
MOJI SPOMINI
Piše: Marko Kovačič, samostojni
polimedijski in interdisciplinarni umetnik
ter ustanovni član Gledališča Ane Monro

Ob Ani Plameniti in Ani Mraz po-
mislim na tiste jesensko-zimske čase
uličnega gledališča, ko so bila zbiranja
ljudi na ulici neobičajna in nezaže-
lena, če za to nisi imel posebnega do-
voljenja, ki ga je nerada izdajala
Mestna Občina Ljubljana. Naše akcije
takrat niso bili pripravljeni nastopi,
ampak bolj želja po uprizarjanju zunaj
okvira obstoječih gledališč. Šlo je za
neke vrste provokacijo, ki pa je zame
takrat imela agitacijski naboj, po
zgledu akcij, ki so jih v 20. letih izva-
jali ruski umetniki v Moskvi in Sankt
Peterburgu,  ko so umetniki s poslika-
nimi vlaki potovali po deželi in upri-
zarjali gledališke predstave, koncerte
sodobnih ruskih avtorjev, projekcije
filmov, ulične akcije itd.

V 80. nam je šlo predvsem za vprašanje, kako približati umetnost in gledališče
naključni in nezainteresirani publiki. Takrat so še funkcionirali tabori Mladinskih
delovnih brigad (MDB), to so bili prostovoljni tabori, kjer so mladinci kopali vodo-
vode v odročne vasi, sanirali posledice naravnih katastrof, popravljali ceste itd.
Našo prvo turnejo smo imeli, ko smo Roza, Goro in jaz z našo prenatovorjeno katro
obiskali vse slovenske tabore MDB in brez menjave amortizerjev osvajali srca z
našim alternativnim gledališčem.

Istočasno smo izvajali individualne ilegalne akcije kot nekakšne cirkuške točke,
tako da smo se na stopnišču ali za vogalom preoblekli, prišli na glavno ulico, izve-
dli akcijo in zopet nazaj v civilko, in tako smo se pomikali po mestu. 

Kasneje sta Roza in Hup osvojila vse le-
galne poti za izvedbo javne prireditve, tako
da se je po parih letih uličnogledališka pra-
ksa ustalila in se je rodil Spomladanski festi-
val, ki čez nekaj let ponikne in se veličastno
vrne kot festival Ana Desetnica, ki še danes
vztraja na naših ulicah.

Predhodnica Spomladanskega festivala je
bila prav gotova povorka Smrt smrti, Pocest-
nega gledališča pred razpadom. Sprevod je bil
videti kot pasijonska  procesija, prizori pa so
se vsi odvijali na temo smrti. Na prvem
Spomladanskem  festivalu so se predstavile tri
skupine: Kugla Glumište iz Zagreba, gledališče Pred razpadom in Papa Kinjal
bend iz Ljubljane. Zame nepozaben festival, poln satire, improvizacije in na
koncu deložacije. Naslednji mi je ostal v spominu po dobri akciji civilne
zaščite skupine FV 112/15 in Hupovega Bežečega Japonca. Tisto poletje sla-
vnostno vkoraka v Ljubljano – takrat kulturno in upravno središče SRS – Ana
Monro in ustanovi svoje lastno malo gledališče. Tretje leto pa smo speljali že
pravi mednarodni festival z Janus Cirkusom na čelu, odtrgano rotterdamsko
skupino, ki je kombinirala cirkus, gledališče in glasbo ...  Mislim, da so bili eni
naših prvih vzornikov … 

Elemente ulice smo radi vnašali tudi v predstave, ki smo jih uprizarjali v
Kapelici na Kersnikovi. Ti elementi so bili vonj po smodniku, dimne eksplo-
zije, kajenje publike med predstavo in koketiranje s kabarejem. Vse to nam je
dajalo občutek, da smo nekakšni predvojni levičarji,
ki iz zakladnice predvojnih gledaliških praks na
noge postavljamo drugačno alternativno gledališče,
ki je fleksibilno in se zna prilagajati danim razme-
ram. Na ulični predstavi v Celju nam je enkrat celo
uspelo odgnati našo publiko – nekje na sredini se je
zgodila pričakovana eksplozija z nepričakovano ve-
liko dima, veter nam je pihal v hrbet, in ko se je pri-
zor razkadil, smo ostali pred prazno ulico, kajti gosti
dim je publiko pregnal. In tako smo zadovoljni
končali zadnji prizor.

ŠT. III, JESENSKA KOLEKCIJA ČASOPIS ZA ULIČNO UMETNOST

POZIMI JE GOSTITELJICA
ANA MRAZ

Nova pridobitev Anine družine je torej Ana Plamenita, ki nas bo
ogrela v jeseni. Pozimi pa na ljubljanske ulice, natančneje na Čevljarski
most, ponovno prihaja Ana Mraz. Petdnevni festival uličnega gleda-
lišča, ki poteka v okviru prednovoletnih prireditev, ki jih v prestolnici
organizira Zavod za turizem Ljubljana. Koncept Ane Mraz bo ostal po-
doben kot lani. To pomeni, da se bo na Čevljarskem mostu izmenja-
valo več krajših predstav/točk, vsak dan pa vam bomo ponudili tudi
eno daljšo ulično predstavo. Zimske razmere namreč ponavadi neko-
liko omejujejo brezskrbno postopanje na ulici in glede na odzive
občinstva lani smo odkrili pravi recept, da ne podležemo mrazu.

Od 26. do 30. 12. 2009 med 19. in 21. uro vas vabimo na
Čevljarski most, v družbo Ane Mraz.

Ko takole razmišljam, kako zastaviti uvodnik za novo številko Ane Gla-
snice, iščem navdih vsenaokoli. Trenutno najbolj pritiskajo name razpisi za
naslednjo štiriletko – kaj bomo počeli in kako to predstaviti, da bo ustrezalo
tudi razpisnim pogojem. Zato uvodnik kar noče steči … Za začetek prebiram
članke, ki bodo v tej številki objavljeni, in zdi se mi, da so špica. Članek Ma-
reta Kovačiča, ki je skupaj z Rozo ustanovil Gledališče Ane Monro, pa je sploh
odličen. Ko sem ga bral, sem se živo spomnil tiste scene v Celju, ko opisuje,
kako smo z dimom odgnali publiko. Opis je še mil, saj smo dejansko za skoraj
pol ure v dim zavili središče mesta. Naš pirotehnični genij Johnny je takrat iz
neke vojaške zaloge privlekel nekakšno super produktivno dimno bombo …
Spomini so včasih odlična reč, saj povezujejo našo preteklost s sedanjostjo in
prihodnostjo. Takrat smo igrali na ulici predvsem izven festivala, zdaj pa se je
stvar obrnila in nastopamo pretežno znotraj festivalskih programov, doma in
v tujini. 

In tako se mi zdi, da je razširitev našega festivalskega programa na
daljše časovno obdobje in širšo geografsko pokritost pravzaprav neke vrste
navezava na izvorna hotenja uličnega gledališča. Preprosteje povedano –
eni od ključnih vsebin uličnega gledališča sta presenečenje in srečanje z
novo, nepričakovano publiko. A urejeno festivalsko okolje z napovedanim
časom, opisom in krajem dogodka to slučajnost nekako zmanjšuje, saj je
»parter« na Ani Desetnici zaseden že petnajst, dvajset minut pred nastopi.
Saj dober festival je super stvar, a vendarle si včasih želimo več spontano-
sti. In tudi iz tega izhaja naša želja, da festival Ane Desetnice in čas ulič-
nega gledališča raztegnemo na daljše obdobje. Iz tega se je porodila ideja o
letnem krogu Gledališča Ane Monro, o družini štirih festivalskih dogod-
kov, po enem za vsak letni čas. Tudi zato, da počasi ozavestimo nas, nasto-
pače, in publiko, da so za ulico in gledališče primerni vsi letni časi in vsako
vreme … Že vidim, da me počasi zanaša v predavateljstvo. A kaj hočem, to
pač počnem in mesto, ulica, publika in ulične umetnosti so moja strast. 

Nazaj k povodu za ta nagovor – k Ani Plameniti. Ravnokar so nam za-
menjali letni čas v zimskega in počutim se, kot da so mi izključili dan.
Treba se bo spet privaditi na temo. Zato vas želim povabiti v čarobnost in
skrivnost sprehoda skozi noč, ki ga tu in tam osvetljuje ogenj, element, ki
je kljub vsem sodobnim tehnologijam še vedno neznansko privlačen. Pri-
družite se nam, najprej kot gledalci in sprehajalci skozi ognjene ambiente,
ki jih bodo pripravili vodja in udeleženci mednarodnega kreativnega tabora
na Grajskem hribu v petek, 13. novembra. V naslednjih letih pa tudi vas
vabimo, da postanete soustvarjalci ambientov, ki jih lahko pričarajo noč,
sveče in vrtni ognji. In predvsem – domišljija.

UVODNIK:
ANA PLAMENITA
Piše: Goro Osojnik, vodja Gledališča Ane Monro

... nadaljevanje na strani 2

ZADNJA JE PREŠERNA
Začelo se je z Ano Desetnico, a ena je po besedah občinstva

premalo. Zato se je nadaljevalo z Ano Mraz, ki je dokazala, da
ulično gledališče prenese tudi zimo. Zdaj smo dodali še Plamenito
in spomladi bo prvič na ulice prišla še Prešerna – letni krog Gleda-
lišča Ane Monro bo sklenjen, cilj, h kateremu že dolgo stremimo.
Vsaka Ana na ulico prinese svoj značaj, svojo vsebino. Zadnja bo še
posebej dobro, razigrano, prešerno razpoložena. V ospredje bo
prišel plesni gib, ki ima posebno mesto v uličnem gledališču. Prvi,
uspešno izveden poskus plesa na ulici je bila Anina plesna noč, ki
je zadnji dve leti potekala v okviru mednarodnega festivala
uličnega gledališča Ana Desetnica. Prešerna Ana bo šla še korak
dlje. Gledališče Ane Monro se je namreč povezalo s Fičo baletom,
nekonvencionalno plesno-gledališko
skupino, ki jo vodita Goran Bogda-
novski in Dejan Srhoj in ki je lani s
plesno akcijo »Go out and dance« na
svetovni dan plesa 29. aprila pripra-
vila izjemen projekt, ki je sočasno
potekal na ulicah Ljubljane, Zagreba,
Beograda, Sarajeva, Sofije in Skopja.
Prav v Ljubljani se bo ta projekt s
sodelovanjem Gledališča Ane Monro
še razširil. Navodilo za 29. aprila
prihodnje leto je torej jasno, pojdite
na ulice in zaplešite, tudi v družbi
Prešerne Ane. 



Piše: Lidija Voler, Festival Ljubljana

Grajski grič je prepleten z množico sprehajalnih
poti, ki se združijo bodisi na Šancah bodisi tik pred
vhodom v Ljubljanski grad. Le dve izmed vseh šte-
vilnih pa sta veljali kot glavni za dostop do strate-
ško pomembne srednjeveške trdnjave in rezidence
deželnega glavarja. To sta bili današnja Študentov-
ska ulica in Mačja steza. Če bi lahko prisluhnili nju-
nim spominom, bi bila zgodba o ujetem in bežečem
Erazmu verjetno podobna sodobnim kriminalkam.
Pa imamo zgodbo vendarle zapisano, a kljub zgodo-
vinskim zapisom ta delno ostaja zavita s kopreno
mistične preteklosti. 

Zgodba o ujetem plemiču Erazmu:

Plemič Erazem, bogat gospod in lastnik več gra-
dov na današnjem slovenskem ozemlju, je na neki
slavnostni večerji v svojem besu do smrti zabodel
poveljnika vojske. Verjetno to ni bil prvi tovrstni
izpad, in ker si je na večerji prisoten takratni de-
želni glavar Krištof von Thein moral oprati čast, se
je odločil, da ga zapre. Erazem Jamski je bil zaprt
na Ljubljanskem gradu v stolpu, ki ga danes imenu-
jemo Erazmov stolp (v njem danes deluje Info cen-
ter). V ječi je skupaj s svojim bratom preživel nekaj
tednov. Da sta bila plemiča resnično zaprta prav na

Gradu, nam o tem priča delno ohranjen z
ogljem naslikan grb, katerega sledove je
mogoče videti še danes. Strokovnjaki so
ugotovili, da pripada Erazmovi družini,
družini Luegger. Grb pa je v tistem času
pomenil podpis, saj priimkov niso poznali.
Erazmova zgodba se ni končala v grajski
ječi na Ljubljanskem gradu, uspelo mu je
pobegniti. Mnogi so si belili glave, kako
mu je to uspelo, saj je grad močno zavaro-
van, dvižni most ponoči dvignjen in nesli-
šni izhod iz gradu zagotovo nemogoč. Po
vsej verjetnosti je bogati gospod podkupil
stražarja, ta pa mu je obelodanil skrivnost
o skrivnem izhodu. Erazem se je vrnil v
svojo utrdbo – Predjamski grad. Čez nekaj
dni mu je vojska deželnega glavarja sle-
dila. Dolgo časa so ga oblegali, a gradu jim ni uspelo
zasesti. Erazem se jim je sladko smejal ter lačnim
vojakom metal sveže češnje in druge dobrote, ki jih
je dobil po skrivnih rovih, ti menda vodijo vse do
Vipavske doline. Napadalci so uporabili drugačno
taktiko: podkupili so Erazmovega osebnega služab-
nika in se dogovorili za signal, kdaj lahko Erazmu
strežejo po življenju. Zvečer je služabnik postavil
svečo na okno, kar je bil znak, da je vojska ustrelila
s topom naravnost proti Erazmovemu stranišču.
Njegovo življenje se je tako prav nesrečno končalo.

Skrivni izhod na Ljubljanskem gradu so arheo-
logi odkrili pred dobrim desetletjem – to je bil graj-
ski zbiralnik vode. Tik pred dnom kvazi cisterne se
je nadaljeval skrivni rov z izhodom v obrambnem
jarku. Za odlično kamuflažo pa je poskrbelo tudi v
nadstropju urejeno srednjeveško stranišče, ki je
bilo, kot Erazmovo, naslonjeno na zunanje obzidje,
iztrebki pa so se s prostim padcem zbirali v nepo-
sredni bližini skrivnega prehoda.

Zgodba zapisana v Enciklopediji Slovenija,
geslo Erazem Jamski, priredila Lidija Voler.

55-letni Gust Van der krieken, ki se sicer že 15 let
ukvarja z gostinstvom, je član skupine Vzw Toverspel, ki
jo je ustanovil leta 1996, da bi ulični teater predstavil
svojemu rodnemu mestu Mechelen, ki leži v provinci
Antwerpna, flamskem predelu Belgije. Prvi projekt sku-
pine je bil organizacija tekmovanja za ulične artiste, ki pa
se je končalo s parado po parku, na čelu katere je bil hi-
dravlično voden zmaj, ki je bruhal ogenj. To je bil začetek,
prvi ognjeni ambient, ki je sprožil navdušenje nad tovrst-
nimi instalacijami po vsej Flandriji. »Po tej izkušnji z zma-
jem so nas organizatorji iz različnih koncev Flandrije prosili,
da z ognjem okrasimo oz. razsvetlimo mesta, trge, ulice. A ker
smo nastopali le 4- do 5-krat na leto, smo ostali amaterji,
tudi ekipa se stalno menja. Nihče od nas se ne ukvarja z žon-
gliranjem ali uličnim gledališčem – le postavljamo ognjene
ambiente. In z leti smo postali presneto dobri v tem. Mislim,
da prihaja čas, ko bomo lahko rekli, da smo profesionalci. V
zadnjih dveh letih smo celo razvili nekakšne velike ognjene
svetilke, bambusne konstrukcije, ki lahko spreminjajo obliko.
Z njimi smo pripravili že 50 instalacij in čas je, da se kot pravi
profesionalci predstavimo tudi v tujini.« A navdušenje nad
ognjem se je pri Gustu začelo že mnogo prej. Pred 15 leti,
ko si je ogledal predstavo Flup en Ju bedrijf nizozemske
skupine Doedel. Ogenj na ulici vidi predvsem kot živo
formo, ki se zlije z okoljem in mu da poseben čar. Čeprav
je Gust tesno povezan z ulico, ognja kot takega nikoli ni
uporabljal v njegovi najpogostejši formi. »Ne bruham
ognja. Nevarno je in to vsi počnejo.« Njegov pogled na ogenj
je veliko bolj poetičen in kot takega ga največkrat spoz-

najo tudi obiskovalci njegovih instalacij, ambientov. »Lju-
dje so običajno navdušeni. A moramo se zavedati, da ogenj v
nas vzbuja spoštovanje, in prav je tako. Včasih imam težave
le z nekaterimi bolj okajenimi ljudmi, ti se kar naprej želijo
igrati, izzivati ogenj.« A do zdaj na srečo ni imel prav no-
benih težav in večjih nevarnih situacij. Kot poudarja sam,
je varnost vedno na prvem mestu. »Nekoč smo v Ieperu, na
zahodu Flandrije, postavljali veliko ognjeno instalacijo, ki je
merila kar 6 x 6 x 6 metrov. Ker so se mestne oblasti želele
pripraviti na najslabši možni scenarij, so zahtevale, da so vse-
skozi prisotni gasilci. Projekt je sicer odlično uspel, a ob koncu
smo ugotovili, da gasilci, ki so ves čas stvar budno spremljali,
sploh niso imeli pripravljene vode. Če bi se takrat torej kaj
zgodilo, bi vsi skupaj lahko le nemočno opazovali. A dobro je,
da se take stvari ne dogajajo prav pogosto. Ko pomisliš, je ob
koncu sicer zabavno, a če bi šlo takrat kaj narobe, se nihče ne
bi smejal.« Ognjeni ambienti, ki jih bo Gust od pomoči
prostovoljcev iz različnih koncev sveta v okviru kreativ-
nega tabora pripravil na ljubljanskem griču, seveda ne
bodo tako megalomanski. »Dobra ognjena instalacija mora
nujno imeti preračunano tveganje, vsebovati mora močno vi-
zualno komponento, včasih tudi malce spektakla. Predvsem
pa mora biti varno in lahko vodljiva. V Ljubljani imam, glede
na izbiro lokacije, kolikor mi je bilo o njej povedanega, pred-
vsem željo ustvariti tudi tisti pomirjajoči in hkrati poživlja-
joči občutek poetike.« Prav zadnje besede so zagotovo lepo
vabilo, da se v petek, 13. novembra, odpravite na sprehod
po grajskem griču.

ANA PLAMENITA
petek, 13. november, med 17. in 22. uro (Stari trg → Reber → Osojna pot → Šance)

Festival Ane Plamenite je posvečen ognju in vključuje posebno zvrst uličnega
gledališča, ki je pri nas v taki obliki še nismo videli. Ideja o Ani Plameniti
izhaja iz občutkov, vonjev in razpoloženj, ki jih v nas vzbuja ogenj.

Izbor prizorišča za dogodek je bil zelo
preprost, poti na grajskem griču so namreč
več kot primeren prostor za ognjene instala-
cije. Ob prvi izvedbi smo k sodelovanju pova-
bili belgijskega umetnika Gusta Van der
kriekna, ki se s svojo skupino Toverspel že
več let posveča ognjenim dekoracijam. V so-
delovanju z Voluntariatom – zavodom za
mednarodno prostovoljno delo, ki je sloven-
ska veja mednarodne mirovniške organiza-
cije in gibanja Service Civil International
(SCI), pa smo razpisali še poseben kreativni
tabor za prostovoljce, ki bodo pod mentor-
stvom Gusta Van der kriekna delu grajskega
griča dali novo podobo. Na delavnico, ki prav
v teh dneh poteka v Dijaškem domu Tabor,
se je prijavilo devet prostovoljcev, starih med
23 in 39 let, iz 8 držav: Španije, Rusije, Sr-
bije, Madžarske, Finske, Nemčije, Tajvana in
Poljske. Končni cilj delavnice in kasneje tudi
Ane Plamenite je priprava različnih ognjenih
ambientov, instalacij na grajskem griču, ki

vključujejo bakle, goreče krogle, ognjene kipe itd. Vsak ambient bo imel tudi svojega
kreativnega gostitelja, ki bo sprehajalcem/obiskovalcem ponudil še primerno glasbeno
spremljavo, mogoče malce poezije, vonj ognja pa se bo pomešal tudi s pečenim kosta-
njem in kuhanim vinom. Skratka, v
petek, 13. novembra, med 17. in 22.
uro bo sprehod po grajskem griču
zagotovo nekaj posebnega.

Sprehajalci, bodite pozorni na
instalacije in spremljavo, prihodnje
leto vas bomo namreč poprosili, da
tudi sami postanete kreativni gosti-
telj enega od ambientov, ki bo se-
veda pripravljen po vašem okusu.

Še opis poti, ki jo morate izbrati.
V središču mesta na Starem trgu vas
bodo na začetku ulice Reber pričakali
prijazni gostitelji, sprehod boste
nato nadaljevali po Osojni poti proti
Šancam.

GUST VAN DER KRIEKEN 
Ko se je rodila ideja o Ani Plameniti, smo se organizatorji za pomoč obrnili h Gustu Van der krieknu,
belgijskemu umetniku, ki želi postavljanje ognjenih ambientov spremeniti v svojo primarno dejavnost.

1492 – Ali lahko predvojna striptizeta
danes še sploh kaj pokaže ('83) je bila prava
ljudska predstava s kabarejskim vzdušjem,
z mizami in stoli. Čeprav so nas prepoznali,
kot da se estetsko naslanjamo na srednjeve-
ško komedijo in variete, smo mi takrat bolj
razmišljali o estetiki nemega filma in evrop-
skih avantgardah 20. in 30. let prejšnjega
stoletja. Predstava se je spontano transfor-
mirala iz nastopa v nastop, publiko pa smo
dokončno osvojili, ko smo ob električnih
redukcijah, ki so zajele vsa mestna območja,

prirejali predstave ob karbidnih lučeh, ki
so nam jih posodili jamarji. Ob ključnih
prizorih sta dva osvetljevalca na palicah
približevala in oddaljevala vire svetlobe.
To pa je bilo res srednjeveško!

Prva večja ulična predstava je bila
Strelišče Cirkus Kansky ('87), ki pa je po
nekaj uspešnih ponovitvah, po neurju
med predstavo, končalo na smetišču zgo-
dovine. Vsi rekviziti so bili uničeni, Cirkus
pa se je do neke točke razvil naprej (Cirkus
Kansky ('89)), nato za nekaj let otrpnil in

se vrnil v letošnji pomlajeni preobleki
(Postaja Kansky ('09)).

Spominjam se tudi festivala Ane
Monro ('85), kjer smo ob zaključku prve
petletke uprizorili celoten repertoar do
takrat nastalih predstav. Bilo je 5 veče-
rov, 5 predstav, čez dan pa še cestne agi-
tacije po obalnih mestih – tako smo vsak
dan vzgajali in izobraževali obalno pu-
bliko. To so bili časi, ko klubska scena še
ni bila zelo razvita in smo kot gledališče s
svojim programom aktivno zasedali odr-
ski in ulični prostor. Ko sva bila z Rozo še
duo, sva nastopala kot predskupina glas-
benim bendom, ko pa je skupina narasla,
smo nastopali kot samostojni program.

Ker smo izhajali iz temeljev revnega gledali-
šča, smo lahko svoje nastope prilagajali za vsa
klubska prizorišča in zadružne domo ve. Satiro
smo mešali z drugimi žanri in uprizarjali razli-
čne, včasih le enkratne kritično obarvane
predstave in akcije.  

In kaj reči za konec. Super je, da se tudi je-
seni in pozimi na ulici kaj dogaja, in čestitke
ekipi, da poleg celoletnega festivalnega pro-
grama vodi še šolo uličnega gledališča
(ŠUGLA), prvo tako šolo v Evropi. Izredno pa
me veseli, da je mama Ana zelo plodna žen-
ska. Prepričan sem, da bosta zadnji dve hčeri
Ana Plemenita in Prešerna Ana osvojili nova
srca in pridobili še več ljubezni do uličnega
gledališča.

Piše: Davor Buinjac, svetovalec na Oddelku za kulturo MOL

Katalonsko mestece Tarrega, ki leži kakšnih sto kilo-
metrov zahodno od Barcelone, je znano predvsem po
svojem festivalu uličnega gledališča »Fira Tarrega«. Gre
za festival, utemeljen leta 1981, ki je hkrati tudi sejem,
na katerem številne evropske ulične skupine ponujajo
svoje predstave za naslednjo sezono.

Kot predstavnik Mestne občine Ljubljana sem
se 10. septembra 2009 udeležil mednarodne konfe-
rence z naslovom »Ulična umetnost kot preobliko-
valec javnih prostorov«, ki je potekala v okviru tega
festivala. Ob svojem prvem obisku sem se vprašal,
tako kot najbrž vsak prvi obiskovalec, kako je sploh
možno, da je mestece z okrog 16.000 prebivalci
tako zapisano na evropskem kulturnem zemljevidu.
Vsi, ki se v evropskem prostoru resno ukvarjajo z
ulično umetnostjo, se namreč vsakega septembra
zberejo v Tarregi. Po besedah župana Joana Amé-
zaga i Solé se odgovor skriva v dejstvu, da pito-
reskno mestece dobesedno živi za svoj letni festival,
kar se kaže tudi v oceni, da si v treh dneh okrog
80.000 obiskovalcev ogleda vse festivalske priredi-
tve. Pri načrtovanju mestnega proračuna, tako
župan, ni nobenega mestnega svetnika, ki bi bil
proti izdatni subvenciji za festival. Skratka, za Tar-
rego je prav ulično gledališče glavno sredstvo med-
narodne promocije.

Predstavniki drugih mest v okviru konference
(Frankfurta, Stocktona, Genta in italijanskega Je-
sija) so prav tako poudarili velik pomen uličnih
umetnikov v kontekstu kulturno-turistične po-
nudbe in krepitve mednarodne prepoznavnosti
mesta. V Ljubljani imamo festival Ane Desetnice, ki
prvi julijski vikend vsako leto popestri dogajanja na
mestnih ulicah, trgih in parkih. Kljub množici kul-
turnih dogodkov je sorazmerno malo prireditev, ki
našemu mestu dajejo tako prepoznavno urbano

`

`

`

`

identiteto, kot to počne prav Ana Desetnica. V
tem smislu sem v svojem prispevku poudaril na-
slednje ključne točke:
- ulična umetnost je generator urbanosti, saj

brez razvitega kulturnega in družbenega življe-
nja na javnih površinah ni mogoče govoriti o
razvitem urbanem okolju;

- ulična umetnost je dostopna vsem ljudem, ne
glede na materialne, socialne in druge razlike;

- ulična umetnost je živa umetnost, ki ob aktivni
udeležbi gledalcev večinoma na humoren način
razgrne številne plati človeške notranjosti, ne
pa konceptualno hladna in za večino ljudi pov-
sem nerazumljiva umetnost;

- v dobi čedalje večje prevlade digitalne kulture,
ki jo posamezniki izolirano konzumirajo prek
svojih zaslonov, se na ulici dogaja skupinska di-
namika med izvajalci in gledalci, ki je na noben
način ni mogoče nadomestiti z digitalno »inte-
raktivnostjo«;

- številni mladi igralci, glasbeniki, plesalci in
drugi bodoči umetniki svojo nadarjenost naj-
lažje izkažejo na mestnih ulicah, trgih in v par-
kih in tako stopijo v neposreden stik z
občinstvom.

Na koncu lahko ugotovim, da Ljubljana ne
zaostaja za drugimi evropskimi mesti glede po-
nudbe različnih uličnih dogodkov. Zasluga za to
gre predvsem organizatorju Ane Desetnice –
članom Gledališča Ane Monro.

... nadaljevanje s prejšnje strani

DVA GRADOVA IN SLOVENSKI ROBIN HOOD
ULIČNA UMETNOST KOT PREOBLIKOVALEC JAVNIH PROSTOROV



MENTORJI ŠUGLE SO POVEDALI
21. oktobra letos je v Dijaškem domu Tabor svoje dvoletno izobraževanje začela nova generacija Šuglarjev. Svoje misli in
ideje so strnili nekateri mentorji, ki bodo poskrbeli, da bo podmladek uličnih gledališčnikov na cesto prišel pripravljen.

SEBASTJAN STARIČ
plesalec, koreograf in igralec
(gledališki gib)

»Na delavnici se bomo najprej spoznali s
svojim telesom, ga poskusili začutiti na dru-
gačen način kot v vsakodnevnem življenju. Telo
bomo skozi različne vaje ogrevanj in raztego-
vanj pripravili za iskanje svojega osebnega giba.
Ogrevanje bo mešanica plesnih, gimnastičnih in
tudi borilnih tehnik. Med „classom“ se bomo
naučili tudi nekaj osnovnih akrobatskih veščin,
ki se bodo kasneje navezovale na dokončni izpo-
polnjeni gib, ki ga bodo učenci kot gibalci ali ple-
salci morali osvojili. Lotili se bomo tudi tehnik
padanja, obračanja, kotaljenja ter prestavljanja
telesa po prostoru v vseh mogočih pozicijah. Pri-
pravili bomo grobo koreografijo lastnega giba,
ki pelje v ples ali v gledališko izražanje z gibom,
in obdelali področje prezence na odru. Če bo čas
dovoljeval, se bomo lotili tudi gibanja v kon-
taktu, improviziranja v paru ter iskali zakonito-
sti ravnotežja.«

NATAŠA in RAVIL SULTANOV
igralca, cirkusanta,
vsestranska umetnika
(akrobatika, cirkuške veščine)

»Program je zastavljen podobno kot pred
dvema letoma. Slušateljem bomo podali osnove
cirkusa, pomembne za začetek: žongliranje,
akrobatika, pantomima. Kar je uporabno tako
za igralca v gledališču kot za igralca na ulici. Pri
igri na ulici je to morda še bolj pomembno, saj
tam postane glavno sredstvo kreativnosti. Te
veščine in sposobnosti niso pomembne le zato,
da jih obvladamo, temveč so tudi trening za
koordinacijo in koncentracijo. Telo mora ubo-
gati ukaze, ki mu jih dajemo. Dotaknili se bomo
tudi telesnih centrov, impulzov, načinov komu-
nikacije s publiko, ustvarjanja skupinske ener -
gije. V modulu bova podala tako znanje, da se
bo telo sposobno odzvati na naloge, ki jih bodo
srečevali v naslednjih modulih.«

MEFISTO
žongler, bruhalec ognja in
mojster fakirskih veščin
(bruhanje ognja)

»Želim si, da znanje, ki sem ga nabiral in
osvajal vrsto let, ne utone v pozabo. Zato že lep
čas poučujem mlade, ki so željni tovrstnih
znanj. Vodil sem več tečajev in delavnic bruha-
nja ognja in žongliranja. V letošnji ŠUGLI bom
vodil delavnico bruhanja ognja. Udeleženci
bodo osvojili tehniko bruhanja ognja v teoriji in
praksi. Po delavnici bodo znali sami izdelati re-
kvizite, varno uporabljati ogenj, spoznali bodo
različne vnetljive materiale, premagali strah in
pridobili pogum za nadaljnje spoznavanje
ognja. Prav tako bodo tudi pripravljeni za varno
nastopanje z ognjem. Od udeležencev pričaku-
jem, da imajo pogum in željo spoznati ogenj, pa
tudi vse tegobe, ki sodijo poleg (umazanije in
opekline).«

ANDREJ ROZMAN - ROZA
pesnik, dramatik in igralec
(scenaristika)

»Prvo leto je bilo poučevanje scenaristike
uličnega gledališča zame nekaj popolnoma no-
vega. Izhajal sem iz svojih izkušenj, ki pa prav-
zaprav niso posebno bogate. Sedaj nameravam
k predmetu pristopit strokovno in raziskovalno.
Nimam se sicer za pedagoga, a bi bil mogoče
čas, da se malo bolj potrudim tudi v tej smeri.
Ko človek stopa v tretje življenjsko obdobje, je
namreč mladina tista, ki mu daje potrebnih
moči. In ker imam ambicije, da spet naredim
kakšno ulično predstavo, bodo urice poučevanja
scenaristike kot nalašč za črpanje svežih idej. 

Z novo generacijo Šuglarjev se bomo tako
vprašali, kaj je scenarij in čemu služi. Pregledali
bomo značilnosti različnih zvrsti uličnega gle-
dališča ter značilnosti scenarijev, ki so potrebni
za vsako od teh zvrsti. Na primeru konkretne
uličnogledališke predstave bomo spoznali, ka-
kšen scenarij je bil zanjo potreben. Vprašali se
bomo, kako bi s pomočjo uličnega gledališča ob-
delali določeno tematiko in kakšen scenarij bi
bil za to potreben.«

GORAZD ŽILAVEC
igralec, stalni član Gledališča Koper
in Gledališča Ane Monro
(gledališče na ulici)

»Ker dobro vem, koliko mladim, nadebud-
nim in idej polnim ljudem pomeni umetniško
ustvarjanje (predvsem na področju gledališča),
sem se z veseljem odzval pobudi ustanovitve
ŠUGLE in bil eden od njenih mentorjev že prvi
generaciji „učencev“. In ker je prva generacija že
končala izpopolnjevanje v veščinah uličnega
teatra ŠUGLE, sem/smo ob njihovih produkci-
jah mentorji dobili potrditev, da smo dobro in
kakovostno delali. Naši „učenci“ so zdaj že na
ulici (in to dobesedno) in popolnoma samo-
stojno ustvarjajo – kar je bil tudi naš namen.
Zato bom v aktualnem šolskem letu z zdaj že
drugo generacijo Šuglarjev ubral podobno pot
spoznavanja zakonitosti uličnega teatra; ob
sproščenih debatah bomo komentirali gledališče
(predvsem ulično zvrst gledališča) in razlike v
igri med klasičnim in cestnim teatrom. Nekoliko
globlje bomo prodrli v področje igre s strani raz-
nih improvizacijskih vaj, metod in načinov,
spoznavali bomo svoje meje oz. še neodkrite ta-
lente, ki bi nam utegnili pomagati pri igralskem
kreiranju (glas, gib, imitacija …), predvsem pa
se ves čas posvečali raziskovanju pri nastajanju
zanimivih likov, ki jih bodo naši Šuglarji odi-
grali v svojih produkcijah. Obljubljam, da bo pri
mojih urah sproščeno in zabavno – drugače se
jaz ne grem!!! Ulično gledališče mora biti rock 'n'
roll!«

Piše: Katjuša Kovačič, članica prve generacije Šuglarjev

Odpravili smo se v Chalon, nevedoč, kaj nas
tam čaka. Potovanje je bilo kot vedno prijetno. Že
ko smo prispeli v mesto, so nas navdušili njegov
srednjeveški duh, vijugasta reka in čudovite
fasade.

Namestili smo se ob reko, postavili svoje šo-
tore in seveda našo skupno kuhinjo Gadafi. In kaj
kmalu odšli raziskovat to prijetno mesto. Tlako-
vane ulice so ozke in prepletene, vsake toliko pa se
odpirajo v manjše trge. Impresionirala nas je inte-
gracija festivala z mestom, s prebivalci. Bilo je, kot
da se je celotno mesto spremenilo v teater. Vsepov-
sod so se odvijale predstave, ulice so bile polne per-
formerjev, rokodelcev in zabavljačev, in še celo v
trgovinah in barih se je dogajalo nekaj več kot po-
navadi – res je celo mesto dihalo v igri neskončnih
možnosti in sanjskih svetov.

Program je bil izredno pester. Obstajal je letak,
ker pa je bilo mnogo predstav izven programa, so
oglaševanje rešili z neštetimi plakati, ki so viseli
kar vsepovsod. Vsega nisi mogel nikakor videti in
tako si pač sledil toku, ki te je nevidno nosil z ene
predstave do druge. Program je ponujal vse od veli-
kih spektaklov, cirkusa, gibalnih in bolj teatralnih
predstav, povork, ognjenih nastopov pa do skrom-
nega žongliranja na vogalih ulic. A zdelo se je, kot
da je že hoja po ulici del velike predstave in si tako
hočeš ali nočeš tudi ti akter … 

Tako si na poti srečal moža, ki je pel kot
slavček, gospodične, ki so ti pobarvale obraz, go-
spodiče, ki so zvijali balone, gospe, ki so ti zašile

dekoracijo na torbo, kovače, glasbenike in pa vse
mogoče like vseh barv in oblik, tako da včasih nisi
niti uspel ločiti, kdo je kdo, kdo nastopa in kdo je
le gledalec …

Zvečer ali zjutraj smo si izmenjali mnenja in si
priporočili, katere predstave so vredne ogleda, saj
smo si jih le 5 ogledali skupaj. Tako smo namreč
pokrili več, kot če bi ves čas hodili vsi skupaj. 

Kot že prejšnji obisk Francije (ekskurzija v
Marseille) nam je tudi ta dal močan zagon za na-
prej, nove ideje, nove pristope in predvsem veselje
do te čudovite umetnosti ulice. Res je bil to popoln
zaključek našega šolanja, kot paleta možnosti, ki
se nam odpira za prihodnost. 

Sama sem Šuglo sicer obiskovala le zadnje leto,
saj me prvo leto ni bilo v Sloveniji, a moram reči,
da mi je odprla veliko novih vrat in obzorij za
njimi. Nekako nas je šolanje vodilo po neki splošni
poti, na kateri se je vsak po svoje oprijel tistega,
kar mu je bolj pisano na kožo. 

Meni je bilo še posebej poučno delo v skupini,
kjer moraš prisluhniti drugim in hkrati uveljaviti
svojo zamisel. Celotno šolanje je potekalo v igri, v
odkrivanju novih možnosti izražanja in posredova-
nja zgodb oz. vsebin. Tako smo prejeli osnovno
znanje iz gledališkega igranja, klovnovstva, gibal-
nega izražanja, žongliranja, akrobatike, uporabe
zvokov in ritmov na ulici, dramaturgije, stika s pu-
bliko in še in še …

Oba obiska Francije sta nam potrdila, da ima
slovensko ulično gledališče zelo svojevrsten značaj,
namreč to, da težimo k pripovednosti, da venomer
iščemo zgodbo oz. vsaj neki nauk, ki ga želimo po-
sredovati publiki. Morda to izhaja že iz naše litera-
ture in zgodovine. Težimo namreč k temu, da bi
gledalcu nekaj posredovali, mu dali misliti in ne
samo pokazali, kaj znamo ali kaj imamo …

Nagnjeni smo h gverilskemu delovanju, k upo-
rabi možnosti, ki jih pač takrat imamo, ne težimo k
velikim, galomanskim, tehnično izpopolnjenim
produkcijam, morda tudi zato, ker nimamo sred-
stev za to. A morda prav zato znamo iz malega na-
rediti veliko, moramo se znajti, saj druge možnosti
ni. Tako je delovalo in deluje Gledališče Ane Monro
in morda, ker smo nekako njihov podmladek, k
temu težimo tudi mi. 

Kar se tiče skupine, smo bili v isti lonec vrženi
vsemogoči karakterji iz vsepovsod, kar bi lahko po-
menilo težavo, a mislim, da je to le začinilo našo
domačo jed. Zanimivo je videti in slišati drugačne
prijeme in ideje. Vsak je namreč prav s svojim
značajem in pogledom na svet doprinesel k pestro-
sti skupine. Seveda smo si včasih prišli navzkriž, a
morda je ravno to vodilo k novim in inovativnim
rešitvam. Super pa je bilo, ker so si bili tudi men-
torji med seboj zelo različni, tako da so tudi oni ve-
liko doprinesli k pisanosti učnega procesa.

Menim, da smo se v tem času vsi presegli in
podrli nekatere okvire dojemanja in uprizarjanja
uličnega gledališča. Vsi smo zrasli v prave pravcate
ulične bojevnike, ki se lahko spopadejo s katero
koli nalogo, ki jim je zadana. Znamo se prilagoditi
skupini, delati sami, si zamisliti zgodbo, jo prenesti
v realnost, se soočiti s publiko in se znajti tudi v
trenutkih, ko ne gre vse kot po maslu in je treba
improvizirati. 

No, seveda pa se imamo vsi še zelo zelo veliko
naučiti. Res je tako, da bolj kot se ti odpira obzorje,
bolj se zavedaš, kaj vse je še v daljavi in koliko poti
boš še moral prehoditi, a saj konec koncev se tudi
nočemo ustaviti in zadovoljiti, ampak hočemo po-
hajkovati še naprej v vseh neskončnih igrah, ki se
nam ponujajo.

In zdaj ko je konec, ki sploh ni konec, ampak le
nov začetek, vsakega čaka svoja pot, prepričana pa
sem, da se bodo te poti še velikokrat prekrižale in
združile. Čaka nas še veliko izkušenj, še veliko te-
kanja za vozom, heheheh, in pa obilica smeha.
Šugla je zakon in zdaj prihaja na pot že nova po-
šiljka novih šuglarčkov, in prepričana sem, da bo
čez nekaj let Ljubljana prava zakladnica raznovrst-
nih šuglarskih performerjev.

ŠUGLA – DRUGA GENERACIJA
Piše: Livija Rojc Štremfelj, koordinatorka ŠUGLE

V trenutkih, ko je že do potankosti jasno, kako bo potekalo izobra-
ževanje drugega prvega letnika Šole uličnega gledališča, ter ko se for-
mira nova generacija Šuglarjev in gledam ekipo, ki ŠUGLO ustvarja,
kako je še vedno zagnana, hkrati pa vedno bolj izkušena, se spominjam
povsem prvih idej, ki smo jih v Gledališču Ane Monró imeli glede izo-
braževanja novih generacij pouličnikov.

Kako uspeti pridobiti zainteresirano mladež, da bi naprej ponesla
naše poslanstvo – ustvarjati in prikazovati kakovostne ulične pred-
stave? Kako ji zagotoviti tisto najboljše na področju uličnega gleda-
lišča? Kako jo uvesti v ta čudovit svet, ki malokoga pusti ravnodušnega,
kako jo izzvati, da posreduje svoje zgodbe publiki, ki ni nujno tam zato,
ker se je tako odločila, temveč jo je tja pripeljala ali pot v službo ali pot
iz trgovine, in kako to publiko narediti za svojo. Ideja odgovoriti na vsa
ta vprašanja je bila vsekakor močna, a le občasno se je zbudila in nas
povprašala, ali jo nameravamo uresničiti, potem pa spet zaspala. Kar tri
leta debat, načrtovanj, oklevanj in odločitev je bilo potrebno, preden
smo se odločili, da jo dokončno zbudimo in prenesemo v življenje. 

Ko zdaj gledam nazaj prvo generacijo in ko poslušam vtise prvih
Šuglarjev, je očitno, da smo to našo ŠUGLO dobro zastavili. Šuglarji so
skozi vse nastope, gostovanja in ekskurzije postali ena druščina, ki bo
še držala skupaj. In tukaj kot pedagoginja vidim prednost pred drugimi
neformalnimi izobraževanji. Biti Šuglar tem mladim nekaj pomeni in v
zadnjih dveh letih smo tako dobili 8 Šuglarjev, ki so zaključili izobraže-
vanje. Vsak naj bi šel po svoje, vendar že formirajo nove uličnogledali-
ške skupine in ustvarjajo projekte, ki bodo z vsemi izkušnjami in
znanji, pridobljenimi na ŠUGLI, vsekakor prej in drugače zaživeli.

V oktobru smo izbrali novo generacijo. Kot že omenjeno, je bilo in-
teresentov enkrat preveč. To si lahko po eni strani štejemo v čast, po
drugi pa nas je skrbelo, kako mladim povedati, da vsi ne bodo mogli na
izobraževanje, ki ga pripravljamo v sodelovanju s presneto dobrimi
mentorji. Kljub temu smo prav vsakega zainteresiranega povabili na
razgovor, ga povprašali o tem, zakaj se je odločil za šolanje na ŠUGLI,
zakaj bi rad postal ulični gledališčnik … Eni so nas presenetili s svojo
predstavitvijo, ki sicer ni bila zahtevana, drugi s svojim pogledom na
to, kar počnemo, spet tretji kako drugače. Izbrali smo 20 kandidatov.
Stari so od 16 do 29 let, prihajajo pa prav iz vse Slovenije, od Kopra,
Izole, Podnanosa, Kobarida, Kranja, Celja, Laškega do Brežic, pa celo iz
Škofič iz sosednje Avstrije. 21. oktobra je ŠUGLO začelo obiskovati 5
fantov in 15 deklet. Z izborom, ki ga je opravila štiričlanska komisija,
smo zadovoljni. Žal nam je, ker nismo mogli sprejeti vseh, vendar bi s
prevelikim številom vsekakor posegli v pedagoški proces, ki bi bil okr-
njen, manj posvečen vsakemu posamezniku, skratka slabši.

Z vso promocijo tovrstnega izobraževanja, z vsem trudom prve ge-
neracije in Gledališča Ane Monró, da so bili nastali projekti priljubljeni

pri publiki in organizator-
jih uličnogledaliških festi-
valov, nam je uspelo
ŠUGLO postaviti na visoko
raven. Večja odgovornost,
ki se ob teh dejstvih pri-
krade izza vogala, je, vsaj
meni, le še dodaten izziv.
Izziv, da tem mladim damo
še več, da te mlade oboga-
timo z novimi spretnostmi,
ki jih bodo uporabljali, kjer
koli že bodo, z novimi poz-
nanstvi, z novimi občutki.
Pa poglejmo, kako uspešni
pri tem bomo s tokratno
generacijo.

ZAKLJUČEK V CHALONU
Prva generacija Šuglarjev je v avgustu z ekskurzijo v francoski Chalon in obiskom
mednarodnega uličnega festivala Chalon dans la Rue zaključila svoje dvoletno
izobraževanje na ŠUGLI. A zaključek in slovo nista bila ne klasična ne dokončna. 



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 postanete 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 pošljete
na pristojno davčno upravo – izpostavo, kjer imate
stalno prebivališče, ali pa obiščite našo spletno
stran www.anamonro.org in donacijo uredite po
elektronski poti.

PODPIRA NAS:
dr. Branka D. Jurišić,
specialna pedagoginja

»Del dohodnine namenim
festivalu Ana Desetnica, ker
je to dobra naložba za poživi-
tev ljubljanskih ulic. Festival
z vsemi dogodki je čas, ko mi
je Ljubljana všeč. Takrat se
mi zdi, da je na ulicah nekaj
prostora za zabavo, veselje in druženje. To je protiutež
vsem drugim mesecem v letu, ko se večinoma bolj
borim za svoj prostor med avtomobili na pločnikih in
kolesarskih stezah. V Ljubljani je pogosto malo pro-
stora za gibanje, kaj šele za uživanje in zabavo. Med
poletnimi meseci pa veliko prostora zasedajo mize lo-
kalov na prostem; to posedanje po lokalih se mi zdi
nekam pusta zabava. Upam, da bo festival razširil
svoje dogodke in prinesel nekaj živahnosti in hudomu-
šnosti tudi med letom.«
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Premierna uprizoritev Kletke – Gledališče Ane Monro v
akciji – še ena izpod prstov režiserja Craiga Westona.

Tricikelnet – Robert Oven in Rada Kikelj sta bila
vseprisotna informatorja Ane Desetnice.

Ko tovrsten kompliment slišiš enkrat, se na ustih pojavi
prijazen nasmešek, ko ga slišiš drugič, v tebi prebudi radoved-
nost in sproži se vprašanje »Zakaj?« … Ko pa ga slišiš toliko-
krat, kot smo ga organizatorji ob 12. izvedbi Ane Desetnice, že
kar rahlo ohromiš in ostaneš brez besed. Zakaj je bila 12. Ana
Desetnica po mnenju številnih naših obiskovalcev najboljša do
zdaj? Kaj je tisto, kar je tako pritegnilo in prepričalo ljudi? Dej-
stvo je, da je formula na videz preprosta, utečena, vendar – da
ne bo pomote – natančno razdelana. Leta prinesejo izkušnje,
številne kritike so v vseh teh letih padle na plodna tla, in kar je

najpomembnejše, »rutina« ni odpihnila entuziazma. A to ne
more biti najboljša Ana Desetnica, enostavno preveč je še idej,
preveč je še dela. Eno pa je pri ocenjevanju s presežniki vseeno
jasno – Ana Desetnica je nepogrešljiva, je priboljšek mestnemu
življenju … tudi to ste verjetno že slišali … in to je naš pogled
ne le na 12. Ano Desetnico, pač pa na ulično gledališče nasploh. 

Od 2. do 5. julija se je na ljubljanskih ulicah in trgih zvrstilo
kar 89 dogodkov, ki jih je uprizorilo 279 umetnikov iz 18 raz-
ličnih držav. Na 12 različnih prizoriščih pa središču mesta si je
predstave ogledalo kar 27.000 obiskovalcev.

Poleg nastopov v Ljubljani je Ana Desetnica potekala tudi v
Mariboru (Ana Desetnica na Lentu, 6.–11. 7. 2009, 53 nasto-
pov in dogodkov), Kamniku (Ana Desetnica v Kamniku, 3. in 4.
7. 2009, 3 dogodki), Šoštanju (Ana Desetnica v Šoštanju, 8. 7.,
2 dogodka), deloma Murski Soboti (Soboški dnevi, 28. in 29.
6., 2 dogodka), na Vrhniki (Poletje na Vrhniki, 7 dogodkov) in v
Celju (Poletje v Celju, knežjem mestu, 7.–11. 7. 2009, 3 do-
godki).

NAJBOLJŠA ANA DESETNICA DO ZDAJ …

Spektakel brez primere – veliko, visoko, bleščeče, glasno, penasto,
mokro in unikatno … ter napeto na ovinku Pod Trančo – Popotovanje
ladje Vodosanje v izvedbi francoske zasedbe Malabar.Gostija Poljane – prihodnost ni le v strogem središču

mesta, ampak tudi na obrobju. Najlepša pohvala
organizatorju je bila, da ljudi ni motila nova in malce
»bolj oddaljena« lokacija. Soseski praznik je uspel in
Poljanci so se izkazali za izredno gostoljubne.

Člani medplanetarne odprave »električnih« azilantov oz.
čudna, zabavna, neotesana roza bitja so zaznamovala
obiskovalce v Miklošičevem parku (KUD Ljud). 

ŠUGLA – v delu je že nova generacija Šuglarjev.
Ali bo tako uspešna kot prva, bomo videli.
Gledališče Ane Monro pa svojemu podmladku
še naprej ostaja motivacijski mentor.

Etno Histria – na ulice je prišla nenavadno umirjena,
a pozitivna energija – sončno sobotno popoldne je
postalo še lepše.

Klubukarska ulica – prvi hit 12. Ane Desetnice.
Na dveh oz. treh delih okoli Prešernovega trga so
si izmenično sledili nastopi uličnih artistov. Vam
je v spominu najbolj ostal človek leopard ali je bil
to glasni in vedno nasmejani Španec Brunitos?

GLEDALIŠČE ANE MONRO PODPIRAJO:

PODPRITE NAS TUDI VI IN
POSTANITE DEL ANINE DRUŽINE!

ČOKOLADNA VSTOPNINA USPELA
Najprej še enkrat prisrčna zahvala vsem tistim, ki ste se

odzvali našemu vabilu in kot vstopnino na 12. mednarodni
festival uličnega gledališča Ana Desetnica prinesli čokolado
oz. kupili bon v obliki čokolade pri naših hostesah. Podjetje
Zvečevo je konec julija, kot obljubljeno, zbrane čokolade
dostavilo Rdečemu križu in Karitasu. V akciji se je nabralo
za 1.400 € denarja oz. bonov, kar bi pomenilo 1.400 kosov
stogramskih čokolad. Podjetje Zvečevo je to priredilo v
različne pakete in seveda dodalo še svoj delež, tako da so
skupaj dostavili kar 4.224 čokoladnih rezin Mond in 800
različnih stogramskih čokolad. Polovico čokolad so dostavili
v Mladinsko zdravilišče in letovišče RKC Debeli rtič,
polovico pa v Sončno hišo Karitas v Portorož.

»Ulični festival Ane Desetnice in
njegova domiselna akcija s tako
lepim imenom sta seveda obsojena
na uspeh! Idejnim očetom oziroma
pobudnikom, organizatorjem in
izvajalcem se Rdeči križ Slovenije
zahvaljuje v imenu vseh tistih 400
in še nekaj otrok, ki so se v mladin-
skem zdravilišču in letovišču na
Debelem rtiču letos poleti razveselili
posladka. Koliko veselja ob majhni
čokoladi. Pa saj ne gre samo za čokoladico: gre za nekaj več, gre
za domišljeno akcijo in humanost. In če je že vstopnica (čokola-

dica) tako sladka, kako sladko
je šele iskreno majhno darilo, ki
ga spremlja še kulturni pro-
gram na zavidljivi ravni, name-
njen otrokom, ki so včasih lačni
kruha! Da, kruha. Skratka –
dandanašnji, v času grobega
kapitalizma, ko štejeta samo
denar in denar, so takšne akcije
človekoljubja dobesedno člove-
ški dar z veliko začetnico.

Hvala, ker o Desetnici za prihodnje leto razmišljate že zdaj! Na
Debelem rtiču vas komaj pričakujemo. Ne samo otroci in ne
samo zaradi čokoladic!«

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE
želim, da se dohodnina, ki bo odmerjena za leto 2009 in za vsa nadaljnja davčna leta,
nameni naslednjemu upravičencu:

V/Na: Dne: Podpis zavezanca:

Ime oz. naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek

DRUŠTVO GLEDALIŠČE ANE MONRO 2 8 7 4 9 2 4 3 0,50%

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Ime in priimek:

Naslov:

Davčna številka zavezanca:

Pristojni davčni urad, Izpostava:

mag. JANEZ PEZELJ
generalni sekretar
Rdečega križa Slovenije


