
PROGRAM ANE MRAZ 2011
PONEDELJEK, 26. 12.

Parada Cirkus Kansky & The Beast (parada) 25'
Daniel Warr, Nemčija: Moj stric grbavec (ulična predstava) 40'

Eva Škofič Maurer: Dama v belem (klovnada) 20'
Scuola Helikos, Italija: Upsala! (gledališče mask) 15'

Niavke (2x gibalna intervencija) 15'
Jurij Konjar (plesna intervencija) 15'

TOREK, 27. 12.
Scuola Helikos, Italija: Upsala! (gledališče mask) 15'

Trio Amore: Oh, ne! ( burleska) 15'
Daniel Warr, Nemčija: Moj stric grbavec (ulična predstava) 40'

Mikromuvment: The Shaman and the Shadow (gibalna predstava) 30'
Karmelca an Bepina (lutke) 10'

SREDA, 28. 12.
Niavke (2x gibalna intervencija) 15'

Urška Ličef: Čas (ulična predstava) 30'
Daniel Warr, Nemčija: Moj stric grbavec (ulična predstava) 40'

Scuola Helikos, Italija: Upsala! (gledališče mask) 15'
Altera (ognjaža) 20'

ČETRTEK, 29. 12.
Urška Ličef: Čas (ulična predstava) 20'

Trije težki: Ujetost (gledališko-gibalna predstava) 15'
Scuola Helikos, Italija: Upsala! (gledališče mask) 15'

Trio Amore: Oh, ne! (burleska) 15'
Mikromuvment: The Shaman and the Shadow (gibalna predstava) 30'

Altera (ognjaža) 15'

PETEK, 30. 12.
Karmelca an Bepina (lutke) 10'

Trije težki: Ujetost (gledališko-gibalna predstava) 15'
Živi oglasi (2x gverilska akcija + snemanje) 10'

Bimbo teater: Konec (ulična predstava) 35'
Altera (ognjaža) 20'

Karmelca an Bepina častita vino (lutke) 15'

V primeru slabega vremena bodo predstave pod Plečnikovimi arkadami zraven kavarne Karantanija.

ANA MRAZ
MEDNARODNI FESTIVAL ULIČNEGA
GLEDALIŠČA NA MOSTU
Ljubljana, Mesarski most
od 26. do 30. decembra med 19. in 21. uro

ŠT. XII, ZIMSKA KOLEKCIJA ČASOPIS ZA ULIČNO UMETNOST

Leto 2011 se izteka in to je ponavadi čas, ki ga
namenimo pregledu doseženega in kovanju načrtov
za naprej. Gotovo je bilo iztekajoče se leto za Gleda-
lišče Ane Monro zelo uspešno. Osebno se me je naj-
bolj dotaknila skoraj tritedenska turneja po Kolum-
biji, ki mi je spet dala veliko veselja in vere v ulično
gledališče, ki sem ju v zadnjem času kar malo izgu-
bljal. 

Po deževnem in malce kumrnem začetku s plesno
Prešerno Ano: Go out & dance! spomladi je bilo festi-
valsko nadaljevanje odlično. Ana Desetnica je bila
zelo uspešna in novi prostori, ki smo jih predstavili
javnosti, so se izkazali kot zelo dobri. Sam program
pa je izpadel celo bolje, kot sem pričakoval, in na-
sploh je bil festival fajn. Ne samo v Ljubljani, tudi
drugje je bil odziv odličen. Živa dvorišča so ljudje v
Mariboru sprejeli za svoja in upam, da se je Ana De-
setnica vrnila v Novo Gorico za stalno. Tretjega de-
cembra pa so v Cerknem na ogled postavili razstavo
fotografij z Ale, kot se pridruženi festival imenuje.
Ker poteka v istem času kot Desetnica, ga tedaj ne
morem obiskati, so mi pa zdaj fotke pričarale vtise.
Pozitivne, in kaže, da tudi tam občinstvo ulično gle-
dališče začenja jemati za svoje. Prešerna Ana ob Gra-
daščici pa je bila sploh kot sprehod skozi pravljico ob
reki. 

In če vsemu temu skupaj dodam Šuglo in naše
mednarodne aktivnosti, se zdi, kot da je bilo leto
2011 za dejavnost Gledališča Ane Monro pomembno
in morebiti celo prelomno. Upam, da nam bo zasno-
vano v naslednjih letih tudi uspelo izvesti in da bomo
našim in tujim umetnikom in gledalcem omogočili še
veliko užitkov v medsebojnih srečanjih.

Iskreno hvala vsem, ki ste sodelovali z nami, nam
pomagali in nam omogočili tako dobro leto.

Kot vedno pa sledi vabilo: med 26. in 30. decem-
brom se nam vsak dan med 19. in 21. uro pridružite
na Mesarskem mostu v Ljubljani, kjer vas pričakuje
Ana Mraz, festival gledališča na mostu. Dvajsetega
januarja pa bomo na ulice postavili novo premiero –
naš izbor iz del francoskega komediografa Moliera, ki
nastaja v sodelovanju z Jean-Lucom Prevostom,
umetnikom iz Pariza. Morebiti se ga spomnite z lan-
ske Ane Desetnice. Bil je eden od Konjenikov skupine
Les Goulus.

Pa na zdravje in veliko uspeha in sreče v prihaja-
jočem letu zmaja!

UVODNIK:
Piše: Goro Osojnik, vodja Gledališča Ane Monro

December je mesec, ko imamo običajno več
časa in razlogov za veselje in praznovanja. Za-
čutimo potrebo po druženju, obdarovanju in
vsi v veselem pričakovanju novega po malem
delamo obračune s starim. 

Na neki simbolni ravni temu duhu sledi
tudi predlog letošnjega uličnega programa na
Mesarskem mostu, ki ga v sodelovanju s Turiz-
mom Ljubljana pripravlja Gledališče Ane
Monro. 

Nov prostor – novi izvajalci. Pri Gledališču
Ane Monro smo se zato letos odločili, da pozo-
vemo mlado in mlajšo generacijo gledališčni-
kov, da nam posredujejo svoje predloge za to,
kaj bi tokrat »ušpičili« na Mesarskem mostu
pred novim letom.

Predlogov ni manjkalo in bili so zelo razno-
vrstni – žonglerski, gibalni, akrobatski, klov-
novski, improvizatorski ... Zato smo se odločili,
da večino programa prepustimo njim, mladim
slovenskim uličnim ustvarjalcem. Imena letoš-

njih nastopajočih so: Cirkus Kansky & The
Beast, Daneil Warr (NEM), Eva Škofič Maurer,
Scuola Helikos (ITA), Duet Niavke, Jurij Ko-
njar, Trio Amore, Mikromuvment, Karmelca an
Bepina, Urška Ličef, Altera, Trije težki in
Bimbo teater.

Vsak večer bo med 19. in 21. uro en daljši
nastop, dolg med 30 in 40 minut, ki ga bodo
spremljale krajše točke in intervencije ter tako
zagotovile potrebno dinamiko dogajanja, saj se
je tudi lani pokazalo, da je vrsta krajših nasto-
pov in točk za občinstvo bolj zanimiva in ga na
mostu zadrži dalj časa. Kot se za prednovoletni
čas spodobi, pa bo tudi nekaj atraktivnih na-
stopov z ognjem.

Gledališče Ane Monro se zahvaljuje vsem sodelavcem, podpornikom, pokroviteljem in obiskovalcem naših dogodkov za pomoč pri oblikovnju še enega pestrega leta na ulici!

Ostanite prijatelji uličnega gledališča tudi v prihodnje! Srečno in uspešno v letu 2012 vam želi ekipa Gledališča Ane Monro!



Združujemo izkušnje, znanje in potenciale z gledališkega in marketinškega področja.

Ponujamo priložnost za zagotovljeno odzivno oglaševanje v živo pred že zbrano množico, neposredno pred predstavami.

Na voljo imamo toliko idej za promocijo, kot je produktov na svetu. In še več.

Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov marjeta.anamonro@gmail.com ali nas pokličite po telefonu na številko 051/315-240.

P.S. Sporočilo posredujete naprej!

PREDSTAVLJA SE NOVA GENERACIJA ŠUGLE
Piše: Tea Vidmar, vajenka pedagoške voditeljice Šugle

Zlatko Kaučič
meni, da čeprav je
tokrat skupina
precej majhna,
ima ravno zaradi
tega tudi svoje
prednosti. Šuglarji
se med seboj po-
slušajo, skupaj odkrivajo nove zvokovne zmožno-
sti in poglobljeno razvijajo percepcijo zvoka in rit-
mike. Kljub raznolikosti v glasbenih izkušnjah po-
sameznikov skuša Kaučič med uro motivirati vsa-
kega z uporabo različnih ne-inštrumentov (na pri-
mer stolov), z uporabo telesa za proizvajanje ritma
ter z uporabo besed in prostora pri raziskovanju
različnih dimenzij zvoka. Prvi pogoj pri ustvarja-
nju je skupno dihanje, čutenje drug drugega, da
lahko kot skupina uživajo v valovanju tonov in
idej. Na njegovi zadnji učni uri bodo imeli javni,
približno dvajsetminutni koncertič, na katerem
bodo znotraj skupne dinamike skupine do izraza
prišli tudi posamezniki in njihove individualne
kvalitete.

Branko Završan
»Letošnji prvi

letnik je, kot vse
kaže, složen v svoji
odločitvi in afini-
teti do ustvarjanja
nekakšnega gleda-
lišča. Osebnostno
je skupina raznorodna, kar je seveda neizogibno in
dobrodošlo. Še bolj dobrodošel je posameznikov
občutek za skupino, skupno ustvarjanje, na tre-
nutke še plaho, a z dokaj pretanjenim občutkom za
drugega. Precej smelo stopamo v skupno poetsko
bazo.

Če je vprašanje, kaj jim najbolj manjka, je to se-
veda točnost. Boli me, ko vidim, koliko prestižnega
časa, ki je namenjen kreaciji, spoznavanju novega,
preverjanju starega, brskanja po notranjosti, da se
plaha ali pa vseveda prikrade na plan, ali udomače-
vanju zunanjih fenomenov, da bodo skupaj kulmi-
nirali v gledališki drobec, edinstven in neponovljiv,
gre v nič. In to je virus skupin. Tudi če zamuja
samo eden, to plača cela skupina. Vem, da zdaj
brenkam na strune krivde, a žal je to dejstvo. No,
in že govorim o našem delu. Za zdaj se spozna-
vamo z analizo giba in ekspresijo telesa. Z njegovo
iluzijo v prostoru, témi in karakterju. Raziskujemo
tišino pred besedo, besedo brez tišine. Stopamo na
polje naracije. Vse bolj neverbalne. Gremo!«

Z oktobrom se je na Šugli začela izobraževati že
tretja generacija mladih, ki jih zanima ulično gleda-
lišče. V času druge generacije Šugle je pedagoška vo-
diteljica Urška Ličef spremljala učni proces šuglar-
jev. Odkrila je nekatere prednosti in pomanjkljivosti
imenovanega programa. Z ravnateljem Gorom Osoj-
nikom sta zato za tretjo generacijo pripravila novo-
sti in dopolnila kurikulum. Novi šuglarji se tokrat
srečujejo dvakrat na teden in skozi vse leto obisku-
jejo kontinuirane ure zgodovine uličnega gledališča
z igralcem Gorom Osojnikom, ure igre in vsega, kar
spada zraven, z Branetom Završanom, dramskim
igralcem, scenaristom in režiserjem, ter ulične akcije
z Vido Cerkvenik Bren in Jašo Jenullom iz skupine
Kud Ljud. Slednji trije bodo tudi sodelovali pri pro-
dukciji uličnega nastopa šuglarjev na festivalu Ana
Desetnica. 

V prvem mesecu pouka so se šuglarji učili ve-
ščine bruhanja in požiranja ognja z mojstrom fakir-
skih veščin, Mefistom. Za sabo imajo petdnevne in-
tenzivne delavnice žongliranja s francoskim žon-
glerjem Vincentom de Lavenerjem, mesec akroba-
cije z mlado umetnico Katjušo Kovačič ter ure ritma
in glasbe z Zlatkom Kaučičem, džez tolkalcem in av-
torjem evropske sodobne improvizirane glasbe. V
novem letu jih bo improligaš Juš Milčinski učil im-
provizacije, Nataša in Ravil Sultanov bosta posredo-
vala svoje klovnovske veščine, pri plesalki in koreo-
grafinji Viti Osojnik pa bodo šuglarji razvijali gib.

Moduli se med seboj prepletajo in se navezujejo
drug na drugega, zato je učni proces povezan. 

V novembru so imeli šuglarji prvo uro ulične ak-
cije. Vida in Jaša sta jih po začetnem ogrevanju v
dvorani Tabor odpeljala pred center Ledino, kjer so
izvedli »Človeško mašino«. Okolje je bilo dokaj pra-
zno in mirno, kar je šuglarjem omogočalo varno za-
vetje za prvo akcijo na ulici. Naslednjo akcijo so iz-
vedli še znotraj centra Ledine. Po koncu vaje so si
želeli, da bi še kar nadaljevali ulične akcije ter jih
preselili na Prešernov trg. Zala, ena izmed šuglark,
je na vprašanje občutka ob prvi akciji na ulici rekla:
»Pravzaprav ni nič nenavadnega iti na ulico in se
igrati. Spomnimo se vseh ristancev, ki smo jih kot
otroci narisali s kredo, opeko ali koščkom apnenca.
In kolikokrat smo pozvali: Gremo se zemljo krast!
ali pa Kdo je za med dvema (ognjema)?!«

Prihodnjo ulično akcijo bodo šuglarji izvedli na
festivalu Ana Mraz. Njihov prvi javni nastop bo v
obliki kratke intervencije, ki jo bosta vodila Jaša in
Vida. V pričujočem članku vam v obliki vizitk pred-
stavljamo šuglarje tretje generacije, na decembr-
skem festivalu pa vam bodo v živo pokazali svoja ra-
zigranost in znanje, ki se poglabljata na urah Šugle.

»ŽIVI OGLASI«

OGLAŠEVANJE NA FESTIVALIH

3.
Kristina Pobalina
25 let, zakrita opazovalka

Mogoče je moja skrita želja, da bi bila Pika Nogavička …
vsekakor pa mi je v navdih, da se domišljija prebudi in
udejanji, da se postavim na glavo in pogledam svet iz
druge perspektive, za prisotnost in iskrenost, nagajivost
in pogum, za čajanko na drevesu in smeh na ves glas.
Nekaj podobnega, kot kadar na ulici pogledaš neznanca
v oči in se pogled ne odmakne, ampak prelije v nasmeh,
ki polepša megleno jutro.

4.
DeLaJDaShoW

21 let

Brez barv ni življenja. Nič ni samo črno in belo. Cel svet
je mavrica. Mavrica pisanih ljudi. Vidiš jih na ulici,
vidiš, kako so lepi in kako popolne so njihove vloge na
igrišču sveta. Vse je samo velik oder. Zato mi je izziv
preizkusiti različne vloge. Biti vesel in biti žalosten, biti
igralec za igralce. Ulica gledališč – gledališče na ulici.

7.
Zala Peršin
26 let, absolventka arhitekture,
večni otrok

Posedujem močan občutek po dobrem. Biti dober. Rada
imam vse dobre stvari in dobre duhove. Rada vidim,
da smo ženske zaveznice. Zanimam se za gradnjo iz
naravnih materialov, nekoč bodem živela v čarobni
hiški sredi gozda. Dokler pa sem v mestu, želim biti
»šuglarsko« vodena in želim prisostvovati radostnim
uličnim vragolijam ... srečnomirnozdravo.

5.
Andreja Pahor
23 let, študentka kulturologije

Neskončnost odra in fluidnost občinstva, ulične akcije
in igra, akrobatika, žongliranje ter požiranje ognja ...
To in še več je del ulične umetnosti, ki popestri sivo
mesto in dolgočasen ritem dneva ... in TO je tudi tisto,
kar Šugla ponuja vsakemu izmed nas.

6.

... nebo, bo! bo!, levo, desno, Zvezdana, milijon, koraki,
veselje, izložba, kaj se ti grejo?, ooo popusti, 26 let,
pogej pogej, otroci, resnica, odrasli, reakcija, vsebar-
vni, ignoranca, samozaposlena v kulturi – perfor-
merka, začudenje, budale, genijalci, pa ne že spet, 50
centov, lučke, turisti, I love Ljubljana, kuhano vino,
smeh, odnos, neskončnost ...

1.
Žan Ivanjko
25 let, vzgojitelj otrok

Ulična umetnost predstavlja direkten kontakt s pu-
bliko in s tem neomejene možnosti izražanja sebe, pro-
stora, situacije. Šugla ponuja smernice tega.

2.
Nina Jereb

29 let, didaktik fizike, večni sanjač

Obožujem trenutke, ko se v vsakdanje pritihotapi
nekaj, kar nas pocuka za rokav in nam reče: »Hej,
gremo se igrat, nehajmo se jemati tako strašansko
zares!« Zanimajo me preproste stvari, kot je recimo
opazovanje ritma mesta in iskanje, kaj lahko naredim,
da prostor oživi – zame in za druge ljudi.



INVAZIJE 2011
Piše: David Kraševec, član odprave Invazij

Čepimo v krošnji velikega drevesa nekje v predmestju Ber-
lina. V roza kostumih, popolnoma pobarvani v roza. In v
likih, seveda. Vedno v likih, od trenutka, ko se pobarvamo, pa
vse dokler ne stopimo pod tuš v garderobi. A tokrat do garde-
robe ne moremo priti, ker je Imre, naš novi vesoljski vajenec,
izgubil ključe in je drevo za izmučene »nezemljane« v tem tre-
nutku še najboljše skrivališče. Pred kratkim smo končali Inva-
zijo na Alexanderplatzu in s tramvajem v zadnjem trenutku
pobegnili pred (pre)razgretimi berlinskimi najstniki ... Mimo
drevesa prikoraka na pogled resnoben mladenič, slušalke v
ušesih, zatopljen v svoje misli. Nenadoma se ustavi, pogleda
navzgor, nekaj trenutkov je popolnoma zmeden, potem pa se
mu čez obraz razleze nasmeh ... »Ich liebe Berlin!« izjavi in se
nekoliko manj zatopljeno odpravi naprej po ulici. Na drevesu
se spogledamo, maska za trenutek pade in prav po človeško se
zarežimo drug drugemu.

Invazija pa vsemu navkljub ni ulični spektakel z vesoljci,
ki so pristali na Zemlji, da bi ugajali občinstvu. Zanimajo nas
konvencije v javnem prostoru, spontane interakcije in reak-

cije občinstva na pojav drugačnosti. Predstava je vedno pre-
cejšen izziv za publiko, ki je primorana sprejeti radikalno dru-
gačnost videza, gest in vedenjskih vzorcev, s katerimi jo pre-
seneti naša vesoljska odprava. Najbrž nihče ne bi pomislil, da
s svojo drugačnostjo vesoljci lahko sprožijo prav tipično kse-
nofobičen odziv, ki pa v načeloma pozitivno razpoloženem
občinstvu hitro izgubi svoj sovražni naboj. 

Začelo se je pravzaprav na neki kavi, kjer je padla ideja o
roza vesoljcih, ampak nihče ni pomislil, da bo predstava tako
zaživela, da bomo z njo potovali po celem svetu in se spuščali
v interakcije s tako različnimi ljudmi, kot so Španci, Finci, Iz-
raelci in celo Korejci. Se sliši super? 

Saj tudi je … ampak kako preživeti vso to zmešnjavo razli-
čnih kultur in nepričakovanih odzivov, letalskih poletov, ne-
prestanih pakiranj, zgodnjih vstajanj, večnih barvanj, medse-
bojnih napetosti in dolgih odsotnosti iz tistega »realnega« ži-
vljenja v Ljubljani? In predvsem, zakaj? Težko je na kratko ra-
zložiti, mogoče pa se odgovor skriva v nadaljevanju.

Mofug ali prvi korak
Letošnje leto se za vesoljce začne na

MOFUG-u, Malem oglednem festivalu
uličnega gledališča v organizaciji Gleda-
lišča Ane Monro, kjer se slovenska uli-
čna produkcija predstavi tujim selek-
torjem. Spustimo se po februarski Čo-
povi, polni ljudi, prav peklensko je
mraz in ni mi jasno, kako Grega zdrži
celoten nastop, oblečen samo v pred-
pasnik, ki komajda pokriva le najbolj
občutljive dele. Ljudje so sicer prijetno
presenečeni, a prav po ljubljansko zadr-
žani … Z nastopom prepričamo direk-
torja festivalov v Angliji in na Nizozem-
skem. Tako je postavljena osnova za or-
ganiziranje turneje, ki potrebuje pred-
vsem nekaj trdnih začetnih točk, na ka-
terih se lahko gradi naprej. Pozimi in
spomladi trdo delamo v »pisarni« (pre-
hodni sobi v našem stanovanju) in do
maja sestavimo turnejo s 70 predsta-
vami v 17 državah.

Priprave in začetki
Sledijo šivanja novih in popravlja-

nja starih kostumov, iskanja ugodnih
poletov in kupovanja letalskih kart,
preverjanja najkrajših poti, lokacij na-
stopov, pisanja tisočih e-mailov, v kate-
rih se dogovarjamo za vse podrobnosti
naših gostovanj, in, seveda, intenzivne
vaje, na katerih nabiramo kondicijo in
se sprašujemo, kako, hudiča, nam bo
vse skupaj uspelo izpeljati ... 

Minsk v Belorusiji je najboljši
možen začetek mednarodne sezone, saj
smo si tam že z lanskimi nastopi in de-
lavnicami ustvarili bazo privržencev in
ne prihajamo kot še ena gledališka
ekipa, ampak kot stari znanci. Ulični

teater je v Belorusiji uradno prepove-
dan, javno nastopanje na ulici pa tako
rekoč disidentska dejavnost. Organiza-
torji imajo veliko dela s pridobivanjem
dovoljenj in pomirjanjem represivnih
organov. Monumentalne, a bolj prazne
ulice Minska navsezadnje brez uradne
privolitve napolnimo z nekaj sto
ljudmi, ki dobro reagirajo na roza od-
tenke. Nihče ni aretiran. Majhna
zmaga. Po našem odhodu se skupina
najbolj zagretih študentov, ki so obi-
skovali naše delavnice, odloči ustano-
viti svoj uličnogledališki kolektiv. Izme-
njujemo si posnetke vaj prek YouTuba,
v upanju, da bomo novonastalo sku-
pino nekoč gostili tudi v Ljubljani ... We
feel Belorusija :)

Skakanje po zemljevidu
Južna Koreja se zaradi globokih

kulturnih razlik izkaže za pravi izziv.
Festival je naravnost velikanski, saj se
odvija po celotnem centru Seula, ki
sicer šteje 10 milijonov prebivalcev. Že
prihod in vzpostavitev komunikacije z
organizatorji sta deležna precejšnjih za-
pletov, saj gostitelji na vsa naša vpraša-
nja in komentarje odgovarjajo z »Oh,
really?«. Pred predstavo nas opozorijo,
naj se ne zmedemo, če bodo kateri od
starejših ljudi zaradi vznemirjenosti za-
čeli jokati! Med nastopi nas gledalci v
prvih vrstah spremljajo izključno prek
svojih iPhonov, s katerimi posnamejo
vsak naš gib. Dobro se konča, povabijo
nas celo na World Expo, ki bo leta 2012
v Koreji.

Na Finskem nas na ulicah Imatre
pričaka – za razliko od množice zveda-
vih Korejcev – precej distancirano in

nekoliko negotovo finsko občinstvo. Za
pravo prebijanje ledu ni dovolj časa,
dva dneva prehitro mineta. Zvečer
vodka in klobase v neomejenih količi-
nah. 

Na jugu je občinstvo bolj sproščeno.
Italijani si želijo atrakcij in zabave, kon-
cepti in sporočila jih manj zanimajo, a
kdo bi jim zameril, saj so pripravljeni
na vsakršne interakcije. Glavna ulica
malega mesta je nabito polna. »Ma, che
fisico!«, »Kakšna postava!« poželjivo
vzklikne gospa poznih srednjih let, ko
napol goli Grega pred njo zakoraka po
ulici. V Italijo je lepo priti, dobro se jé
in spi, vsi so nasmejani in v času festi-
vala ni boljšega kot biti eden od nasto-
pajočih.

Težave s policijo
Arhangelsk, eno najsevernejših ru-

skih mest. Vodka, bele noči in občin-
stvo, lačno novih impulzov … In še en-
krat vodka! Na hotelskih oknih ni zaves
in zaradi neskončnega dne vsi posta-
nemo malo blodnjavi. Fizični napor na-
stopanja in nazdravljanje po zaključkih
predstav nas spravita v pravi ritem.
Majhen incident zagrešimo, ko med
predstavo – na spomeniku drugi sveto-
vni vojni – izvedemo krajšo koreogra-
fijo, ki razburi varuhe mestne morale.
Invazija gre dalje, vendar smo s tem ne-
hote pritegnili pozornost policije. Ob
čakanju na zadnjo predstavo, že vsi po-
barvani in tik pred izhodom, skozi
okence v garderobi opazimo policijske
kombije, iz katerih poskačejo nemški
ovčarji. Možje v modrem organizatorju
zagrozijo, da bodo prisilno razgnali ob-
činstvo, ki se je že zbralo na lokaciji. Di-
rektor festivala pa se ne pusti ustraho-
vati: »Naredite to, kar mislite, da je
prav,« reče, in res, gremo na ulico ... Po-
licija se umakne tisočglavi množici gle-
dalcev. Nič hudega sluteča ulična sve-
tilka pade pod pritiskom radovednih
Rusov, ki iščejo boljšo gledalsko pozi-
cijo, sicer predstava mine brez večjih
incidentov.

Pivo za devet evrov
S kombinacijo avtomobilov, vlakov

in letal se nekako le prebijemo na Nor-
veško, kjer nastopamo ob Leu Bassiju
in Adrianu Schvarzsteinu, legendah
provokativnega gledališča. Disciplini-
rana in na redko posejano občinstvo je
kar trd oreh za vesoljce, saj je težko
ugotoviti, kako daleč lahko gremo v in-
terakcijah z ljudmi. Norvežani verja-
mejo v red in pravila, in ko jih nekaj za-
mažemo z roza barvo – račune iz čistil-
nice mirno pošljejo festivalu. Po zadnji
predstavi se usedemo v bar. K nam pri-
stopi lastnica bara in v angleščini
vpraša nekako takole: »A ste vi mogoče
tisti ta roza?« Malo negotovo se spogle-
damo, saj ne vemo, ali nam bodo zara-
čunali še kakšno škodo … Čez nekaj
minut pred nami stoji deset velikih piv
»na račun hiše«, kar je glede na norve-
ške cene prvovrstno presenečenje.

Vmes se vrnemo domov in na pova-
bilo Gledališča Ane Monro nastopimo
na mariborskem Lentu. Ponovno se po-
kaže, da je mariborsko občinstvo pravi-
loma nekoliko bolj sproščeno od lju-
bljanskega. Kmalu pa prek Poljske in
Nemčije že šibamo proti Švedski. Z
dvema avtoma, ki že dolgo nista v naj-
boljšem stanju … Ampak zdržita. No,
skoraj … Na liniji Malmö–København
Alina v dizelski avto natoči bencin in
samo zaradi velikodušne pomoči naših

skandinavskih prijateljev (hvala, Re-
beka) nam uspe ta kiks odpraviti brez
večjih posledic …

Spet policija
V Stockholmu nas obiščeta polici-

sta. Obiskovalka je po prvi Invaziji pri-
javila nadlegovanje, zato iščejo enega
izmed nastopajočih. Ko ju vprašamo za
opis, povesta, da je bil osumljenec roza
barve. V garderobi smo seveda vsi roza
in po krajši debati delegiramo Grego za
dežurnega krivca in ga pošljemo na za-
slišanje … Prijava je kasneje uma-
knjena, nas pa zato na vseh naslednjih
izvedbah spremljajo policisti v civilu.

Po Danski in Nizozemski pridemo v
Belgijo že precej izmučeni, in ko posku-
šamo govoriti z umetniškim vodjo fe-
stivala, nam povejo, da danes ne bo
utegnil, ker ima dve poroki … Prosim?
Eno bi še razumeli, ampak ... izkaže se,
da je umetniški vodja tudi župan tega
malega mesta in se ne bo poročil, tem-
več poroča druge. Na prvi predstavi
ugotovimo, da smo se znašli na festi-
valu »piva in cvetja«, stisnjeni na eno
samo ulico, namenjeno »ulični produk-
ciji« … To nam ni všeč, ampak se ne
predamo in sledimo prepričanju, da se
vsebinski stik vesoljcev z nezemljani
lahko zgodi tudi pod šotorom za toče-
nje piva, kar se nam vsaj v Belgiji tudi
potrdi.

Blizkrieg 
Prizorišča se počasi začenjajo spa-

jati v eno samo vihravo ofenzivo. Škot-
ska, Španija, Sardinija, Sežana, Av-

strija, Ajdovščina, Izrael? Ko se zjutraj
zbudimo, včasih potrebujemo minuto
ali dve, da ugotovimo, v kateri državi
pravzaprav smo ... Imena organizator-
jev, načrti za predstave, valute in anek-
dote se začenjajo mešati. Jaša popije po
tri do štiri energetske pijače na dan, vsi
kadimo kot Turki in odločimo se, da
bomo naslednje leto za sponzorstvo za-
prosili Red Bull in tobačno industrijo.
Se mogoče kažejo prvi znaki skupinske
psihoze?

Konec sezone?
Oktobra končno zaključimo po-

letno sezono, veselimo se zasluženega
počitka in zimskega spanja. Zaključna
bilanca: en zvit gleženj, en zlomljen ko-
molec, precej načeto koleno, odpisan
avto, rahlo načeti živci in polne glave
vtisov ... par sto novih prijateljev na Fa-
cebooku in nekaj neponovljivih trenu-
tkov, ki si jih bomo po vsej verjetnosti
zapomnili do konca življenja. Vsekakor
pa bomo potrebovali vsaj pol leta, da si
nekoliko uredimo misli in izvedemo
kakšno bolj objektivno evalvacijo.

Potem zazvoni telefon ... Michelle
bi rada organizirala novoletno Invazijo
na Sardiniji. Spogledamo se.
Hmmmmm ... Toliko o zimskem spa-
nju. Kmalu potem nas kontaktirajo še
Belorusi za marec in se pojavi Iran fe-
bruarja pa Avstralija v aprilu in pa se-
veda Koreja začetek maja. Ugotovimo,
da bo treba redefinirati naše pojmova-
nje besede sezona ... 

Aurillac, Francija foto: Katarina Zalar

Seul, Južna Koreja

Arkhangelsk, Rusija foto: Alexander Labutin

Girovagando, Italija foto: Giulia Mameli)
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GLEDALIŠČE ANE MONRO
PODPIRAJO:

16. decembra je Turizem Ljubljana v sodelovanju s KD Gledališče –
Enigma Ustvarjanja v okviru decembrskih prireditev odprl posebno
prizorišče za najmlajše – Pravljično mesto v parku Zvezda. Vse do 30.
decembra bo tam med 10. in 13. uro ter 15. in 19. uro potekal pester
program za otroke. V njem si bodo otroci lahko vsak dan ogledali lu-
tkovno predstavo, poleg tega pa:
- tekmovali v streljanju s fračo, metanju krogcev ali pa z lokom po-

skusili zadeti tarčo,
- nastopili v zmajevi votlini in pokazali, kaj znajo,
- izdelovali prave naprstne lutke,
- se v galeriji lutk seznanili s tem, kaj vse je potrebno, da nastane

knjiga o lutkah,
- se sprehodili po deželi palčkov in čudežnem vrtu ter med listi naj-

večje lesene otroške slikanice s pesmicami spoznali štiri letne čase,
- poslušali otroške pesmice,
- pozvonili z zvončkom dobrih želja, da se jim bodo v novem letu iz-

polnile vse skrite želje
- in vsak večer tudi skupaj z Božičkom ali dedkom Mrazom zapeli!

KJE BOSTE SILVESTROVALI?

Turizem Ljubljana je pripravil prehod v novo leto za vse okuse:

Kongresni trg (21.00)
Novi Fosili, Jan Plestenjak, Čuki

Mestni trg (21.00)
Anika Horvat z Bendom, Time to Time, Nina Pušlar s skupino

Pogačarjev trg (21.00)
Poljanški, Krila in lumparija, Veseli Begunjčani, Peter Vode

Trg francoske revolucije (21.00)
The Canyon Observer, Negligence, Pankrti, Niet, The Toasters

Turizem Ljubljana predstavlja PRAVLJIČNO MESTO
Park Zvezda, od 16. do 30. decembra 2011 (od 10.00 do 13.00 in od 15.00 do 19.00)

NASTOPAJOČI NA LETOŠNJI ANI MRAZ

CIRKUS KANSKY & THE BEAST
parada
Cirkus Kansky v sodelovanju z zasedbo
The Beast v zadnjih letih različnih inter-
vencijskih akcij v obliki parad pravza-
prav oblikuje nov tip uličnega gleda-
lišča. Tokrat vam bo 11-članska zasedba
artistov zelo različnih veščin okoli Me-
sarskega mostu predstavila nečloveške,
živalske podobe in gibanje, ki bo teme-
ljilo na estetiki grdega oz. bolje rečeno
nenavadnega. Vse ob glasbeni sprem-
ljavi v živo.

DANIEL WARR:
MOJ STRIC GRBAVEC
ulična predstava
Nastop Daniela Warra bo pravi variete
norega in odštekanega – njegov stric
grbavec, prefinjeni klovn, se bo dotaknil
situacijske komike, pantomime, impro-
vizacijske zmede in ekscentrične upo-
rabe nenavadnih pripomočkov. Vseka-
kor veseloigra, ki je ne smete zamuditi! 

EVA ŠKOFIČ MAURER:
DAMA V BELEM
klovnada
Sredi zimske Ljubljane se na Mesar-
skem mostu pojavi dama v belem. Nav-
dušena nad nočjo, lučkami, celo nad
reko, bo skupaj z gledalci pričarala naj-
bolj romantično vzdušje. Odpela bo naj-
lepšo ljubezensko pesem vseh časov. A
vendar brez posebnih učinkov, kavalir-
jev in vzdignjenih vžigalnikov ne bo šlo. 

SCUOLA HELIKOS:
UPSALA!
gledališče mask
Ulična predstava Upsala! je kratka štu-
dija na temo prijateljstva in ljubezni
med dvema, ki sta si popolnoma razli-
čna in si želita popolnoma različnih
stvari. Predstava je rezultat intenzivne
študije na področju celih gledaliških
mask, ki je potekala na mednarodni šoli
fizičnega gledališča HELIKOS v Firen-
cah. Mentor študije mask in igre mask
je bil Giovanni Fusetti, mojster mask pa
Matteo Destro. Avtorja in igralca: Ju-
stin Durel in Alenka Marinič.

NIAVKE
gibalna intervencija
Kaj vse se ti lahko zgodi, ko nos vtikaš v
vsak skriti kot. Neomejena radovednost
žene gibki bitji od dogodivščine do do-
godivščine, od robnika do okenske po-
lice, od mostu do nabrežja. Mimoidoči,
pozor – vaš sprehajalni prostor bo v
času Ane Mraz poln novih nenavdnih
elementov. Duet Niavke sestavljata
mladi ulični umetnici, Katjuša Kovačič
in Manca Uršič. 

JURIJ KONJAR
plesna intervencija
Juri Konjar je priznani plesalec, ki ima
poseben dar. S svojo energijo vas bo
prepričal, da je ples v hladnih zimskih
nočeh najbolj običajno in naravno giba-
nje telesa. Pridružite se mu!

TRIO AMORE:
OH, NE!
burleska
Nemi film s platna na Ano Mraz –
zgodba je postavljena v aristokratsko
stanovanje g. in ge. Florjančič. G. Metod
Florjančič redno pije in se rad spogle-
duje z mlado hišno pomočnico Jelko.
Vsi trije živijo srečno življenje, dokler …
khhhrhhrrhh …

MIKROMUVMENT:
THE SHAMAN AND THE SHADOW
gibalna predstava
Zgodbica govori o šamanskem obredu
umetnosti, ki se dogaja na križišču – na
mostu med dvema svetovoma. Iz črne
luknje neizoblikovane forme, v kateri
plešejo sence, šamani s svojo melodijo
izvabijo Oskarja (smrt). Ples smrti vodi
v novo življenje, v katerem senca in
šaman lahko zaigrata skupaj.

KARMELCA AN BEPINA
lutke
Vabljeni v svet dveh ročnih lutk, radoži-
vih in zagrizenih branjevk iz Primorske,
ki z vami delita vse mogoče zgodbe!

URŠKA LIČEF:
ČAS
ulična predstava
Ulična predstava govori o iskanju izgu-
bljenega časa. Glavni lik se v nekem tre-
nutku zave, da mu je čas ušel. V svojem
neumornem beganju skupaj z občin-
stvom išče rešitve za pridobitev močno
potrebnega časa. V igri je izpostavljena
aktualna problematika, s katero se sre-
čujemo vsak dan – pomanjkanje časa za
sprostitev, za družino in prijatelje, brez-
ciljno hitenje iz dneva v dan.

ALTERA
ognjaža
Na letošnji Ani Plameniti ste lahko v
parku Gradaščica spremljali spektakula-
ren sežig pajkovke. Ta veličastna žival
bo tokrat prišla tudi v mesto, na Mesar-
ski most. In ker želja v decembru ne
manjka, boste tudi na Ani Mraz svojo
po sežigu katarzično poslali v nebo, v
gorečem lampijonu! 

TRIJE TEŽKI:
UJETOST
gledališko-gibalna predstava
Mladi ulični umetniki Tea Vidmar, Leon
Vidmar in Kaja Balog si v še nastajajoči
predstavi postavijo zelo zapleteno vpra-
šanje: Kakšna je svoboda v ujetosti?
Predstava, ki si jo boste lahko ogledali
na Ani Mraz, je prikaz še delovnega pro-
cesa.
Zgodba pa gre nekako takole: Otroška
želja Izabele in Antonije je bila postati
balerina. V njuni domišljiji sta to željo
uresničili. Živita v prepričanju, da sta
uspešni balerini, v resnici pa služita bo-
gatemu, vase zagledanemu gospodu
Marvelusu.

BIMBO TEATER:
KONEC
ulična predstava
Ulična predstava Konec se ukvarja z
zadnjim poglavjem v našem življenju.
Našo najtemnejšo nočno moro pred-
stavi na hudomušen način – nič hudega
sluteča gospodična kar sredi mesta do-
živi srečanje z lastnim koncem, ki pa ni
čisto tak, kot bi ga človek pričakoval …


