
Ko zaključimo svoje delo doma – 
Ano Desetnico, se nadaljuje delo 
na poti. Poletje je glavna sezona 

festivalov uličnega gledališča in avgusta 
smo hiteli obiskovat festivale, da lažje 
načrtujemo naslednje sezone, preverjamo 
aktualna dogajanja na področju ulične-
ga gledališča, uličnih, urbanih umetnosti. 

Najprej nas je pot vodila v Chalon-
sur-Saone v Franciji na festival Chalon 
dans la rue, ki je bil dolga leta eden od vo-
dilnih treh največjih evropskih festivalov. 
A očitno je zapadel v globoko osebnostno 

krizo – program je razsut, bolj kot ne slab 
in brez nekega vidnega smisla razdrobljen 
po širšem mestnem območju. Pa tudi ve-
like predstave, spektakli nekako ne dose-
gajo nivoja. No ja, ni vse tako slabo, od-
prli so nekaj novih in prijetnih prizorišč 
ob vodi. A za festival tega ranga je to pre-
malo. Škoda, ker je bil obisk tega festivala 
vsake dve leti prav poseben dogodek. Več 
na www.chalondanslarue.com. 

S festivalom Spoffin iz Amersfoor-
ta, Nizozemska, smo dolgoletni partner-
ji in tako smo bili njihovi gostje tudi ta 
konec avgusta. Ta štiridnevni festival, 

ki ga vodi Alfred Konijnenbelt, je letos 
dosegel rekordno število obiskovalcev – 
40.000,00 na 200 predstavah v 4 dneh. 
Med nastopajočimi bi morali biti tudi na-
ši znanci z vzhoda – ruski kolektiv Mr. 
Pejo's Wondering Dolls, pa žal niso mogli 
priti, ker si je glavni igralec Oleg zlomil 
nogo. Nasploh je bilo na festivalu veliko 
odličnih manjših predstav, predvsem nji-
hovih domačih. Na zelo prijetnem dvori-
šču pa je nastopal Teater Polpet, ki je na 
pol naš, saj ga vodi Polona Prosen. Kot je 
v navadi na Holandskem, je zadnji dan, 
v nedeljo, deževalo, kar pa zagretih ni-
zozemskih gledalcev ni kaj dosti moti-
lo. Festival Spoffin, mlad in zagnan festi-
val z velikimi ambicijami, gledalcem in 
profesionalcem ponuja izključno ulično 
gledališče oz. site specific predstave. Na 
vsak način vreden ogleda in obiska. Več 
na www.spoffin.eu.

Pot se je nadaljevala proti jugu, v 
Španijo, na festival Fira Tarrega, festival 
gledališča na ulici. Staro mestece v no-
tranjosti Španije, približno 100 km za-
hodno od Barcelone, je bilo preplavlje-
no z uličnimi predstavami, napolnjeno 
z obiskovalci od blizu in daleč. Poseb-
nost je športno igrišče, ki ga za štiri dni 
spremenijo v kemp, kjer za 12 evrov za 
vse dni ponujajo osnovno udobje obi-
skovalcem festivala. Otvoritveni plesni 
spektakel Transforma-T je konceptu-
alno in scenografsko veliko obetal, žal 
pa izvedba ni dosegala želja. Festival je 
predstavil širšo ponudbo mednarodno 
priznanih in manj priznanih predstav 
s področja sodobnih gledaliških praks, 
cirkusa, uličnega gledališča, pohodnih 
predstav, intervencij v prostoru. Po prej-
šnjih letih se je festival spet obrnil v bolj 
ulične forme, kar se je poznalo na razpo-
loženju – bilo je super, predstave odlič-
ne. Videli smo eno, Typical v izvedbi 
skupine Nacho Vilar Producciones, ki 
je skoraj identična legendarnemu Pikni-
ku Gledališča Ane Monro – družina v 
fičku se odpravlja na dopust. Namesto 
dedka v Pikniku je bila v invalidskem 
vozičku babica, namesto psa pa brat. Za-
bavno, še toliko bolj za nekaj tistih, ki so 
Piknik tudi sami doživeli. Na festivalu 
Fira Tarrega se s svojimi izdelki pred-

stavijo tudi študenti enega izmed redkih 
tovrstnih izobraževanj – magisterija na 
področju kreacije v uličnih umetnostih. 
Sicer dobro zamišljena predstava žal ni 
prebila nivoja politične agitacije. Več na  
www.firatarrega.cat. 

Za tem je pot zavila na vzhod: Go-
ro Osojnik je bil povabljen kot strokov-
ni svetovalec za ulično gledališče v ma-
lo mesto na Krimu, Koktebel, v okviru 
evropskega progama »Crimean Touri-
sm Diversification and Support Project«. 
Koktebel je zelo znan turistični kraj in je 
poln ruskih, poljskih čeških in madžar-
skih turistov. Mesto je bilo središče krim-
skih Tatarov. Sicer pa je Krim poln zgo-
dovine in različnih etnij. Goro je bil tja 
povabljen kot svetovalec za razvoj festi-
vala uličnega gledališča MyFUT. Festival 
je za zdaj še majhen in datumsko nekako 
stisnjen med dva velika koktebelska jaz-
zovska festivala – Jazz v Modrem zalivu 
in čez deset dni še Koktebel Jazz Festival. 
Sicer pa presenetljivo dober program, z 
nekaj organizacijskimi napakami, a ta-
ke na začetku vsi naredjo – napačna iz-
bira prizorišč, prekrivanje programov in 
podobno. A nič resnejšega. Občinstvo pa 
odprto in zvedavo. Goro je po festivalu 
tamkajšnjim organizatorjem, lokalnim, 
regionalnim in sodelavcem krimskega 
ministrstva za turizem predajal svoje 
znanje na delavnici Organiziranje festi-
vala uličnega gledališča. Obiskal pa je tu-
di festivale v Feodosiji in glavnem mestu 
Krimske republike Simferopolu. S tem 
znanje in izkušnje, ki jih pridoma prido-
bivamo v svojem delovanju, razširjamo in 
pomagamo pri razvoju dogodkov, festi-
valov v tujini. Upati je, da se bo to sode-

lovanje razvijalo tudi v prihodnje. Več o 
Krimu in njegovi zgodovini najdete na in-
ternetu, Gorovo poročilo s priporočili pa 
bomo objavili tudi na strani Ane Monro.

Jesen je čas premisleka in evalvaci-
je – povsod konference in pogovori. Tako 
smo se oktobra udeležili konference IN 
SITU Invisible Walls v Marseillu v Fran-
ciji. Ob tem, da je Marseille ponosen dom 
FAI AR šole za ulične umetnosti, IN SI-
TU – mreže za ulično umetnosti in prav-
catega mesteca v mestu – Cite des arts 
de la rue, je letošnja prestolnica kulture 
zadnje obdobje svoje vladavine v evrop-
ski kulturi namenila umetnosti v javnem 
prostoru. V samem centru mesta so kra-
ljevale kopije znanih evropskih stavb, ki 
so jih iz kartona naredili prebivalci mesta 
in so ob določenih časih s pomočjo mno-
žice obiskovalcev »zaplesale«, potekala 
je konferenca na temo umetnosti v jav-
nem prostoru, ki je privabila več kot 200 
strokovnjakov z vsega sveta, ki so deli-
li svoje izkušnje in znanje, odvijale so se 
predstave uličnih umetnosti – med dru-
gim tudi Kud Ljud s Pocestnico. Ob tem 
pa je v krogu partnerjev in povabljenih 
strokovnjakov potekalo že 4. srečanje na 
temo izobraževanja v uličnih umetnostih 
SAWA – Street arts winter academy, na 
katerem smo v delovnih skupinah dorekli 
referenčne okvire izobraževanja na po-
dročju uličnega gledališča, ki naj bi vo-
dili k primerljivosti, profesionalizaciji in 
predvsem prepoznavnosti izobraževanj, 
kot je Šugla.

Ana je torej veliko na poti … da rado-
vedna preišče vse kotičke tega sveta in 
nabere vsa potrebna znanja za še boljše 
delovanje v prihodnosti. 

Ali človek najprej vdihne ali izdihne? Zahodnjaki bolj častimo vdih, ker se z njim 
začne življenje novorojeneca, vzhodnjaki pa pravijo, da je treba najprej izdihnit, da 
lahko dobro vdihneš. Kakorkoli že, jesen je poseben čas, ko se narava odpravlja spat in noč 
postaja pretežen del dneva. In čas je za Ano Plamenito, festival noči in luči, ki bo letos ... 

Ja, kar samo me je potegnilo ven, v akcijo. V resnici pa sem hotel pisati o tem, da je 
jesen za nas dejaven čas, a nekako bolj za računalnikom. Je namreč čas razpisov in 
zdi se, da dan za dnem izpolnujejmo formularje, podpisujemo koprodukcijske izjave, 
priporočila ... A časi so težki in za delo in preživeje se je treba potrudit. 

Je pa to obenem dobra priložnost za razmislek, odločitev, kaj je pomembno in kaj 
lahko počaka na druge čase. Iskali smo, klestili, se spraševali in na koncu našli tri rdeče 
niti: kreacijo, ustvarjanje novih predstav, tudi mednarodnih – kaj hočete, Mati Korajža 
nam je dala zagon. Prenos znanja, ki ga s ponosom prenašamo na nove generacije mladih 
umetnikov – poleg tradicionalne Šugle uvajamo tudi bienalno Poletno šolo uličnega 
gledališča. A naš dialog s publiko in prostorom je češnja na torti, glavni razlog, da 
obstajamo – nastopi, festivali, odkrivanje novih prizorišč in gledalcev, doma v Ljubljani 
in po širni Sloveniji. Ana Desetnica je postala 
vseslovenski festival, Ana Plamenita tudi, 
in tudi naše čisto sveže Ljubljanske zgodbe 
nagovarjajo prav poseben prostor in novo 
publiko. O njih lahko berete v Glasnici. 

Vse to nas vzpodbuja, da z veseljem vztrajamo v naših dejavnostih. Čeprav je stereotip, 
pa je vendarle globoko res – ni ga čez zadovoljstvo, ko vidiš, da se tvoje delo dotakne ljudi, 
sočloveka. In v tem je štos – če že ni dobro plačano, pa naj bo vsaj dobro opravljeno  
in zabavno. 

Kot pravi naš pesnik – »Apel podobo na ogled postavi« in skrit posluša, kaj bodo rekli  
ljudje. Mi pa, v nasprotju z njim, stopamo pred vas, publiko. In dopustite nam, da zablestimo  
skupaj z vami in vas povabimo na prav posebno srečanje – v ljubljanski dvorec Selo v 
Mostah, na kamniški Mali grad in Gosposko na ulico v Maribor. Na letošnjo Ano Plamenito. 

Se srečamo na ulici!
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Gre za gledališko predstavo. Do-
tika se nekaterih zgodovinskih 
dejstev. Primarno bo namenjena 

turističnim skupinam. Tokrat sem turist 
jaz. Jaz, turist v Ljubljani. Sprehajam se 
po znanih ulicah, brez najmanjše možno-
sti, da se izgubim. Mesto poznam kot la-
sten žep. Ko se zbiramo pod lestencem na 
Gornjem trgu, pomislim na sir. Bodo po-
stregli tudi s sirom? 

Tako kot predstava La Grand Big 
Tour (with Cheese). Predstava Kolekti-
va Narobov, ki smo jo pred leti videli na 
Ani Desetnici in je zelo uspešno, z veli-
ko mero parodije koketirala z vodenimi 
turističnimi ogledi. Vzdušje je vsekakor 
sproščeno. Tudi geslo, ki nam ga igralci 
zaupljivo povedo in nam bo v ključnih 
trenutkih pomagalo narediti časovni pre-
skok. »Kronosssss«, izgovorjeno odloč-
no, a, kot se za geslo spodobi, nekoliko 

skrivnostno, pospremljeno s krožnim po-
mikom kazalca. Do tega trenutka je vse 
po pričakovanjih, zabavno, smo tukaj in 
zdaj, v Ljubljani, in čaka nas predstava … 
A že v naslednjem trenutku se preselimo 
v leto 1942 – v okupirano Ljubljano!

Zanimivo, kako te zgolj omemba ene 
letnice lahko zresni. Kako resna postane 
stvar, ko se skupina v čisti tišini in skrbno 
pomika tik ob zidovih cerkve sv. Florjana 
ter opreza za morebitnim sovražnikom. 
1170 dni je italijanski obroč bunkerjev, 
zidov in bodeče žice Ljubljančane držal 
v mestu. A ilegalno odporniško gibanje 
je znalo prebiti obroč in se pridružiti par-
tizanom. Rdeča zvezda, ki jo obiskoval-
ci, gledalci predstave, dobimo v skritem 
dvorišču, nas vse zaznamuje ...

»Kronosss« ... in že smo v času »brat-
stva i edinstva« v Socialistični federativ-
ni republiki Jugoslaviji, smo v pripravlje-
nosti, »nič nas ne sme presenetiti«. Pred 

nami stoji vodja civilne zaščite Tone Ris, 
in ko se preštejemo, se razdelimo v skupi-
ne. Skupina Iskra, skupina Snaga, skupina 
Tkanina in skupina Žito. Odpro se vrata 
zaklonišča in v temi stopamo po neznanih 
poteh. Kljub temu, da gre le za vajo civilne 
zaščite, za preizkus učinkovitosti zakloni-
šča, pa njegovi temačni in z zatohlim vo-
njem prepojeni zidovi zbrišejo nasmešek 
z obraza. Skupina Iskra poskrbi za elektri-
ko, z ročnim mehanizmom. Skupina Sna-
ga pripravi stranišča. Za kar se zdi nešteto 
modrimi vrati je zgolj stojalo, na katere-
ga postaviš veliko rdeče vedro in simboli-
čen rdeč pokrov. Enostavno in učinkovito. 
Le predstavljaš si težko, da bi tu dejansko 
moral ne veliko potrebo. Skupina Tkani-
na je zadolžena za pripravo ležišč – sko-
raj 600 jih je in udobje dobro skrivajo. Tu 
je še skupina Žito, ki peče trd prepečenec 
in skrbi, da priprava poteka nemoteno in 
je delo učinkovito. Vaja je uspela in pod 
grajskim gričem znova ugledamo dnev-
no svetlobo in vdihnemo čist zrak. Vsaj 
tako se zdi našim možganom, ki so se rav-
nokar motali po daljni preteklosti. In ta 
preteklost se je ob sprehodu skozi temač-
no zaklonišče poigrala z mojo glavo. Kje 
sem? Sem v meni dobro znani Ljubljani 
ali na fronti? Zjutraj sem pila kavo, odšla 
v službo, se ukvarjala s številnimi dnevni-
mi službenimi problemi ... zdaj sem tu. Ob 
prihodu iz zaklonišča sem vdihnila zrak, 
kot da bi šlo za življenje – končno dnevna 
svetloba, končno daleč od oči vse neudo-

bje in groza, ki jo skriva to zaklonišče pod 
Ljubljanskim gradom. Kdo bi si mislil, da 
me bo popoldanski obisk predstave nav-
dal tudi s tako tesnobo?

»Kronosss« ... obdobje baroka, izo-
bilja in vode večne mladosti ... počasi se 
pomirjam ob zvokih piščali, ki jo v rokah 
drži skrivnostno pisano bitje. Diham ... 
spet sem na predstavi in ne izgubljena v 
času! »Kronosss« ... leto 2013, turistična 
vodička z visoko dvignjenim dežnikom 
priganja turiste. Naslednja znamenitost, 
ki si jo bomo ogledali: stanje duha v dr-
žavi danes, v Sloveniji. Na pogorišču leži-
jo nekatere uspešne poteze slovenske in-
dustrije: stol Rex oblikovalca Nika Kralja 
in telefonski aparat Iskra ETA 80 obliko-
valca Davorina Savnika. Odrezavost vo-
dičke, ki nas gledalce priganja kot male 
otroke, sploh ni moteča, je domača, dobro 
znana. Seveda, odraz današnjega časa, 
ko je hladen način komunikacije najbolj 
sprejemljiv našim možganom. Mogoče ne 
sprejemljiv, zagotovo pa nas ne zmoti več.

»Kronosss« ... po Evropi je zavel ve-
ter sprememb in v Franciji se je ljudstvo 
uprlo monarhu. Tudi Ljubljani, provin-
cialnemu avstrijsko cesarsko-kraljevemu 
mestu, se obetajo korenite spremembe ... 
Napoleon je s posebnim dekretom 14. 
oktobra 1809 ustanovil Ilirske provin-
ce. Obsegale so 55.000 km2 in so ime-
le okoli milijon in pol prebivalcev. V nji-
hovem okviru so živeli Slovenci, Hrvati, 
Srbi, Nemci in Italijani. Ljubljana je bila 
njihovo glavno mesto in je štela 460.116 
prebivalcev. Osebna zgodba Pavle iz tega 
časa, uprizorjena s simpatičnimi lutka-
mi, nas obiskovalce znova nekoliko raz-
vedri ... le kdo ne mara lutk? 

Za smeh v nadaljevanju poskrbi še 
berač, ki nas uči beračenja. Le tako bo-
mo lahko sprejeti v ljubljanski ceh. In 
po ljubljanskih ulicah lahko beračijo le 
kvalificirani berači. »Grba, šepat, plju-
vat, prosit ... tako se zasmiliš ljudem in 
tako lahko uspešno beračiš.« To so bi-
la njegova navodila, in obiskovalci smo 
s pridom ubogali, pokašljevali, vlekli za 
sabo noge in sklonjeno imitirali grbe ... 
in verjeli ali ne, celo zaslužili nekaj evrov. 

»Kronosss« ... leto 1895, prikupna ši-
vilja nas ustavi na ulici, potarna nad obr-
tjo, ki ne omogoča več zadostnega za-
služka. Zato morajo dekleta delati tudi 
ponoči. In njene punce so zelo priljublje-
ne. Jožica iz Dolenjske ima krepko posta-
vo, Francka iz Kranjske dolge noge, Gio-
vanna prihaja iz Milana in gostje jo imajo 
radi zaradi njenih bujnih temnih las in tu-
di drugih telesnih atributov. Dekleta nas 
obkolijo in z nami koketirajo ... a spogle-
dljivo vzdušje zmotijo nemirni tresljaji. 
Kdaj smo se gledalci znašli ujeti v rdeče 

sukno? Občutek nemoči je prisoten, kljub 
temu da s stikom teles drugo ob drugo 
še držimo nasmešek na obrazu. Zatrese-
mo se še enkrat in še močneje ... 14. aprila 
1895 ob 23.17 je v Ljubljani udaril silovit 
sunek in zazibal tla pod nogami. Zidovje 
je pokalo, s streh so padali dimniki, sliša-
lo se je kričanje, obupan jok in lajež psov, 
ustavile so se cerkvene ure. Do osme ure 
zjutraj je sledilo še 31 sunkov, v naslednjih 
dvanajstih dneh 109 ... fotografije, ki jih 
gledalci dobimo na ogled, povedo več kot 
tisoč besed, še več pa pove naše telo, ki je 
še vedno pod vtisi skupinskih tresljajev ...

»Kronoss« ... leto 1547. Zbrani na 
Starem trgu, pri Herkulovem vodnjaku, 
kjer je v tistem času pravzaprav stala lipa 
in bila mesto družabnega življenja Lju-
bljane. Tam na tržnici si se srečal s prija-
telji, pokramljal, nakupil in se pridružil 
rajanju ... Ob taktih pesmi Lepa Anka ko-
lo vodi se zbrani gledalci in igralci vrti-
mo v krogu in plešemo. Tako kot nekoč, 
tako kot so to delali pred skoraj 500 leti. 
Neprecenljiv občutek ...

Za kratek čas stopimo še v priho-
dnost, a Mars je še daleč. Ljubljana tu in 
zdaj nam je bližje. Ne zato, ker nam je za-
upala svoje zgodbe. Te smo že slišali, že 
poznali. Pač pa zato, ker nam je dovolila, 
da smo na njenih ulicah te zgodbe tudi 
doživeli, in zato, ker je bil ta turistični 
ogled mesta nekaj novega tudi za tiste, 
ki se tu sprehajamo dnevno. 

Ljubljanske zgodbe bodo kot del 
turisti]ne ponudbe Ljubljane zaživele 
aprila leta 2014, ko bodo na sporedu 
vsak teden. Na ogled in na poslušanje 
bodo tudi v številnih svetovnih jezikih 
(nemš]ina, angleš]ina, kitajš]ina, 
španš]ina, italijanš]ina ...), in samo 
predstavljamo si lahko, kakšen vtis 
bodo pustile na turistih, ki se bodo 
po eni najlepših prestolnic v Evropi 
sprehodili prvi]. 

Do takrat pa je predstava na voljo za 
zaklju]ene skupine, po predhodnem 
dogovoru s producentko Simi Merhar 
(ljubljanskezgodbe@gmail.com; 
+386 40 439 482).

September je bil v znamenju košarke, 
saj smo v Sloveniji gostili evropsko pr-
venstvo. V prestolnici so organizatorji v 
središču mesta postavili navijaška sredi-
šča, kjer so si obiskovalci na velikih za-
slonih lahko ogledali prenose tekem, med 
odmori pa je potekal pester zabavni in 
kulturni program. Med sodelujočimi je 

bilo tudi Gledališče Ane Monro, ki je s 
podporo Turizma Ljubljana pripravilo 
več atraktivnih uličnih predstav doma-
čih in tujih umetnikov. 

Program se je odvijal na dveh lokaci-
jah v središču Ljubljane: na Kongresnem 
trgu in na Bregu. Povabilu za sodelovanje 
so se odzvali trije mednarodno priznani 
ulični umetniki: Christoph Priesner aka 
Theater Leela iz Avstrije, Gavin Hay iz 
Avstralije in Italijanka Urana Marchesi-
ni. Vsi trije so stari znanci ljubljanskega 

občinstva, saj so v preteklosti že nasto-
pili na Ani Desetnici ali pa na njeni zim-
ski sestri Ani Mraz. Tokrat so pripravili 
žanrsko precej raznolike nastope, vsem 
pa je bilo skupno, da so bili nevezani na 
jezik in da so vključevali veliko interak-
cije z gledalci, kar jih je naredilo še pose-
bej zanimive.

Domači nastopajoči niso s svojimi 
atraktivnimi predstavami niti najmanj 
zaostajali za tujimi gosti. Barve Sloveni-
je je med drugimi uspešno branila uvelja-
vljena skupina treh energičnih igralcev, 
ki slišijo na ime Endvatri. Vita Osojnik 
je s članicami Šugle (Šola uličnega gle-
dališča) in skupine Mana ter plesalkami 
z umetniške gimnazije razburkala Breg 
z zaključno produkcijo Šugle SEE-PPPP 
(Specialna elitna enota za povzročanje 
panike, paranoje in pritiska). Ognjena 
skupina Čupakabra pa je z ognjeno žon-
glažo poskrbela za spektakularen za-
ključek programa Ane Monro v okviru 
evropskega prvenstva.

Že slišano, že znano ...  
a prvi] doživeto:  
Ljubljanske zgodbe

 
Andreja Okorn 
obiskovalka/gledalka/turistka

Gledališ]e Ane Monro  
na evropskem prvenstvu v košarki

 
Simi Merhar 
koordinatorka Gledališ]a  
Ane Monro
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Nenehen tehnološki in kulturni 
razvoj človeške družbe je neiz-
podbitno dejstvo, zaradi kate-

rega se tudi v turizmu nenehno prepleta-
jo praktično vse človeške dejavnosti, ki jih 
preučujejo praktično vse znanstvene di-
scipline. Od tod izvirajo tudi vedno nove 
in nove zvrsti turizma: mestni, kulturni, 
znanstveni, adrenalinski, katastrofični, 
umetniški, zdravstveni, nostalgični, indu-
strijski, zeleni, virtualni, pokopališki …, ki 
skrivajo neskončen potencial novih razvoj-
nih možnosti in dodanih vrednosti. Začet-
ki turizma so skromnejši. V bolj oddaljeni 
zgodovini (ob siceršnji, v splošnem nomad-
ski preživetveni naravi človekovih pred-
hodnikov iz prazgodovine) obstajajo na-
stavki v obliki avanturizma, diplomacije, 
trgovskih in vojnih pohodov, iniciacije in 
najpogosteje – romanj. Malega človeka v 
potovanje, ki ni povezano z golim prežive-
tjem, uvedejo prav romanja z religioznim, 
»svetim« motivom; podobno kot ga »sve-
ti« motivi uvedejo v umetnost. 

O pravem turizmu lahko govorimo 
po pojavu moderne, kapitalistične druž-
be, ki ustvari fenomen prostega časa, ur-
banizacije, produkcije, množične kultu-
re, potrošništva in bitke za obstanek na 
spreminjajočem se globalnem turistič-
nem trgu. V bitki za obstanek je človek 
v vseh zgodovinskih vlogah potreboval 
iznajdljivost in s tem ustvarjalnost, kot 
je ustvarjalnost potreboval tudi za osmi-
šljevanje svojega obstoja. Ustvarjalnost 
je torej tudi v turizmu eden od potreb-
nih pogojev za preživetje in/ali uspe-
šnost turističnih ponudnikov; hkrati pa 
tista notranja sila, ki (vsaj določene) tu-
riste spodbuja pri: raziskovanju raznoli-
kih krajev, popotovanju do enih in istih 
krajev na različne načine in refleksiranju 
videnega in doživetega z različnih zornih 
kotov in kontekstov. Za ustvarjalnost bi 
torej lahko rekli, da tako z vidika ponu-
dnikov kot turistov na različne načine 
priganja turistično realnost, da se neneh-
no spreminja.

V preživetveni tekmi za potrošnika/
turista so se znašla tudi mesta, ki prav ta-
ko želijo postati ustvarjalna mesta. Mno-
gi raziskovalci, med njimi npr. Roberto 
Vanolo, v mestih in dogajanjih, poveza-
nih z njimi, opažajo premik poudarka 
od klasične, statične kulturne dediščine 

k nesnovni, dinamični kulturi in ustvar-
jalnosti ter v svojih razmišljanjih usmer-
jajo trženjske aktivnosti mest in turistič-
nih destinacij od statičnih k dinamičnim 
elementom kulture. Podobno tudi Char-
les Landry poudarja premik od snovnih 
(tangible) k nesnovnim turističnim virom 
in potrjuje, da je bistvo turističnega ra-
zvoja danes v spreminjanju statičnih in 
dinamičnih elementov kulture določene-
ga kraja v »doživetja«, ki jih lahko ponu-
dimo turistu. Tako se poudarek od nepre-
mične dediščine, muzejev, spomenikov, 
plaž in planin premika k vtisu, identiteti, 
življenjskim slogom, atmosferi, zgodbam, 
ustvarjalnosti in medijem. 

V tem procesu se premik k ustvarjal-
nosti kaže tudi kot svojevrstna evolucija 
turističnih vzgibov, doživetij in slogov. 
V zgodnji fazi razvoja množičnega tu-
rizma je bil osnovni turistični motiva-
cijski dejavnik za mnoge ljudi »imeti«: 
imeti dopust kot svojevrsten status, po-
doben statusu imeti avto ali barvni TV. 
Ko so počitnice postale nekaj običajnega, 
se je poudarek preselil k temu, kar je po-
sameznik videl ali kar se je dalo »poče-
ti« na dopustu. Sčasoma so se (se bodo) 
ljudje po Landryjevem mnenju naveliča-
li neskončnih serij izvrstnih razgledov in 
bolj ali manj standardizirane turistične 
ponudbe, ki si postaja presenetljivo po-
dobna v vseh »skritih« kotičkih sveta. 
Opazni so premiki v smeri, da (vsaj do-
ločene) turiste zanima še nekaj več: kaj je 
možno »postati«. Torej premiki od po-
sedovanja ali uporabe proizvodov in sto-
ritev k spreminjanju samega sebe zaradi 
izkušnje, ki jo je prineslo turistično do-
živetje. V turizmu je še vedno zelo priso-
tna »disciplina« površinskega zbiranja 
nikoli končane serije fotografij samega 
sebe in znamenitosti, ki jih ne smemo za-
muditi (must-see). Ravno skozi tovrstne 
premike proti osebnemu razvoju posame-
znika pa se tudi trend turističnih moti-
vov lahko začne obračati proti »dihanju 
z destinacijo«, z željo globlje razumeti in 
vsaj začasno postati del obiskane lokal-
ne skupnosti ter imeti neposreden, neizu-
metničen stik z vsakodnevnim življenjem 
prebivalcev dežele, v kateri smo: na oddi-
hu, na odklopu ali na odpravi, namenjeni 
(tudi) iskanju samega sebe. 

Eno od osrednjih vsebinskih izho-
dišč za tovrstne »ekspedicije« je kul-

turni turizem, ki po Goeldnerju in Rit-
chieju konceptualno zajema »vse vidike 
potovanj, kjer ljudje z obiskovanjem raz-
ličnih dežel in celin spoznavajo različ-
ne življenjske sloge in razmišljanja«. 
Definicija združenja ATLAS (Associa-
tion for Tourism and Leisure Educati-
on) pravi, da kulturni turizem zajema 
»vsa potovanja k specifičnim kulturnim 
atrakcijam, kot so elementi kulturne de-
diščine, umetniške in kulturne manife-
stacije, umetnost ter dramska umetnost, 
ki so zunaj posameznikovega običanje-
ga življenjskega okolja«. Podobno kul-
turne turizme opiše definicija Svetovne 
turistične organizacije, ki opredelju-
je tudi klasifikacijo krajev in njihovih 
kulturnih produktov: V vaseh najde-
mo kulturno turistično ponudbo pre-
težno povezano z dediščino, v manjših 
in večjih mestih se dediščini običajno 
pridruži še umetnost, v metropolah pa 
poleg dediščine in umetnosti najdemo 
tudi produkte, povezane z ustvarjalno 
industrijo.

Naslednjo razvojno stopnjo kultur-
nega turizma nekateri raziskovalci, med 
njimi Crispin Raymond z Nove Zelandi-
je, vidijo ravno v ustvarjalnosti in v kon-
ceptu ustvarjalnega turizma. Raymond 
v njem vidi trajnostno naravnano obli-
ko turizma, ki omogoča avtentično doži-
vljanje lokalne kulture skozi neformalne 
interaktivne delavnice in ustvarjalna do-
živetja. Posebnost, na katero posrečeno 
opozarjata že omenjeni Landry in Greg 
Richards, je, da ustvarjalni turizem še 
posebej intenzivno omogoča, da turist 
(ki je obiskal določeno destinacijo in jo 
na ustvarjalno intimen način še intenziv-
neje doživel) kraju »zleze pod kožo« ali 
celo želi »postati drugo, drugačno, ekso-
tično«; na kar je na primer Philip F. Xie 
opozoril na področju hip-hop turizma. 

Za to, da so destinacije privlačne 
uporabnikom ustvarjalnega turizma ali 
da želijo tovrstni turisti celo vsaj začasno 
zares postati del nje, morajo tudi mesta 
in destinacije izžarevati ustvarjalno no-
to. Iz tega razloga se morajo osredotoči-

ti na ustvarjalne vidike, ki so povezani z 
lokalnim okoljem in ki potencialnim tu-
ristom ponujajo specfično motivacijo za 
obisk. Praktično vsak kraj lahko ponu-
di unikatno kombinacijo lokalnih znanj, 
veščin, materialnih sredstev, socialnega 
kapitala in »atmosfere«, ki posamezno 
lokacijo predstavi kot še posebej primer-
no za specifične ustvarjalne aktivnosti. 
Ker se v ustvarjalni ponudbi destinacije, 
kot npr. v primeru hip-hopa, lahko znaj-
dejo elementi, ki jih ne moremo več po-
vezati s klasičnim kulturnim turizmom 
(predvsem osredotočenim na varovanje 
specifične kulturne dediščine in visoke 
umetnosti), se pojavljajo ideje, da ustvar-
jalni turizem ne postaja le niša znotraj 
kulturnega turizma, ampak svoja, nova 
zvrst turizma, ki morda celo potrebuje 
novo ime. 

Kaj bo nastalo in kako se bo imeno-
valo, bo pokazal čas. Že pa smo bili lahko 
priča družbeno aktualnim in intimnim 

vpogledom, ki jih je turistom omogoča-
la slovenska turistična agencija Situla, ki 
žal v tovrstni obliki ne obstaja več oz. se 
je preusmerila na druga tržišča. V prete-
klih letih je bilo na njenih straneh mo-
goče zaslediti turistični proizvod »ogled 
Ljubljane z mestnimi klošarji«. Turist 
je lahko dan preživel v njihovi družbi in 
tako spoznal nov pogled na mesto, nje-
gove znamenitosti, dogajanje v njem, do-
življanje meščanov in turistov skozi oči 
drugačnega prebivalca in soustvarjalca 
mesta. Če gre v omenjenem primeru za 
možnost vpogleda v običajnemu človeku 
zastrte človeške mestne dimenzije, pa je 
drugi primer zastrt na drugačen način. 
Središče Singapurja ob obali krasi Singa-
Laut, mogočen kip, ki predstavlja mit-
sko bitje – pol lev, pol riba – in je simbol 
mesta. Japonski umetnik Tatzu Nishi je 
med bienalom sodobne umetnosti v letu 
2011 glavo kipa ogradil z majhno stavbo 
in s tem kip »zaprl« v sobo z razgledom 
na mesto ter ustvaril začasni hotel z eno 
sobo. Soba je bila čez dan na voljo obi-
skovalcem bienala, ki so si poseben pro-
stor s posebnim razgledom (na panora-
mo obmorskega velemesta) in posebnim 
interierjem (ogromno glavo 70-tonske-
ga kipa, simbola mesta) lahko le ogleda-
li. Od večera do jutra pa je bila hotelska 
soba namenjena tistim radovednim tu-
ristom, ki so v neposredni bližini glave 
kipa želeli tudi prespati ter se znameni-
tostim destinacije intimno približati in 
jih »okusiti« na poseben način.

V prejšnjih dveh primerih gre za že 
preminule ali začasne priložnosti. Ven-
dar pa se tudi Sloveniji in Ljubljani obe-
tajo še nove, njim podobne. Dogajajo se 
intimne in ustvarjalne Ljubljanske zgod-
be Ane Monro. Bošnjaška kulturna zveza 
Slovenije v sklopu projekta Mesto kultur 
z lokalnimi prebivalci pripravlja ustvar-
jalne turistične produkte o naši večkul-
turni realnosti. Mladi slovenski start-up 
ShowMeAround radovednim domačim 
in tujim turistom omogoča izvirna sre-
čevanja z ustvarjalnimi ljubljanskimi po-
sebneži. Veliko takšnih srečate tudi ob 
redni uporabi storitev Prevoz.org ... Pri-
ložnosti, da zlezemo pod kožo živi de-
stinaciji – mimo uveljavljenih turistič-
nih, kulturnih in umetniških kanalov ter 
norm – je tudi v Sloveniji torej vedno več 
in podkožni mravljinci ob razmišljanjih 
o njih so prijetni; polni novih pričako-
vanj, kaj vse nam (slovenski) ustvarjalni 
turizem še lahko drugačnega in ekspe-
dicijskega ponudi.

Odprava ustvarjalnega (slovenskega) turizma
 

dr. Dejan Križaj 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turisti]ne študije – Turistica
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EKIPA LJUBLJANSKIH ZGODB



Po lanskem velikem praznovanju, 
30. obletnici delovanja avtorske 
skupine Gledališča Ane Monro, ki 

je v okviru festivala ognjenih ambientov in 
luči, Ane Plamenite, tudi uradno in ritu-
alno odšla v zaslužen pokoj, bo tokratna, 
že 5. izvedba tega jesenskega festivala po-
svečena srečanjem, druženju.

Na poletni Ani Desetnici je Gleda-
lišče Ane Monro uspešno izvedlo akcijo 
»POZDRAVIMO SE!«, ko je z objavo 
reprezentativnih fotografij pozdrava (ra-
hlo privzdignjen klobuk) na družbenem 
omrežju Facebook spodbujalo ljudi, da 
se ozrejo okoli sebe in s preprosto gesto, 
kot je pozdrav, pripomorejo k boljšemu 
vzdušju v družbi. Idejo gradnje boljših 
odnosov ustvarjalci festivala nadaljuje-
jo tudi z Ano Plamenito.

Njeni ognjeni ambienti bodo tako 
postali mesta srečanja in izmenjave. A 
ne le izmenjave pozdravov, pač pa iz-
menjave kratkih sporočil, prijaznih be-
sed, občutkov in morda tudi zanimivih 
zgodb. Obiskovalce tokrat spodbujajo, da 
na sprehod z Ano Plamenito pridejo po-
zitivnega duha. Upajo, da jim bo prav ta 
pozitivni duh pripravil nepozabna sreča-

nja in jih obogatil v odnosu do sebe, do 
drugega, do družbe in do prostora. Ker je 
Ana Plamenita s svojimi ognjenimi ambi-
enti zelo priljubljena tudi pri najmlajših, 
bo duh srečanja dobil tudi svojo fizično 
obliko, na tradicionalni delavnici obli-
kovanja gline! 

Obiskovalci boste lahko soustvarjali 
in oblikovali ognjene ambiente tudi z iz-
delovanjem senčnih lutk, papirnatih klo-
bukov in malih latern, ki bodo še doda-
tno osvetljevale pot. V ta namen vas pri 
Gledališču Ane Monro tudi prosijo, da s 
seboj na sprehod prinesete čist, prazen 
steklen kozarček za vlaganje! 

Ana Plamenita v 5. izvedbi tudi me-
nja lokacijo. Po uvodnih dveh letih go-
stovanja na grajskem griču, nato ob Gra-
daščici in lani na Krakovskem nasipu se 
tokrat seli v Moste. Na dvorišče in v oko-
lico dvorca Selo iz 18. stoletja (Zaloška 
cesta 69), v neposredni bližini etno klu-
ba Zlati zob, ki bo gostom Ane Plamenite 
ponudil tudi dobro okrepčilo. Tudi Špan-
ski borci se kot glavni kulturni ponudnik 
v Mostah pridružujejo festivalu s kratko 
plesno intervencijo mednarodne skupi-
ne EnKnapGroup. Svoj pohod iz središča 
mesta v industrijsko obarvane Moste je 

poleti začela že Ana Desetnica, tako da 
Ana Plamenita le sledi začrtani poti Gle-
dališča Ane Monro, ki se ob organizaciji 
festivalov vedno trudi oživljati in odkri-
vati nova prizorišča v mestu.

In v ospredju so tako znova Moste, ki 
po mnenju organizatorjev skrivajo tudi 
številne zanimive zgodbe. Zato bo eden 
od ognjenih ambientov Ane Plamenite na-
menjen prav temu: zbiranju in pripovedo-
vanju zanimivih lokalnih zgodb iz Most. 
Obiskovalce zato pozivajo, da obiščejo ta 
ambient in mogoče z drugimi delijo svojo 
zgodbo! Prava spodbuda za zgodbe na ča-
robni poti, polni lučk in ognjene svetlobe, 
bo Vilala (Tea Vidmar), ki bo obiskoval-
ce pozdravila na svojevrsten način in jih 
spodbujala, da z njo izmenjajo doživljaje 
in zgodbe svojega življenja. 

Mogoče se obiskovalcem utrne kaka 
zgodba o starih običajih, obrteh. Spod-
buda za to pa bo predstavitev projekta 
kostanjepeka-ghetto. Gre za poskus obu-
ditve starih obrtništev, opravkov in do-
stav na eni strani (Retro Rats) in poskus 
povezovanja vseh naštetih dejavnosti s 
kolesi na drugi (Musverks). Ste za sveže 
pečen in hrustljav kostanj? Dostava sledi 
na Ani Plameniti.

Poseben ognjeni ambient bo imel 
tudi Radio Študent, dolgoletni medijski 
partner Gledališča Ane Monro, ki se je 
zaradi padca prihodkov od študentske-
ga dela in posledično drastičnega zniža-
nja osnovnih sredstev s strani aktualnega 
ustanovitelja RŠ Študentske organizaci-
je Univerze v Ljubljani znašel v hudih fi-
nančnih težavah. Svojo podporo za ohra-
nitev, obstoj in razvoj neodvisnega Radia 
Študent bodo lahko obiskovalci skupaj z 
Gledališčem Ane Monro izkazali s pod-
pisom peticije ali pa bodo z donacijo po-
stali ReŠevaleci. Akcija RešiRŠ se tako 
nadaljuje tudi na Ani Plameniti! RŠ-ovci 
pa bodo obiskovalce v zameno razveselje-
vali s pripovedovanjem pravljic. 

Kot obljubljeno že lani, bo Ana Pla-
menita bogatejša tudi za Ognjenico, sre-
čanje slovenskih ognjenih artistov. Prvo 
tovrstno srečanje je potekalo lani decem-
bra na zimski Ani Mraz, zdaj pa se bo-
do mojstri ognja zbrali na za to primer-
nejšem festivalu, ki že v svojem bistvu 
v ospredje postavlja ogenj. S solonasto-
pi bruhanja, požiranja in manipuliranja 
ognjenih zubljev ter z ognjenim plesom 
bodo popestrili sprehod po ambientih 
Ane Plamenite. 

Ognjenico bosta znova vodila izku-
šena ognjena artista Danijela Kraševec 
in Zoran Posinković. Za ambientalne 
ognjene instalacije iz papirja, bambusa, 
lesa in številnih drugih materialov pa bo 
Gledališče Ane Monro v Slovenijo zno-
va povabilo belgijskega umetnika Gusta 
van der Kriekna in njegovo skupino To-
verspel (http://www.toverspel.be). Ekipi 
se bosta pri pripravi delavnic in celotne-
ga festivala pridružili še ustvarjalka Teja 
Hlačer in producentka Petra Nartnik.

Ana Plamenita pa nadaljuje še eno 
tradicijo poletne, izkušenejše Ane De-
setnice. Seli se tudi v druga slovenska 
mesta. Tako bodo ognjeni ambienti v 
nedeljo, 17. novembra, na ogled še v Ka-
mniku. Med 17. in 20. uro bo zažarelo 
pobočje Malega gradu, kamniško Ano 
Plamenito pa bo obogatila tudi predpre-
miera ognjene predstave Sodrga v pro-
dukciji KD Priden Možic in Kolektiva 
Šlosart. Ano Plamenito v Kamniku Gla-
dališče Ane Monro organizira v sode-
lovanju z lokalnimi partnerji: Mladin-
skim centrom Kotlovnica, KD Priden 
Možic in Zavodom za turizem in šport 
Kamnik.

V sredo, 20. novembra, med 17. in 22. 
uro pa se bo ogenj selil še v Maribor. Ana 
Plamenita Mariborska bo osvetlila Go-
sposko ulico, včasih gosposko, zdaj zme-
raj bolj prazno nakupovalno ulico v sre-
dišču mesta. Tudi tam bo zbirala zgodbe 
mesta in s tem poskušala razpresti klob-
čič življenja v jedru Maribora. Ana Pla-
menita Mariborska je del prednovoletne-
ga programa Živih dvorišč Maribora, ki 
se bo začel že 15. novembra z otvoritvi-
jo Vilinega klobčiča, nastalega v sodelo-
vanju z Mikrourbaniko in Srednjo šolo 
za oblikovanje Maribor, ter obsežnejše-
ga programa Vilinsko mesto, ki nastaja v 
sodelovanju z Društvom Hiša! in Naro-
dnim domom Maribor, podprto s strani 
Mestne občine Maribor.

Gledališče Ane Monro vas torej vabi 
na sprehod in srečanje z Ano Plameni-
to – v Ljubljani, Kamniku in Mariboru!

 
festival ognjenih ambientov in lu]i 
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Petra Nartnik in Katja Beck Kos
oblikovanje: 

studiobotas
lektura: 

Alenka Pirc
fotografije: 

Bojan Okorn, Luka Dakskobler  
in arhiv Gledališča Ane Monro

telefon: 
+386 (0)59 366 163

elektronski naslov: 
ana.monro@kud-fp.si

spletna stran: 
www.anamonro.org

tiskarna: 
SET d. o. o.

radiostudent.si/donacija

Vabljeni na sre]anje  
z Ano Plamenito!

PLAMENITA, FESTIVAL SRECANJA IN POZITIVNEGA DUHA

KAKSNA JE VASA ZGODBA

PRISLUHNITE ZGODBAM ANE PLAMENITE

Spoštovani obiskovalci 
festivalov in ljubitelji  
uli]nega gledališ]a, 

]e ste z delom, ki ga 
opravljamo v Gledališ]u Ane 
Monro, zadovoljni, vas vabimo, 
da tudi sami postanete Anini 
prijatelji in nas podprete. 

Najlažje to storite tako,  
da nam namenite del svoje 
dohodnine. 

Vas to ne stane ni], nam pa 
na ta na]in zbrana sredstva 
omogo]ajo, da se lotevamo 
vedno novih projektov.

Vse informacije o donaciji 
dobite na spletni strani 

http://www.dobrodelen.si/

Podprite nas tudi vi in postanite del Anine družine!
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 _

 _

 _
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