
Uvodnik
Ja, tile uvodniki so kar štrapac za mojo rednega pisanja neveščo roko. Še posebej tale, 

ko je treba povezati davno preteklost, sedanjost in prihodnost v neko smiselno celoto. Letos 
namreč teče trideseto leto, kar sta Roza in Mare uprizorila Teatralizirane songe in s tem 
začela zgodbo Gledališča Ane Monro (gam). Saj ne da je to priletelo kar iz neba, ne, še 
prej je bilo pocestno gledališče Predrazpadom, pa še marsikaj drugega. A njuna združitev, 
pesnika in vizualca, je bila tako močna, da je potegnila k sebi še druge – mene, Žigata, 
Djerdjota, Boruta, Mojco, Johnnyja, Gadija, Sebota, Ekija in še desetine drugih, ki so 
sodelovali pri nastajanju in izvajanju naših predstav.

Na en način je naša zgodba vzporedna z zgodbo 
neodvisne Slovenije, nastanek katere smo doživeli 
na gostovanju v vzhodnonemškem mestu Gera. Roza 
je lepo objavil v časopisu – Odhajamo iz Jugoslavije, 
vračamo se v Slovenijo. Iz dežele, ki je v tistih časih 
veljala za jugoslovansko Švico. Ki je, kot smo tedaj mislili, nastajala pod vplivom tedanje 
Zveze Socialistične Mladine Slovenije (zsms), ne pa kot posledica demokratizacije sveta. 
In da je v resnici ta zsms, ki smo jo v tistih časih, priznam, aktivno podpirali, le leglo tropa 
nesposobnih pogoltnežev. Le poglejte, kam so nas pripeljali – od dežele, ki se je pred dvajset 
in nekaj leti primerjala s Švico, do tega, da se zdaj komajda primerjamo z Grčijo. A je to 
napredek, ki nam ga ves čas obljubljajo?

No ja, preteklost je mimo in gotovo je del odgovornosti tudi na vseh nas in naši 
nedejavnosti. Na političnem področju. Saj na kulturnem, gledališkem pa imamo pokazati 
kar nekaj rezultatov. In jih tudi bomo, na razstavi izbranih fotografij ob 30. obletnici gam, 
na Krakovskem nabrežju v Ljubljani do prvih dni decembra. Ta razstava je obenem tudi 
zaključek nekega obdobja, konec delovanja avtorske skupine gam. Trideset let skupnega 
dela ustvarjanja več kot petdeset različnih predstav je kar lep dosežek, vsaj po moje. In če 
temu dodamo še vsa leta nastopanja v domovini in skoraj celem svetu, je bera zelo dobra  
in vredna čestitk in proslave.

Za zaključek pa – če že sami sebe primerjamo z Grčijo, sledimo njenemu svetlemu 
vzgledu in prižgimo ognje upora! Na naš slovenski način seveda, skromen in pohleven – 
vabim vas, da pridete na letošnjo Ano Plamenito, festival noči in ognjenih ambientov,  
ki bo letos recesijsko naravnana. En dan, v soboto, 10. 11., na isti lokaciji, združena  
z uradnim odprtjem razstave ob 30. obletnici gam.

Pa nisem pesimističen, še zdaleč ne, mogoče le malce nostalgičen. A prihajajo nove 
generacije gamovcev, ki bodo ponesle slavo in čast gam v nove višave! Se vidimo!

GLASNICA

pa se – kot se za izmišljeno osebo spodobi 
– seveda nikoli resnično ne ve, ali le ne bo 
še kdaj korakala po ulicah ...

Praznovanje Ane Monro bo pote
kalo skupaj z Ano Plamenito, festiva
lom ognjenih ambientov in luči. Če
trta izvedba jesenske ulične akcije bo 
tokrat na ogled le en večer. Pri pripra
vi ambientov bo s svojimi instalacijami 
ponovno sodeloval belgijski umetnik 
Gust Van der krieken s svojo skupino 
Toverspel. Pridružili se jim bodo še 
mlada ustvarjalka in nekdanja men
torica kreativnega tabora Teja Hlačer, 
Petra Nartnik (producentka Gledali
šča Ane Mon ro) ter varovanci Zavoda 
Janeza Levca iz Ljubljane.

Obiskovalci so tudi to leto vablje
ni k soustvarjanju ognjenih ambientov. 
Lahko bodo sodelovali pri izdelovanju 
glinenih posodic, v katere bodo nato 
namestili svečke in simbolično voščili 
Ani Monro ob njenem jubileju. Ob če
stitkah vedno pridejo tudi lepe želje, 
te bodo obiskovalci festivala sporočil
no zapisali na papir in jih vrgli v panj 
želja. Lahko se bodo preizkusili tudi v 
gledališču senc. Z dlanmi ustvarjene ži
valske podobe bodo namreč zaživele na 
za to posebej pripravljenem in osvetlje
nem velikem platnu. Na voljo bodo tudi 
prigrizki, topel čaj ali kuhano vino, saj 
se praznovanju Ane Monro in festivalu 
Ana Plamenita pridružuje bližnja ka
varna Moj Žep.

Ana Plamenita bo kot vsa leta do 
sedaj torej znova poskrbela za čarobno, 
skoraj pravljično jesensko kuliso, Ana 
Monro pa za izvrstno družbo. Ob zvo
kih žive glasbe se ta sobotni večer obeta 
praznovanje, kot si ga ikona, kot je Ana 
Monro, zagotovo zasluži.

Ano Plamenito podpirata: Ministr
stvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport ter Mestna občina Ljubljana.

Gorazd Žilavec »Prva predstava 
Ane Monro, ki sem jo videl v živo, je bila 
Globoko grlo 2, ki sem jo gledal v stari 
murskosoboški dvorani. Takrat sem se 
zaljubil v takšen tip gledališča: direkten, 
brezkompromisen, odpiljen, inovativen in 
na nek monrojevski način surov, neobdelan 
– v najboljšem pomenu besede. Minilo je 
kar nekaj let in drugič sem videl Ano – na 
Pikniku. Takrat pa sem videl, kako moji 
idoli to delajo na prostem – na ulici.  
In ni moglo biti drugače, kot da se vanje  
zaljubim še bolj. In spet je minilo nekaj  
let. Medtem smo v Murski Soboti  
ustanovili Teater Torpedo in začeli tudi  
mi delati ulične predstave (Mörska 
Republika in Kapetane moj). Na nekem 
nastopu nas je videl tudi Goro in nas 
z omenjenima predstavama povabil 
na festival Ana Desetnica. Bil sem zelo 
počaščen, da je takšnemu guruju – guruju 
Ane Monro naše delo všeč. Tako smo se 
dve leti občasno srečevali na Desetnici in 
Lentu, nakar mi Duša Škof, koordinatorka 
kulturnih dogodkov v Murski Soboti, pove, 
da je Goro spraševal za mojo telefonsko 
številko, ker bi me rad povabil v Ano  
Monro … “Uauuu – prejel bom torej 
telefonski klic, s katerim bom povabljen  
k 'the' Ani Monro!!!”«

Marko Kova]i] »V 80. nam je šlo 
predvsem za vprašanje, kako približati 
umetnost in gledališče naključni in 
nezainteresirani publiki. Takrat so še 
funkcionirali tabori Mladinskih delovnih 
brigad (mdb), to so bili prostovoljni tabori, 
kjer so mladinci kopali vodovode v odročne 
vasi, sanirali posledice naravnih katastrof, 
popravljali ceste itd. Našo prvo turnejo 
smo imeli, ko smo Roza, Goro in jaz z našo 
prenatovorjeno katro obiskali vse slovenske 
tabore mdb in brez menjave amortizerjev 
osvajali srca z našim alternativnim 
gledališčem. Istočasno smo izvajali 
individualne ilegalne akcije kot nekakšne 
cirkuške točke, tako da smo se na stopnišču 
ali za vogalom preoblekli, prišli na  
glavno ulico, izvedli akcijo in zopet  
nazaj v civilko, in tako smo se pomikali  
po mestu.« 

leta 1982 – 1492 ali Ali lahko predvojna 
striptizeta danes še sploh kaj pokaže? ... 
srednjeveška farsa, v kateri se je zgodba 
prepletala z elementi commedie dell'arte 
in akrobacijami in ki je doživela kar 65 
uprizoritev. Spomine na to in tudi na šte
vilne druge predstave Gledališča Ane 
Monro boste lahko obujali cel mesec. 10. 
novembra se bo namreč na Krakovskem 
nasipu na enaindvajsetih razstavnih pa
nojih odprla razstava fotografij, ki bo ne
kakšen rezime življenja Ane Monro.

Na odprtju razstave bodo prisotni 
člani gam, ki se bodo ob razrezu slavno
stne torte ritualno poslovili od Ane Mon
ro. Avtorska skupina namreč v tej obliki 
zaključuje svoje delovanje in Gledališče 
Ane Monro se bo posvetilo svojim šte
vilnim drugim dejavnostim. A čeprav bo 
pepel Ane Monro zaplaval po Ljubljanici, 

}asopis za uli]no umetnost
št. XIV jesenska kolekcija

 
Petra Nartnik 
producentka Gledališ]a Ane Monro

V soboto, 10. novembra, od 18. ure 
dalje bo na Krakovskem nasipu v 
Ljubljani potekal že četrti festi

val ognjenih ambientov in luči, Ana Pla
menita. Rdeča nit letošnjega festivala bo 
vsesplošno in tudi namensko praznova
nje. Gledališče Ane Monro (gam) na m
reč letos praznuje prav poseben jubilej, saj 
avtorska skupina gam praznuje kar 30. 
obletnico delovanja.

Veliko se je spremenilo vse od leta 
1978, ko je ulici na primer vladalo še Po
cestno gledališče Predrazpadom (pred
hodnik gam), katerega člana sta bila 
tudi Andrej Rozman  Roza in Marko 
Kovačič. In kdo bi si mislil, da bo njuna 
izmišljena, mitska oseba z imenom Ana 
Monro kasneje naredila tako uspešno 
uličnogledališko kariero. Prva odrska 
predstava Gledališča Ane Monro je bila 

Borut Canjko »S predstavo Rdeči 
žarek smo bili leta 1986 na prvem zaresnem 
gostovanju gam v tujini, na mednarodnem 
festivalu v La Chaud-de-Fondsu v Švici. 
Leto  prej smo jo sicer že igrali v Barceloni 
na Mediteranskih igrah mladih umetnikov, 
toda v Švico so nas prvič samostojno povabili 
na gledališki festival in na tem gostovanju 
smo bili prvič tudi dostojno plačani. Tako 
smo v starem razmajanem kombiju – ki so ga 
najprej popolnoma razkopali vestni švicarski 
cariniki, nato pa je v neosvetljenem tunelu na 
avtocesti crknil, ker mu je zgorela električna 
napeljava – odpotovali kar vsi tedanji 
člani skupine (8) ne glede na udeleženost v 
predstavi (5). V tem majhnem švicarskem 
mestu smo bili eksota tako s predstavo kot 
z načinom življenja. Predstava je dokaj 
navdušila, v lokalnem časopisu so nas hvalili 
pod naslovom 'Les Yougoslaves rayonnant'.«

Andrej Rozman - Roza »Pred več 
kot tremi desetletji se nas je nekaj prijateljev, 
znancev in neznancev odločilo delat ulično 
gledališče. Svet smo hoteli spremenit z 
umetnostjo tam, kjer jo ljudje najprej opazijo. 
Na njihovih vsakodnevnih poteh skozi mesto. 
O tem, kako se to dela, nismo imeli jasne 
predstave. Če se ne motim, pred tem noben od 
nas še ni videl ulične predstave. Zato pa smo 
imeli močno voljo in veliko časa za vaje. Te je 
vodil Jani in, kolikor se spomnim, je šlo pri njih 
predvsem za spoznavanje samega sebe. Torej 
nekaj, kar neposredno ni imelo veliko opravit 
z vsebino in obliko tistega, kar smo želeli 
počet na ulici. Vsi, ki smo bili zraven, smo si 
predstavljali nekaj drugega, nihče pa ni jasno 
vedel, kaj in kako. Zato smo se o vsebini in 
obliki nastopa samo pogovarjali. In imeli zelo 
različna mnenja. Vendar se nas tistih šest, ki 
smo ostali, ni nikoli skregalo do konca. Bili smo 
trmasto odločeni, da nastop, ne glede na vse, 
bo. Ime, ki smo si ga dali, je odražalo stanje, 
v katerem se je skupina nenehno nahajala. 
Predrazpadom. Pred razpadom torej, a pisano 
skupaj. Ker se je to dogajalo konec leta 1978, 
ko so se ljudje začeli vedno bolj zavedat, da 
Tito ni večen in mogoče tudi Jugoslavija ne, 
so nekateri v našem imenu videli političen 
podton. A se mi, ki smo si to ime nadeli, s to 
dimenzijo nismo obremenjevali, saj smo se 
ukvarjali s sabo in svetom, ne pa z državo.«

A je to napredek,  
ki nam ga ves ]as  
obljubljajo?

 
Goro Osojnik 
vodja Gledališ]a Ane Monro

Veliko praznovanje 
Ane Monro z  
Ano Plamenito



NA SCENI ŽE OD LETA 1982

Gledališ]e Ane Monro se je iz majhne, a izrazno in 
umetniško mo]ne gledališke skupine razvilo v pomembno 
producentsko hišo, ki pokriva celoten program produkcije 
na podro]ju uli]nega gledališ]a – od vzgoje, organizacije 
festivalov in produkcije predstav do nastopov po vsej 
Sloveniji in širnem svetu ter vpetosti v mednarodna 
sodelovanja. 

V času svojega obstoja so člani Gledališča Ane Monro (gam) pomembno vpliva-
li na razvoj gledališča na Slovenskem. Poleg  uličnega gledališča so v sloven-
ski prostor vpeljali tudi gledališko improvizacijo, ki sedaj tako dobro deluje 

v okviru Improlige in Šile, pa recimo jedko satiro, ki jo je začel razvijati eden od usta-
noviteljev Andrej Rozman - Roza, pozneje pa so jo mediji poimenovali t. i. monroje-
vski humor oz. monrojevstvo. Pomembno vlogo so imeli pri vzpostavitvi kulturnega 
centra kud France Prešeren v Ljubljani. Prvi so organizirali mednarodne festivale 
uličnega gledališča, ustanovili so prvo šolo uličnega gledališča v Sloveniji, s svojimi 
predstavami so se predstavili po Evropi in svetu itn.

Ob ustanoviteljih Rozi in Maretu Kovačiču so bili obrazi Gledališča Ane Mon-
ro še: Goro Osojnik, Borut Cajnko, Žiga Saksida, Janez Habič Johnny, Mojca Di-
mec Bogdanovski, Matjaž Ocvirk, Sebastjan Starič, Primož Ekart, Breda Krumpak, 
Drago Milinović, Gorazd Žilavec – in nekateri v tem gledališču delujejo še danes. V 
posameznih predstavah gam pa so seveda igrali še številni posamezniki, ki so danes 
priznani igralci, umetniki in druge javne osebnosti.

1982
1492 ali Ali lahko predvojna stripti-

zeta danes še sploh kaj pokaže? – Prva 
odrska predstava Gledališča Ane Mon
ro je bila srednjeveška farsa, v kateri se 
je zgodba prepletala z elementi comme
die dell'arte in akrobacijami. V nasle
dnjih desetih letih je doživela 65 upri
zoritev po Sloveniji, v nekaterih mestih 
bivše Jugoslavije ter v Gradcu, Celovcu 
in na Dunaju. 

1983
Bibol ali Naša disciplina je slutnja 

zarje – Bibol je disciplina, ki se od vseh 
drugih loči po tem, da si pri njem po
dajamo po dve žogici hkrati. Z redno 
vadbo te lepe in nadvse plemenite di
scipline si ne le krepimo mišice, ampak 
tudi reaktiviramo tiste psihomotorične 
centre, ki smo jih s svojo pretirano eno
ročnostjo že zapisali propadu.

1984
Rdeči žarek – Odrska predstava, ki 

je živo igro na odru ter inserte diapo
zitivov in filmov združevala v enotno, 
ekscentrično in ironično zgodbo (pre
delano za naše potrebe po romanu M. 
Bulgakova). Celotno besedilo je bilo 
posneto in predvajano prek ozvočenja, 
igralci pa so bili kot lutke, odpirali so 
usta in nemo nakazovali vsebino. Upri
zorjena 32krat po vsej Sloveniji, v glav
nih mestih bivše Jugoslavije ter na festi

valih La Biennial v Barceloni (Španija, 
1985) in 9e Biennale v La Chaudde
Fondsu (Švica, 1986).

1985
Inspector Shwake – Odrska predsta

va o začetkih 1. svetovne vojne. Začela 
se je s Haškovim Dobrim vojakom Švej
kom, nadaljevala pa z lastno zgodbo o 
holmesovskem mojstru deduciranja in 
doktorju, ki poskušata preprečiti iz
bruh vojne in cesarjevo popolno norost. 
Z elementi telovadbe, plesa, žive glasbe, 
gledališča senc itn. Uprizorjena 33krat 
po vsej Sloveniji.

1986
Blue Hat – Cestna predstava. Vsi 

igralci in oprema so se pripeljali na pri
zorišče v gasilskem kombiju in na njego
vi strehi ter odigrali kriminalno zgod
bo z uporabo pantomime, žive glasbe, 
cirkuških skečev, pirotehnike ter veliko 
ognja in vode. Uprizorjena 6krat v raz
ličnih krajih po Sloveniji.

1987
George Dandin – Velika odrska pred

stava s 17 sodelujočimi. Opereta, v kate
ri so glasbeniki na odru igrali in igralci 
peli nove in predelane različice znanih 
oper in popevk z lastnimi besedili, ki so 
pripovedovala humorno zgodbo o tež
kem življenju nekega kmeta z mnogo 
namigi na povojno zgodovino ter so
dobne družbene in kulturne razmere. 

Uprizorjena 20krat v Ljubljani in Za
grebu (Hrvaška).

1988
Krst pri Savici – Odrska predstava 

po Prešernovi pesnitvi. Gledališče Ane 
Monro je pripravilo več različic: prva 
je (recimo) verno sledila izvirnemu be
sedilu, kraju in času (uvajanje krščan
stva v 8. stoletju), v drugi so besedilo 
prilagodili svojim pogledom in potre
bam ter vpeljali sodobne umetniške in 
gledališke prakse (popart kostumi in 
scenografija, kabaret kot zvrst gledali
šča), par let pozneje pa so pripravili tudi 
ulično različico te predstave. Uprizorje
na je bila 10krat v Ljubljani.

1989
Strelišče Cirkusa Kansky – Nova fa   

za v razvijanju cirkuškega spektakla se 
je pri bližala univerzalni farsi, name
njena pa je bila evropskemu občinstvu. 
Strnjena zgodba je prikazovala odločil
ne dogodke v življenju posameznika, 
predstavljene na nadrealističen način 
in z uporabo glasbe, žongliranja, iluzio
nizma, ognja, pirotehnike itn. Uprizor
jena 16krat v Ljubljani, tudi na Med
narodnem gledališkem festivalu cd v 

Ljubljani (1989), na festivalu Grad Te
atar v Budvi (Črna gora, 1989), na fe
stivalu Eurokaz v Zagrebu (Hrvaška, 
1990), na festivalu Alles Teater v Geri 
(Nemčija, 1991) in v Beogradu (Srbija).

1990
Sanremo – Velika odrska predsta

va je mistifikacija o italijanskem nači
nu življenja, predstavljena s pomočjo 
popevk iz šestdesetih let s festivala v 
San Remu. Vsak lik v predstavi je imel 
svoj stereotipni značaj in vlogo (mafijaš, 
mlado nedolžno dekle, žigolo ...), vsi pa 
so bili udeleženi v umazanih zakulisnih 
spletkah. Predstava je bila uprizorje
na  45krat  v Ljubljani in na slovenski 
obali, v Brnu (Češka) in na festivalu 
BRAMS v Beogradu (Srbija, 1990), kjer 
je prejela veliko nagrado festivala.

1991
Variete-impro – Celovečerni pro

gram, pripravljen po tečaju improviza
cij (Theatre Sports) po modelu Keitha 
Johnstona, ki ga je vodil gledališčnik 
improvizator iz Nizozemske. Gre za 
vrsto strukturno definiranih disciplin 
s trdnimi pravili, pri čemer gledalci do
ločajo teme in žanre dogajanja, vloge, 
naslove ali čustva, prekinjajo ali spre
minjajo potek itn., igralci pa improvi
zirajo na dane teme. Iz tega programa, 
ki je bil v Sloveniji uprizorjen več kot 
 110krat, se je razvilo celotno improgi
banje po vsej državi.

1992
Tarzan v epizodi veliki mrhovinar – 

Odrska predstava o slavnem filmskem 
in literarnem junaku, v kateri se Lady 
Jane preseli s svojega vrta v Angliji na
ravnost v džunglo, kjer Tarzan – potem 
ko ga skupaj z njegovimi živalmi zapre
jo v cirkus – končno premaga Velikega 
mrhovinarja in pripelje zgodbo do sreč
nega konca. Z mnogimi spremembami 
atmosfere in obilico telesnih veščin. 
Uprizorjena 28krat v Ljubljani.

1993
Zveza rdečelascev – Prva (in edina) 

odrska predstava, narejena po obstoje
či literarni predlogi, po zgodbi sira Co
nana Doyla o Sherlocku Holmesu. V 
zgodbo s trdno začrtanim potekom, ki 
se je sicer striktno držala predloge, so 
vstavili improvizacijske discipline, uve
dli pa še eno novost: pred vsako pred
stavo so igralci javno žrebali, katero 
vlogo bodo igrali. Vsak od osmih igral
cev je znal odigrati vse vloge in tako 
predstava – po definiciji – nikdar ni 
bila enaka. Predstava je bila uprizorje
na 13krat v Ljubljani, zanjo (in za svoje 
delo v celoti) pa je Ana Monro prejela 
Župančičevo nagrado 1993 za umetni
ške dosežke, ki jo podeljuje Mestna ob
čina Ljubljana.

Improliga – Gledališče Ane Monro 
je povabilo vsa gledališča in druge za
interesirane skupine, da osnujejo svoje 
improvizacijske ekipe. Po začetnem sla
bem odzivu je zanimanje sčasoma nara
slo. Na poletnem gledališkem taboru na 
slovenskem podeželju so monrojevci en 
teden vadili različne ekipe in z njimi od
igrali sedem pripravljalnih tekem v Lju
bljani. Jeseni 1994 so začeli pravo liga
ško improvizacijsko tekmovanje šestih 
ekip in po pričakovanjih osvojili prvo 
mesto. Po treh letih tekmovanja je Gle
dališče Ane Monro prenehalo tekmovati 
v ligi, še naprej pa so šolali druge ekipe. 
Letna ligaška tekmovanja potekajo še 
danes, vsako leto nastajajo nove ekipe, 
improvizacijska dejavnost se je razširila 
tudi v srednje šole, ki tekmujejo v svo
jem ligaškem tekmovanju (šila), in v 
druge kraje po Sloveniji, na temeljih im
provizacije pa se je pozneje razvilo tudi 
več uspešnih gledaliških skupin.

1994
Pekovska sodba – Spektakularna ce

stna in rečna predstava, narejena za  
25. obletnico Slovenske obrtne zborni
ce. Po srednjeveškem običaju, ki so ga 
monrojevci prilagodili svojim potre
bam in stilu, ter z uvedbo novodobnih 
elementov in rekvizitov so predstavili 
zgodbo o mestnem sodniku in njego
vem spremstvu (stražmojstri in rabelj), 
kako zaloti mestnega peka in njegove
ga pomočnika pri goljufanju (prodajata 
prelahek kruh), zato ga obsodi na pota
pljanje v reko, kjer ga morski pes konč
no odreši vseh posvetnih muk. Uprizor
jena 6krat v Ljubljani in na Festivalu 
Lent v Mariboru (1996).

1995
Diva Divanova – Velika odrska pred

stava, tragikomedija o Divi Divanovi, 
kabaretni umetnici, pevki in igralki, 
ki se po več desetletjih poskuša vrniti 
na odrske deske, vendar se njen šov ni
kakor ne more začeti zaradi tehničnih 
težav in predvsem zaradi dveh glasnih 
obiskovalcev v dvorani. Oba gledalca 
po sporu z gledališkim direktorjem in 
paznikom izgineta za zaveso in se znaj
deta v veliki televizijski škatli na odru, 
ki namesto Dive predvaja različne tele
vizijske programe oz. žanre (dokumen
tarec, razvedrilni program, reportažo, 
filmski program, reklame itn.). Upri
zorjena 24krat v Ljubljani in Maribo
ru.

1996
Zidarji – Velika predstava na pro

stem, pravljica o zidarjih, ki poskušajo 
popraviti zid, a pri tem po nesreči zru
šijo neki drugi zid in tako po naključju 
rešijo zazidano princesko, ki poleti sko
zi zrak in odjaha s svojim vitezom na 
belem konju. Uprizorjena 3krat na Lju
bljanskem gradu in na Festivalu Lent 
(Maribor, 1997).

1997
Zrcalni svet – Velika cestna pred

stava, ki prikazuje sedem nezemljanov, 
ki hodijo po zemlji in se pripravljajo na 
vrnitev v svoj svet, pri tem pa doživlja
jo najrazličnejše avanture (konjske dir
ke, povodenj, cirkus, zrcalno steno itn.). 

Gledališ]e Ane Monro praznuje 30. obletnico delovanja

V nadaljevanju sledi izbor nekaterih prelomnih 
dogodkov v življenju Ane Monro.



Uprizorjena 7-krat v Sloveniji, večino-
ma na različnih festivalih, in v St. Pe-
terburgu (Rusija, 1998).

I mirna Bosna – Odrska predsta-
va, narejena v sodelovanju z gledališko 
skupino bosanskih beguncev pod vod-
stvom Drage Potočnjak, ki je napisa-
la besedilo in sodelovala tudi pri režiji 
predstave. Zgodba govori o treh bosan-
skih beguncih, ki na poti skozi Evropo 
doživljajo najrazličnejše težave, prepre-
ke in dogodivščine, končno pa se znaj-
dejo v negotovem in brezizhodnem po-
ložaju. Uprizorjena 25-krat v Ljubljani 
in drugod po Sloveniji ter že tega leta 
4-krat v Bosni.

1998
Ana Desetnica – Po začetkih orga-

niziranja tujih cestnih gledališč sredi 
osemdesetih let in po selekciji cestno-
gledališkega programa v okviru Festi-
vala Lent v Mariboru od sredine de-
vetdesetih let naprej je Gledališče Ane 
Monro končno organiziralo prvi sa-
mostojni mednarodni festival uličnega 
gledališča v Ljubljani, glavno finanč-
no podporo pa je zagotovila Mestna 
občina Ljubljana. Organizirali so ga z 
željo po spodbujanju in razvijanju to-
vrstne dejavnosti v Ljubljani in Slove-
niji. V treh dneh živahnih gledaliških 
dogajanj na ljubljanskih ulicah in tr-
gih si je predstave bolj in manj znanih 
tujih in domačih skupin ogledalo nad 
11.000 gledalcev, v naslednjem letu pa 
je ta številka presegla 15.000. Festival 
je postal tradicionalen in poteka vsako 
leto v Ljubljani ob prvem koncu tedna 
v juliju, v naslednjem tednu pa se veči-
na programa seli na mariborski Festi-
val Lent, posamezni programi pa tudi 
v druga mesta po Sloveniji (Celje, Čr-
nomelj, Kamnik, Kranj, Murska Sobo-
ta, Nova Gorica, Novo mesto, Šoštanj).  

1999
Piknik – Uličnogledališka uspešni-

ca, predstava, ki se vrača v sedemdeseta 
leta. Gre za tipično družino (mož, žena, 
sin, dedek, pes), ki se pripeljejo v naj-
manjšem možnem avtomobilu (fičku), 
da bi uživali v prijetnem pikniku v na-
ravi. Toda stvari se zapletejo, dokler jih 
dež končno ne prisili, da na hitro spa-
kirajo in se lačni odpeljejo. Uprizorje-
na več kot 70-krat po Sloveniji, tudi na 
festivalu Ana Desetnica in Poletnem 
festivalu v Ljubljani (1999), na festiva-
lu kult v Brežicah (1999) in na Bor-
štnikovem srečanju v Mariboru (1999), 
pa tudi na festivalih v Belgiji, Franciji, 
Nemčiji, na Nizozemskem, Poljskem, 
Portugalskem, Sardiniji (Italija) in v 
Ukrajini.

Kuga – Velika cestna predstava, ki se 
začne s turobno atmosfero na zanemar-
jeni smrdeči ulici, z radijskimi obvestili 
in opozorili in s sanitetnimi delavci, ki 
dezinficirajo ulico in označujejo oku-
žene lokale in bolne ljudi. Potem pride 
skupina komedijantov, vendar je njiho-
va predstava v stilu commedie dell'arte 
nenadoma prekinjena. Intervencijska 
skupina nato poskuša obvladati polo-
žaj, prekine pa jih politik, jih razkrije 
kot prevarante in nakaže rešitev: žr-
tvovanje. Žrtev se pretvori v spomenik, 
toda odrešitev je le iluzorna ... Uprizor-
jena 7-krat v Ljubljani, tudi na festivalu 
Ana Desetnica v Ljubljani (1999), na fe-
stivalu Fira del Teatro al Carrer v Tar-
regi (Katalonija, Španija, 1999) in ulič-
nogledališkem festivalu v Barracaldu 
(Baskija, Španija, 1999).

Pasijon – Produkcija na pobudo in v 
organizaciji Gledališča Ane Monro ter 
v produkciji Festivala Lent, v kateri je 
svoje moči prvič združilo šest sloven-
skih uličnih gledališč. Nastal je velik 
spektakel na prostem, z zgodbo, ki je 
bila strukturirana kot srednjeveški pa-
sijon, z biblijskimi temami, predstavlje-
nimi na povsem nov, ironičen in duho-
vit način. Uprizorjena na festivalih Ana 
Desetnica (Ljubljana, 1999) in Festival 
Lent (Maribor, 1999).

2000
Poroka – V tej predstavi iščemo od-

govor na vprašanje, ali je mogoče občin-
stvo pritegniti v dogajanje do te mere, 
da lahko poklicni igralci zapustijo pri-
zorišče in gledalci sami uspešno prive-
dejo predstavo do konca, in ali je taka 
predstava lahko vedno znova dinamič-
na, zabavna in uspešna za (preostale) 
gledalce? Ta vrhunska manipulacija za-
gotavlja nedvoumen odgovor: ja. Pred-
stavo je Gledališče Ane Mon ro igralo v 
svečanih prostorih (cerkev, magistrat, 
sodni stolp, sprejemna dvorana). Upri-
zorjena 17-krat v Sloveniji, tudi na festi-
valih in pred tujim občinstvom.

2001
Čistilke – Ulična akcija, v kateri se 

štiri čistilke lotijo temeljitega notranje-
ga in zunanjega čiščenja vsega mogoče-
ga: ljudi, njihovih oblek in predmetov, 
ki jih imajo s seboj, prevoznih sredstev, 
notranjosti trgovin in lokalov, fasad 
in hiš, cest in vozil, ob vsem tem pa ne 
manjkajo niti razne spretnostne in ar-
tistične točke s petjem in plesom niti 
obvezna malica. Uprizorjena 7-krat po 
Sloveniji, tudi na festivalih.

Mesečno perilo Ane Monro – Serija 
rednih mesečnih uličnih gledaliških 
akcij za spodbujanje in krepitev lastne 
morale in kondicije. Vsako od teh akcij 
je zasnoval en član gledališča, dodela-
li in izvedli pa vsi skupaj. Uprizorili so 
naslednje akcije: Turistični ogled Lju-

bljane; Predaja kovčka; Prva mini šta-
feta okrog okupirane Ljubljane; Gremo 
v šolo; Ulični trgovci; Spominska plo-
šča Ane Monro.

2002
Urgenca – Odrska ulična predstava, 

ki se lahko igra tudi v dvoranah, z ele-
menti burleske, nemega filma, absurda 
ter socialno kritično ostjo, naperjeno 
proti nižanju življenjskega in socialnega 
položaja prebivalstva v Sloveniji. Zgod-
ba poteka brez besed, s pantomimo in 
nazorno izrabo preprostih rekvizitov 
prikazuje težave in iznajdljivost štirih 
ponesrečencev, ki si v samopostrežni 
urgentni ambulati po navodilih nudi-
jo pomoč. Uprizorjena 16-krat po Slo-
veniji, tudi na festivalih v Sloveniji in 
tujini (Belgija, Italija, Nemčija, Poljska, 
Španija).

2003
Bob leta – Profesor Vrečko je znan-

stvenik, ki se ukvarja z jezikovnim ra-
ziskovanjem odmevov. S pomočjo svo-
jih asistentov in svoje genialnosti je 
zgradil posebno vozilo, s katerim po-
tuje po širni Sloveniji ter išče in zbira 
izjave, ki skrivajo v sebi kar največjo 
stopnjo odmeva. Vendar teh izjav ni 
lahko najti, kajti skrivajo se na najbolj 
čudnih mestih – v posodah za smeti, v 
grmovju, v torbicah in celo v glavah lju-
di. Predstava je bila narejena po naroči-
lu dnevnika Večer za promocijo njihove 
akcije Bob leta. Izvedena 18-krat v veči-
ni mest severne Slovenije.

2004
Izstopitev – v tej ulični predstavi 

Ana Monro napove samoizbris svoje-
ga gledališča in njegovih članov iz re-
gistra ter polet z vesoljsko raketo na 
novo zvezdo Gallino, kjer bodo lahko 
v miru ohranjali in razvijali temeljne 
vrednote slovenstva. Predstava z iro-
ničnim socialnokritičnim poudarkom 

v obliki tiskovne konference, na kateri 
se pojasnijo razlogi za odhod in vizi-
jo novega življenja, prikaže in demon-
strira vesoljsko plovilo in začne od-
števati čas do odhoda. Uprizorjena v 
Ljubljani.

2005
Ezl-ek – Ulična predstava o klošar-

jih, njihovem življenju in navadah, med-
sebojnih odnosih in zabavah. Zgodba 
se zaplete okrog obupanega poslovne-
ža, ki hoče narediti samomor. Klošar-
ji ga poskušajo odvrniti od tega, želijo 
mu pomagati, vendar zaman, zato po-
skušajo s kirurškim posegom odstrani-
ti vire težav iz njegove glave. A stvar se 
zalomi … Predstava je bila uprizorjena 
na festivalu Ana Desetnica in drugih 
festivalih po Sloveniji.

2006
Rajski vrt, magični park – Večletno 

snovanje in domišljanje ambienta, ki bi 
bil pravo nasprotje običajnemu mestne-
mu okolju, vzdušju in ozračju, se je ure-
sničilo z Rajskim vrtom v zimskih oko-
liščinah programa Ana Mraz. V veliki 
piramidi v parku Zvezda je bila name-
ščena »tropska« scenografija, eksotič-
ni zvočni ambient in topla osvetlitev, ki 
je pritegnila trume obiskovalcev, pred-
vsem otrokom pa je nudila nepričako-
vano energetsko stimulacijo. Osvetlitev 
v parku je dopolnjevala stimulativno 
in magično atmosfero ter s preprosti-
mi sredstvi prikazala nove podobe in 
spodbudila nove dejavnosti.

2007
Zlati osel – Predelana zgodba po is-

toimenskem Apulejevem antičnem pu-
stolovskem romanu o nesrečnem Luciju, 
 ki se zaradi svoje radovednosti spreme-
ni v osla in prestane razne dogodivšči-
ne, dokler ga boginja ne vrne v njegovo 
prvotno stanje. Pri Zlatem oslu je nad 
delom Ane Monro prvič režijsko bdel 
Craig Weston. Premierna uprizoritev te 
ulične predstave je bila decembra na sto-
pnišču pred Mestno hišo v Ljubljani, po-
zneje pa je bila uprizorjena po Sloveniji 
in žela uspehe tudi na različnih festiva-
lih v tujini (Armenija, Iran, Kolumbija, 
Velika Britanija), kjer je bila odigrana v 
tamkajšnjih jezikih (španščini, anglešči-
ni, armenščini, iranščini …). 

šugla – Gledališče Ane Monro je 
tega leta ustanovilo Šolo uličnega gle-
dališča (akronim šugla). Izobraževa-
nje traja dve leti, vodijo pa ga ugledni 
strokovnjaki iz Slovenije in tujine, ki 
zainteresiranemu in prodornemu gle-
dališkemu podmladku predajajo razno-
vrstna znanja,  umetnosti in veščine, ki 
so uporabni pri uličnogledališkem delu. 
Šolanje so doslej zaključile tri generaci-
je študentov in nekateri od njih že vi-
dno soustvarjajo slovenski uličnogleda-
liški prostor.

2008
Alhambra kontejner – Gledališče Ane 

Monro se je prvič vključilo v mednaro-
dno sodelovanje kot koproducent (Belgi-
ja, Francija, Slovenija, Španija) in se pod-
pisalo pod mednarodni projekt, katerega 
premiera je bila prav na Ani Desetnici. 

2009
Kletka – Nova ulična predstava, 

po novno plod sodelovanja s Craigom 
Westonom, je odziv na današnji svet, 
ki živi v strahu pred neznanim. Nemi 
burleskni resničnostni šov o odredu 
varnostnikov, ki jim zaradi nevedno-
sti in neumnosti naraščata domišlji-
ja in strah, tako da končno prestopijo 
meje razuma … Predstava je bila odi-
grana po vsej Sloveniji in na več festi-
valih v tujini (Češka, Kolumbija, Špa-
nija, Nemčija ...). 

Letni krog Ane Desetnice – Medtem 
ko se je dolgoletna ideja o vseletnem de-
lovanju uličnega gledališča začela ure-
sničevati že pred leti z zimsko različi-
co festivala uličnega gledališča, ki sliši 
na ime Ana Mraz, je ta ideja dokončno 
zaživela v sezoni 2009/2010 z uvedbo 
dveh dodatnih vsakoletnih dogajanj, 
Ano Plamenito jeseni in Plesno oz. Pre-
šerno Ano spomladi.  

2010
Živa dvorišča – Gledališče Ane Mon- 

 ro v okviru festivala Ana Desetnica na-
daljuje svoje poslanstvo: prostorska in 
socialna umestitev festivala v mestno 

okolje ter hkrati povezovanje z lokalni-
mi prebivalci mestnih četrti. V Ljubljani 
se je del programa tudi to leto iz strogega 
središča mesta preselil na Poljane, Mari-
bor pa je dobil svoj projekt Živa dvori-
šča, ki je iz enkratnega dogajanja prera-
stel v širšo dejavnost in poslej skozi vse 
leto skrbi za kulturni utrip starih dvorišč 
in njihovih prebivalcev v središču mesta. 

2011
Gledališče Ane Monro je imelo zelo 

delavno poletje: s predstavo Kletka je 
gostovalo na festivalu Za dveřmi v Pragi, 
nato pa je sledila še enomesečna turneja 
po več festivalih v Kolumbiji (vključno z 
vii. mednarodnim festivalom uličnega 
gledališča »Al aire puro« v Bogoti). Po-
letje se je končalo s soorganizacijo konfe-
rence ewo (East West Opening Doors) 
na festivalu v Tarregi v Španiji.

2012
Moljerada – Predstava v kateri sta 

moči združili dve generaciji, nekateri 
starejši člani avtorske skupine GAM in 
podmladek, ki je nastal v okviru Šugle. 
Predstavo je režiral priznan francoski 
ulični umetnik Jean-Luc Prevost. Nav-
dih črpa v številnih Molierovih delih, 
v katerih je vedno čutiti vpliv comme-
die dell'arte in jih običajno vodi eden 
od sedmih smrtnih grehov. V predelavi 
z naslovom Moljerada je bila v ospredju 
hinavščina.

Mati Korajža – Po več kot desetle-
tju je na pobudo Gledališča Ane Monro 
znova prišlo do združenja številnih slo-
venskih uličnih umetnikov, ki so skupaj 
pripravili ulični spektakel po motivih 
drame Bertolta Brechta. Slovenskemu 
delu ekipe so se pridružili še umetni-
ki iz Bolgarije, Turčije, Litve, Italije in 
zda, tako da je igralska zasedba štela 
več kot 40 oseb. Predstava je nastala v 
koprodukciji Zavoda Maribor 2012 – 
evropska prestolnica kulture, uprizor-
jena pa je bila v Kamniku, Mariboru in 
Ljubljani.



Stephanie Handjiiska je 21-letna štu-
dentka na Akademiji za gledališče 
in film v Sofiji, v Bolgariji. Potem 

ko se je udeležila delavnice uličnega gle-
dališča v Eskişehirju v Turčiji, na kateri 
je kot mentor sodeloval tudi Goro Osoj-
nik, vodja gledališča Ane Monro, se je 
odločila, da se želi pridružiti projektu 
Matere Korajže in svoje klasično odrsko 
izobraževanje obogatiti še z izkušnjami z 
ulice. Svojimi prvimi. Spodaj je njen po-
gled na nastalo predstavo in predvsem na 
ustvarjalni proces.

Včasih se moraš preprosto odločiti. 
Če te neka stvar res zanima, se je zanjo 
vredno potruditi. Verjetno ni prav, da 
na poti do cilja uporabljaš vsa sredstva, 
celo laž, a roko na srce – da sem lahko 
prišla v Ljubljano in sodelovala v pred-
stavi Mati Korajža, sem lagala. Študij-
sko leto na akademiji se je septembra že 
začelo, tam imam obveznosti, potrebna 
je prisotnost. Seveda ne bi dobila dovo-
ljenja, da nastopam v neki predstavi v 
Sloveniji, če bi povedala po pravici. Ne 

nazadnje akademija nima nič od tega. 
A ulično gledališče me je že po delav-
nici v Eskişehirju, ki pa sem se je ude-
ležila na pobudo akademije in na kateri 
sem spoznala Gora Osojnika, prevzelo. 
V Bolgariji nimamo gledališke skupine, 
ki bi gojila zgolj ulično gledališče. Ima-
mo ulične festivale, na katerih pa veči-
noma nastopajo le tuje skupine. Nekaj 
poskusov je vendarle tudi na bolgarskih 
ulicah, a gre predvsem za baskerje, ki 
delajo bolj showe, animacije, ne pravih 
predstav.    

Ne stojim prvič na ulici. Na aka-
demiji se veliko ukvarjamo tudi s pan-
tomimo, a običajno smo živi kipi in ne 
živi ljudje, igralci. Medtem ko smo se 
v Eskişehirju na delavnici predvsem 
ukvarjali z idejami in razmišljali o njih, 
kako bodo delovale na ulici – veliko je 
bilo torej eksperimentiranja –, je bilo 
tokratno intenzivno druženje drugač-
no. Imeli smo končni cilj, ki smo ga 
morali doseči … narediti moramo pro-
dukt, ulično predstavo, imamo le ne-

kaj dni časa, več kot 35 nas je tu, sle-
diti moramo dramaturškemu loku … S 
povsem drugačnim pristopom se lotiš 
dela. Sama sem pristala v skupini, ki je 
prevzela vlogo glasnikov. V predstavi 
moramo nositi transparente, ki ljudem 
povedo, da morajo iti naprej, da je voj-
ne konec, da vojne ni konec … smo kot 
podnapisi predstave. Zelo težko je bilo 
tem glasnikom določiti značaj. Vse do 
predzadnjega dne smo delali na tem, 
da so glasniki distancirani od dogaja-
nja, s svojim karakterjem ne posegajo v 
osrednje dogajanje. A preprosto ni de-
lovalo. Sledil je iskren pogovor z enim 
od re žiserjev tega projekta. In prišli 
smo do ugotovitve: naša naloga ni, da 
igramo, ampak da predvsem pripravi-
mo občinstvo, da se igra z nami, da so-
deluje. In za to je potrebno, da smo na 
nek način koketni, v nekaterih prime-
rih celo malo otročji, da se tudi občin-
stvo sprosti. 

Predstava je bila zelo zahtevna, saj 
je bilo treba ves čas loviti ravnotežje 
med tragiko in komiko. Dogajajo se 
umori, obešenja, a hkrati se ljudje za-
bavajo. Treba je bilo najti nek povezo-
valni ravnotežni člen, ki je pomiril lju-
di, da so ne nazadnje tudi vztrajali in 
sodelovali z nami do konca predstave. 
Na nek način smo to vlogo prevzeli prav 

glasniki. Vendar ravno to mešanje ču-
stev mislim, da je značilnost uličnega 
gledališča. Če greš na primer v klasično 
gledališče gledat dramo, si pripravljen 
na to dramo, na čustva, povezana z njo. 
Na ulici pa po mojem mnenju zgolj eno-
plastna čustvena raven ni dovolj, ljudi 
je treba ves čas držati v različnih ču-
stvenih območjih. Le tako ostanejo s 
tabo. Mislim tudi, da Brecht ni napisal 
te drame zgolj zato, da bi objokoval voj-
no, da bi opozarjal na njene grozote, in 
na ulici smo prav to lahko s pridom iz-
koristili. 

Sama pravim, da je spremljanje gle-
dališča, gledališke predstave kot opa-
zovanje življenja krompirja nad zemljo. 
Spremljaš predstavo, vidiš določene 
stva ri, a tisto, kar žene igralce, kar obli-
kuje zgodbo, ima izvor nekje spodaj, v 
tem primeru v Brechtovem besedilu. 
Ulično različico Matere Korajže smo 
seveda priredili, ji vdahnili novo življe-
nje, a tam nekje spodaj se še vedno skri-
va osnovna ideja. Tam nekje spodaj se 
skriva še toliko stvari … To mi je vedno 
tudi najbolj fascinantno odkrivati, od-
kriti smisel, idejo, odkrivati, kakšen je 
krompir pod zemljo … kot gledalka in 
kot igralka. Prva ulična izkušnja je bila 
pravi uspeh. Hočem še.

jektu Matere Korajže. Navdušeni smo 
nad delom na ulici, nujno potrebujemo 
izkušnje in tu je res veliko ljudi, ki ima 
ogromno znanja na tem področju.

In ]e smem vprašati, kako 
dale] je proces ustanovitve prve 
litovske uli]nogledališke skupine?

Zelo daleč! Po delavnici v Eskişe-
hirju smo si že izbrali ime. Vas zanima? 
Naša skupina se bo imenovala »Bad 
Rab bit« (Poredni zajec). Gre za zajca, 
ki izziva in spodbuja druge v kartelu, da 
se odpro, je neobrzdan, ves čas v akciji, 
ves čas na preži. Tako kot se za delavca 
na ulici spodobi. (smeh)

V predstavi Mati Korajža so vaši 
študenti prevzeli vlogo vojske, ki je 
morala biti ves ]as na preži, ves 
] as v akciji – kako ste iskali razloge, 
ki so upravi]evali vaša dejanja? 
Nekaj je bilo kar zanimivih, da ne 
re]em zabavnih rešitev.

Res je. Največ dela smo imeli v zače-
tnih dneh. Treba je bilo upravičiti svoja 
dejanja. Največ dela smo imeli s prvim 
prizorom, ko ubijemo prvega sina Ma-
tere Korajže. Morali smo najti vzrok, 
zakaj bi vojska ubila sina Eifla. In kako 
bo ta umor videti ... Na začetku je bilo 
pač le to, da vojska ubije Eifla. Spraše-
vali smo se, zakaj bi vojska to naredila. 
Iskali smo simbolno raven in jo našli. 
Eifle predstavlja vojno, golob predsta-
vlja mir. Eifle ubije goloba miru in lju-
dem je jasno, zakaj mora na štrik.

Dosegli ste celo, da je ob]instvo 
ne glede na krutost na nek na]in 
sprejelo dejanja vojske.

Intervju z litovskim režiserjem 
Agniusom Jankevi]iusom

Osemindvajsetega septembra je 
bila v okviru epk 2012 v Mari-
boru premiera ulične predstave 

Mati Korajža. Gre za projekt z medna-
rodno udeležbo, ki ga je Gledališče Ane 
Monro pripravilo v koprodukciji z Za-
vodom Maribor 2012 – evropska pre-
stolnica kulture. Projekt so podprli tudi 
Ministrstvo za kulturo, Mestna občina 
Ljubljana in Turizem Ljubljana. Ulič-
na priredba po motivih istoimenske dra-
me Bertolta Brechta je združila števil-
ne priznane uličnogledališčne skupine 
iz Slovenije in druge posamezne ulične 
ustvarjalce iz Turčije, Bolgarije, Italije, 
Združenih držav Amerike in tudi Li-
tve. Iz baltske države je prišlo osem štu-
dentov Univerze za glasbo in gledališče, 
pod vodstvom docenta, režiserja Agniusa 
Jankevičiusa.

Z Gledališ]em Ane Monro oz. 
Gorom Osojnikom ste se spoznali 
na delavnici uli]nega gledališ]a  
v Eskisehirju. Kako je sploh prišlo  
do obiska litovskih študentov  
v Tur]iji?

V Litvi ni prav nobene uličnogledali-
ške skupine, imamo le posamezne ulične 
artiste, bolj baskerje. V Turčijo smo odšli 
v okviru mednarodne izmenjave, delav-
nica je bila priznana kot del programa na 
univerzi. Skupina, ki je sedaj tukaj, si želi 
postati prva uličnogledališka skupina v 
Litvi in po pogovoru z Gorom ter z nekaj 
pomoči univerze smo se priključili pro-

Res je, sam sem pričakoval nekoliko 
bolj pasivno občinstvo. Čisto me je pre-
senetilo v odzivih. Med občinstvom v 
Kamniku je bil npr. tudi fant z Dawno-
vim sindromom. Bil je neverjeten, po-
polnoma se je vživel v zgodbo, dejansko 
je mislil, da smo ubili te ljudi. Interakci-
ja z njim je bila izredna. Potem smo mu 
seveda pojasnili stvari in bil je navdu-
šen. Res je bilo neverjetno. Tudi ostali 
so nam sledili, sodelovali z nami.

Sedaj vas ]aka priprava prve 
samostojne predstave. }e se ne 
motim, jo bomo lahko videli tudi  
na Ani Desetnici prihodnje leto.  
Bo ta vaš prehod k uli]nemu 
gledališ]u dolgoro]en, glede  
na to, kako obdav]eni so 
samostojni umetniki v Litvi?

Naša prednost je, da se bomo res 
podali na ulice, vendar bomo ostali tudi 
na odru. Bolj je problematična samo-
stojna pot. Če umetnik v Litvi ni zapo-
slen v kulturni instituciji, so obdavčitve 
res izjemne. Težko je preživeti na svo-
jem. Verjetno bomo na začetku iskali 
neke vmesne poti, predvsem pa bomo 
sami svoji mojstri. Za vse bomo posku-
šali poskrbeti sami in si s tem zniža-
ti stroške. A če si ustvarjalec, ne smeš 
razmišljati o denarju, to ubije kreativ-
nost. Preživeli pa bomo, brez skrbi. Ta 
predstava tu v Sloveniji mi je pokazala, 
da smo kot skupina zelo močni, in ko 
se tega zaveš, te ni strah malce ekspe-
rimentirati. Tako da zapomnite si ime 
»Bad Rabbit«, še ga boste slišali, tudi 
tu v Sloveniji. (smeh)

 
Andreja Okorn 
Gledališ]e Ane Monro
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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/

Mater Korajžo so podprli:

 
Stephanie Handjiiska 
študentka na Akademiji za gledališ]e in film v Sofiji
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Moja prva prava uli]na izkušnja

Podprite nas tudi vi in postanite del Anine družine!

Litva bo dobila  
poredne zajce!


