
 

 

I. stopnja:  

PERFORMER 
 
 

Modul: Osnove skupinskega dela in razvoj prezence 
 

Mentorici: SARA ŠABEC in SILIVIA VIVIANI (ITA) 

 

15.10.2020 18.00–21.00 

20.10.2020 18.00–21.00 

22.10.2020 18.00–21.00 

27.10.2020 18.00–21.00 

29.10.2020 18.00–21.00 

 
Udeleženci se bodo (na)učili, kako z uporabo gledaliških tehnik in orodij razvijati odpr-
tost/pozornost do skupine in imeti aktivno vlogo pri gradnji skupinske dinamike, pa tudi, 
kako z raziskovanjem diha in lastnega telesa (telesnih drž in gest oziroma telesne govorice) 
ter prek prostorskega zavedanja razvijati in/ali krepiti prezenco. 
 
Silvia Viviani je igralka, rojena v Mantovi v Italiji, ki že nekaj let živi in ustvarja v Sloveniji. 
Študirala je gledališko igro v Accademia Teatrale Campogalliani (ITA) in pridobila štipendijo 
za nadaljnje izobraževanje v New York State Theatre Institute (ZDA). Sodelovala je že z mno-
gimi priznanimi mentorji in/ali umetniškimi skupinami: Paolo Nani, Odin Teatret Tage Larsen 
in Eugenio Barba, Antonio Fava, Rena Mirecka Grotowski Institute, Giovanni Fusetti. Kot 
igralka in animatorka ter gledališka pedagoginja redno sodeluje z Gledališčem Ane Monro od 



 

 

leta 2012. Je tudi vodja Italijanske gledališke skupine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in od 
2019 klovnesa pri Rdečih Noskih. 
 
Sara Šabec je profesorica pedagogike in andragogike ter filozofinja in je samozaposlena v 
kulturi kot performerka (ulično gledališče), producentka in pedagoginja. Je pedagoška vodja 
ŠUGLE in kulturno-umetniških projektov Gledališča Ane Monro (gledališka pedagogika, kul-
turno-umetnostna vzgoja, izobraževanje na področju sodobnih umetnosti in uporabe gledali-
ških elementov kot inovativnih tehnik učenja).  
 

 

Modul: Gibalec in prostor 
 

Mentorica: VITA OSOJNIK 
 

 

03.11.2020 18.00–21.00 

05.11.2020 18.00–21.00 

10.11.2020 18.00–21.00 

12.11.2020 18.00–21.00 

17.11.2020 18.00–21.00 

 
 



 

 

Udeleženci se bodo (na)učili tehnik sodobnega plesa, ki so uporabne za nabiranje fizične 
kondicije, razvijanje gledališke igre in krepitev zavedanja telesa (spoznavanje drže in postavi-
tve telesa, mobilnost in raznolikost giba), ter kako prek tega uporabiti prostor in vzpostaviti 
stik z drugimi. 
 
Vita Osojnik je koreografinja, plesalka in pedagoginja. Šolala se je na avstrijski plesni aka-
demiji SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance, smer klasični balet, sodobni ples in 
koreografija). Je avtorica več celovečernih plesnih predstav, ki so bile uprizorjene v Sloveniji in 
tujini, v mnogih pa je tudi nastopila (npr. Alhambra Container koreografa Alija Salmija, Danes 
zadnjikrat Sinje Ožbolt). Kot performerka se je uveljavila tudi v uličnih predstavah (Mati 
Korajža, Sam med vsemi). Je umetniška vodja plesne skupine Mana, ki deluje v okviru plesne-
ga društva Qulenium v Kranju. Zadnjih nekaj let je ob tem zaposlena tudi kot učiteljica stro-
kovnih predmetov Balet in Sodobne plesne tehnike na Umetniški gimnaziji v Ljubljani. Redno 
poučuje tudi na ŠUGLI ter na letnih plesnih pripravah plesnega društva Center plesa iz Mari-
bora in vodi delavnice. 
 

 

Modul: Larvalne maske in osnove fizičnega gledališča 
 

Mentorica: ALENKA MARINIČ 
 

 

 
 

19.11.2020 18.00–21.00 

24.11.2020 18.00–21.00 

26.11.2020 18.00–21.00 



 

 

01.12.2020 18.00–21.00 

03.12.2020 18.00–21.00 

 
Udeleženci se bodo (na)učili razvijati gledališke karakterje z vidika fizične igre. Raziskovali 
bodo odnose vsakega posameznega karakterja do prostora ter odnose med različnimi karak-
terji. Zasnovali bodo tudi originalen gledališki material, ki izhaja iz gledaliških karakterjev in iz 
telesa. Poleg raziskovanja diha, prostorskega zavedanja, človeške drže, geste in telesne govo-
rice, bo ta modul usmerjen v pesniško sinergijo, ki se pojavi, ko se tehnika in igra srečata v 
telesu izvajalca. 
 
Alenka Marinič je neodvisna gledališka ustvarjalka, ki je kot avtorica, režiserka in igralka 
sodelovala pri številnih gledaliških projektih v Evropi in Severni Ameriki. Od leta 2013, ko je 
zaključila triletno šolanje na mednarodni šoli fizičnega gledališča Helikos v Firencah pod men-
torstvom pedagoga Giovannija Fusettija, razvija svojo pedagoško smer, ki črpa iz zapuščine 
Jacquesa Lecoqa in njegovega učenca Giovannija Fusettija. V okviru te raziskuje gledališče in 
igro skozi fizično, izkustveno perspektivo, s poudarkom na iskanju ravnovesja med tehniko in 
igro.  
 
Maske je izdelal Justin Durel. 
 

Modul: Gledališki govor in uporaba govora v različnih 
prostorih 

 
Mentorica: BARBARA PIA JENIČ 

 

 
 
 
 
 



 

 

08.12.2020 18.00–21.00 

10.12.2020 18.00–21.00 

15.12.2020 18.00–21.00 

17.12.2020 18.00–21.00 

22.12.2020 18.00–21.00 

 
Udeleženci bodo raziskovali gledališki govor in uporabo govora v različnih prostorih. Govor 
izhaja iz diha. Dih je doma v telesu, zato se bomo temeljito osredotočili na dele telesa, ki 
potrebujejo odpiranje in sprostitev. Preko tega odpiranja bomo poiskali vašo glasovno moč, 
avtentičnost in govorno svobodo.  
 
Barbara Pia Jenič je leta 2015 diplomirala na AGRFT-ju iz govornega sporočanja. V letih 
1996–2004 je kot igralka sodelovala s Teatrom de los sentidos in se obenem izobraževala v 
Vargasovih raziskovalnih laboratorijih senzorialnega gledališča, ki so potekali sočasno z reali-
zacijo predstav v gostujočih državah. Leta 2001 je formalno soustanovila zavod Senzorium v 
Sloveniji, s katerim ohranja senzorialno gledališče na slovenskih tleh in predstavlja eno izmed 
redkih točk razvoja in raziskave senzorialnega gledališča v Evropi in v svetu. 
 
 

II. STOPNJA:  

PERFORMER V PROSTORU 
 
 

Modul: Osnove fizično-interaktivnega gledališča 
v javnem prostoru 

 
Mentor: JAŠA JENULL 

 
 

05.01.2021 18.00–21.00 

07.01.2021 18.00–21.00 

12.01.2021 18.00–21.00 

14.01.2021 18.00–21.00 



 

 

19.01.2021 18.00–21.00 

 

 
Udeleženci bodo spoznavali osnove skupinske pozornosti in improvizacije ter hkrati ozaveš-
čali ključne principe dinamike in kompozicije. Preiskovali bodo metode grajenja interaktivnih 
likov in se učili izkoriščati potenciale urbanih prostorov. Odkrivali bodo gledališče kot igro, 
kot ritual in kot dogodek socialnega združevanja. Modul se bo zaključil z improviziranimi 
skupinskimi akcijami na mestnih ulicah. 
 
Jaša Jenull je diplomant gledališke režije na AGRFT in soustanovitelj gledališkega kolektiva 
LJUD. Od leta 2008 se intenzivno posveča ustvarjanju interaktivnih dogodkov v javnem pros-
toru. S svojimi uličnimi projekti je sodeloval na več kot 70 festivalih v preko 25 državah sveta. 
 
 

Modul: Kompozicija drugačne glasbe  
v javnem prostoru 

 
Mentorica: TEA VIDMAR 

 



 

 

21.01.2021 18.00–21.00 

26.01.2021 18.00–21.00 

28.01.2021 18.00–21.00 

02.02.2021 18.00–21.00 

04.02.2021 18.00–21.00 

 
Udeleženci bodo raziskovali razsežnosti in zmogljivosti glasu, našega organskega inštrumen-
ta, eksperimentirali z njim ter spoznavali možnosti nekonvencionalne uporabe tega. Glas ali 
zven se bodo (na)učili izvabljati iz sebe – od krika do šepeta in vseh glasov vmes – pa tudi iz 
predmetov v prostoru, iz infrastrukture v javnem prostoru in ne nazadnje iz mimoido-
čih/občinstva. Pedagoški cilj modula je prek individualnega in skupinskega dela ustvariti 
glasbeno-gledališko kompozicijo v javnem prostoru, ki bo sestavljena iz nastopov posamez-
nikov, glasovno podprtih s strani celotne skupine, za katero bodo Šuglarji navdih iskali v okol-
ju.  
 
Tea Vidmar je univerzitetna diplomirana kulturologinja in je samozaposlena v kulturi kot per-
formerka (ulično gledališče, glasbeni in vokalni performansi, pripovedovanje) in pedagoginja 
(gledališkost in prezenca glasu). Je članica umetniške skupine Gledališča Ane Monro, koordi-
natorka mednarodnih projektov/sodelovanj tega in mentorica na ŠUGLI. 
 

 

Modul: Acrobatics, acrobalance and movement  
(v angleškem jeziku) 

 

Mentorici: SILVIA FRATELLI in ALCINA MENDES (VB) 
 



 

 

 

05.02.2021 18.00–21.00 

06.02.2021 10.00–13.00 in 14.00–17.00 

07.02.2021 10.00–13.00 in 14.00–17.00 

 
Na delavnici ekskluzivnih akrobatskih in t. i. acrobalance tehnik bomo zasnovali nove in ino-
vativne načine izvedbe konkretnih trikov z repertoarja britanske umetniške skupine Mimbre. 
Posamezni dan modula bo obsegal intenzivno fizično ogrevanje, tj. vaje za okretnost in vzdrž-
ljivost, ki mu bo sledilo spoznavanje kreativnih in inovativnih akrobatskih ter acrobalance 
pristopov ter njihove praktične rabe. Modul bo sklenila kulminacija usposabljanja v obliki 
neformalne prezentacije priučenih veščin, ki jo bodo zasnovali udeleženci. 
 
Umetniško skupino Mimbre so leta 1999 ustanovile Silvia Fratelli, Lina Johansson in Emma 
Norin. Umetnost za odrasle in otroke, s katero Mimbre v urbanih prostorih ustvarjajo oaze 
lepote, je fuzija akrobatike, gledališča in plesa, občinstvo pa nagovarjajo z edinstvenim fizič-
nim jezikom, s katerim pripovedujejo zgodbe in prikazujejo podobe. 
 

 

Modul: Improvizacija 
 

Mentorica: SARA ŠOUKAL 
 

 

 

 



 

 

 

09.02.2021 18.00–21.00 

11.02.2021 18.00–21.00 

16.02.2021 18.00–21.00 

18.02.2021 18.00–21.00 

23.02.2021 18.00–21.00 

 
Čar improvizacije sta spontanost in iskrenost. Da pa lahko improviziramo brez meja, se 
moramo udobno počutiti v skupini, v kateri delamo. Preko skupinskih iger se bomo bolje 
spoznali, se sprostili in pustili dvome ob strani. Skupaj bomo gradili zaupanje v nas same in v 
skupino ter se igrali z besedami in brez besed. Ko nam besede ne bodo v pomoč pri ustvarja-
nju zgodb, bo poudarek delavnice na gibalnem izražanju, zavedanju telesa v prostoru in igra-
nju s skupinskimi impulzi. Ko se bomo dovolj razgibali, bomo raziskovali gib v igri. Posebnost 
improvizacijskega gledališča je interakcija z občinstvom – preko improviziranih prizorov se 
bomo učili spremljati publiko, se ji prilagajati, in jo upoštevati.  
 
Sara Šoukal je univerzitetna diplomirana geografinja, amaterska igralka in mentorica impro-
vizacijskega gledališča. Z impro gledališčem se ukvarja od svojega 11. leta. Je predsednica 
društva Impromobile, vodja izobraževanja v Impro ligi in Šili (šolski impro ligi) ter članica 
mednarodnega evropskega združenja improvizatorjev (Ohana). Redno se izobražuje in nasto-
pa na impro festivalih doma in po svetu. 
 

 

III. STOPNJA: 

PERFORMER V ODNOSU S 
PUBLIKO 

 

 

Modul: Biti ali ne biti 
 

Mentor: RUDI GALINDO (MEH) 
 

 

 



 

 

 

26.02.2021 18.00–21.00 

27.02.2021 10.00–13.00 in 14.00–17.00 

28.02.2021 10.00–13.00 in 14.00–17.00 

 
Udeleženci bodo odkrivali in razvijali svojo ustvarjalnost in spontanost, krepili neverbalno 
komunikacijo, skupinsko zaupanje in spoštovanje, gradili prezenco in prisotnost na odru, ter 
se (na)učili, kako pritegniti in obdržati pozornost občinstva. 
 
Rudi Galindo je ustanovni član in od leta 1982 umetniški direktor gledališča Pachuco. Razvil 
je edinstven slog fizičnega gledališča, v katerem združuje nemi film, (evropsko) tradicijo klov-
naže in strast(nost) mehiške kulture. Je tudi ustanovitelj umetniške skupine Los Payasos 
Mendigos, soustanovitelj organizacije Klovni brez meja ter ustvarjalec več mednarodno priz-
nanih in nagrajenih cirkuških predstav (Feedback, Circo Pyaso, Esperand la Luna, Saksofonski 
človek). 
 

 

Modul: Site Specific gledališče 
 

Mentor: GREGA MOČIVNIK 
 

 

 

 

 



 

 

 

02.03.2021 18.00–21.00 

04.03.2021 18.00–21.00 

09.03.2021 18.00–21.00 

11.03.2021 18.00–21.00 

16.03.2021 18.00–21.00 

 
Site Specific gledališče je vrsta gledališke produkcije, ki je zasnovana za izvedbo na edinstve-
ni, posebej prilagojeni lokaciji. Na modulu bodo udeleženci spoznali tehnike in načine, kako 
pripraviti kvalitetno site specific produkcijo, kako si izbirati lokacijo in tehnike uporabe za 
specifičen pristop.  
 
Grega Močivnik je producent, igralec in performer. Od leta 2008 je aktivni član skupine Ljud, 
ki deluje na področju interaktivnega fizičnega gledališča v javnem prostoru.  S predstavama 
Invazije in Pocestnica je v zadnjem desetletju gostoval v več kot 50 državah po svetu. V okviru 
skupine Ljud deveto leto deluje kot mentor in soorganizator brezplačnih gledaliških del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modul: Triangulacija v uličnem gledališču 
 

Mentorja: Craig Weston (BEL/ZDA) in Goro Osojnik 
 

 
 

19.03.2021 18.00–21.00 

20.03.2021 10.00–13.00 in 14.00–17.00 

21.03.2021 10.00–13.00 in 14.00–17.00 

23.03.2021 18.00–21.00 

25.03.2021 18.00–21.00 

26.03.2021 18.00–21.00 

27.03.2021 10.00–13.00 in 14.00–17.00 

28.03.2021 10.00–13.00 in 14.00–17.00 

 
Pojem triangulacija zajema dialog, ki se odvija v uličnem gledališču med umetniki, občins-
tvom in urbanim prostorom, v katerem so se ti srečali. Mentorja pri poučevanju osnov 
komunikacije med uličnimi umetniki, njihove interakcije z občinstvom in uporabe (javnega) 
prostora združujeta različne uprizoritvene tehnike in orodja (Lecoqovo metodo, klovnovstvo, 
gledališko improvizacijo, glasbo, avtorske tehnike in orodja mentorjev). V okviru modula 
bodo vsak dan potekale pripravljalne vaje v notranjih vadbenih prostorih, vaje na ulici z živo 
publiko in evalvacije teh s strani udeležencev in mentorjev. Udeleženci modula bodo razisko-
vali performativna orodja in improvizacijo, komunikacijo med izvajalci in interakcijo z občins-
tvom, se naučili osnovne rabe prostora, igrali s fizičnimi energijami in ritmom, ter skupaj 
ustvarili kratke nastope, ki jih bo navdihnil javni prostor, v katerem se bodo znašli. 



 

 

 
Craig Weston je ustvarjalec na področju (uličnega) gledališča, glasbene kompozicije in režije. 
Po šolanju na področju glasba, glas in kompozicija je nadaljeval šolanje na gledališki šoli 
Jacquesa LeCoqa v Parizu, kjer se je izobraževal o gibu in mimiki. V Belgiji je v 80-ih letih 20. 
stoletja ustanovil uspešno gledališko skupino Wissel Theater, v 90.-ih pa skupaj z Gordonom 
Wilsonom še gledališko skupino The Primitives, ki se je posvetila uličnemu gledališču. Z mno-
gimi predstavami (Hark, Cook It, Wash it, Swan Lake, Big Structure in Timber) so gostovali po 
Evropi, v Izraelu, v Avstraliji, v ZDA in Kanadi ter v Koreji in na Japonskem. Režiral je vrsto 
gledaliških in uličnih predstav, tudi slovenskih (Grandi struktura, Zlati osel, Kletka in Konec). 
Ustanovil je tudi amatersko ulično-gledališko skupino Koekoek, v kateri je vodil tedenske 
intervencije v javnem prostoru. Poučuje fizično gledališče, klovnovske prvine, glasbeno in uli-
čno gledališče. 
 
Goro Osojnik je umetniški in poslovni vodja Gledališča Ane Monro (GAM), umetniški vodja 
mednarodnega festivala uličnih gledališč Ana Desetnica, soavtor in igralec večine predstav 
GAM, režiser predstav Mati Korajža in Sam med vsemi, soavtor in režiser turistične predstave 
Ljubljanske zgodbe, ravnatelj in mentor ŠUGLE (šole uličnega gledališča), član nadzornega 
odbora Signdance Collective Charity v Veliki Britaniji, član odbora mednarodne mreže Circo-
strada, član odbora neformalne mednarodne mreže SAWA ter član evropske federacije za 
usposabljanje in izobraževanje v ulični umetnosti (EFETSA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


