
V začetku letošnjega leta me je Mare Kovačič
presenetil z vabilom na predogled digitaliziranih in
novozmontiranih zgodovinskih videoposnetkov
predstav iz prvih desetih let delovanja Gledališča
Ane Monro (GAM). Poleg ogleda je obljubljal gle-
dalsko družbo akterjev na posnetkih in manjšo za-
kusko, torej prigodno prijateljsko srečanje in
druženje, od nas pa je želel in pričakoval komen-
tarje in sugestije za dokončanje novega videa, ki je
bil potem – skupaj s fotografsko dokumentacijo,
plakati in izbranimi videoposnetki GAM iz let
1982–1994 – na ogled februarja letos v KUD-u
Franceta Prešerna. 

V Maretovem ateljeju na Metelkovi se nas je
zbralo precejšnje število sodelavcev iz tistih časov,
kar je bilo že samo po sebi prijetno in zabavno, saj
sem z nekaterimi od njih na razpotjih časa izgubil
vse ali skoraj vse stike. Atelje je bil kot vedno
močno natrpan z najrazličnejšimi predmeti, a to-
krat lepo pospravljen, čeprav kljub temu pretesen.
Sredi prostora je na lesenem podstavku dominirala
miniaturna stara televizija. Izjemno mi je všeč,
kako Mare ohranja svojo brezčasnost. Kmalu smo
se posedli, kamor se je dalo, in si čez čas ogledali
videokolaž, ki ga je Mare po sloganu iz »Stripti-
zete« – prve predstave GAM – naslovil Komunizem
ali cesarstvo (Od »Rdečega žarka« do »Velikega mrho-
vinarja«). Odlično. Umetniški, nedokumentarni

dokument. Dobre pol ure adrenalina, na trenutke
bliskovita montaža, presenetljivi skoki in prehodi,
ponavljanje posnetkov, montaža kadrov naprej in
nazaj, upočasnjeni in pohitreni posnetki, origi-
nalna ali na novo dodana glasba. Video nekronolo-
ško vključuje kakšnih deset predstav GAM; vidimo
jih v vzporedni montaži več predstav, v strnjenem
prikazu poteka dogodka oz. predstave ali v mon-
taži znotraj posamezne predstave. Navdušeno smo
uživali, glasno komentirali, nekaj je bilo celo suge-
stij. Prihajali so spomini, čudenje, zadovoljstvo:
neverjetno, kaj vse je to gledališče že naredilo in
kdaj že je vse to počelo – pa še kar obstaja. 

V podnaslovu se stvar torej začne z »Rdečim
žarkom« (čeprav je vključena tudi »Striptizeta«).
Rdeči žarek je bila druga predstava GAM, narejena
za oder in ne za ulico. Uspešnica, ki je bila pri-
merna za gostovanja v tujini, saj je bilo tudi v slo-
venščini celotno besedilo posneto in predvajano
prek ozvočenja, igralci pa so kot lutke odpirali
usta. Tekst je bilo treba torej le prevesti in posneti
v ustreznem jeziku. Poleg tega so očitno vlekle tudi
napol futuristična in katastrofična zgodba, črno-
belo-rdeča scenografija in kostumografija, mehani-
čna igra in igra senc, uporaba projiciranih filmov in
diapozitivov v funkciji pripovedi zgodbe itn. Kot
integralni del predstave smo predvajali predfilm z
naslovom »Part II«, posnet s kamero Super8, ki ni
imel direktne povezave s predstavo. Vse skupaj do-
volj nenavadno, da je bilo (vsaj) zanimivo.

S to predstavo smo bili leta 1986 na prvem za-
resnem gostovanju GAM v tujini, na mednarod-
nem festivalu v La Chaud-de-Fondsu v Švici. Leto
prej smo jo sicer že igrali v Barceloni na Mediteran-
skih igrah mladih umetnikov, toda v Švico so nas
prvič samostojno povabili na gledališki festival in
na tem gostovanju smo bili prvič tudi dostojno pla-
čani. Tako smo v starem razmajanem kombiju – ki

so ga najprej popolnoma razkopali vestni švicarski
cariniki, nato pa je v neosvetljenem tunelu na av-
tocesti crknil, ker mu je zgorela električna nape-
ljava – 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«, orga-
nizatorji in osebje ter udeleženci so nas imeli radi
(resda smo vse na kosilu v veliki
jedilnici pod šotorom častili s
pristnim slovenskim šnopsom).

V Le Chaud-de-Fondsu smo
bili ves teden, igrali pa le dve
predstavi. Tako smo imeli poleg
entuziazma, ponosa, energije,
radovednosti, idej in veselja
tudi obilo časa, v mestu pa ni
bilo bogvekaj početi. Ker je imel
Mare kamero Super8 s seboj
tudi v Švici, smo v nekaj dopol-
dnevih naredili scenarij, zreži-
rali in v napol zapuščenem
hotelu Moreau, kjer smo stano-

vali, posneli kratek film noir »Črni hotel«, zgodbo
o namišljenem zločinu in iskanju krivca.

Ta film je potem padel v pozabo in se nekje iz-
gubil. V spomin mi je priplaval proti koncu tistega
večera pri Maretu, navrgla sva par besed in misli o
njem. In Mare se je potem potrudil in ga poiskal
med svojimi rečmi, raztresenimi po vseh koncih.
V tedanji grobo zmontirani obliki ga je vključil v
svojo novo videomontažo. Fajn. 

Res smo počeli vse sorte. In še kar naprej.

ŠT. V, POMLADNA KOLEKCIJA ČASOPIS ZA ULIČNO UMETNOST

UVODNIK:
SODELOVANJE
Piše: Goro Osojnik, vodja Gledališča Ane Monro

foto: Borut Krajnc / Mladina

KOMUNIZEM ALI CESARSTVO
Piše: Borut Cajnko, član Gledališča Ane Monro

V zadnjih tednih sem službeno obiskoval
razne javne ustanove – od predsednikovega
urada do Kliničnega centra. Vsem je pravza-
prav nekaj skupno – gre za stare hiše na meji
vzdrževanosti. Mariborski zapor, kjer so za-
porniki in osebje sicer zelo dobro sprejeli
impro predstavo skupine Narobov, pa je po
mojem mnenju celo muzej, saj deluje, kot da
so zadnjič vanj kaj vložili konec devetnaj-
stega stoletja.

Po drugi strani pa se, kadar me pot za-
nese v kakšnega od ministrstev, tam vse ble-
šči od obnovljenih prostorov z najnovejšo
tehnologijo varovanja. V parlamentu sicer še
nisem bil, a v spominu se vrti neki velikanski
znesek za obnovo poslanske kuhinje. Kar je
bilo očitno potrebno, saj se zdi, da je poslan-
sko delo bolj podobno kramarskemu sejmu
kot ustanovi, kjer se izvoljeni zastopniki zav-
zemajo za dobro ljudi, ki jih zastopajo. Prej
nasprotno – vsak je skregan z vsemi in se po-
teguje la za osebno korist. Za glasove se obi-
čajno baranta in kupčuje, kot je rekel eden
od prvakov opozicije, prvi minister vlade je
več na televiziji kot sem sam, ki sem komedi-
jant po poklicu, opozicija se dela, kot da s
stanjem, v katerem sta družba in dežela,
nima nič … Če se prav spomnim, so poslanci
enotni le takrat, ko je treba sprejeti kak
zakon, ki ščiti njihove lastne pravice in kori-
sti. Po domače – kompletna štala! Človek bi
si zaželel, da bi bila Slovenija vlak in bi lahko
potegnil za zasilno zavoro in rekel – tu je za
vas zadnja postaja, gospodje, in, prosim, iz-
stopite, mi pa bomo nadaljevali pot brez vas
…

A tako ne gre in prav je tako. Čas pa je,

da se ljudje malce zamislimo in nadaljujemo
življenje v medsebojnem razumevanju in do-
govarjanju. Ni nujno, da se vsi strinjamo z
vsem. A da bi vse presojali najprej skozi op-
tiko tega, h komu spada govorec, in šele
potem eventualno tega, kaj je sploh rekel, je
pa vseeno pretirano. Zavedati se moramo, da
so časi, ko so drugi odločali namesto nas, ne-
preklicno mimo in se ne moremo več ves čas
zgovarjati na nekoga drugega …

Ne mi zameriti tega dolgega uvoda, a
upam, da gre za krik enega od mnogih enako
mislečih. Seveda pa se uvod navezuje na naš
naslednji dogodek, Prešerno Ano – Go out &
dance!, ki je zadnji v prvem letnem krogu Ane
Monro. Dogodek smo namreč zasnovali v so-
delovanju vseh nastopajočih, ki na njem tudi
predstavljajo samega sebe. Torej ne gre za
klasičen nastop na festivalu, pač pa se je do-
godek sam (iz)oblikoval skozi to, kdo v njem
sodeluje in kako. Gledališče Ane Monro so-
deluje kot pobudnik in skupaj z NOMAD
Dance Academy kot koordinator dogodka;
vsi sodelujoči pa s(m)o soorganizatorji do-
godka in Prešerna Ana – Go out & dance! je
pravzaprav socvet dogodkov, ki vsi slavijo
ples v vseh mogočih pojavnih oblikah in va-
bijo, da se jim pridružite in da skupaj prosla-
vimo 29. april, svetovni dan plesa. S plesom,
gibanjem, smehom in sproščenim počutjem.
Na ulici, na prostem, v stiku drug z drugim.
Kaj naj rečem – pridružite se nam.

P.S.: Če vas zanima, kakšno povezavo
ima ime Prešerna Ana s plesom, se spomnite
na čas, ko ste gulili šolske klopi pri sloven-
ščini, na Prešerna in njegovo pesem Povodni
mož, v kateri je tudi verz »prešerna se brani

NASLEDNJA JE
13. ANA DESETNICA
Ljubljana, od 1. do 4. julija 2010

Prvi letni krog Gledališča Ane Monro se bo
sklenil med 1. in 4. julijem, ko bo na ljubljanske
ulice že 13. leto zapored prišla Ana Desetnica.
Po uspešnem krstu jesenske Ane Plamenite,
decembrske praznično razpoložene Ane Mraz
in, upamo, tudi pomladne plesno razposajene
Prešerne Ane je tu znova poletje. Štirim festi-
valskim dnevom v vroči Ljubljani bo sledilo
gostovanje na mariborskem Lentu in tudi v
drugih slovenskih krajih. Ana Desetnica bo
letos ponovno obiskala Novo Gorico, Kranj,
Celje, Vrhniko …

ZLATI OSEL GRE V IRAN
Ko je decembra leta 2007 na stopnišču pred Mestno hišo v Ljubljani prvič

javno zaživela nova predstava avtorske skupine GAM, Zlati osel, se verjetno
nihče ni zavedal razsežnosti, ki jo bo ta predelava literarne predloge Apulejevega
romana dobila v naslednjih letih. Ob številnih nastopih doma v Sloveniji so se
GAM-ovci podali še na gostovanje v nemški Frankfurt in špansko Tarrego – kjer

je Zlati osel zazvenel v an-
gleščini, nemščini in seveda
španščini. Oktobra lani je
sledil obisk festivala High
Fest v armenskem Erevanu.
Na trgu Charlesa Aznavurja
pa so Zlatega osla predsta-
vili še v armenščini. 2. maja
GAM-ovce čaka nova pot in
zahtevna jezikovna naloga –
na vrsti je farsi. Odpravljajo
se namreč v Teheran!

ZBIRAMO
STARE TRANZISTORJE

Na svetovni dan plesa želimo ljubljanske ulice in trge opremiti s starimi
tranzistorji, prek katerih boste na frekvenci 88.8 MHz, na občasni projektni
radijski postaji radioCona lahko sledili navodilom plesnih akcij. Zato na-
prošamo vse, ki imate doma kakšen samevajoč star tranzistor na
baterije (lahko tudi CD ali kasetni predvajalnik, ki sicer ne dela več,
ima pa še delujoči radijski sprejemnik), da nam ga posodite ali po-
darite … Tranzistorje bomo zbirali vse do 28. aprila na Kersnikovi 4 v pi-
sarni Gledališča Ane Monro. Če vam ga ne uspe prinesti, lahko tudi
poskrbimo za prevzem. Več informacij na www.anamonro.org oz. pri
Marjeti Zajc (marjeta.anamonro@gmail.com; 051 315 240).



Prešerna Ana - Go out & dance!
ljubljanske ulice, na svetovni dan plesa 29. aprila 2010
skupni projekt vseh nastopajočih na pobudo NOMAD Dance Academy in Gledališča Ane Monro

Spomladi, 29. aprila 2009, sta Goran Bogda-
novski in Dejan Srhoj v okviru sodelovanja z
NOMAD Dance Academy (NDA – platforma dolgo-
ročnega sodelovanja med plesalci, koreografi, me-
nedžerji, producenti, financerji in oblikovalci
kulturne politike s področja sodobnega plesa in
sodobnih uprizoritvenih umetnosti iz balkanske
regije in v njej) izvedla sočasno plesno akcijo v Lju-
bljani, Zagrebu, Beogradu, Skopju, Sarajevu in So-
fiji v počastitev svetovnega dneva plesa. V vseh
šestih mestih se je plesni akciji pridružilo več kot
2.000 ljudi. Vsak na svoj način so v skupni javni
prostor, na ulico, dali svoj gib.

Akcija Go out & dance! je naletela na odličen
odziv in letos na podlagi poslanice Julia Bocce do-
biva nove razsežnosti. Fičo Balet v sodelovanju z
ostalimi članicami NOMAD Dance Academy vabi
vse umetnike sodobnega plesa, da delijo trenutek s
kolegi po svetu in sočasno med 18. in 20. uro izve-
dejo kratke plesne akcije ali umetniška stališča v
javnem prostoru. V Ljubljani pa bomo plesali tudi z

vsemi, ki hočejo plesati po ulicah, cestah, trgih,
mostovih, javnih površinah. Ne gre za podiranje re-
korda ali česa podobnega, gre za praznik ali festival
plesa in edini namen te akcije je promocija plesa v
širši družbi. Vsi ljudje plešemo. Plešemo iz potrebe
in želje, zaradi tradicije, plešemo ob praznovanjih
in posebnih dogodkih. Plešemo, ko smo veseli ali
žalostni …  

V to globalno praznovanje plesa se bo za zače-
tek zelo lokalno vključilo tudi Gledališče Ane
Monro. Vsebinsko, lokacijsko in promocijsko bo
Gledališče Ane Monro s svojo zadnjo Ano, po-
mladno in plesno razpoloženo Prešerno Ano, tudi
zaključilo svoj letni krog delovanja. Izkušnje s ple-
som na ulici si je Ana Monro že nabirala na festivalu
Ane Desetnice, kjer je Anina plesna noč naletela na
odličen odziv. Predvsem pa Gledališče Ane Monro s

Prešerno Ano k projektu pristopa kot spodbujevalec
umetniškega ustvarjanja na ulici, saj je kot sou-
stvarjalce k sodelovanju povabilo številne slovenske
plesne ustanove, društva in zavode ter svobodne
umetnike, ki v ospredje svojega izražanja posta-
vljajo gib. Želja je, da enakovredno in aktivno vlogo
v projektu zavzamejo tudi obiskovalci, mimoidoči,
in na ulici postijo svoj gib, s tem pa proslavijo sveto-
vni dan plesa in hkrati ljubljanskim ulicam in trgom
ta dan dajo posebno podobo. Z akcijo oblikujemo
zgolj pozitivni odnos in plesno sodelovanje med ra-
zličnimi pobudniki v širšem prostoru.

EVROVIZIJSKA PLESNA AKCIJA

Kje: Tromostovje
Kdaj: od 19.00 do 20.30
Kaj: Falsh mob through Europe

Vrhunec dneva bo v večernih urah, ko vse obiskovalce vabimo, da se
nam pridružijo na Tromostovju, kjer nas bosta norveška koreografa Mattias
Carlsson in Camilla Tellefsen najprej naučila enostavne koreografije, kasneje
pa bo vse skupaj posnela norveška televizija. Posnetek bodo predvajali ob
glasbenem izboru Evrovizija, ki jo letos konec maja gosti Oslo. Gre za velik
projekt, t. i. Flash mob through Europe, ki ga bo norveška televizija pos-
nela v izbranih glavnih mestih držav udeleženk izbora za najboljšo popevko. Ko bo ob izboru naj-
boljše v areni Telenor v Oslu plesalo več kot 15.000 gledalcev, bodo sočasno zavrteli še vse te zbrane
posnetke … Globalno praznovanje plesa bo tako prišlo do izraza tudi ob tem dogodku.

Pobudniki projekta vabijo k sodelovanju ljudi prav vseh starosti, zaželena so pisana oblačila in
tisto, kar je najpomembnejše … dobra volja in želja do plesa!

»Ples je disciplina, delo, učenje,
komunikacija. Z njegovo pomočjo
prihranimo besede, ki jih nekateri
mogoče ne bi razumeli, in namesto
tega vzpostavimo vsem znani
univerzalni jezik. Ples nam nudi
zadovoljstvo, nas osvobaja in tudi
tolaži ob spoznanju, da  človeška bitja
ne moremo leteti kot ptice. Približa
nas nebeškemu, svetemu,
neskončnemu.
Je sublimna umetnost, vsakič
drugačna in tako zelo podobna
ljubezenskemu aktu, da nas ob koncu
vsake predstave pusti utripajočih src
in v pričakovanju novega srečanja.«

Poslanica ob mednarodnem dnevu plesa
2010: Julio Bocco (ARG), International
Theatre Institute ITI, Unesco

FLASHMOB je skupina ljudi, ki na javnem mestu izvede nenavadno akcijo
(npr. vsi odprejo dežnike; vsi se uležejo na tla; vsi glasno ploskajo ...). Namen
flashmoba – njegovi začetki segajo v New York – je bila sprva gola zabava. Nato
pa so se pojavile še razne druge oblike flashmoba, kot npr. smartmob, pri kate-
rem dejanja množice vsebujejo določeno sporočilo, idejno ozadje, ali pa artmob,
pri katerem množica izvede živo instalacijo – obliko umetnosti. Flashmobovci so
o dejavnosti obveščeni po e-pošti, SMS-u, Facebooku ... Poskusi flashmoba so bili
tudi v Sloveniji. (vir: sl.wikipedia.org)

V okviru Prešerne Ane – Go out & dance! bomo poskusili tudi z novo različico
flashmoba – tako, odprto. Navodila bodo javna in tudi slučajni mimoidoči so po-

vabljeni, da se pridružijo … Vodili jih bodo radioCona/Maska, Jurij Konjar, Goro Osojnik ter David
Bowers in Isolte Avila. In v imenu Evrovizije Mattias Carlsson in Camilla Tellefsen.

GO OUT & DANCE!

Goran Bogdanovski in Dejan Srhoj s Fičo Baletom
in NOMAD Dance Academy 
Kje: središče mesta
Kdaj: od 18.00 do 19.00
Kaj: umetniške intervencije v prostoru

NOMAD Dance Academy  vabi vse umetnike sodob-
nega plesa, da delijo trenutek s kolegi po svetu in sočasno
med 18. in  19. uro v središču Ljubljane izvedejo kratke plesne akcije ali umetniška stališča v javnem
prostoru, jih dokumentirajo in video (max 3 min., 50MB) do 9. maja naložijo na http://www.send-
space.com/. Obvezno dodajte god20904@gmail.com v okvir Recipient's email. Vsi videi bodo zbrani
na enem mestu in na vpogled vsem na http://www.vimeo.com/user3627537.

S to akcijo želimo promovirati sodobni ples kot odprto, povezano in sociološko pomembno
umetniško obliko ustvarjanja kot tudi omogočiti umetnikom po svetu, da se na aktiven način

povežejo in spoznajo dela in stališča kolegov po svetu. Je odprto povabilo v javni prostor vsem –
pridi in zapleši!

VITA OSOJNIK, koreografinja,
plesalka in pedagoginja

»Mana«/KD Qulenium/UMG sodobni ples
Kje: po središču mesta, akcija povezuje

ostala prizorišča
Kdaj: od 16.20 do 20.50
Kaj: manipulacija javnega prostora prek

improvizacije

Vita Osojnik, avtorica številnih celovečernih
plesnih predstav doma in v tujini, je v preteklosti
že sodelovala z Gledališčem Ane Monro. Leta 2006 je s plesno skupino Mana in glasbeno skupino
The Tide v okviru mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica pripravila improvizacij-
ski performans gibalcev in glasbenikov s predpostavko dvoma v naključnosti dogodkov v javnem
prostoru. Kot edina ženska je bila leta 2008 del plesnega ansambla v projektu Alhambra Kontejner,
ki je nastal v mednarodni koprodukciji (Slovenija, Belgija, Španija, Francija). Trenutno ustvarja nove
gibalne ulične predstave Mize-rablji, katere premiera bo prav na letošnji Ani Desetnici.

V okviru projekta Prešerna Ana – Go out and dance! je Vita Osojnik okoli sebe zbrala večje število
plesalcev, ki bodo z različnimi gibalnimi mehanizmi izkoriščali načela in pravila delovanja množice.
Javni prostor lahko ta množica manipulira in hkrati ohranja njegovo bistvo. Naključni dogodki in
sodelovanje z mimoidočimi pa poskrbijo le za novo interpretacijo tega prostora in njegove dinamike.

DRUŽABNA SCENA PREŠERNE ANE

latinskoameriški plesi, swing, salsa in standardni plesi
Kje: nad kavarno Makalonca, Cankarjevo

nabrežje in Adamič-Lundrovo nabrežje
Kdaj: od 17.00 do 19.00
Kaj: družabni večer v ritmih po vaši izbiri

Vse se je začelo z Anino plesno nočjo leta 2008, na ra-
zličnih prizoriščih po središču Ljubljane se je plesalo
pozno v noč. Druženje na ulici ob plesni glasbi po izbiri
obiskovalcev je tudi vzpodbudilo idejo, da pri Gledališču
Ane Monro našo zadnjo, spomladansko Ano posvetimo plesnemu gibu. V okviru projekta Prešerna
Ana – Go out and dance! se boste lahko tokrat v družabni sceni nad kavarno Makalonca ob Ljubljanici
pod vodstvom Saša M. Krasnova in Sare Zimic preizkušali v latinskoameriških in standardnih plesih
ter si ogledali plesne nastope parov PK Fredi pod vodstvom Andreja Škufce. Vsi ljubitelji swinga ste
vabljeni, da se s Swingarajo zabavate na Cankarjevem nabrežju. Salsoteca dance school (www.salso-
teca.si) pa na Adamič-Lundrovo nabrežje pri Plečnikovih arkadah vabi vse ljubitelje salse. 

RADIOCONA, občasna radijska postaja za sodobno umetnost

Kje: v mestu in na 88.8 MHz ter na spletu
Kdaj: 28., 29. in 30. aprila od 13.00 do 19.00
Kaj: vodenje izbranih dogodkov prek radijske frekvence,

mapiranje dogajanja, slovenska scenska glasba ter prispevki
Maskinega seminarja

V četrtek, 29. aprila, bo celoten program Prešerna Ana – Go out & dance! sle-
dila radioCona. Izbrane plesne sekvence bodo vodene prek frekvence 88.8 MHz
(Zapleši tudi ti, Preteg, Intakt, PTL, Vita Osojnik), mapirana bodo prizorišča,
poslušali boste glasbo domačih avtorjev scenske umetnosti.  V sredo, 28., in
petek, 30. aprila, pa ste vabljeni k poslušanju teoretičnih prispevkov Maskinega
seminarja Umetniška in družbena razporeditev teles: sodobne scenske umetnosti in
nemoč političnega. Več informacij na www.cona.si/radio.

RADIOCONA – ZAPLEŠI TUDI TI

Kje: v mestu in na 88.8 MHz
Kdaj: od 14.30 do 15.00
Kaj: gibalna sekvenca

Ob svetovnem dnevu plesa 29. aprila 2010 radioCona v sodelovanju z zavo-
dom Maska na izbranih lokacijah v središču Ljubljane pripravlja »plesno inter-
vencijo«, v kateri bodo udeleženci izvajali medsebojno usklajeno koreografijo,
vodeno prek radijske frekvence 88.8 MHz. Izhodišče intervencije je premislek o
gibanju teles v javnem prostoru, preprostih in nezavednih ter občasno tudi uni-
formiranih protokolih, ki določajo naša gibanja in nas medsebojno povezujejo ali
delajo različne. Vabimo vas, da se nam pridružite v četrtek, 29. aprila, na ulicah
Ljubljane in na frekvenci 88.8 MHz. Več informacij na www.cona.si/radio in na
www.maska.si.

FOURKLOR

Kje: Čopova ulica
Kdaj: od 18.15 do 18.35
Kaj: Prijatelj, postoj in poglej …

Hodim. 
Hodim po cesti. 
Moj edini kos pohištvenega nakita je stol. 
Utrujen sem.
Sedem.
Kjerkoli spustim svoj stol, je moj dom.
Moja dnevna soba.
Sedim, gledam in si mislim.
Hodijo, gledajo in si mislijo.
Opazujem in sem hkrati opazovan.
Dober dan.

www.nomaddanceacademy.org

www.iti-worldwide.org



PLESNI STUDIO INTAKT, združenje ustvarjalcev sodobnega
plesa Ljubljana

Kje: Čevljarski most in okolica
Kdaj: od 17.30 do 18.00
Kaj: Šuštarski  vrtiljak,  Lolin vrt,

Izložba s podnapisi, Nabrežje za Dame,
Impro kavarna, Dvorne  gospodične

Plesalci in plesalke Plesnega studia Intakt so po navedenih naslovih,
ki se nanašajo na določene lokacije, razvrščeni v skupine. Skupine plesalk
in plesalcev (otroci in starši, mladostniki in odrasli ljubitelji plesa) bodo
pod mentorstvom plesalcev in koreografov Jasne Knez, Igorja Svider-
skega, Špele Repar, Evin Hadžialjević in Nataše Tovirac z različnimi vse-
binami v dani situaciji gibalno posegali v prostor, v morebitni interakciji z mimoidočimi  prebivalci
mesta pa v naključju iskali ključ do ... Zvočno bodo podprti z valovi radioCone, kjer se bodo skrivala
navodila za nekatere akcije. 

Plesni studio Intakt v svojem programu sodobnega plesa kot umetnosti spodbuja ustvarjalni pri-
stop do giba in plesa že 23 let. Celoletni izobraževalni programi – otroške plesne urice, vikend delav-
nice, projektno delo, intaktintenzivi, plesne improvizacijske akcije na prostem in izobraževalni
videovečeri – ponujajo možnost spoznavanja različnih ustvarjalnih in umetniških pristopov na po-
dročju sodobnega plesa in sorodnih zvrsti, ki jih vodijo poklicni plesalci, koreografi in plesni peda-
gogi za vse starostne skupine od 4. leta dalje.

Na Ani Desetnici je Plesni studio Intakt v prejšnjih letih že večkrat sodeloval z improvizacijskimi
performansi in predstavami, nazadnje na lanski okusni Gostiji Poljane.

PLESNI TEATER LJUBLJANA

Ideja in vodstvo: Sinja Ožbolt, koreografinja,
plesalka, ustanovna članica PTL-ja
(Evin Hadžialjević, Ana Hribar, Maja Kalafatič,
Bojana Mišič, Špela Tovornik …)
Kje: pred kavarno Kiparna

(Zvezdarska ulica 1)
Kdaj: od 16.45 do 17.15
Kaj: plesni rebusi

Akcija bo izhajala iz tematsko določene
improvizacije, ki bo vodila v različne kompozicije v
prostoru Kiparnice; ves čas z reakcijskimi odnosi do mimoidočih, naključnih gledalcev ...
Pri tem je njihova ustvarjalna in problemska zasnova zastavljena v spraševanju: 

- V kakšnem razmerju so ljudje, ki plešejo – plesalci – do sveta/določenega javnega prostora/
zunanjosti/arhitekture/drugih?

- Ali so v nekem trenutku »samo« kot predmeti/premikajoči se kipi – med človekom in svetom? 
- Njihova telesa kot orodja komunikacije; do kod lahko sežejo dimenzije te njihove

komunikacije/relacije z drugimi? 
- Kaj obstaja še znotraj/zunaj oblike/vsebine? Vedno je nekaj skrito. 

Pogled na obliko/vsebino je torej vselej delen, je parcialen, je necel. In taki so tudi plesalci.
A gre za komunikacijo drugačnih form in vsebin, za vztrajanje v umetnosti; gre za resonanco v
prostoru in času.

KAZINA z Željkom Božičem

Kje: Tromostovje
Kdaj: od 18.45 do 19.00
Kaj: predogled in snemanje videa

Gledalcem se bo najprej predstavila mlada skupina plesalcev iz Kazine, ki se ravno pripra-
vlja na tekmovanje, pod vodstvom koreografa Željka Božiča. Gledalcem bodo pred nastopom
podeljeni  listki z ocenami, s katerimi bodo po nastopu lahko plesalce ocenjevali v različnih
kategorijah (nastop, skladnost, zabavnost …). Tako bodo mladi gibalci dobili neposreden
»feedback«, ki jim bo pomagal, da se še bolje pripravijo na tekmovanje. Nato bo druga skupina
iz Kazine odplesala krajšo koreografijo, gledalci pa bodo pozvani, da jo s prenosnimi telefoni
snemajo. Kakšen kader, iz katerega kota, bližnji ali daljni posnetki, statični ali dinamični … iz-
bira bo prepuščena posamezniku. Nato bodo lahko novopečeni »režiserji« svoje posnetke po-
sredovali prek »modrega zoba« neposredno v naš računalnik ali pa nam jih poslali prek spleta.
Posnetke bomo nato premešali v en skupen videozapis, ki bo objavljen na spletnem naslovu
www.kazina.si (v videogaleriji) s pripisom vseh, ki bodo prispevali kadre.

foto: Miha Matevžič

ULIČNO GLEDALIŠČE NA MOSTOVIH
V marcu je Gledališče Ane Monro v sodelovanju s popotno akademijo uličnega gledališča FAI AR' iz Mar-

seilla pripravilo tritedensko mednarodno delavnico na temo komunikacija z občinstvom. Delavnica je pote-
kala na specifičnem javnem prostoru – na mostovih. Prav ti so posebnost Ljubljane. Na razdalji 500 metrov
Ljubljanico prečkajo Čevljarski most, Lesena brv in Tromostovje. Delavnica je za študente FAI AR' štela kot
poseben modul v okviru njihovega dvoletnega izobraževanja. Pod mentorstvom Craiga Westona in Gora
Osojnika so udeleženci 17. marca ob koncu delavnice pripravili vrsto nastopov, predstav in instalacij ter
predstavili svoj pogled na povezave bregov Ljubljanice, ki jih dnevno prečka tako veliko število ljudi.  

ANDREJ TOMŠE, udeleženec delavnice
»Sem član društva Cirkokrog. Ukvarjam se predvsem z žongliranjem. Žal me ni bilo v

Sloveniji, ko so potekale prijave za ŠUGLO, zato sem seveda z veseljem izkoristil to delav-
nico. Vaje so popoldne potekale kar na ulici. Mogoče je bila to za naju z Anjo dodatna oteže-
valna okoliščina, ker gre za domače mesto. Veliko ljudi te spozna na ulici. Ampak mislim, da
sva kar uspešno premagala to oviro. Mogoče je kakšen kolega bolj debelo pogledal, ko sem
kaj kričal na ulici. Vendar moraš predvsem razmišljati, da nalogo dobro opraviš, ne moreš se
obremenjevati, z neko nenavadno situacijo, v kateri si se znašel. Osredotočen moraš biti na
izvedbo. Delavnica je bila zelo intenzivna, zahtevala je popolno koncentracijo.«

JULIE LEFEBVRE, članica akademije FAI AR', udeleženka delavnice
»Za nas je bila to sploh prva izkušnja neposredne interakcije z občinstvom v javnem pro-

storu. Ampak ljudje tukaj so neverjetni. Ljubljana je neverjetna. Ljudje tukaj zelo pozitivno
sprejemajo ustvarjanje na ulici, spoštujejo ga. Presenetilo me je tudi, kako dobro poznajo uli-
čno gledališče. Večina, ki nas je ustavila, je vedela, kdo smo in kaj delamo. Zame je bil cel
proces te delavnice neverjetna izkušnja. Ponavadi vadimo in se učimo v zaprtih prostorih.
Ustvarjamo v svojem miru, sami zase. Tokrat pa se je vse, tudi učni proces, dogajalo na očeh
javnosti. Potrebna je bila visoka zbranost, saj je bila delavnica zelo intenzivna. Za vse nas je
bila to neverjetna izkušnja, ki jo bomo zagotovo s pridom izkoristili vsak na svojem področju
pri umetniškem izražanju. Sama imam po tej delavnici še večjo željo ustvarjati na ulici.«

MATURIN GASPARINI, član akademije FAI AR', udeleženec delavnice
»To mesto je zares izjemno. Ljudje so nas sprejeli brez težav. Tudi Craig je zares odličen

pedagog. Vzel si je čas, poznal je mehanizme delovanja posameznika. Vedel je, kako nas mo-
tivirati, kako iz nas izvleči največ. Dobro je poznal tudi naše omejitve. Tudi naše napake je
sprejel. Tisto, kar mi je bilo najbolj všeč, je, da se nismo toliko osredotočali na samo igranje,
več pozornosti smo namenili temu, da znaš dobro reagirati na nastalo situacijo (act – react),
na dan impulz iz okolja. Poseben izziv so bili mostovi. Ljudje mostove prečkajo, da pridejo do
nekega cilja, kar pomeni, da so mostovi mesto večnega gibanja. Prav na gibanje smo se osre-
dotočili tudi sami.« 

ABIGAËL LORDON, članica akademije FAI AR', udeleženka delavnice 
»Delavnica je bila odlična. Po tej izkušnji lahko rečem le, da si želim, da bi bile vse delav-

nice, vsi moduli v okviru našega izobraževanja zastavljeni na takšen način. Delo na ulici, to
je tisto, kar nam je do zdaj manjkalo. Na začetku je bilo težko. Še posebno tisti dan, ko je
snežilo in smo morali delati na ulici. To so bile ekstremne razmere, ampak na neki način je
bila to neverjetna izkušnja. Interakcije z ljudmi so bile zanimive. Že dopoldne smo se v Dija-
škem domu Tabor pripravljali, ogrevali. Craig nas je dobro pripravil, preden nas je 'vrgel' na
ulico. Ljubljana je hkrati zelo primerno mesto za delo na ulici. Ljudje poznajo ulično gleda-
lišče, so prijazni in imajo radi interakcijo z ustvarjalci. Prišli so tudi policisti, ko smo iskali
Marcela, pa celo ti so bili prijazni. Mostovi so bili poseben izziv. Ampak hkrati to ni bil težak
teren. Velike zasluge za to imajo znova prijazni ljudje.«  

LAURENT DRISS, član akademije FAI AR', udeleženec delavnice
»Sam v okviru izobraževanja na akademiji FAI AR' pripravljam samostojen projekt, v

katerem predvsem želim raziskati, na kakšen način lahko ljudje z drugimi čutili, ne le prek
vida, občutijo, vidijo umetnost. Zanima me senzorialno gledališče. Ta delavnica je bila zame
zelo koristna, saj sem lahko preizkušal različne načine, kako animirati ljudi, z njimi vzposta-
viti komunikacijo. Na začetku je bilo sicer težko, ker je bilo veliko informacij. Ampak sča-
soma se človek navadi in odpre vse svoje čute, vse svoje kanale in začne celo uživati.«

ANA MONRO IN DDT
Gledališče Ane Monro že več let uspešno sodeluje z Dijaškim domom

Tabor v Ljubljani. Ne le da tu v času festivalov prijetno gostoljubje naj-
dejo ulični ustvarjalci z vseh koncev sveta, na Taboru v večnamenski
dvorani ima svoje prostore ŠUGLA, šola uličnega gledališča, ki jo je leta
2007 ustanovilo Gledališče Ane Monro. V dvorani potekajo tudi različne
uličnogledališke delavnice, v njej ima vaje tudi avtorska skupina GAM.

mag. STANISLAV BOJAN ZUPET, ravnatelj Dijaškega doma Tabor

»V začetku julija tu domujejo artisti,
ki nastopajo na Ani Desetnici. Ko so imeli
na našem dvorišču vaje, smo se tudi mi
na Taboru v vseh teh letih pobližje spo-
znali z uličnim gledališčem. In ko je Goro
prišel k meni z željo, da bi tu izvajali
ŠUGLO, je bila to zagotovo zanimiva po-
nudba. Ker smo neprofitna organizacija,
je prav, da tudi mi včasih ponudimo roko
kulturi. Ne le naši dijaki, ljudje na splo-
šno potrebujemo kulturo. Dijaki so bili na
začetku presenečeni, ko so tu potekali
razni nastopi, tudi bruhanje ognja so or-
ganizirali. Po pravilu so v dijaškem domu dijaki, ki drugače prihajajo iz bolj
ruralnega okolja. Teh stvari zato mogoče niso toliko vajeni, ampak na koncu
so stvar odlično sprejeli. Nekateri so se tudi vključili v ŠUGLO. Vendar imamo
nasploh velike težave pritegniti dijake h kulturnim dogodkom. Tudi ko kakšno
stvar organiziramo sami. Obstajajo določeni predsodki, mogoče je to puber-
teta. Saj potem, ko vidijo predstave, so navdušeni, a da sploh pridejo, jih je
treba skoraj prisiliti. Tudi gledališče – mogoče govorim preveč na splošno, a

vendar – to pri mladih v današnjem
času ni najbolj priljubljen medij.
Tudi s tega vidika je naše sodelova-
nje z Gorom in Ano Monro še bolj
pomembno. Naši dijaki so ves čas iz-
postavljeni nekemu novemu okolju,
novim idejam, in za zdaj nam to
sodelovanje prinaša obojestranske
koristi.«

POZIV NASTOPAJOČIM
K PROJEKTU MašinA 2010

MašinA (Mlada alternativna študirajoča
iniciativa nastopa na Ani) je programska
vsebina Ane Desetnice – 13. mednarodnega
festivala uličnega gledališča, ki se bo zgodil
v Ljubljani med 1. in 4. julijem 2010. S pro-
jektom MašinA želimo neuveljavljenim
mladim umetnikom, dijakom in študentom
dati priložnost, da se predstavijo na Ani De-
setnici, spodbuditi kulturno ustvarjanje
med mladimi ter jim nuditi strokovno
pomoč pri izvedbi ter hkrati povezati dru-
štva, ki delajo z mladimi in ustvarjajo dela,
predstavljiva na ulici.  

K projektu MašinA se lahko prija-
vijo skupine in posamezniki, ki ustvar-
jajo avtorska dela, predstavljiva na
ulici (npr. ulične predstave, grafiti, instala-
cije, stripi, recitali …), in ob tem še niso na-
stopili na Ani Desetnici. Zainteresirani
morajo poslati prijavo na naslov Gledališče
Ane Monro (za MašinA), Kersnikova 4,
1000 Ljubljana. Rok za prijavo se izteče
29. maja 2010.

Več informacij na www.anamonro.org
oz. pri Liviji Rojc Štremfelj (livija@ana-
monro.org,
031 508 734).

foto: Miha Fras



Piše: Urška Ličef,
koordinatorica Šugle in nekdanja učenka 

Šugla 2 ali 2. generacija Šole uličnega gleda-
lišča, ki ima kar 19 učencev, se pripravlja na ulične
izzive, s katerimi vam bo na edinstven način pope-
strila sive dni.

Konec prejšnjega šolskega leta sem bila prepri-
čana, da je zame konec šuglastih dni. A kmalu se
je izkazalo, da ni tako. Doletela me je čast sprem-
ljati novo generacijo šuglarjev na uličnogledališki
poti. Kako lepo je gledati nove obraze, ki veselo
prihajajo na vaje, da bi nekoč nastopili na ulici.

Sem rekla nekoč? Šugla 2 se je že predstavila
na ulici. Morda ste jo opazili na odprtju Španskih
borcev ali pred Kinom Šiška, zdaj pa se njeni člani

pripravljajo na svojo zaključno produkcijo, ki bo
predstavljala skupek vseh znanj in veščin, ki so jih
pridobili ali nadgradili na različnih modulih. 

Šugla tedensko osrečuje skupino mladih bodo-
čih uličnih umetnikov. Veliko se jih ukvarja tudi z
drugimi umetnostmi, npr. likovno, plesno in glas-
beno, in nekateri so določene cirkuške in ulične
veščine obvladali že prej. Nekaj pa je tudi takih, ki
so si zaželeli, da bi se vsega, kar lahko uporabimo
na ulici, naučili in to pokazali – na ulici. Kot nalašč
so izvedeli za pravo stvar – Šuglo. 

Že na začetku šolanja so se jim izpolnile sanje
o bruhanju ognja, pri čemer jih je vodil mentor
Matjaž Madjar. Ogenj jih je še bolj ogrel za nadalj-
nje učenje, ki jim je prineslo gledališko improviza-
cijo pod vodstvom samega ravnatelja Šugle Gora

Osojnika in stik s publiko z mentorjem iz tujine
Craigom Westonom. Ti dve delavnici sta jih pope-
ljali v skrivni svet uličnega gledališča. Kdo bi si
mislil, kaj vse je pomembno za nastop na ulici, da
te ljudje sploh opazijo, in še pomembneje, da se
ustavijo in te gledajo do konca. Svoje znanje so
nadgradili s pomočjo Gorazda Žilavca v delavnici,
katere ime, gledališče na ulici, že samo pove, da boš
tukaj izvedel, kaj potrebuješ za dober in učinkovit
nastop. Ampak to še ni vse! Ulični gledališčnik
mora poznati tudi delo klovna, ki jim ga je predsta-
vila Alenka Marinič, s katero delajo tudi končno
produkcijo. Naučiti se mora tudi nekaj akrobatike
in cirkuških veščin, ki mu lahko koristijo v pred-
stavi, česar sta jih učila Natalija in Ravil Sultanov,
ne nazadnje pa se mora ulični igralec spoznati tudi na scenaristiko, saj je konec koncev ulična pred-

stava velikokrat tudi njegovo avtorsko delo, in
tako so se z Andrejem Rozmanom - Rozo odpravili
v domišljijski svet in ustvarili svoj scenarij.

Vse to so naši šuglarji 2 že doživeli, a ne vejo,
kaj točno jih še čaka, morda potovanje na Dansko
ali v Italijo, v naslednjem letu pa celo v Francijo.
Trenutno imajo drugo skrb, narediti dobro ulično
predstavo z različnimi prigodami ljudi v mestu. Ta
bo narejena za vas, da jo boste opazili, se ustavili,
se nasmejali in ostali do konca.  

Prešerna Ana -
Go out & dance!
ljubljanske ulice,
na svetovni dan plesa
29. aprila 2010

13.00 glasba domačih avtorjev
gledališko-plesnih projektov,
radioCona v mestu, na 88.8 MHz
in na spletu (60')

14.00 Preteg, Gregor Kamnikar v sodelovanju z
radioCono, v mestu na 88.8 MHz (30')

14.30 Zapleši tudi ti, plesna intervencija, radioCona v sodelovanjem z
zavodom Maska, v mestu in na 88.8 MHz (30')

15.00 Flash mob, kratke akcije presenečenja po središču mesta (60')
16.00 ŠKD Capoeira tradiçao baiana, predstavitev tradicionalne

brazilske borilne veščine, Čevljarski most (20')
16.20 Vita Osojnik (»Mana«/KD Qulenium/UMG sodobni ples),

manipulacija javnega prostora prek improvizacije, akcija povezuje
posamezna prizorišča (270') 

16.45 Plesni teater Ljubljana, plesni rebusi pred kavarno Kiparna,
Zvezdarska ulica 1 (20')

17.15 Škrip orkestra, plesno-glasbeno-gledališka akcija na Bregu (3')
17.30 Plesni studio Intakt, Čevljarski most (30')
18.00 Go out & dance!, kratke umetniške intervencije v središču mesta

(60')
17.30 PK Fredi, nad kavarno Makalonca (10')
18.15 Fourklor z Brankom Potočanom na Čopovi ulici (20')
18.45 Kazina z Željkom Božičem na Tromostovju (15')
19.00 Flash mob through Europe, skupna plesna akcija za Evrovizijo,

Tromostovje (90')
20.30 Plesna noč Prešerne Ane z DJ-em Borko, Tromostovje (90')
22.30 Afterparty, klub TOP nad Namo (…)

Družabna scena Prešerne Ane
od 17.00 do 19.00
Cankarjevo nabrežje:

swing (Swingaraja)
Plečnikove arkade na Adamič-Lundrovem nabrežju:

salsa (Salsoteca.si)
nad kavarno Makalonca:

standardni plesi in latinskoameriški plesi (s plesnimi pari
Andreja Škufce ter Sašo M. Krasnovom in Saro Zimic)
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NA ČEVLJARSKEM MOSTU
Z ANO MRAZ

Prišli sta tudi Štefka in Poldka in znova prikazali, kako
se v Ljubljani spustiti po Mariborskem Pohorju.

Alenka Marinič in Urška Mlakar, ki tako uspešno živita
življenje Štefke in Poldke, sta prvič predstavili tudi
svoje novo delo; pod predstavo z naslovom Konec se
je kot režiser podpisal Craig Weston.

Avstrijski klovn Rizzo je poskrbel za pantomimo!

Po odpovedi zaradi bolezni klovna Dada iz Nemčije nas je
na Čevljarskem mostu obiskal njegov nesramni klovnski
nadomestek Benjamin Dalams iz Torina. Specifičen humor
je na koncu končal z velikim pokom …

Hud naliv, ki je predzadnji dan starega leta močil Ljubljano, GAM-ovcev
ni ustavil … predstava Kletka je dobila le novo podobo.

HVALA ZA PODPORO …
Spoštovani obiskovalci naših festivalov

in ljubitelji uličnega gledališča, če ste z delom,
ki ga opravljamo v Gledališču Ane Monro,
zadovoljni, vas vabimo, da tudi sami posta-
nete Anini prijatelji in nas podprete. Najlažje
to storite tako, da nam namenite del svoje
dohodnine. Vas to ne stane nič, nam pa na
ta način zbrana sredstva omogočajo, da se
lotevamo vedno novih projektov.

Lahko izpolnite spodnji obrazec in ga po-
šljete na pristojno davčno upravo – izpostavo,
kjer imate stalno prebivališče, ali pa obiščite
našo spletno stran www.anamonro.org in
donacijo uredite po elektronski poti.

ŠUGLA 2 V POLNEM ZAGONU

od 26. do 30. decembra 2009

V okviru prireditev, ki jih v prestolnici v decembru
pripravlja Zavod za turizem Ljubljana, se je že deveto leto
v tem času na sprehod po mestu odpravila tudi Ana Mraz,
članica Anine družine, ki je zadolžena za zimski del ulične
umetnosti. 


