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Uvodne misli 
 
BRAVO, ČESTITKE, SUPER FESTIVAL, ODLIČEN PROGRAM, HVALA… To so odzivi umetnikov, 
lokalnih organizatorjev, drugih sodelavcev  in seveda občinstva, ki smo jih bili deležni že med 
jubilejnim 25. mednarodnim festivalom uličnega gledališča ANA DESETNICA, in z vseh strani 
prihajajo tudi po zaključku tega. 25. ANA DESETNICA je bila paleta spektakla in predstav, 
zabave, smeha, navdušenja, pozitivnih vibracij in občutkov, doživetij, čustev ter druženja. 
Bila je to, kar je zapisano v njen DNK že od vsega začetka – velik urbani žur!  
 
Naše ideje in želje, kako obeležiti jubilej, so močno presegale budget, toda z veliko volje, 
trdega dela in s pomočjo izjemne organizacijske in izvedbene ekipe smo dosegli zastavljen 
cilj, ter priredili festival, ki je pustil močan pečat – v tkivu mest in v srcih ljudi. K temu so 
pomembno prispevali premišljen program, kvalitetni nastopi odličnih domačih in tujih uličnih 
ustvarjalcev in številni obiskovalci, ki so soustvarili enkratno vzdušje na festivalskih 
prizoriščih. Toda ''dodano vrednost'' 25. ANE DESETNICE odkrivamo in prepoznavamo v tem, 
da se je v njej akumuliralo četrt stoletja naših (pre)izkušenj dialoga z javnim prostorom in 
ljudmi v njem. Mednarodni festival uličnega gledališča je namreč festival mest in njegovih 
prebivalcev.  
 
V jubilejnem letu smo se želeli zahvaliti in pokloniti svojemu zvestemu občinstvu, pa tudi 
domačemu mestu Ljubljani, v katerem je ANA DESETNICA shodila in odraščala. To smo 
naredili v velikem slogu – z otvoritvenim zračnim spektaklom nad Ljubljanico v središču 
mesta (na Tromostovju) in z zaključno rojstnodnevno zabavo na osrednjem festivalskem 
prizorišču pri Curkrarni. Menimo, da je bil 25. festival velik dosežek in morda celo presežek, 
in da smo jasno in glasno pokazali in dokazali, da je ANA DESETNICA sicer že od nekdaj na 
cesti, a (je) vedno v službi ljudi! 
 
 

Izvedba programa  
 
Umetniški program je v 11 dneh gostoval v 13 mestih: Gornja Radgona, Ptuj, Kamnik, 
Logatec, Maribor, Nova Gorica, Šoštanj, Ljubljana, Krško, Novo mesto, Sežana, Slovenj 
Gradec in Ilirska Bistrica. Obiskovalci, ki smo jih po vsej Sloveniji našteli krepko več kot 
25.000, so si lahko na 31 različnih prizoriščih ogledali 37 žanrsko raznolikih predstav in 
intervencij v izvedbi skoraj 100 umetnikov in drugih kreatorjev programskih vsebin iz 11 
držav (Slovenija, Hrvaška, Italija, Francija, Poljska, Češka, Španija, Velika Britanija, ZDA, 
Argentina, Kolumbija. Jubilejni festival je ponudil več kot 100 dogodkov oziroma več kot 60 
ur nepozabnih poletnih doživetij. 
 
Program jubilejnega festivala smo zasnovali zelo premišljeno in vanj vključili najboljše 
slovenske in v Sloveniji delujoče ulične ustvarjalce, ter bisere sodobne mednarodne 
produkcije na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti, kot so zabavna in 
dinamična predstava Smučarska odiseja (Bratri v tricku, ČEŠ), energični hip hop plesno-
gledališki šov D_Construction (Cie Dyptik, FRA), ter potujoča kolesarska predstava, ki so ji 
gledalci sledili na kolesih, Komar in šampion (Faber Teater, ITA).  
 



Programski vrhunec je bil seveda spektakel Quadro (eVenti Verticali, ITA), z letečim odrom, 
ki se je pred očmi gledalcev dvignil visoko v zrak. Po naši oceni si ga je v Mariboru (27. 6.) 
ogledalo 2.800, v Ljubljani (29. 6.) pa skoraj 4.000 ljudi.  
 

 
 
Kot vselej so obiskovalce navdušile tudi t. i. zračne, akrobatske in ognjene predstave, 
program pa je med drugim obsegal še cirkuške, otroške, plesne ter seveda klasične ulično-
gledališke predstave.  
 
Izpostaviti želimo še site specific interdisciplinarno predstavo o Ljubljanici v dveh delih, Reka 
sedmerih imen, s katero smo se ob 150. obletnici njegovega rojstva poklonili mojstru 
Plečniku, velikanu slovenske arhitekture, ki je posebno pozornost v svojem opusu posvetil 
reki, oziroma njenim bregovom, mostovom in regulaciji. Na obeh straneh njegove 
monumentalne zapornice (na Šuštarjevem nabrežju), ki ji rečemo tudi mestni slavolok, torej 
tam, kjer se reka poslavlja od mesta, so namreč odlični ustvarjalci z različnih umetniških 
področij in različnih generacij, pripovedovali in prikazali legendo o nastanku Ljubljanice (1. 
del, 30. 6.) in njeni mitski zgodovini (2. del, 2. 7.). 
 
 

SIMS 2.5  
 

 
 
25. ANA DESETNICA je navduševala, navdihovala in povezovala na ulicah, trgih, travnikih, v 
parkih in celo na grajskih dvoriščih, festivalsko dogajanje in utrip pa je s teh prek spleta 
prenesla tudi v širni svet. Del programa smo namreč neposredno prenašali na inovativni 



večkanalni live stream platformi SIMS 2.5, ki jo v Gledališču Ane Monro razvijamo od 
decembra 2020.  
 
Za spletne prenose uporabljamo 4 kamere – tudi 360-stopinjsko – ki jih v prostoru 
razporedimo tako, da omogočajo različne perspektive, med katerimi lahko uporabniki 
poljubno izbirajo. Ljudje so si lahko na računalniku, tablici ali telefonu – kjerkoli so že bili – ”v 
živo” ogledali 13 spletnih prenosov (jutranjih in/ali večernih, vzporednih ter zaporednih) iz 7 
slovenskih mest (2-krat celo iz dveh hkrati) ter mednarodni prenos iz Španije (Katalonije), in 
tako na daljavo doživeli festivalski utrip oziroma izkušnjo ulične umetnosti v novih 
dimenzijah. 
 
Poleg spletnega prenosa otvoritvenega spektakla s Tromostovja, si v posebno čast oziroma 
za velik dosežek štejemo prenos 25. 6., ko smo dopoldan na SIMS 2.5 vzporedno prenašali 
predstavi iz Logatca (oziroma Hotedrščice) in s Ptuja, mest, v katera so nas povabili 
prebivalci sami, saj so program ANE DESETNICE izglasovali v okviru participativnega 
občinskega proračuna. Na tem mestu dodajamo, da se je lani, ko je festivalski program prvič 
gostoval v Logatcu, izkazalo, da je kraj precej specifičen, razpotegnjen, saj se po eni strani 
razvija v urbanem in gospodarskem smislu, hkrati pa mu še vedno pripada ogromno ruralnih 
območij. Zato smo se odločili in šli letos tudi po vaseh: v Hotedršico, Laze in Rovte. In 
prebivalci so bili navdušeni – poslali so nam celo pisno zahvalo! 
 
 

Rojstnodnevna zabava 
 
Zadnji festivalski dan (3. 7.) je 25-letnica ANA DESETNICA v Ljubljani priredila rojstnodnevno 
zabavo za svoje prijatelje, zveste spremljevalce in druge obiskovalce. Festivalsko prizorišče je 
ta dan spremenila v veliko igrišče z igrali iz recikliranih odpadnih materialov, prizorišče 
potujočega cirkusa, slavnostne podelitve nagrade odličnosti in mobilnega cirkuškega 
laboratorija. 
 
Gostitelji in gostje smo v okviru naše nove produkcije Igre kartonov naši ANI DESETNICI 
skupaj izdelali torto velikanko in ji ob njej zapeli in zaželeli vse najboljše za naslednjih 25 let. 
Za ta pravo zabavo so poskrbeli slovenski trubači, skupina Pivo in Čevapi, manjkala pa ni niti 
pogostitev oziroma dobra jedača in hladna pijača. 
 
Poleg slavljenke je bila osrednja ''zvezda'' zabave in vseh festivalskih dni v Ljubljani, special 
edition spominska majica z logom jubilejne 25. ANE DESETNICE, ki so jo obiskovalci lahko 
dobili, če so nam poklonili rojstnodnevno darilo (denarno nakazilo v višini vsaj 25 EUR).    
 
 

Mednarodna nagrada odličnosti  
 
V Gledališču Ane Monro si že vrsto let prizadevamo za vzpostavitev kvalitetne in 
mednarodno referenčne slovenske ulične scene. Ponosni smo, da se je iz dveh, kolikor toliko 
stalnih domačih skupin, v 25 letih razvila skupnost več 10 posameznikov in umetniških 
skupin. Od teh se jih je letos kar devet uvrstilo v finalni izbor za stanovsko nagrado URBana 
LJUBLJana, ki jo od leta 2017 mednarodna žirija podeljuje v okviru Ane Desetnice v Ljubljani. 



Večina finalistov se je širši javnosti prvič predstavila prav na našem festivalu in nato – tudi z 
našo pomočjo – uspešno zakorakala na tuje trge oziroma ulice, ter postala prepoznavna v 
širšem mednarodnem (javnem) prostoru. 
 
Finalni izbor za mednarodno nagrado odličnosti za najboljšo predstavo slovenskih in v 
Sloveniji delujočih uličnih ustvarjalcev URBana LJUBLJana 2022 je potekal od 29. 6. do 2. 7. 
Mednarodna žirija, ki so jo sestavljali 4 strokovnjaki s področja sodobnih performativnih 
uličnih umetnosti (Polona Prosen, producentka festivala Ana Desetnica in 
predstavnica Gledališča Ane Monro // SLO; Vida C. Bren, soustanoviteljica umetniške 
skupine KUD Ljud in avtorica strokovnega priročnika o gledališkem ustvarjanju v javnem 
prostoru // SLO; Gert Rudolph, direktor in selektor nemškega potujočega uličnega 
festivala Von Nord nach West // NEM; Craig Weston, ustanovitelj ulične gledališke 
skupine The Primitives, performer in pedagog // ZDA/BEL) in predstavnica občinstva (Branka 
Jurišić), je nagrado podelila skupini Mismo Nismo za predstavo ŽONGLERSKI KONCERT. 
Slavnostna razglasitev je potekala 3. 7. na festivalskem prizorišču. 
 
Pohvalo in priznanje za odlične nastope si zaslužijo tudi drugi finalisti: Andrej Tomše // PO 
KLOBUK, Anja Bezlova // MAJDINA VEČERNA ŠOLA, Čupakabra // KUFRBAND, Danijela 
Zajc // ETIDA ZA PREPARIRAN KLAVIR IN VRV, Društvo IMPRO // ULIČNI IMPRO KVIZ, 
Gledališče Ane Monro // ZADNJI ULOV, KD Priden možic & Čupakabra & Kolektiv Šlosart // 
SODRGA, Tolpa // STARI IN DRZNI. 
 
 

P2P & Von Nord Nach West 
 
Tudi letos je v Ljubljani (27. – 29. 6.) potekal interni program za izmenjavo znanj in izkušenj 
med ustvarjalci na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti P2P. V okviru tega 
smo umetnikom oziroma umetniškim skupinam DUO SLAVICA (SLO), PIOTR CHLIPALSKI (POL) 
ter PETER SWEET & LEONIE BAKER (VB/ZDA) ponudili možnost t. i. peer to peer učne metode 
– da bi prispevali k njihovi umetniški rasti oziroma razvoju. Bistvo programa je namreč delo 
na konkretnih predstavah oziroma njihova izboljšava in opolnomočenje ustvarjalcev za 
nastope pred najširšim mednarodnim občinstvom. Predstave sodelujočih v programu so si 
lahko ljudje ogledali vsak dan ob 9:45 na Stritarjevi ulici, eno pa smo prenašali tudi na kanalu 
SIMS 2.5. Program je vodil dramaturgi in gledališki kritik Samo Oleami.  
 
V okviru programa P2P smo nadalje krepili in razvijali partnersko sodelovanje s 
festivalom Von Nord nach West (NEM), ki poteka na ravni izmenjave umetnikov. Ta je Ani 
Desetnici soroden v tem, da gostuje v različnih nemških mestih, sodelovanje z njim pa od leta 
2017 poteka tako, da vsak od festivalov izbere eno domačo skupino, ki je »zrela« za 
mednarodno nastopanje, a ji v danem trenutku še manjka izkušenj pred tujo publiko. 
 
Tako izbrana skupina iz Slovenije – v letu 2022 je to Duo Slavica – v sklopu tamkajšnjega 
festivala nastopi v več krajih po Nemčiji, predstavnik nemškega festivala (letos sta bila to 
PETER SWEET & LEONIE BAKER) pa v sklopu našega festivala v več krajih po Sloveniji. 
Ustvarjalci na ta način pridobivajo dragocene izkušnje nastopanja pred tujejezičnim 
občinstvom in/ali v drugačnem kulturnem okolju, hkrati pa so deležni 
dodatnega coachinga, zaradi česar se njihove predstave izboljšajo in okrepijo. 



Mednarodni simpozij  
 
V okviru jubilejne 25. ANE DESETNICE je 2. 7. dopoldan v dvorani Dijaškega doma Tabor v 
Ljubljani potekal mednarodni simpozij z naslovom Prihodnost festivalov v javnem prostoru, 
ki je bil odprt za domače in tuje umetnike, mednarodne goste in zainteresirano javnost, 
prenašali pa smo ga tudi na našem spletnem kanalu SIMS 2.5. Govorniki (Mischa Holbikova, 
direktorica festivala Za dvermi // ČEŠ; Goro Osojnik, selektor ter umetniški direktor Ane 
Desetnice // SLO; Gert Rudolf, direktor festivala Von Nord Nach West // GER, Christiane Lenz, 
producentka festivala La Strada // AUT in Piotr Chlipalski, direktor festivala Uliczny // POL ), 
vsi izkušeni strokovnjaki na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti, so 
razpravljali o možnostih in priložnostih za nadaljnji obstoj in razvoj festivalov v javnem 
prostoru, ki so bili v zadnjih letih zaradi epidemije in terorističnih groženj pred tem, prisiljeni 
v prilagajanje in spreminjanje strategij delovanja ter srečevanja z občinstvom.  
 
 

Delavnica kritiškega pisanja 
 
Že drugo leto zapored je v okviru festivala v Ljubljani ter v koordinaciji in pod vodstvom 
dramaturga in uličnega kritika Sama Oleamija potekala delavnica kritiškega pisanja Ulična 
kritika (29. 6. – 3. 7.). Cilj te je (bil) poglobljeno (s)poznavanje in razumevanje uličnih 
predstav ter vzgajanje udeležencev delavnice v pisce/recenzente. Samo Oleami je delavnico 
zasnoval na osnovi večletnih izkušenj s Pogovori z umetniki, ki jih je v okviru festivala ANA 
DESETNICA koordiniral od leta 2015 do 2021. Ti so se izkazali kot dragocen prostor 
artikulacije umetniških pristopov in situacij, s katerimi se nastopajoči srečujejo na ulici, pa 
tudi kot mesto medsebojne izmenjave umetniških strategij in izkušenj. Udeleženci delavnice  
bodo spisali avtorske tekste, ki bodo objavljeni na spletni strani Gledališča Ane Monro. 
 
 

Mladinska izmenjava  
 
V organizaciji Gledališča Ane Monro in umetniškega kolektiva Cirkusfera (SRB) je 
v Ljubljani od 27. 6. do 6. 7. potekala mladinska izmenjava izPOSTAVI se V javni PROSTOR na 
temo crossover-ja med cirkusom in gledališčem. Mladi iz Slovenije in Srbije so na tej 
spoznavali tudi osnove video produkcije in našo live stream platformo SIMS 2.5, ter si 
ogledali celoten festivalski program. 5. 7. so na Gornjem trgu javnosti predstavili še svoje 
performativne veščine, oziroma znanje in izkušnje, ki so jih pridobili v okviru programa. 
Program so koordinirali Anže Mohorič (SLO), Ankica Radivojević (SLO) ter Milan in Vladana 
Manić (SRB), izvajali pa smo ga s podporo Erasmus+  in MOVIT. Jeseni (16.–25. 9.) bo v 
Beogradu potekal še drugi del izmenjave.  
 
VEČ INFORMACIJ: https://www.anamonro.si/steber/izpostavi-se-v-javni-prostor-2/ 
 
 
 
 
 



 

Sklepne misli 
 
Ulično gledališče je zrelo, živ(ahn)o, zanimivo in sodelujoče. In ANA DESETNICA je festival 
kulture, srečevanja in druženja. Je živa programska struktura, ki se ves čas spreminja, išče in 
predstavlja nove vsebine, lokacije ter načine, kako se povezati s prebivalci mest, v katerih 
gostuje. Festival ima zato v vsakem mestu drugačno podobo in značaj, ki odraža lokalni 
prostor ter želje in navade tamkajšnjega organizatorja in prebivalcev.  
 
ANA DESETNICA na ulice prinaša smeh, zabavo, sproščeno druženje in (prosto dostopno ter 
brezplačno) umetnost v vseh oblikah. V okviru festivala vedno iščemo drugačne načine za 
prezentacijo umetnosti in nove prostore za druženje, najpomembneje pa je, da vselej 
najdemo pot do ljudi. Kot radi rečemo: na festivalu se niti naših življenj ne zapletajo v vozle, 
ampak se prepletajo v čudovite vzorce. Od nekdaj si prizadevamo delovati tvorno, podporno 
in spodbudno – za (naj)širšo javnost in ulično-gledališko skupnost. Tisoči gledalcev potrjujejo, 
da je naša pot prava, zato bomo še naprej spodbujali meščane k druženju, ki v hitrem tempu 
življenja postaja vedno bolj površno.  
 
Veseli in ponosni smo, da smo v četrt stoletja dosegli, da ulično gledališče na Slovenskem ni 
več neznanka, ampak celo nasprotno – da je nujen in sestaven del urbanega življenja. Če 
bomo ANI DESETNICI le uspeli zagotoviti finančno podporo, se bo še dolgo razvijala in 
skrbela, da mestno, urbano okolje ne bo le kup gabaritov, ceglov in kamnov, ampak bo 
(p)ostalo živ ambient.  
 
Javni prostor smo namreč zgradili ljudje – zato, da ga ljudje tudi uporabljamo. V GAM ga na 
svoj poseben, gledališki način. In ga bomo tudi v prihodnje, saj glede na to, da so nas že v 
dveh mestih k sebi povabili prebivalci sami – v okviru participativnega proračuna – očitno 
delamo dobro in prav!  
 
 
Na tem mestu se še enkrat iskreno zahvaljujemo vsem srčnim ljudem v mestih, v katerih je 
gostovala jubilejna 25. ANA DESETNICA, odločevalcem in uradniškemu osebju, 
organizatorjem, izvedbenim ekipam, partnerjem, sodelavcem, podpornikom, fotografom in 
ljudem v medijih ter seveda umetnikom in obiskovalcem.  
 
 

FOTOGALERIJA 
 
https://www.flickr.com/photos/anadesetnica/albums 
 
Avtor fotografij je Luka Dakskobler.   


