
Goro Osojnik
vodja Gledališ]a Ane Monro

GLASNICA

oblikovali svetlobne instalacije. Akciji so 

se pridružili tudi Kranjski vrtci, enota Či-

račara, kjer so pod vodstvom vzgojiteljice 

Ane Šušteršič tamkajšnji otroci ustvarili 

okoli 100 papirnatih ptičkov ter poskr-

beli za dodatno čarobnost tistega večera. 

Več o programu Živih dvorišč najdete na 

spletni strani www.ziva-dvorisca.si.

Ana Monro praznuje
Častitljivih 30 let delovanja. Neverje-

tno! Starejše generacije se mogoče še 

spomnite Pocestnega gledališča Pred-

razpadom, predhodnika Ane Monro, ki 

sta ga osnovala Andrej Rozman - Roza 

in Marko Kovačič. Mogoče se spomni-

te predstav, kot so: 1492 ali Ali lahko 

predvojna striptizeta danes še sploh kaj 

pokaže, Bibol, Inspector Shwake, Streli-

šče Cirkusa Kansky, Sanremo, Pekovska 

sodba, Diva Divanova, Piknik, Čistilke, 

Poroka, Mesečno perilo Ane Monro ... 

In še bi lahko naštevali in obujali spomi-

ne ... in tudi bomo. Med 7. novembrom 

in 7. decembrom 2012 bomo namreč 

ob nabrežju Ljubljanice (Krakovski na-

sip) na ogled postavili posebno fotograf-

sko razstavo na prostem, retrospektivo 

delovanja Gledališča Ane Monro.

A prej naš čaka praznovanje še ene-

ga jubileja, 15. izvedbe Ane Desetnice. 

In še veliko drugega dela!

moči igralcev poišče navdih v Moliero-

vih delih in jih predela v novo samostoj-

no predstavo. In pod njegovim budnim 

režiserskim očesom, v slogu commedie 

dell’arte, kakopak, so GAM-ovci pri-

pravili podrobno analizo hinavščine.

Kulturna }etrt Šiška 
združuje umetnike

Ne le generacije, pač pa delavce v raz-

ličnih vrstah umetnosti je združila se-

litev v nove pisarne v stavbo nekdanje 

Občine Šiška. 15 nevladnih organizacij 

je tu dobilo svoj novi dom, med njimi 

tudi Gledališče Ane Monro. Prostori na 

Kersnikovi so sicer za nas neprecenljive 

vrednosti, predvsem glede spominov, 

ki nas vežejo na delo v tisti sobi za mo-

drimi vrati v 4. nadstropju. A večja pro-

storska zmogljivost v Šiški je tisto, kar 

nam bo v prihodnosti zagotovo dalo 

novih idej za delo. 

Na približno 130 m2 smo tako do-

bili en večji vadbeni prostor, ki bo slu-

žil izvedbi vaj in delavnic tako avtorske 

skupine Gledališča Ane Monro kot tudi 

mlajšim generacijam uličnih gledališč-

nikov, ki postavljajo svoje projekte. V 

tem prostoru bomo mesečno uvedli 

tudi odprta srečanja za vse zaintere-

sirane ulične delavce in si izmenjavali 

mnenja, izkušnje, informacije ter gradi-

li prihodnost ulične umetnosti. V naših 

novih prostorih bomo uredili tudi po-

seben informacijsko-dokumentacijski 

center, ki bo dostopen širši javnosti. Z 

njim želimo ohraniti bogato kulturno 

dediščino uličnega gledališča na Slo-

venskem. 

Eno od pisarn bomo pustili nezase-

deno, prostor bo služil kot projektno-or-

ganizacijska soba za pripravo festivalov v 

okviru GAM in za delo mladih uličnikov 

ter tudi drugih subjektov, ki bi za krajši 

čas potrebovali svoj prostor za izpeljavo 

projektov (tudi tistih nevezanih na ulič-

no umetnost). Vabljeni torej v nove pro-

store Gledališča Ane Monro, Trg pre-

komorskih brigad 1 (prvo nadstropje)! 

Kontakt: ana.monro@kud-fp.si

TANDEM združuje 
države

Toliko o združevanju v slovenskem pro-

storu. Nekaj besed je treba nameniti tudi 

našemu delovanju v mednarodni sferi. 

Gledališče Ane Monro je lani združilo 

moči z ukrajinskim mladinskim kul-

turnim centrom ŠELTER+ v projektu 

TANDEM, ki ga je razpisala berlinska 

organizacija MitOst in CultureAction

Europe (European Cultural Foundati-

on). Po slabem letu načrtovanj in spo-

znavanj z delovanjem mladinskega kul-

turnega centra ŠELTER+ ter razmer v 

Krivem Rogu – ter seveda obratno nji-

hovem soočenju z delom v Sloveniji – je 

napočil čas za akcijo. V začetku maja 

bo Gledališče Ane Monro organiziralo 

10-dnevno delavnico uličnega gledališča 

v Krivem Rogu, pod mentorstvom Gora 

Osojnika, Craiga Westona, Michele 

Kramers in Vite Osojnik, ki se bo zaklju-

čila s serijo nastopov na ulicah mesta. 

Prav "tandem z Ukrajino" je vodil 

Gledališče Ane Monro v vzpostavljanje 

novih "tandemov" tudi z drugimi drža-

vami. Februarja smo združili moč s kon-

servatorijem anatolske univerze v Eski-

şehirju v Turčiji in izvedli laboratorij in 

forum uličnega gledališča "Claiming the 

public space". Ampak več o tem na 3. 

strani Ane Glasnice v poročilu naše pro-

ducentke v Mariboru Katje Beck Kos. 

Ana združuje 
Slovenijo

Ko omenjamo delo naših sodelavcev 

v podružnici v Mariboru, ne moremo 

mimo projekta Živa dvorišča. Ta so oži-

vela pred dvema letoma, in danes lahko z 

gotovostjo trdimo, da so ti skriti kotički 

Maribora, ki so bili nekdaj center družab-

nega življenja, zares znova živi. V začet-

ku marca je bil uspešno izveden projekt 

Dvorišča luči, ki je ognjeni in svetlobni 

svet Ane Plamenite pripeljal tudi na Go-

sposko ulico 11 v Maribor. V počastitev 

gregorjevega so na dvoriščih skupaj sta-

novalci in obiskovalci v okviru delavnic 

li, pa uspešno predstavljajo svoje ulične 

prvence širši javnosti. In ko je po dveh 

letih in zadnji predstavi Kletka znova 

napočil čas za novo predstavo avtorske 

skupine Gledališča Ane Monro, je bil 

izbor igralske zasedbe nekako logičen.

Moljerada združuje 
generacije

Od osnovne avtorske skupine GAM 

sta v novi predstavi Moljerada nasto-

pila le Goro Osojnik in Matjaž Ocvirk. 

Pridružili pa so se jima še izkušeni im-

provizator Luka Korenčič ter štiri mla-

de ulične umetnice, ki so se v preteklih 

letih urile v okviru Šugle: Katjuša Ko-

vačič, Manca Uršič, Tea Vidmar in Ur-

ška Ličef! 

V petek, 20. januarja, je tako v ge-

neracijsko mešani zasedbi na Stritarjevi 

ulici v Ljubljani luč sveta ugledal pro-

jekt Moljerada. Gre za projekt, ki ga v 

Evropi vodi priznani francoski ulični 

umetnik Jean-Luc Prevost. Ta ob po-

}asopis za uli]no umetnost
št. XII pomladna kolekcija

Andreja Okorn
vodja odnosov z javnostmi, Gledališ]e Ane Monro

Uvodnik

Namesto da bi počasi tonil v umirjenost in hobije, sem vedno bolj dejaven. Celo 

preveč, vsaj počutim se tako. Verjetno bo nekaj na tem, da počasi končujem četrto 

desetletje dejavnosti na kulturnem področju. Vsak mesec sem tako en do dva tedna 

na poti, vmes pa poskusim stlačiti še vse ostale dejavnosti. Ni čudno, da se mi je po 

več kot letu takega tempa malo ustavilo in so možgani udarili eno tako tiho, belo 

stavko. Na zunaj dajejo vtis, da delajo, pa v resnici ne. Po večtedenskih pogajanjih 

so se malo odtajali v tem svojem odnosu in mi vsake toliko dopustijo kak dan, dva 

resnega dela. Saj počasi bo, a očitno so res bili pod hudim stresom. Bolje bela stavka 

kot pa kakšen generalni štrajk. Tako se javno opravičujem vsem, ki čakate.

Je pa tudi kriza. Zgleda bolj moralna in mentalna kot dejanska. Ko sem našim 

parterjem v Ukrajini razlagal krivice, ki se nam dogajajo, od njih nisem dobil prave 

sočutne podpore. Ker pri njih je vedno tako. Seveda je težko in pomanjkanje sredstev 

in še bolj razumevanja se že zelo pozna tudi nam in se bo še bolj. A ne smemo 

se prepustiti temačnemu prepričevanju, 

s katerim nas posiljujejo mediji in politiki, 

vsak dan bolj. Vsak je svoje sreče kovač 

in tudi za nas Slovence to drži. Ne 

verjemimo našim politikom vsega o tem, 

kako je pri nas obupno in drugje še huje. To so vendarle ljudje, ki razen za fotkanje 

ne zapuščajo svojih prijetnih stolčkov, kaj šele, da bi se podali kam dlje, da bi spoznali, 

kako je tam. Parlamentarcem se baje še na plačan stik z volivci enkrat na teden ne da, 

kaj šele vladnim, ki tudi ne dajejo vtisa izčrpanosti, zgaranosti in podhranjenosti. 

Čas humanizma in dobrostanja je očitno za nekaj časa mimo. A to še ni konec 

sveta – svet je še kako živahen in dejaven. In ljudje smo tisti, ki ustvarjamo svoje 

okolje. Če je tu pri nas temačno, je to tudi zaradi nas samih!

Zato je treba biti dejaven, migati z možgani in telesi in iskati nove priložnosti. 

Stopiti skupaj in sodelovati. Mi pomagamo po svojih močeh in vas vabimo na 

sodelovanje, miganje in izmenjavo mnenj – na Prešerno Ano, kratki festival plesa 

na ulici, 26. aprila. Migajmo in skupaj!

Ponosni na preteklost 
delamo za prihodnost

N
aslov, ki se mi je zapisal, ima 

zagotovo poseben prizvok, na 

nek način celo romantičen. A 

kljub lepemu izboru besed je tu stvar-

nost – leto 2012 bo znova delavno, tega 

se v Gledališču Ane Monro zelo dobro 

zavedamo. V zadnjih dveh letih, ko se 

je naša festivalska ponudba razširila na 

celo leto, ugotavljamo, da kljub visoki 

motivaciji včasih zmanjka delovnih rok, 

včasih tudi novih idej, največkrat pa se 

pogled ustavi na bančnem računu, ki 

celo omejuje produktivnost. Treba je bilo 

zbrati misli, določiti prioritete in kljub 

temu o ulični umetnosti in našem delo-

vanju razmišljati dolgoročno, razvojno! 

Da je razvojni potencial Gledališča 

Ane Monro delo z mladimi, smo ugo-

tovili že pred petimi leti, ko smo usta-

novili Šuglo, šolo uličnega gledališča. 

Trenutno se v okviru dvoletnega pro-

grama izobražuje že tretja generacija 

uličnikov. Tisti, ki so svoje formalno 

izobraževanje v okviru Šugle že konča-

TANDEM združuje
državeavaveaž
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Praznovanje svetovnega dnevna plesa

Prešerna Ana

Plesna Go(vo)rica

Prešerna Ana 
na Živih dvoriš]ih

Predstavitev sodelujo]ih 

G
ledališče Ane Monro bo 26. aprila v Ljubljani že tretjič organiziralo 

Prešerno Ano, spomladanski ulični festival, ki v ospredje 

postavlja plesni gib v javnem prostoru. V preteklih letih je Prešerna 

Ana potekala v soorganizaciji s Fičo baletom – ta je z NOMAD Dance 

Academy Slovenija v okviru akcije Go out and dance zadnja leta skrbel za 

plesne intervencije po celem Balkanu. V letošnjem letu se ti posvečajo drugim 

projektom, a praznovanje v čast svetovnemu dnevu plesa (29. april) se nadaljuje.

Gledališče Ane Monro je tudi tokrat k sodelovanju povabilo številne 

slovenske plesne ustanove, društva, klube, zavode in svobodne umetnike. 

Ti bodo v središču Ljubljane predstavili različne plesne zvrsti, od sodobnega 

giba do družabnih plesov. Na uličnem plesišču se jim bodo lahko pridružili 

tudi vsi obiskovalci festivala.

Že v letu 2011 se je praznovanju svetovnega dneva plesa pridružila Nova 

Gorica in tudi tokrat bo tako. V sodelovanju z umetniškim društvom M&N 

Dance Company in društvom Terpsihora – Plesnim centrom Šempeter-

Vrtojba se bo plesalo tudi v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. 

Podobno kot lani bo plesala tudi štajerska prestolnica. V Mariboru bodo 

zaplesali v okviru projekta Živih dvorišč!

Program letošnje plesno razpoložene Prešerne Ane bo imel nekoliko drugačno 

obliko. Začel se bo namreč s plesno povorko po ulicah v središču Ljubljane. 

Zbor plesalcev in seveda vseh obiskovalcev bo ob 16.30 na Tromostovju. V 

sodelovanju z Radiem Študent, ki bo poskrbel za primerno glasbeno spremljavo 

bo povorka krenila na pot in plesala ob frekvenci 89,3 MHz (ali prek streama 

na www.radiostudent.si - za vse tiste, ki bodo ostali doma). Povorko bo spremljal 

tudi animator Luka Korenčič. Predvidena je trasa: Tromostovje–Stritarjeva 

ulica–Robbov vodnjak–Mestni trg–Čevljarski most–Hribarjevo nabrežje–

Dvorni trg–Kongresni trg. Med povorko bodo obiskovalci lahko spremljali tudi 

številne plesne intervencije ter nastope. Vse skupaj se bo, kot rečeno, zaključilo 

na Kongresnem trgu ob 18.30, kjer se bodo nato odprla različna plesišča, 

na glavnem odru pa se nam bodo predstavile tudi nekatere plesne skupine. 

Standardni in latinskoameriški plesi, swing, salsa, orientalski plesi, fl amenko, 

hip hop, sodobni ples, modern, kavbojski line dance – obetajo se torej ritmi 

za vse okuse. Obiskovalci pa lahko glasbo za svoje plesne korake prinesejo 

tudi s seboj. Ob 21. uri bomo namreč na Kongresnem trgu odprli Paviljon 

plesnoglasbenih želja – za solo ples, ples v dvoje, troje ... Obiskovalce zato 

vabimo, da imajo s seboj tudi svoje CD-je oz. glasbo na USB-ključu.

V primeru slabega vremena Prešerna Ana NE odpade, le program 

bo malce okrnjen. A povorka se lahko giblje tudi z dežniki, na Kongresnem 

trgu pa nam bo na voljo pokriti oder.

Studio za svobodni ples
Kongresni trg

Plesna skupina Studia za svobodni 

ples kroži po poteh ustvarjalnosti 

na vozliščih poti med Idrijo in Lju-

bljano, ustvarja lastne plesne pro-

jekte in nastopa na dogodkih dru-

gih organizatorjev. V tem letu so 

ustvarili novo plesno predstavo Ek-

vilibrij XIV., ki jim bo služila kot gi-

balna in idejna iztočnica tokratnega 

prešernega poplesovanja po ulicah, 

mostovih oz. trgih Ljubljane. 
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Trio Amore: OH, NE!
Kongresni trg

Nemi fi lm s platna poplesuje s Pre-

šerno Ano – zgodba je postavljena 

v aristokratsko stanovanje g. in ge. 

Florjančič. G. Metod Florjančič re-

dno pije in se rad spogleduje z mlado 

hišno pomočnico Jelko. Vsi trije živi-

jo srečno življenje, dokler … khhhrh-

hrrhh … ste pripravljeni na burlesko?
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Stojan Borštnar 
in skupina Colorado:
LINE DANCE
Kongresni Trg

Ljubitelji country glasbe, pozor! 

Prešerno Ano bo popestril Stojan 

Borštnar iz Sežane, in sicer z uče-

njem osnovnih korakov t. i. line 

dancea. Pridružila se mu bo tudi 

skupina kavbojk iz Kranja, »Co-

lorado country line dance«. Ime in 

fi lozofi jo skupine nosi po reki Co-

lorado, ki s svojo močjo, svobodo in 

ustvarjalnostjo širi country zgodbo, 

kavbojsko pravljico po Sloveniji pre-

ko najrazličnejših nastopov in coun-

try treningov, tečajev line dancea. 

http://colorado.si/
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Vita Osojnik:
ULI}NE INTERVENCIJE
s plesno skupino Mana in 
u]enci Umetniške gimnazije
Mestni trg

KRATKE GIBALNE 
INTERVENCIJE 
s šuglarji (v somentorstvu z 
Vido C. Bren in Jašo Jenullom 
iz skupine KUD Ljud) 
Kongresni trg

Raziskovanje svojega telesa in ustvar-

janje telesnega repertoarja, stik z dru-

gimi telesi in občinstvom, telo kot 

objekt in subjekt, vloga dinamike, 

ritma, energije in izraznosti – vse to 

je Vita Osojnik, plesalka in koreogra-

fi nja, pod drobnogled vzela z novo 

generacijo šuglarjev. Odgovore na 

ta raziskovalni proces, ki je vključe-

val tudi delo v Ljudovem laboratori-

ju, boste dobili tudi v obliki gibalnih 

intervencij na festivalu Prešerna Ana. 

Hkrati bo Vita Osojnik na Prešerni 

Ani znova združila svoje plesalce iz 

plesne skupine Mana, ki se trenutno 

pripravljajo na celovečerno predstavo 

v Kranju, ter nekatere plesalce z ume-

tniške gimnazije, kjer poučuje. Skupaj 

bodo pripravili ulične intervencije, v 

ospredju bo neverbalna komunikaci-

ja in vertikalna gibalna manipulacija, 

kjer obstajajo splošne sprejete forme 

in običaji, razlike med spoloma in ve-

liko stereotipov – vse to bo v dina-

miki in novem kontekstu dobilo nov 

nivo abstrakcije in konkretnosti.
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Plesni studio Tina
Kongresni trg

Športno-kulturno društvo Plesni stu-

dio Tina se primarno ukvarja s ple-

snim poučevanjem otrok in mladine. 

Na Prešerni Ani se bodo predstavile 

njihove plesne skupine različnih zvrsti: 

cheerdance, breakdance in hip hop. 
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Društvo Barka: 
MALO TU, MALO TAM
Kongresni trg

koreografi ja: Nataša Tovirac

plešejo: Maja Beden, Bernarda 

Gregori, Bogo Gross, Gorazd Hojnik, 

Lucija Pezdirc, Maja Predovič, 

Slavko Škerlj, Kristina Cerar, 

Katherine Blundell, Robert Strgar

Plesna skupina s posebnimi potre-

bami Društva Barka deluje že 13 let 

pod vodstvom koreografi nje, plesalke 

in pedagoginje Nataše Tovirac. S svoji-

mi koreografi jami navdušujejo občin-

stvo po vsej Sloveniji, kot del festivala 

mlade plesne ustvarjalnosti »Živa«, 

kjer se predstavljajo le izbrane koreo-

grafi je iz vse Slovenije, pa so s svojimi 

koreografi jami uvrščeni vsa zadnja šti-

ri leta. Kot tisti z »obrobja« družbe 

se sedaj udeležujejo tekmovanj in na-

stopov znotraj »normalnega« okolja 

in postajajo povsem »normalen« del 

kulturno-umetniških programov. 
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Swing z Zelenimi Zajci
s plesno povorko na ulicah 
v središ]u mesta 
in na Kongresnem trgu 

Zeleni Zajci so majhna puhasta bi-

tja, ki so postala zelena iz več razlo-

gov. Zeleni so za Slovenijo, prekrito z 

gozdovi, v katerih kopljejo svoje zajčje 

luknje. Zeleni so, ker prijateljujejo z 

Zeleno vilo, in zeleni so, ker niso mo-

dri. Zajci so, ker jih je na odru vsakič 

vedno več. Zajci so, ker sami sebe ne 

opisujejo kot »skupino plesalcev«, ki 

so postali glasbeniki, in glasbenikov, 

ki so postali »plesalci«. V bistvu se 

sploh ne zmorejo opisati, ker so le zaj-

ci. Radi imajo korenje in brezplačne 

pijače. Verjetno imajo radi tudi vas. In 

radi imajo swing – tud v vaši družbi!

Program Prešerne Ane v Novi Gorici 
in Šempetru pri Gorici

16.00 Trg Ivana Roba (Šempeter pri Gorici): 

fl ash mobi in skupinski plesni nastopi 
(modern in hip hop)

18.00 Bevkov trg (Nova Gorica): 

fl ash mobi in skupinski plesni nastopi 
(modern in hip hop)

Program poteka v koordinaciji Umetniškega društva M&N Dance Company 

v sodelovanju z društvom Terpsihora – Plesnim centrom Šempeter-Vrtojba.

T
udi v Mariboru bo dan posvečen plesu: ekipa Živih dvorišč Maribora 

bo znova povzročila čudno trzanje nog in miganje bokov gledalcev in 

mimoidočih na treh dvoriščih v centru mesta, na Gosposki in Slovenski 

ulici. Od 18. ure naprej nam bodo Maribor pomagali razmigat Th e Swingbrats, 

Center Plesa, plesna šola Plesna Dimenzija, Plesna Izba Maribor, 

Lučka in prijateljice ter drugi.

Vse informacije o Prešerni Ani v okviru Živih dvorišč na www.ziva-dvorisca.si 

in na facebooku.

Odsevi/odmevi
pod Cankarjevim nabrežjem

Plesna intervencija z naslovom Od-

sevi/odmevi se bo zgodila na dokaj 

nepričakovani in morda neopazni lo-

kaciji – ob Ljubljanici med Čevljar-

skim mostom in Tromostovjem. In-

tervencija opominja, da bo sodobni 

ples pri nas zmeraj možno zaslediti, 

pa čeprav na najbolj nepričakovanih, 

nedostopnih in neprimernih mestih. 

Sodelujoči plesalci so: Evin Hadžia-

ljević, Maayan Danoch, Kaja Janjić, 

Maja Kalafatić, Mirta Zajc in drugi.
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Capoeira Tradição 
Baiana
Prešernov trg ob 16.10

Skupina CAPOEIRA TRADIÇÃO 

BAIANA pod vodstvom brazilskega 

mojstra capoeire Joseja Ubalde Dos 

Santosa (mojster Alegria) prena-

ša znanje capoeire v Ljubljani, Igu, 

Kranju in Velenju. Capoeira vklju-

čuje tehnike napada, obrambe in 

akrobatske elemente. Ker se je razvi-

la v boju za svobodo afriškega prebi-

valstva na brazilskih tleh, so borbeni 

elementi zamaskirani v ples in dolo-

čeni z ritmom tradicionalnih brazil-

skih glasbil ter petjem pesmi v portu-

galskem jeziku. www.capoeiratb.si
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Orientalski ples: 
NEW CAIRO STYLE
Kongresni trg

Skupino orientalskih plesalk iz Ple-

snega mesta sestavljajo dekleta in 

dame zelo različnih starosti, od 17 

do 58 let, ki obiskujejo plesne vaje na 

Vrhniki in v Ljubljani. Nekatere iz-

med plesalk v Plesnem mestu z vese-

ljem in prizadevno vadijo pod men-

torstvom Ane Mužič Anise že skoraj 

osem let. Tokrat bodo zaplesale kore-

ografi jo z naslovom New Cairo Style.
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Claiming the public 
space

februar–marec 2012
Eskisehir, Diyarbakir, Tur]ija

G
ledališče Ane Monro je v za-

četku tega leta svoja znanja in 

izkušnje pridoma uporabljalo 

v centralni Turčiji. Tako smo v tesnem 

sodelovanju s konservatorijem anatol-

ske univerze v Eskişehirju februarja 

izvedli laboratorij in forum uličnega 

gledališča »Claiming the public spa-

ce« ter njegove rezultate v marcu v or-

ganizaciji Diyarbakir Cinema Dernegi 

predstavili v nesojeni kurdski prestolni-

ci Diyarbakirju in na gledališkem festi-

valu Ethos v Ankari.

Zimskega petdnevnega »Laborato-

rija uličnega gledališča – Claiming the 

public space«, na katerem je mentor re-

žiser Adrian Schvarzstein (Kamchatka 

Th eatre Group, Barcelona) skozi teo-

retično in praktično delo učil principe 

uličnega gledališča, se je udeležilo 18 

turških in slovenskih študentov. 

Teden se je zaključil s forumom 

»Claiming the public space«, prosto-

rom pogovora in izmenjave mnenj iz-

kušenih in manj izkušenih akterjev iz 

Turčije, Slovenije in Nemčije, specia-

liziranih na področju uličnega gleda-

Papelito: STRIGU MIGU!
Kongresni trg

Teatro Papelito je potujoče papirna-

to gledališče, katerega avtor je Bra-

ne Solce. V 30 letih je obšlo že pol 

sveta. Predstave Papelita (prej pod 

imenom Papilu) so glasbeni kolaži 

kratkih živopisanih prizorčkov, v 

katerih migotajo razne pisane pa-

pirnate kreature. Tudi plesni nastop 

bo v tem stilu: plesalci bodo gibljive, 

poskočne papirnate fi gurice, plesi-

šče pa prenosna črna škatla, obeše-

na animatorju okrog vratu. 
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Živa Heri]ko }er]ek & 
Los Tacones – Flamenko: 
LJUBEZEN
Kongresni trg

Strasten ples iz vročega juga Špani-

je, ki te popolnoma osvoji in zasvo-

ji – fl amenko. Idealen za izražanje 

ljubezni in ostalih čustev, ki jih ta 

povzroča: veselje ob uslišani ljube-

zni ter globoko žalost, razočara-

nje, obup in trpljenje ob neuslišani. 

Ljubezen na tisoč in en način, naša 

zvesta spremljevalka skozi življenje 

... ob glasbeni spremljavi Tomija 

Štanfela. www.zivahericko.com
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PC Eureka & PC Fredi:
STANDARDNI IN 
LATINSKOAMERIŠKI 
PLESI
Kongresni trg

To bo plesno stičišče vseh generacij, 

za začetnike in dobre plesalce. Nasto-

pili bodo tudi naši najboljši tekmo-

valni plesalci latinskoameriških in 

standardnih plesov. www.salsa.si, 

www.fredidance.si 
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Umetniška gimnazija 
(smer sodobni ples)
 Kongresni trg

15 plesalcev 2. h razreda umetni-

ške gimnazije se bo predstavilo s 

koreografi jo: »VZRAVNANI NA 

VRHU SVETA SPET IZZIVAMO 

ZVEZDE«. Koreografi ja je del za-

ključne produkcije. 

SVŠGL: Predpremiera 2012 – 

AVANTGARDA. Mentorji: Dušan 

Teropšič, Kaja Lorenci in Vita Osojnik.
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Minimundo: WHO'S 
COOLER THAN ME?
Kongresni trg

Plesna šola in klub Minimundo zdru-

žuje plesalce različnih generacij, vse 

od 3. leta naprej. Na Prešerno Ano 

bodo pripeljali 13 plesalcev, starih do 

15 let, ki se bodo predstavili s preple-

tom plesnih točk hip hopa in street 

dancea. Ob koncu zagotovo ne bo 

nobenega dvoma, kdo je najbolj kul!
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Salsa s Salsoteco
Kongresni trg

SALSOTECA Ljubljana je prva šola 

salse v Sloveniji, ki letos praznuje že 

zavidljivih 15 let obstoja. Pohvali se 

lahko z enkratnimi inštruktorji salse 

in povezavo z Londonom, Parizom 

in Zagrebom. V okviru Prešerne Ane 

bo za vas obnovila osnovne korake in 

zaplesala ob vročih ritmih salse. 
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Katja Beck Kos
producentka Gledališ]a Ane Monro v Mariboru

Gledališ]e Ane Monro odkriva principe 
odpiranja javnega prostora v Tur]iji

lišča, gledališča, plesa, vizualne ume-

tnosti in intervencij v javnem prostoru. 

Forum in laboratorij uličnega gle-

dališča, ki je potekal med 12. in 19. 2. 

2012, je na eni strani povezal študente 

tamkajšnje univerze z našim izobraže-

valnim programom Šuglo in mednaro-

dno priznanim mentorjem, predstavil 

intervencije uličnega gledališča v Eski-

şehirju, odprl prostor pogovora o jav-

nem prostoru in njegovi uporabi ter 

vzpostavil nove stike s turškimi in med-

narodnimi festivali, producenti in ume-

tniki. Projekt, ki sta ga vodili prof. dr. 

Ebru Gökdağ, Konservatorij anatolske 

univerze v Eskişehirju, in Katja Beck 

Kos, Gledališče Ane Monro, je eden iz-

med množice aktivnosti širše platfor-

me Tandem Turkey Cultural Managers 

Exchange, ki ga podpirajo ECF, Merca-

tor Stift ung, Anadolu Kültür, MitOst 

e.v in Bilgi University Istanbul. 

Neposredni rezultati foruma so 

bili vidni že marca, ko smo z inter-

vencijami novonastale skupine ulične-

ga gledališča študentov iz Eskişehirja 

gostovali v Diyarbakirju, v nekdanji 

Mezopotamiji. Skupina študentov je v 

politično razvnetem ozračju, ki je spre-

mljalo letošnje kurdsko slavje prihoda 

pomladi – Newroz, izvedla interven-

cije v samem centru 600.000-glavega 

vzhodnega turškega mesta na bregu 

reke Tigris, nesojene kurdske prestol-

nice. Predstava je bila dan prej skoraj

odpovedana, saj so pretekli konec te-

dna Diyarbakir in ostala kurdska me-

sta slavila Newroz, ki so ga letos dr-

žavne oblasti želele preprečiti in tako

izzvale upor kurdskih prebivalcev. Go-

stovanje je na vsesplošno zadovoljstvo

udeleženih in organizatorjev v teh po-

znozimskih dnevih poskrbelo za več

kot zavidljivo pozornost tako medijev

kot seveda izjemno komunikativnih in

navdušenih mimoidočih. 

Že naslednje povabilo Turčije no-

vonastali uličnogledališki skupini pa je

prišlo od gledališkega festivala Ethos iz

Ankare, enega večjih gledaliških festi-

valov v Turčiji. Prihodnja faza projekta

»Claiming the public space« je gosto-

vanje nastale predstave in ostalih tur-

ških partnerjev v okviru Ane Desetnice

v Sloveniji.

Ana Monro se je s tem spet poda-

la na Vzhod in pripomogla k odpiranju

javnega prostora uličnemu gledališču v

mestih, kjer so ulice, trgi in ceste glavni

del vsakdana in hkrati ali ravno zato

predstavljajo izjemno odkrito politič-

no komunikacijo. Hkrati pa Ana Mo-

nro s tem vzpodbuja pretok izkušenj

med Vzhodom in Zahodom in skrbi

za prevpraševanje paradigme zahodne

perspektive.
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Plesni studio Intakt
ob Robovem vodnjaku 
in z Gibnimi damami nekje 
v središ]u mesta 

Plesni Studio Intakt letos praznuje 

25 let delovanja in plesati na ulici, v 

soju luči neba je odlična priložnost 

za praznovanje svetovnega dneva 

plesa. Njihov ples bo plesno povor-

ko obarval s plesom otrok, odraslih 

in mladih po duši v plesni improvi-

zaciji ROBOV VRTILJAK in z GIB-

NIMI DAMAMI – videli jih boste 

praktično povsod.

Nastopajo plesalci Plesnega studia 

Intakst in njihovi starši. Ideja in vod-

stvo: Nataša Tovirac, koreografi nja, 

plesalka in umetniški vodja PS Intakt, 

Jasna Knez, koreografi nja, plesalka, 

Špela Repar in Dominika Kacin.
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Ples nekje tam vmes
}evljarski most

Nekje tam vmes je tam, kjer ni zgoraj 

niti spodaj, ne na nebu ne na tleh, je 

dejansko vmes. Na poti gor oziroma 

na poti dol. Se pravi tam, kjer ni nih-

če luft ar, čisto prizemljen pa tudi ne ... 

V izvedbi Mance Uršič in Slavka 

Trivkovića.
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ŠUGLA
ŠUGLA je akronim za Šolo Uličnega 

GLedališčA. To je dvoletni program ne-

formalnega izobraževanja za mlade, ki 

bi se radi izučili v spretnostih in znanjih 

nastopanja in ustvarjanja na ulici oz. v 

javnem prostoru. Gledališče Ane Mo-

nro organizira tudi mladinske kreativ-

ne delavnice in izmenjave. V letu 2012 

bo organiziralo veliko mednarodno 

delavnico Reciklaža, ki bo z več kot

40 udeleženci iz raznih koncev Evrope 

potekala v Ljubljani in nato v Maribo-

ru. Na strokovnem področju izobraže-

vanja je Gledališče Ane Monro v febru-

arju 2011 skupaj s partnerji iz Francije 

in Velike Britanije na Pokljuki organizi-

ralo prvi mednarodni simpozij SAWA – 

Street Arts Winter Academy o izobraže-

vanju na področju uličnega gledališča. 

Drugega po vrsti je marca letos organi-

zirala Univerza v Winchestru v Angliji.

Mednarodno sodelovanje
Že od leta 2001 je Gledališče Ane Mo-

nro partner v mreži Circostrada, med-

narodni dokumentaristični in infor-

macijski mreži, v kateri so člani iz 25 

evropskih dežel; v letih 2003 do 2006 je 

bilo tudi partner mreže Eunetstar, ki se 

je leta 2008 razvila v mrežo Meridians, 

koprodukcijsko mrežo festivalov iz Ve-

like Britanije, Belgije, Francije, Nemči-

je, Španije, Italije, Švedske in Slovenije. 

Po koprodukciji mednarodne pred-

stave Alhambra containers v letu 2009 

je Gledališče Ane Monro sledilo svojim 

opažanjem, da v zahodnem delu Evrop-

ske unije bolj slabo poznajo Central-

no Evropo in Vzhod, Gledališče Ane 

Monro pa prav zaradi poznavanja obeh 

svetov, specifi čne slovenske zgodovine 

in geopolitičnega položaja lahko veliko 

stori na področju medsebojnega preto-

ka informacij. V okviru mrež Ana Mo-

nro sedaj vodi projekt EWO – East 

West Opening the doors, katerega

osnovni namen je grajenje mostu med 

temi regijami na umetniški in profesi-

onalni ravni. 

Festivali in dogodki
Gotovo najbolj odmevna je Ana De-

setnica, mednarodni festival uličnega 

gledališča, ki vsako leto poteka v Lju-

bljani, Mariboru na festivalu Lent, v 

Kamniku, Novi Gorici, Cerknem, Šo-

štanju, Celju … Nastopi uličnih ume-

tnikov pritegnejo v mestna središča 

množice gledalcev, samo v Ljubljani 

do 30.000, skupaj z drugimi mesti pa 

še več kot enkrat toliko. Ana Mraz, 

zimski festival gledališča na mostu, je 

do leta 2009 potekala na Čevljarskem 

mostu v Ljubljani, od tedaj naprej pa 

na novem Mesarskem mostu.

V letu 2009 se jima je pridružila Ana 

Plamenita, jesenski festival ognjenih 

ambientov in luči, in konec aprila leta 

2010 tudi pomladna Prešerna Ana, fe-

stival plesa na ulici. Bienalno Gledališče 

Ane Monro organizira MOFUG, mali 

ogledni festival uličnih gledališč, na ka-

terem organizatorjem in selektorjem iz 

celega sveta predstavi najboljša dela slo-

venske uličnogledališke umetnosti. Ob 

tem organizira in soorganizira tudi vrsto 

prireditev na prostem in v neobičajnih 

prostorih – leta 2000 je na svetovni raz-

stavi v Bremnu v Nemčiji organiziralo 

Dan slovenskih uličnih gledališč, v letu 

2007 Cirkus v Postojnski jami, leta 2010 

ulični sprejem tujih turističnih operater-

jev v Ljubljani in program ob podelitvi 

Kresnikovih nagrad.

GAM
GAM je kratica za Gledališče Ane 

Monro, označuje pa dejavnost jedr-

ne avtorske skupine, ki se osredotoča 

predvsem na ustvarjanje. Decembra 

leta 2007 je skupina uprizorila uspe-

šno predstavo Zlati osel, s katero je 

gostovala doma in v tujini – v Veliki 

Britaniji, Nemčiji, Španiji in celo v Ar-

meniji in Iranu. V letu 2009 je nasta-

la predstava Kletka, klovnovski odziv 

na današnji svet, ki živi v strahu pred 

naznanim, letos v januarju pa Molje-

rada, priredba nekaterih Molierovih 

del v režiji Jean-Luca Prevosta. 

Vse se je za]elo z gru]o 
]udnih možicev 
in izmišljeno gospo 

Ana Glasnica
]asopis za uli]no umetnost, april 2012

Gledališ]e Ane Monro podpirajo:

Podprite nas tudi vi in postanite del Anine družine!

T
o je torej sedaj že legendarna 

zgodba o Ani Monro, ki letos pra-

znuje 30 let svojega obstoja. In v 

30 letih se je spremenilo marsikaj, a spe-

cifi čnost gledališkega izražanja, imeno-

vanega monroizem, še danes zasledimo v 

predstavah Gledališča Ane Monro, zasle-

dimo ga pri njenih potomcih, podmladku! 

Gledališ]e Ane Monro, na 
sceni vse od leta 1982 ...

Gledališče Ane se je od svoje ustanovi-

tve iz majhne, a izrazno in umetniško 

močne gledališke skupine razvilo v pro-

ducentsko hišo, ki pokriva celoten krog 

ustvarjanja na področju uličnega gledali-

šča. Medtem ko bomo spominom na pre-

teklost namenili nekoliko več prostora v 

naslednjih številkah Ane Glasnice, ko 

se bo približevalo veliko odprtje poseb-

ne retrospektivne razstave delovanja 

Gledališča Ane Monro na nabrežjih 

Ljubljanice (Krakovski nasip), 7. no-

vembra 2012, tokrat pozornost usmerja-

mo v leto 2012, v 30 let kasneje – v seda-

njost. Dejavnosti Gledališča Ane Monro 

lahko strnemo v štiri glavne smeri:

I
ztekla se je druga Zimska akade-

mija ulične umetnosti, SAWA, ki 

so jo tokrat pripravili na angleški 

Univerzi v Winchestru (VB). Tridnevna 

konferenca, ki je med 23. in 25. marcem 

potekala na Otoku, je ponovno uspe-

šno upoštevala iznadljivo prispodobo 

»Saw(v)e« kot združitve dveh rek. To-

kratna osrednja tema za diskusijo dvaj-

setih umetnikov in izobraževalcev na 

evropskem uličnoumetniškem področju 

je bila Praksa kot raziskovalna metoda 

ulične umetnosti, pri čemer sta skupen 

tok ubrali profesionalno-umetniški in 

raziskovalno-univerzitetni reki.

Preizpraševali smo se, kje je stočišče 

prakse in teorije raziskovalnega procesa 

ulične umetnosti. Če razumemo umetni-

ško raziskovanje strogo kot raziskovanje 

o umetnosti oziroma raziskovanje za 

umetnost, pri čemer je rezultat takšnega 

raziskovanja izvedba umetniškega pro-

dukta, se moramo vprašati, mar v proces 

umetniškega raziskovanja ne spada tudi 

raziskava v umetnosti, ki rezultira v ra-

zvoju teoretskega produkta. Umetniška 

praksa in raziskava umetnosti sta si reci-

pročna. Za vsakega umetnika je pripo-

ročljivo, da svoje znanje poglablja tako 

na tehničnem (fi zično treniranje svojih 

veščin) kakor na teoretskem področju 

(mentalno poglabljanje v tehnična zna-

nja, kvaliteto veščin, estetsko, fi lozofsko 

in nenazadnje kulturološko komponen-

to). Teoretik (humanist, družboslovec, 

umetnosti kritik) pa ravno skozi rezulta-

te umetniških praks razvija ali utemelju-

je teoretske pristope ter v vlogi opazoval-

ca ponuja umetniku refl eksijo in kritično 

presojo njegovega dela.

Dialog med uličnim umetnikom in 

teoretskim raziskovalcem ulične ume-

tnosti je nujen, vendar pa je vprašanje, 

ali je tudi nujno institucionalen. Vpra-

šanje je, kakšna je vloga univerze v izo-

brazbi in izučitvi profesionalnih kadrov 

ulične umetnosti, kakšna je vloga uličnih 

umetnikov v izobraževanju o ulični ume-

tnosti zunaj univerze in kakšno vlogo 

imajo v izobraževanju uličnih umetno-

sti festivali na tem področju. Vprašanje 

izobraževalnega procesa ulične umetno-

sti zahteva tudi opredelitev strokovne-

ga znanja, ki se ga mora ulični umetnik 

izučiti, glede na to, da je njegovo podro-

čje znanja zelo široko (mnogokrat ulični 

umetnik ni samo tisti, ki zna spretno iz-

vajati določeno »telesno veščino«, tem-

več je tudi umetniški producent, tehnik, 

scenarist, dramaturg, kostumograf in 

podobno). Pri tem pa se postavlja vpra-

šanje, koliko je pomembno, da se ulični 

umetnik izobrazi na teoretskem podro-

čju, in predvsem, koliko na praktičnem. 

Glavni cilj konferenčnega srečanja 

je bil raziskovati izobraževalni proces 

skozi prakso ter poskušati redefi nirati 

obstoječi pogled na formalno izobraže-

vanje. Da se ulični umetnik profesio-

nalno izobrazi na svojem področju, po-

trebuje veliko prakse. V prakso pa naj bi 

bilo vključeno tako treniranje fi zičnih 

spretnosti oziroma ozaveščanje lastne-

ga telesa kot tudi ozaveščanje javnega 

prostora in razvoj spretnosti redefi ni-

ranja javnega prostora. Izobraževanje 

skozi prakso naj bi vsebovalo tako izde-

lavo umetnikove lastne ulične predsta-

ve kot tudi možnost raziskovanja svo-

jega področja prek vodenja delavnic. In 

nenazadnje je izobraževanje skozi pra-

kso tudi kritično ovrednotenje lastnega 

umetniškega dela prek diskusije z dru-

gimi umetniki (ne samo uličnimi, tem-

več tudi umetniki s širšega področja), 

producenti in omenjenimi teoretskimi 

raziskovalci, s čimer se smisel in cilj 

ulične umetnosti širita in poglabljata.

Letališče v St. Peterburgu. Pol štirih zjutraj. Zaspani potniki se pomikajo mimo 

mrkih ruskih carinikov. Med potniki je čudna gruča: smešno oblečeni moški

in ženska s črnimi poslovnimi kovčki v rokah. Takoj so bili sumljivi. 

»Kje imate pištolo?« je vprašal carinik. 

»Tukaj,« so rekli in jo povlekli iz kovčka. 

Carinik je zmagoslavno zakrilil z rokami: »Kriminalci!« 

Pol ure pregovarjanja in pojasnjevanja: »No, dobro, pojdite, 

ampak naslednjič ...« 

Pomaknili so se do čekinga. 

»Ne, ne morete na letalo.« 

»Zakaj?« 

»Preveč prtljage.« 

S seboj so nosili zložljive lestve in aluminijaste bale. Devet čudnih ljudi 

se zgrne okoli uradnika in mu začne dopovedovati, da so s tem istim 

tovorom že prileteli in da imajo vse papirje, da lahko letijo z njim vred. 

»Ne!« 

»Ok, poglejte v računalnik, da smo prišli z vašim letalom.« 

»Ne, niste, med vami ni nobene Ane Monro.« 

Ploskanje! Ana Monro je pri svojih skoraj osemnajstih letih končno postala gospa 

z lastno letalsko vozovnico! 

Tisti čudni možici na sanktpeterburškem letališču so bili: Andrej Rozman - Roza, 

Goro Osojnik, Žiga Saksida, Borut Cajnko, Primož Ekart, Breda Krumpak, Janez 

Habič - Johnny, Matjaž Ocvirk in Drago Milinovič. Člani Gledališča Ane Monro. 

Gospa Ana je izmišljena oseba. Pištola je bila gledališki rekvizit.
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