25'

ANA SNEŽNA 
Radovljica, 26. in 28. 12. 2014
v sodelovanju z Javnim zavodom  
Turizem Radovljica

petek, 26. december
17.00 Tobia Circus (ITA) / 
Equilibrium tremens / 30' / 
Glavni trg 

nedelja, 28. december
17.00 Bram Graafland (NIZ) / 
Tuleči kuhinjski princ / 30' / 
Glavni trg 

ANA LEDENA
Bled, 30. 12. 2014
v sodelovanju z Zavodom Kreatorium  
in Turizmom Bled

17.00 Gavin Hay (AVS) / 
Jack Flash / 40' / ob jezeru
19.00 Gledališče Ane Monro 
(SLO/ITA) / Deklica z vžigalicami / 
30' / pri Zaki

KO MARIBOR 
DOBI KRILA
 

TAJŠA PEROVIĆ

Ana Plamenita Mariborska, festival ognje-
nih ambientov in luči, ki poteka v so-or-
ganizaciji Gledališča Ane Monro s podporo 
Društva Hiša! in Narodnega doma Mari-
bor, je letos na Štajerskem trajala dva dni 
(27. in 28. novembra). Osvetlitev Slomško-
vega trga s čarobnimi instalacijami je tudi  
na zelo iskriv način odprlo Vilinsko mesto. 
Čas je za veseli december …


