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UMETNOST, KI GRADI SKUPNOST! 
 

 

 
Projekt sosedskega gledališča Art Yard je format, ki presega okvire umetniškega ustvarjanja, 
oziroma tega na inovativen način povezuje s socialnim angažmajem – je umetnost, ki gradi 
skupnost! Z njim v Gledališču Ane Monro nagovarjamo ljudi, ki so sicer zelo različni, a 
sobivajo v ožjem ali širšem lokalnem okolju, zato je tudi inovativna oblika združevanja in 
povezovanja, razvijanja medgeneracijskega sodelovanja ter ne nazadnje (iz)gradnje 
občečloveških humanih odnosov v sodobni družbi.  
 
Predvsem pa je pomemben segment naše dolgoročne programske usmeritve, v okviru katere 
ga bomo razvijali kot strateško orodje za nagovarjanje novega občinstva, odpiranje 
drugačnih urbanih prostorov, oblikovanje inovativnih umetniških pristopov in produkcijskih 
form ter umetniško rast uličnih ustvarjalcev. Tudi in predvsem s ciljem, da zagotovimo 
nadaljnji razvoj in obstoj Društva Gledališče Ane Monro (v nadaljevanju Društva GAM) ter 
sodobnih performativnih uličnih umetnosti kot takih. 
 
V pričujočem dokumentu smo strnili informacije o zasnovi, vsebinah in nadaljnji razvojni 
strategiji projekta Art Yard, v njem pa so zbrani tudi rezultati ankete, ki smo jo na premierni 
izvedbi opravili med stanovalci, poročilo Inštituta za politike prostora o njegovem 
participatornem potencialu, strokovna ocena zunanje svetovalke ter mnenja in vtisi 
soustvarjalcev. 
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USTVARJALCI IN IZVAJALCI DOGODKA 
 
Društvo Gledališče Ane Monro (Goro Osojnik, Tea Vidmar, Ankica Radivojević, Anže 
Mohorič, Leja Forštner, Polona Prosen) & redni sodelavci (Tina Žen, Matjaž Ocvirk, Camilo 
Acosta Mendoza, Drago Zadnikar, Tim Bučar), Društvo Gibatorij (Katjuša Kovačič, Vesna 
Cesar, Nikola Orešković, Chante Brown), Društvo Impro (Eva Kralj), IPoP – Inštitut za politike 
prostora (dr. Aidan Cerar, Anja Slapničar), glasbena skupina The Balkan Experience of Song 
and Ritual (Tea Vidmar, Jelena Soro, Brigita Marko, Dejan Jovanov) 
 
 

Projekt Art Yard izvajamo s podporo Oddelka za kulturo MOL in v sodelovanju z Javnim 
stanovanjskim skladom MOL ter s Službo za lokalno samoupravo MOL. 
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1 Uvodne misli 
 
V Društvu GAM smo spomladi 2020, ko se je zaradi epidemije virusa COVID-19 svet tako 
rekoč v trenutku ustavil, in smo bili nepričakovano in nenadno odrezani od svojega bistva, tj. 
našega občinstva, začeli iskati način, kako kljub omejitvam javnega življenja ostati v živem 
stiku z ljudmi, njim pa omogočiti neposreden stik z gledališčem. S tem ciljem smo zasnovali 
žanr gledališke podoknice kot nov in varen format performativnih dogodkov in se podali na 
misijo, da pripeljemo Gledališče na vsako dvorišče.  
 
Zagnali smo projekt Ana pod oknom (www.anamonro.si/steber/ana-pod-oknom/), v okviru 
katerega smo od 16. aprila do 1. julija 2020 v stanovanjskih soseskah v Ljubljani ter v 
naseljih na Goriškem in Vipavskem pro bono izvedli 24 umetniških intervencij, ki so si jih 
ljudje lahko ogledali z oken in/ali balkonov svojih domov. Kamorkoli smo prišli, so nas sprejeli 
z navdušenjem. Na osnovi teh izkušenj smo leta 2021 začeli razvijati obsežnejši projekt 
sosedskega gledališča Art Yard, ki ima poleg umetniške močno socialno komponento.   

 
2 Namen in vsebine projekta 
 
Namen projekta Art Yard je omogočiti prebivalcem stanovanjskih sosesk neposreden stik s 
performativno umetnostjo v svojem domačem okolju in prek te(ga) spodbuditi interakcijo in 
sodelovanje med njimi – s ciljem, da jih povežemo v skupnost. Obiskovali bomo predvsem 
nova blokovska naselja in na njihovih skupn(ostn)ih površinah prirejali večdnevni program, 
za katerega smo oblikovali naslednji format oziroma vsebine. 
 

 Obisk soseske pred začetkom projekta, da se seznanimo s prebivalci, njih pa s 
projektom.  

 Umetniški dogodek, s katerim odpremo prireditveni prostor. Tega bomo neposredno 
prenašali prek spleta, v našem inovativnem večkanalnem formatu SIMS – sinhroni 
interaktivni multi stream (www.anamonro.si/steber/sims/), in na ta način dosegli 
oziroma nagovorili tudi bolj sramežljive in/ali skeptične stanovalce, ki se nam ne bodo 
pridružili v živo.    

 Praktične delavnice, ki stanovalcem omogočijo, da navežejo medsebojne stike, in 
obenem pridobijo nove veščine.  

 Sosedsko druženje z zabavnimi aktivnostmi, tj. daljši dogodek, na katerem se 
stanovalci (še) bolje spoznajo, in morebiti drugim prebivalcem soseske predstavijo 
veščine, ki so jih usvojili na delavnicah.  

 
3 Zasnova formata  
 
Takšen format smo zasnovali v sodelovanju s svetovalko za delo s skupnostmi Simono 
Savickaitė iz Litve, ki je dolgoletna koordinatorka podobnega projekta We, the people, ki bo 
del programa Evropske prestolnice kulture Kaunas 2022.   
 
Povezali smo se tudi s strokovnjaki z IPoP – Inštituta za politike prostora, ki se ukvarjajo s 
trajnostnim razvojem javnega/skupn(ostn)ega prostora, ustvarjanjem prostora (ang. 

http://www.anamonro.si/steber/ana-pod-oknom/
http://www.anamonro.si/steber/sims/
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placemaking) in raziskujejo participativne prakse v urejanju prostora. Kot pravijo, se 
»področje participacije v Sloveniji razvija počasi in malo je novih načinov vključevanja 
skupnosti; velik delež sodelovanja s prebivalci še vedno predstavljajo zelo klasične metode, 
kot so na primer vprašalniki, razprave in podobno. S tem ni nič narobe, je pa s stališča 
pridobivanja novih javnosti/skupin nujno razvijati nove prakse vključevanja javnosti. Eden 
izmed načinov oziroma smeri tega razvoja je tudi večji poudarek na potencialu kulture in 
umetnosti v ustvarjanju prostora ter na bolj igrivem sodelovanju s stanovalci. In Art Yard kaže 
velik potencial za to, saj ven, v skupn(ostn)i prostor, pritegne stanovalce sosesk, ki se morda 
do sedaj niso povezovali oziroma vstopali v javno življenje in participativne procese«.  

 
4 Premierna izvedba 
 
Projekt Art Yard smo premierno izvedli med 28. septembrom in 2. oktobrom 2021 v 
stanovanjski soseski Novo Brdo v Ljubljani, v katero so se prvi stanovalci vselili maja istega 
leta. To sosesko smo obiskali že 15. junija, ko smo na enem od njenih dvorišč nenapovedano 
uprizorili interaktivno predstavo Cirkus Korona, ki na zabaven in lahkoten način tematizira 
življenje v času korone (www.anamonro.si/steber/cirkus-korona/).  
 
Takrat smo opazili, da je med gledalci večja razdalja kot med stanovalci drugih sosesk, v 
katerih smo pred tem gostovali s to predstavo. Eden od vzrokov za to je bil(a) zagotovo 
socialna distanca, ki smo jo ljudje (žal) razvili, oziroma smo ji podlegli v dobrem letu dni, ko 
so nam zaradi epidemije virusa korona zapovedovali fizično bližino, kar smo opazili že v 
okviru naših drugih dogodkov. A občutek, da so ljudje drug do drugega nekako zadržani, smo 
pripisali tudi dejstvu, da so povsem sveži sosedje, ki se še ne poznajo med sabo. In prav zato 
smo se odločili, da projekt Art Yard, katerega namen oziroma cilj je vzpostavljanje dobre 
dinamike, spodbujanje medosebnih odnosov ter (iz)gradnja sosedske skupnosti, prvič 
izvedemo v tej soseski. 

 
4. 1 Splošno poročilo  
 
Premierna izvedba projekta v soseski Novo Brdo, katere namen je bil tudi preizkusiti 
oblikovan format, je obsegala naslednje faze oziroma vsebine.    
 

 22. in 24. 9. // Dva obiska soseske v tednu pred začetkom programa, med katerima 
smo – v sodelovanju z otroci, ki živijo v njej – na vhodna vrata blokov nalepili 
promocijske plakate (Priloga 1) in (raz)delili programske letake (Priloga 2).  

 28. 9. // Uprizoritev predstave Cirkus Korona na enem izmed dvorišč, ki si jo je 
ogledalo veliko stanovalcev – nekateri tudi z oken in/ali balkonov svojih stanovanj – 
in ki smo jo neposredno prenašali prek spleta, na našem kanalu SIMS. Po predstavi 
smo stanovalce nagovorili in jih povabili k sodelovanju pri nadaljnjih aktivnostih. 

 29. 9.–1. 10. // Enourne delavnice za odrasle in otroke ter mladostnike, ki so sočasno 
potekale tri dni. Za odrasle smo pripravili delavnico izdelovanja obeskov za ključe iz 
odpadnih/recikliranih materialov, cirkuško delavnico in delavnico improvizacije. Za 
otroke in mladostnike smo pripravili gibalno-raziskovano delavnico, delavnico 
ustvarjanja iz papirja in cirkuško delavnico. Delavnice za otroke in mladostnike so 

http://www.anamonro.si/steber/cirkus-korona/
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potekale zunaj, za odrasle pa v skupn(ostn)em prostoru, tj. v paviljonu na robu 
soseske, v katerem je urejena nekakšna sejna soba z mizo in stoli. 

 2. 10. // Sosedski dan in v okviru tega 4-urni program, ki je potekal v celotni soseski 
(dvorišča in zelenice) in je obsegal animacije umetnikov, igrala iz recikliranih 
materialov, ponovno izvedbo gibalno-raziskovalne delavnice za otroke, brezplačno 
pogostitev s palačinkami in sokom, sosedski pogovor s strokovnjaki IPoP in 
anketiranje prisotnih stanovalcev, zaključil pa se je z glasbenim koncertom  

 
4. 2 Fotoutrinki   
 
Pravijo, da slika pove več kot tisoč besed, zato na tem mestu dodajamo izbrane fotografije 
petdnevnega programa/dogajanja v soseski Novo Brdo, več pa si jih lahko ogledate na 
povezavi www.flickr.com/photos/anadesetnica/albums/72157720048121758. 
 

 

  
 

 
 

 

  
  

http://www.flickr.com/photos/anadesetnica/albums/72157720048121758
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4. 3 Ocena izvedbe 
  
Z izvedbo programa smo zadovoljni, saj je bilo dogajanje v soseski zelo intenzivno. Stanovalci 
so naš program dobro, celo odlično sprejeli in se nanj tudi dobro odzivali. Predvsem otroci in 
najstniki, med katerimi je bila manjša skupina takšnih, ki so nas vsak dan nestrpno 
pričakovali, se udeležili vseh aktivnosti, nas spremljali na vsakem koraku, komunicirali z nami 
in se zadnji dan od nas (s težkim srcem in otožnostjo) poslovili z močnimi objemi in prisrčnimi 
zahvalami.  
 
Kot nam je povedal eden od njih, so se v okviru programa Art Yard-a prvič družili otroci iz vse 
soseske in ne le iz posameznih blokov kot do sedaj. In ob tem dodal: »Bilo mi je zelo všeč, ker 
rad sodelujem, ampak v bistvu sploh ni pomembno, kaj počnemo, samo da se zabavamo.«  
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Sicer so bili vse dni naši zvesti spremljevalci tudi nekateri odrasli, vendar ugotavljamo, da 
smo jih nagovorili oziroma k sodelovanju (predvsem na delavnicah) spodbudili manj, kot smo 
pričakovali in si želeli. Največ se nam jih je pridružilo zadnji dan, na t. i. sosedskem dnevu 
(morda zato, ker je potekal v soboto, torej na dela prost dan?), in nekateri so se vključili v 
družabne aktivnosti (npr. stopili na hodulje in preizkusili igre in igrala iz recikliranih 
materialov). Najbolj očitno pa so uživali v glasbenem koncertu angažiranih ljudskih pesmi z 
območja Balkana (in ob tem celo zaplesali), ki smo ga izbrali nevede, da veliko stanovalcev 
soseske izhaja iz republik bivše Jugoslavije.  
 
Na tem mestu velja izpostaviti dejstvo, da smo v okviru programa posredno nagovorili tudi 
stanovalce, ki se dogodkov niso udeležili, ampak so dogajanje spremljali z oken in balkonov 
svojih stanovanj, pri čemer so se nasmihali, ploskali, ga snemali, skratka prav tako uživali v 
njem. Posebej nas veseli, da so se nekateri od teh tekom petih dni naše prisotnosti v soseski 
opogumili in se nam dejansko pridružili na prizoriščih. Zadovoljni smo tudi s prostorsko 
razporeditvijo vsebin, saj smo poskrbeli, da so se zunanje aktivnosti odvijale na dvoriščih 
vseh blokov v soseski.  

 
4. 4 Raziskava (mnenja) občinstva  
 
Projekt Art Yard je za enkrat še v razvojni fazi. Da bi lahko čim bolj celovito ovrednotili 
njegovo uspešnost in učinkovitost ter ga nadalje razvijali, smo za mnenje o premierni izvedbi 
prosili stanovalce, med katerimi smo v okviru zadnjega, tj. sosedskega dne programa opravili 
kratko anketo. Ta je pokazala, da je (bila) ideja projekta Art Yard, da jim pripelje(mo) 
gledališče na domače dvorišče, všeč vsem stanovalcem, za veliko večino pa je bil(a) tudi 
povsem nova in zanimiva izkušnja, v okviru katere so se (še bolj) povezali v skupnost. Zato si 
želijo še več tovrstnih dogodkov, kar si seveda štejemo v čast oziroma to dojemamo kot velik 
uspeh.  
 
V Prilogi 3 dodajamo podrobnejše rezultate anketnega vprašalnika. 

 
4. 5 Intervjuji s stanovalci o bivanju v soseski 
 
V okviru sosedskega dneva, tj. programa zadnjega dne premierne izvedbe projekta Art Yard v 
stanovanjski soseski Novo Brdo, smo načrtovali skupinski pogovor stanovalcev s predstavniki 
IPoP – Inštituta za politike prostora. A izkazalo se je, da stanovalci svojega mnenja o bivanju 
v soseski (še) ne želijo deliti javno, oziroma z/pred drugimi (so)stanovalci. Izvajalci so zato 
uporabili povsem novo metodo, tj. intervjuvanje v prostoru, ki so jo v okviru priprav na 
sodelovanje pri našem projektu razvili kot potencialno učinkovito. Z njo so k sodelovanju 
pritegnili stanovalce vseh starostnih skupin in dr. Aidan Cerar iz IPoP ugotavlja, da je to zelo 
uspešna metoda participacije na ravni soseske. V sodelovanju z nami jo zato želijo razvijati še 
naprej.  
 
V Prilogi 4 dodajamo podrobnejše poročilo.  
 
Na tem mestu bi radi poudarili in izpostavili dejstvo, da lahko podatki o (ne)zadovoljstvu 
stanovalcev in njihovih željah/potrebah, ki jih bomo v sodelovanju z IPoP pridobili v okviru 
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posamezne izvedbe projekta Art Yard, koristijo inštitucijam, ki so odgovorne/pristojne za 
upravljanje obstoječih in snovanje novih stanovanjskih sosesk, zato jim jih bomo v obliki 
formalnega poročila vsakokrat tudi posredovali. 

 
4. 6 Strokovno mnenje zunanje sodelavke 
 
Kot smo zapisali že prej, smo projekt Art Yard zasnovali tudi na osnovi predlogov Simone 
Savickaitė, ki ima večletne izkušnje s koordinacijo projektov gradnje sosedskih skupnosti s 
pomočjo umetnosti v Litvi. Na naše povabilo se je udeležila premierne izvedbe projekta v 
soseski Novo Brdo in nam nato posredovala svoja opažanja, mnenje, priporočila in napotke 
za izboljšavo oziroma nadaljnji razvoj tega. Na tem mestu izpostavljamo nekatere njene 
komentarje.  
 

 Vaša največja odlika je, da očitno uživate pri delu in komunikaciji z ljudmi, in da vam 
je pomembna (tudi) njihova izkušnja. Ste odprti, empatični in prijazni, česar ni 
sposoben vsak.  

 Neposredni spletni prenos dogajanja na kanalu SIMS je fantastičen! Menjavanje 
perspektive oziroma kamere med ogledom je zabavno. Opazi se, da ste v razvoj tega 
večkanalnega formata vložili veliko časa in truda. 

 Tovrstni projekti so najbolj uspešni, če ljudje pri njih aktivno sodelujejo, in niso le 
gostje na dogodkih oziroma gledalci. Stanovalce ste uspešno vključili v organizacijsko- 
izvedbeno fazo projekta (promocija, priprava in pospravljanje prizorišč ipd.), 
razmislite pa, kako bi jih lahko še bolj vključili tudi v ustvarjalno fazo (soustvarjanje 
vsebin).  

 
V Prilogi 5 dodajamo strokovno mnenje zunanje sodelavke. 

 
4. 7 Odzivi sodelujočih umetnikov 
 
Vsi (so)ustvarjalci programa premierne izvedbe Art Yard-a imajo večletne izkušnje z 
nastopanjem v javnem prostoru in/ali vodenjem delavnic ter so vešči interakcije z 
ljudmi/občinstvom. Večina njih pa je tvorila tudi umetniško jedro projekta Ana pod oknom, iz 
katerega je ta projekt (i)zrastel.  
 
A kot pravijo, je bilo sodelovanje pri njem zanje posebno in čudovito doživetje, ki jih je 
spodbudilo k iskanju novih in drugačnih načinov vzpostavljanja dialoga z gledalci in gradnje 
odnosov z njimi ter drugimi umetniki, k raziskovanju in drugačni (upo)rabi prostora, 
razvijanju novih performativnih, pedagoških in komunikacijskih pristopov, metod ter orodij. 
In vse to jim je omogočilo tako umetniško kot osebnostno rast in jih opolnomočilo – kot 
kreativne ustvarjalce/izvajalce in osebe oziroma ljudi.  
 
V Prilogi 6 dodajamo izjave nekaterih umetnikov o njihovih vtisih oziroma izkušnji.  
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5 Strategija nadaljnjega razvoja  
 
S premierno izvedbo Art Yard-a smo (pri)dobili pomembne izkušnje in odgovore na vprašanja 
o (ne)ustreznosti njegovega formata. Izkazalo se je, da je še veliko možnosti za izboljšavo 
oziroma uresničitev polnega potenciala, ki ga ima naš projekt sosedskega gledališča. V okviru 
njegovega nadaljnjega razvoja bomo zato obstoječe vsebine nadgradili oziroma dopolnili z 
novimi in drug(ačn)imi. Opisane so v nadaljevanju.  
 

 Predhodna raziskava strukture stanovalcev v soseski (narodnost, starost, socialni 
položaj …). 

 Obisk soseske pred začetkom projekta, v okviru katerega navežemo prvi stik s 
stanovalci, izvajamo promocijo projekta, jih seznanimo z njegovo idejo in vsebinami, 
ter tako (obenem) ''preverimo in pripravimo teren''. 

 Uprizoritev atraktivne interaktivne ulične predstave ali izvedba umetniške 
intervencije, ki nagovarja aktualne sosedske in/ali družbene teme, s katero izvajalci 
odpremo prireditveni prostor, se prestavimo stanovalcem kot umetniki in jih 
nagovorimo. 

 Neposreden dialog s stanovalci po uprizoritvi predstave oziroma po izvedeni 
umetniški intervenciji, katerega namen je, da z nami delijo dobre in slabe misli, 
občutke ter izkušnje oziroma konkretne bivanjske situacije, s katerimi se soočajo kot 
stanovalci v (novi) soseski in/ali pri navezovanju medsosedskih stikov, odnosov. Na 
osnovi pridobljenih podatkov nato skupaj predelamo predstavo/intervencijo tako, da 
ta nagovori izpostavljene teme/izzive/probleme in obenem nakazuje rešitve, ali vsaj 
spodbuja stanovalce k razmisleku in razpravi o njih. Pri tem imajo pomembno vlogo 
tudi študenti Fakultete za družbene vede, ki v ta proces vnesejo komunikacijske 
vsebine kot so govorništvo, zagovorništvo in osnove sodelovanja. 

 Praktične delavnice za odrasle in otroke, v okviru katerih stanovalci pridobijo znanja 
in veščine, da se lahko aktivno vključijo v proces prenove oziroma nadgradnje 
predstave/umetniške intervencije, obenem pa se na njih lahko bolje spoznajo in 
navežejo ali okrepijo dialog/stike/odnose.  

 Sosedski dan, tj. daljši dogodek z atraktivnim interaktivnim programom, ki vključuje 
kulturno-družabne vsebine/aktivnosti (animacija, družinske in/ali športne igre, 
individualni ali skupinski nastopi stanovalcev, glasbeni koncert ipd.), uprizoritev 
predelane oziroma nadgrajene predstave/umetniške intervencije, pri kateri 
sodelujejo stanovalci, in skupn(ostn)i piknik. Primarni namen tega dogodka je enak 
namenu celotnega projekta Art Yard, tj. medsebojno spoznavanje, sproščeno in 
kakovostno druženje in navezovanje stikov oziroma povezovanje stanovalcev v 
skupnost.  

 Raziskava možnosti uporabe socialnih omrežij in naših ostalih komunikacijskih 
kanalov v okviru projekta – s ciljem izgradnje skupnosti stanovalcev znotraj 
posamezne soseske in s ciljem vzpostavljanja dialoga oziroma izmenjave izkušenj med 
stanovalci različnih sosesk, ki bodo del tega. 
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6 Promocijski video  
 
Na društveni spletni strani (www.anamonro.si/art-yard-novo-brdo) si lahko ogledate kratek 
promocijski video.  
 
Avtorji foto in video materialov so Goro Osojnik, Leja Forštner in Tina Žen, avtor montaže pa 
je Anže Mohorič.  

 
7 Sklepne misli  
 
Glede na odzive stanovalcev, sodelujočih ustvarjalcev ter mnenje zunanje sodelavke lahko 
zapišemo, da smo s premierno izvedbo v soseski Novo Brdo zelo zadovoljni. Z raznovrstnimi 
programskimi vsebinami smo namreč vzbudili zanimanje stanovalcev za sodobno 
performativno ulično umetnost in/ali umetniško ustvarjanje ter jih prek te(ga) uspešno 
spodbudili k medsebojnemu spoznavanju in druženju. Predvsem pa smo jih opozorili na 
možen obstoj skupnosti, in verjamemo, da tudi zasejali njeno seme. V veliki meri smo tako 
dosegli socialni cilj, ki smo si ga zastavili, tj. prispevati k oblikovanju skupine ljudi, ki lahko 
dolgoročno postane(jo) gonilo sosedske skupnosti. In prav to je naše poslanstvo v okviru 
projekta sosedskega gledališča Art Yard oziroma njegov trajnostni učinek – gradnja 
skupnosti! 

 
8 Seznam prilog  
 

 Priloga 1: Promocijski plakat (originalno v formatu A3, avtorica Mateja Štruc). 
 

 Priloga 2: Programski letak (originalno v formatu A5, avtorica Mateja Štruc). 
 

 Priloga 3: Analiza rezultatov anketnega vprašalnika (avtorica Leja Forštner). 
 

 Priloga 4: Poročilo IPoP – Inštituta za politike prostora (avtorja dr. Aidan Cerar in Anja 
Slapničar). 
 

 Priloga 5: Strokovno mnenje zunanje sodelavke (avtorica Simona Savickaitė, v 
angleškem jeziku). 
 

 Priloga 6: Odzivi sodelujočih umetnikov. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.anamonro.si/art-yard-novo-brdo
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PRILOGA 1: Promocijski plakat  
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PRILOGA 2: Programski letak  
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PRILOGA 3: Analiza rezultatov anketnega vprašalnika 
 
 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 21 oseb obeh spolov, in sicer 12 odraslih ter 9 otrok oziroma 
mladostnikov.  

 
1. Ali stanujete v soseski Novo Brdo? 

 
19 (95,2 %) anketirancev živi v soseski Novo Brdo, dva pa sta bila na dan izvajanja ankete tam 
na obisku.  

 
2. Kako pogosto se udeležujete kulturno-družabnih dogodkov? 
 

 
7 (33,3 %) stanovalcev, ki so sodelovali pri anketi se kulturno-družabnih dogodkov udeležuje 
redko, 9 (42,9 %) občasno, 5 (23,8 %) pa redno.  

 
3. Ali vam je všeč ideja projekta ART YARD, da pripelje(mo) gledališče na vaše dvorišče? 

 
Prav vsem 21 (100 %) anketirancem je (bila) ideja projekta Art Yard, da pripelje(mo) 
gledališče na njihovo domače dvorišče, všeč. 
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4. Katerega dogodka projekta ART YARD ste se udeležili? 
 

 
Vseh 21 stanovalcev, ki so sodelovali pri anketi, se je seveda udeležilo sosedskega dne, v 
okviru katerega smo jo izvedli. 15 (71,4 %) si jih je prvi dan ogledalo tudi predstavo Cirkus 
Korona, 13 (61,9 %) pa se jih je vsaj en dan udeležilo še delavnic(e).  

 
5. Kateri dogodek vam je bil najbolj všeč? 

 
 

Dvema tretjinama, tj. 14 anketirancem (66, 7 %), je bil najbolj všeč prav sosedski dan, 4 (19 
%) delavnice, 3 (14,3 %) pa predstava. 

 
6. Ali je bil projekt ART YARD za vas nova in zanimiva izkušnja? 

 

 
Za veliko večino stanovalcev, tj. 19 (90,5 %), je bil projekt nova in zanimiva izkušnja. 
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7. Ali ste v okviru projekta ART YARD navezali nove sosedske stike? 

 
Več kot tri četrtine, tj. 16 anketirancev (76, 2 %), je v okviru projekta navezalo nove sosedske 
stike, slaba četrtina, tj. 5 stanovalcev (23,8 %), pa temu ni pritrdilo. 

 
8. Ali menite, da je projekt ART YARD (še bolj) povezal stanovalce v skupnost? 

 
Vsi sodelujoči stanovalci menijo, da jih je Art Yard (še bolj) povezal v skupnost. 

 
9. Ali si želite še več tovrstnih dogodkov?  

 
Vseh 21 stanovalcev (100 % anketirancev) si želi še več tovrstnih dogodkov. 
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PRILOGA 4: Poročilo IPoP – Inštituta za politike prostora 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KRATKI INTERVJUJI S STANOVALCI 

SOSESKE NOVO BRDO V LJUBLJANI 

Poročilo intervjujev 

 
 
 
 
 
 
 

Avtorja poročila: Anja Slapničar, Aidan Cerar 

Datum priprave poročila: 5. oktober 2021 
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1 Uvod 
 
Gledališče Ane Monro je v soseski Novo Brdo v Ljubljani izvajalo projekt Art Yard, 
katerega namen je bil povezovanje stanovalcev v skupnost. Večji del aktivnosti je 
predstavljalo izvajanje gledaliških in ostalih kulturno-umetniških aktivnosti v soseski, 
medtem ko je bila vloga IPoP - Inštituta za politike prostora izvedba delavnice s 
stanovalci soseske. Namen delavnice je bil izvedeti, kako se novi stanovalci v 
soseski počutijo, kaj jim je všeč, kaj jim ni, in kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje 
soseske oziroma pogojev za bivanje v soseski. 
 
Predvidena je bila delavnica v paviljonu na vzhodnem delu soseske. Ker pa je 
kazalo, da se bo delavnice udeležilo malo stanovalcev soseske, smo se odločili za 
drugačno metodo sodelovanja s prebivalci – intervjuvanje v prostoru. S plakati, 
kamor smo pisali mnenja stanovalcev, smo pristopili k ljudem, in če so bili stanovalci 
soseske, smo jim zastavili nekaj vprašanj. 
 

 Ali jim je všeč stanovati v soseski? 

 Kaj jim je všeč? 

 Kaj jim ni všeč? 

 Ali imajo kakšen predlog za izboljšanje soseske oziroma pogojev za 
bivanje v soseski? 

 
2 Podatki in karta 
 

 Datum in čas izvajanja intervjujev: sobota, 2. 10. 2021 // 12:00–13:30. 

 Število intervjuvanih stanovalcev soseske: Med 25 in 30 stanovalcev vseh 
starostnih skupin.  

 Območje intervjuvanja: Označeno na spodnji karti. 

 
Vir: Stanovanjski sklad RS. 
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3 Poročilo in slika plakata 
 
3. 1 Igrišča in javni prostori v soseski 
 
Najbolj je stanovalcem soseske všeč, da je v soseski veliko otrok in veliko igrišč, kjer 
se lahko srečujejo in družijo. Všeč jim je tudi, če se v soseski kaj dogaja – primer 
gledališča in aktivnosti, ki so se odvijale prav v času Art Yard-a. Stanovalci cenijo 
tudi mir v soseski. Otrokom je všeč gladek tlak, ki je dober za kotalkanje, hrib in 
igrišča. Pogrešajo plezalno steno in še več igrišč ter igral: omenjena je bila želja po 
nogometnem igrišču na jugovzhodni strani soseske in vrtiljak. 
 
Odrasli stanovalci so večkrat omenili, da bi radi več zelenja na strehah, kjer vidijo 
priložnost za skupnostne vrtove ali čebelnjake. 
 
Stanovalci pogrešajo razsvetljavo, saj so nameščene luči javne razsvetljave 
prižgane le izjemno redko. Skrbi jih tudi, da se v naselju pojavlja vandalizem in slab 
odnos do skupne lastnine. Glede vandalizma so bile omenjene družbe najstnikov. 
Na poteh po soseski, na katerih je nasut pesek, se pojavljajo luže, na skupnih 
površinah pa so nekateri lastniki psov pri pospravljanju malomarni. 

 
3. 2 Promet 
 

Glede prometa je bilo predlogov manj, kot smo jih pričakovali. Večino stanovalcev je 
zadovoljnih z dobro lokacijo soseske in dobro peš dostopnostjo trgovin. Nekaj jih je 
omenilo željo po boljši avtobusni povezavi do Šiške, saj je blizu, hkrati pa so tam 
včasih stanovali, zato otroci še vedno obiskujejo šolo v Šiški. 

 
3. 3 Parkiranje in garaža 
 
Glede parkiranja sta se ponavljali dve pripombi: 

 V garaži nekateri stanovalci ne upoštevajo režima parkiranja in parkirajo na 
parkiriščih, ki jim ne pripadajo. Stanovalci omenjajo možnost, da bi se parkirna 
mesta označila kar z navedbo registrskih tablic avtomobila, ki je do 
specifičnega parkirnega mesta upravičen. 

 Zunanje parkirišče za obiskovalce je v glavnem povsem zasedeno z vozili 
stanovalcev soseske, ki niso dobili (dodatnega) parkirnega mesta v garaži. 
Nekateri stanovalci so omenjali željo po dodatnih parkirnih mestih oziroma 
drugačnemu parkirnemu režimu na tem parkirišču. 

 
Kot problematične so bile omenjene rešetke, skozi katere iz zunanjih površin v 
garažo na avtomobile pada pesek. V garaži so tudi že bile poplave. Stanovalci bi si 
v garažah želeli ogledala, ki bi izboljšala vidljivost pri zavijanju, parkiranju. 
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3. 4 Upravljanje 
 
Stanovalci so v glavnem zadovoljni s splošno urejenostjo soseske. Upravljanje je bilo 
omenjeno malokrat. Omenjeno je bilo, da je upravnik dovolj odziven, hkrati pa, da bi 
si želeli nekakšnega predstavnika upravnika, ki bi bil dostopen v soseski. 

 
3. 5 Stavbe 
 

Stanovalci so največkrat omenili problem balkonov: 

 Zgornji balkoni nimajo strehe, kar stanovalce teh stanovanj moti. 

 Nekateri bi si želeli balkone zapreti, zastekliti, in ne vedo, ali je to dovoljeno 
oziroma ali bi morali pri zasteklitvi upoštevati neke arhitekturne smernice. 
Zato tudi predlagajo smernice za zasteklitev balkonov. 

 
Omenjeno je bilo tudi, da bi lahko večkrat čistili skupne dele stavb. 

 
3. 6 Stanovanja 
 
Večina stanovalcev je stanovanja pohvalila. Skrbi jih vlaga v kleteh, pa tudi 
stanovanjih. Predlagajo, da bi za stanovalce pripravili  informativno zloženko z 
navodili za zračenje kleti in stanovanj. Omenjeno je bilo, da so občasne težave z 
delovanjem zunanjih zvoncev spodaj ob vhodu v blok. 

 
3. 7 Infrastruktura 
 
Največkrat je bilo omenjeno, da si stanovalci želijo, da bi bilo v bližnjih vrtcih lažje dobiti 
prostor za otroka. Upajo tudi, da bo zgrajena šola. V soseski pa bi bil dobrodošel 
lokal, slaščičarna. 
 

 
Slika 1: Mnenja in predlogi stanovalcev.  



 

22 
 

 
 
 

4 Anketa 
 
Stanovalci, s katerimi smo govorili, so rešili tudi preprosto anketo o tem, kako je 
živeti v soseski Novo Brdo.  
 
Rezultati so pokazali, da se večini zdi odlično. 
 
 

 
Slika 2: Rezultati kratke ankete.   
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PRILOGA 5: Strokovno mnenje zunanje sodelavke  
 
 
Avtorica: Simona Savickaitė 
 
Simona Savickaitė je od leta 2018 koordinatorka skupnostnega programa projekta Kaunas – 
Evropska prestolnica kulture 2022 (Litva). Glavno področje njenega delovanja so obsežni 
dogodki v skupnostih kot na primer »Courtyard feast« in »Festival Fluxus« v Litvi. Od leta 
2010 se kot prostovoljka aktivno udeležuje različnih kulturnih aktivnosti. Zaključila je šest 
usposabljanj organiziranih v okviru Evropske unije ter šestmesečno usposabljanje za izvajalce 
skupnostnih programov.  

 
 
In Western cultures community arts have existed in different forms for about thirty years. 
However, only in the first decade of XXI. century one has started to delve into it 
theoretically.  
 
The theatre troupe Ana Monro from Ljubljana (Slovenia) boldly, courageously, started 
delving into this new, unexplored field – community arts, community involvement, cultural 
decentralization. Their Art Yard project covers all aspects of community art – project takes a 
couple of days that its effect would be deeper and more meaningful, the community is 
invited to create content for the project, they communicate with the community the entire 
time, artists professionals who are involved in the project help the community to create 
better quality content for the project. Activities are open for everyone, from children to 
adults. 
 
Theatre, circus, stage arts performances are great tools that help strengthen the community, 
familiarize with each other, get braver through creative activities. The celebration created in 
the yard of residents encourages pride of their residence, strengthens loyalty of them, 
increases happiness index. 
 
Ana Monro‘s activities are very necessary and meaningful in this changing, ever-freezing 
society. Cultural decentralization, when culture itself comes to people‘s yards, is especially 
needed for people in need and those who cannot afford culture. And getting to know your 
neighbours is one of the most important aspects to living a full, communal and safe life. 
 
I would like to encourage theatre troupe Ana Monro to visit as many yards as possible and 
with their project bring even more happiness to the people of Ljubljana!  
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PRILOGA 6: Odzivi sodelujočih umetnikov 
 
 

 Tea Vidmar (performerka, ustvarjalka in pedagoginja, Društvo GAM) – soustvarjalka 
predstave Cirkus Korona 
 

»Kot igralka in pevka sem v okviru projekta Art Yard odkrila nove možnosti oziroma nov način 
komunikacije/umetniške interakcije z občinstvom, saj sem kot lik lahko vstopila v domač(n)i 
in vsakdanji, tj. zasebni in osebni prostor stanovalcev, ter jih v njem nagovorila in spodbudila 
k doživetju nečesa nevsakdanjega.  
 

 Tina Žen (oblikovalka in kostumografinja, zunanja sodelavka Društva GAM) – 
soustvarjalka predstave Cirkus Korona in izvajalka ustvarjalne delavnice 

 

»Art Yard se mi zdi super projekt za povezovanje ljudi, za medsebojno spoznavanje, 
sodelovanje, izmenjavo mnenj, skupno preživljanje prostega časa. V novejših soseskah, kjer 
se skupnost šele gradi, se mi zdi način spoznavanja stanovalcev preko kulture, ustvarjalnih in 
gibalnih delavnic, igre, še posebej primeren. Glede na velik obisk delavnice, ki sem jo vodila, 
lahko sklepam, da so nad takimi projekti navdušeni tudi stanovalci. Mislim, da je njihov odziv 
ob zaključku programa povedal vse. Art Yard zlahka postane stalnica naših sosesk.«  
 

 Polona Prosen (performerka in ustvarjalka, Društvo GAM) – izvajalka ustvarjalne 
delavnice 

 

»Na prizorišču sem sicer preživela malo časa, a me je zelo presenetil odziv otrok, ki so bili zelo 
zagnani, polni energije, radovedni, voljni ustvarjanja in druženja. Nekateri so priskočili tudi na 
pomoč pri pripravljanju prostora za delavnice. Čeprav hodijo na različne šole, so se med bloki 
že začeli družiti.«  
 

 Katjuša Kovačič (ustvarjalka, performerka in pedagoginja, Društvo Gibatorij) – 
izvajalka gibalne delavnice 

 
»Zame je bil Art Yard odlična izkušnja! Nadejam se še več takšnih projektov, saj smo se 
resnično lahko zbližali s prebivalci soseske – bolj kot se sicer zbližamo z občinstvom oziroma 
udeleženci naših dogodkov. Delavnica, ki sem jo vodila, je bila zelo uspešna, otroci in starši so 
uživali, kot smo tudi pedagogi in umetniki. Med stanovalci, predvsem otroci, se je slišalo, da 
se še nikoli niso toliko družili, spoznali med seboj in se zabavali. Hvala ekipa Ana Monro!« 
 

 Nikola Orešković (ustvarjalec, performer in pedagog, Društvo Gibatorij) – izvajalec 
gibalne delavnice 

 

»Projekt Art Yard bi ocenil kot zelo uspešen. Mislim, da smo predvsem otrokom in 
mladostnikom ponudili zelo različne vsebine, ki so jih očitno navdušile. Organizacija dogodkov 
je bila zelo dobra, odziv obiskovalcev odličen, ekipa GAM pa se je še enkrat več izkazala kot 
super tim. Glede na to izkušnjo se vsekakor priporočam za sodelovanje tudi pri naslednjih 
izvedbah projekta.« 
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 Vesna Cesar (pedagoginja, Društvo Gibatorij) – izvajalka gibalne delavnice 
 
»Art Yard se mi zdi izredno dobra ideja za povezovanje stanovalcev soseske v skupnost. Super 
je, da lahko z gledališkimi tehnikami na zabaven in hkrati poučen način vključimo ljudi k 
snovanju nečesa novega. Sama nimam veliko tovrstnih izkušenj in sem vesela, da sem imela 
priložnost naučiti se nekaj novega.« 
 

 Brigita Marko (pevka v skupini The Balkan Experience of Song and Ritual) – izvajalka 
glasbenega koncerta 

 
»Tako pisane, mlade in živahne publike, kot je bila med bloki nove ljubljanske soseske Novo 
Brdo, še nismo imeli. Občutek doma lahko začutimo povsod tam, kjer čutimo svoje srce in 
telo. Kjer se povežemo z drugimi in s prostorom skozi kreativnost, igro, glasbo, smeh, 
pogovor, večplastno izmenjavo. In prav to se je dogajalo v okviru projekta Art Yard, v soseski, 
ki ima še ''vonj po novem''. Verjamem, da je projekt ljudem prinesel priložnost stopiti iz svojih 
novih urejenih škatlic, drugače in zavestneje, kot bi sicer. Na ustvarjalen način, s pozornostjo 
drug do drugega, z namenom se srečati, ne iti drug mimo drugega, v med-prostoru njihovih 
domov, kjer se bodo, upam da, srečevali še naprej in bo duh živosti vel v prostor.« 
 
 

 


