


revija Adept, ki jo že šesto leto zaporedoma pripravljamo študentje AGRFT, je v 
poletni izdaji praviloma prinašala članke in refleksije pojavov v sodobnih scenskih 
praksah. Po lanskoletni izdaji, v kateri so premisleke o razmerjih med produkcijo 
in recepcijo spremljali intervjuji z umetniškimi vodjami gledaliških hiš, se letos na 
podoben način, v formi intervjuja, seznanjamo s kategorijo »mladi ustvarjalci«.

Revija Maska je malo več kot pred 20 leti objavila tematsko številko, v kateri so bili 
predstavljeni režiserji, ki so bili takrat opredeljeni kot pripradniki tretje generacije. 
Podobno generacijsko izhodišče smo si zadali tudi v uredništvu Adepta. Zdi se, da 
z izjemo nekaj člankov, ki so poskušali zarisati četrto, temeljitejšega portretiranja 
ustvarjalcev slovenskega gledališkega prostora od takrat ni bilo, čeprav sodeč tudi 
po festivalskih uspehih (Festival Borštnikovo srečanje in Festival slovenskega filma 
2018) ne gre zanikati, da je slovenski ustvarjalni prostor zajel svojevrsten novi val. A 
kaj točno je ta novi duh? Ga je sploh mogoče definirati in ali je to sploh smiselno? S 
temi mislimi smo se v uredništvu podali v ustvarjanje pričujoče številke, ki portretira 
več kot 40 »mladih« umetnikov. Njihov nabor ni več vezan na položaj režiserja 
kot velikega avtorja gledališke uprizoritve, temveč poskuša omogočiti uvid v kar 
se da različna polja gledališkega ustvarjanja. Tako so v reviji zbrani tudi glasovi 
igralcev, dramaturgov, kritikov, scenografov, kostumografov, skladateljev. Posamezne 
umetnike smo povabili glede na posamična področja, ki pa jih mnogoteri med njimi 
v svojem delu presegajo. Umetniki, ki jih zanimajo različne stvari, ustvarjajo široko 
paleto formalnih praks in vsebinskih poetik. Na prvi pogled je njihova edina stična 
točka oznaka »mladi«, katere pomen je vsaj tako nejasen kot starost, ki naj bi jo 
opredeljevala. Rečemo lahko le, da gre za ustvarjalce, ki so na začetku svoje poti, 
se še vedno oblikujejo in raziskujejo. Pot, ki jo po mnenju večine najbolj definira 
hiperprodukcija kot temelj umetniške sile, ki onemogoča zorenje posameznih avtorjev 
in s tem njihovo umestitev v vsebinsko generacijo. »Mladi ustvarjalec« je tak bolj po 
načinu, s katerim vstopa v delovna razmerja, kakor po poljih zanimanja, ki se orišejo 
kot izredno široka in v ničemer vezana na pejorativni pomen, ki ga s seboj nosi 
mladost. Upamo, da bo v intervjujih del te poti razkrit tudi vam, našim bralcem.

Revijo začenja prispevek Zale Dobovšek, ki vpelje ključne karakteristike duha 
časa in našega prostora, v katerem delujejo predstavljeni umetniki. Zaključuje 
pa jo prispevek Ive Babić, ki v imenu Združenja dramskih umetnikov razmišlja o 
produkciji, ki močno določa naše ustvarjanje.

Hvala vsem, ki ste za pričujočo številko spregovorili z nami o svoji umetnosti, pa 
tudi vsem tistim »mladim ustvarjalcem«, ki jih ni v izboru intervjuvancev, a s svojim 
delom prispevajo k navdihujoči kondiciji slovenskega gledališča. Hvala tudi vsem, ki 
ste pomagali pri pripravljanju intervjujev. 

Se beremo,
Jaka Smerkolj Simoneti
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Nemalokrat, še posebej takrat, pred leti, ko je recesija udarila z vso silo in se je tarnanje naselilo v splošno 
govorico, negotovost in tesnoba pa v ritem vsakdana, so me različni profili ljudi spraševali, ali razmišljam, da bi 
šla morda (raje) v tujino. Ne le za kakšen mesec ali leto (to bi z veseljem), ampak tako, zares. Ob vprašanju se 
je vame vedno naselil čuden občutek, ki je verjetno nastal kot posledica nekega globokega nesporazuma med 
menoj in svetom. Vedela sem, da je njihovo vprašanje povsem na mestu, da ni provokativno, kaj šele zlonamerno. 
Ampak jaz sem bila na to vprašanje alergična in spravljalo me je v nejevoljo. Najprej zato, ker nisem zmogla oditi 
v tujino, in potem zato, ker ti ljudje očitno niti približno niso vedeli ali vsaj slutili, zakaj tega ne zmorem. Skoraj 
malo ljubosumna sem bila na vse tiste mlade ljudi, ki se ukvarjajo z ekonomijo, računalništvom, farmacijo, fiziko, 
tehnologijo (ipd.), saj sem si predstavljala (in še vedno si), da njihova morebitna strast do dela ni v tolikšni meri 
(ali sploh nobeni) odvisna od kulturnega konteksta, v katerega so bili rojeni in v katerem delujejo/raziskujejo. 
Ko svoje telo in možgane teleportirajo v drugo okolje oziroma novo geografsko areno, se seveda nanjo nedvomno 
morajo prilagoditi, navaditi (na nove vzorce obnašanja, dela, komuniciranja, preživetja), ampak objekt njihovega 
poklicnega zanimanja ali raziskovanja s fizično premestitvijo ostaja če že ne povsem isti, pa vsaj precej podoben. 
Predvsem ni tako hudičevo občutljivo zvezan s kulturno komponento bivanja.

Ob teh verižnih vprašanjih o preseljevanju drugam sem takrat dokončno ozavestila dejstvo, do kam seže in 
s kakšno intenzivnostjo je podčrtano poklicno (praktično) ukvarjanje z gledališčem. Kako celostno je, kako 
telesno – v polnem pomenu. S telesom grem na predstavo v gledališče, s telesom tam srečam ljudi, s telesom 
pišem kritiko, s telesom berem besedila drugih, s telesom sodelujem pri procesu nove uprizoritve, s telesom 
moderiram pogovor, s telesom mentoriram seminar. In vendar to ni le telo, ki je pač vseskozi dobesedno vpeto 
v vsakršno izkušnjo izbranega dela/poklica (uprizoritvene umetnosti), to telo je nekje zraslo, se razvijalo, 
odločalo, opogumljalo, opazovalo, se upiralo, reagiralo. Vse to je počelo v določenem družbenem okolju, ki ga 
je danes nemogoče ločiti od celote. Senzibilnost telesa je sovpadala z okoliščinami tega prostora, z njimi se je 
nadgrajevala, a tudi borila. Telo se je zaradi načina funkcioniranja na okolje močno navezalo, ga sprejemalo, 
nemalokrat tudi odrivalo. Telo je z okoljem (družbo) vzpostavilo ultimativen ljubeče-kritičen odnos. Poklic telesa 
je postal, da z družbo, v kateri živi že vse življenje, neprestano komunicira. Da opominja na anomalije, a hkrati 
upa na izboljšave. V njem izpostavlja lepoto in problematizira izkrivljenost. Zato ker telo to okolje ne le pozna, 
ampak vanj javno naseljuje sebe – v obliki ustvarjalnosti in umetnosti.

Ker je ukvarjanje z gledališčem pogosto ljubezen, je zato tudi bolečina. Občutljiv poklic, ki ga, ko ga enkrat zares 
vzljubiš, nočeš izpustiti nikoli več. Iz neštetih razlogov, nešteto raznolikih. Pa vendar tudi nekaj vzajemnih, a 
najti skupni imenovalec, bi bilo v navzkrižju z idejo samosvojosti. Tudi zato ga je v določeni generaciji mlajših 
gledališčnic in gledališčnikov nehvaležno iskati. Morda celo nemogoče. Generacija ne ustvari enakih ljudi, 
velikokrat pa se lahko zgodi, da se ti ljudje med seboj »rimajo«. A nekaj jim je skupno – prostor in čas. Ki sta 
se, zdaj lahko, ojoj, to rečem tudi že jaz, v zadnjem desetletju vidno spremenila. Diktatura kapitala, pretiranih 
ambicij, potrditve in všečnosti je, kakor opažam, današnji generaciji izmaknila nekaj temeljnega, in sicer 
vmesni, četudi kratek čas med mladostjo in odraslostjo. Pasažo med akademijo in »resnim« profesionalnim 
odrom. Novi modeli produkcije, financiranja, institucionalnih prijemov in tržne mentalitete so mladim ukradli 
ta majhen otoček hipne, a popolne ustvarjalne svobode in mladostne podivjanosti, ki se osredotoča le na njihovo 
nabito energijo in utrgane ideje, pri tem pa se jim ni treba obremenjevati s pogledom občinstva, kaj šele z 

Izginotje (začasnega) otoka svobode

očmi umetniških vodij. To bi moral biti čas, ki pripada norosti, anarhiji, iskrenemu uporu, nepreračunljivosti, 
pretresljivi iskrenosti. Čas tveganja in (umetniških) prekrškov.

Tega vmesnega terminala ni več, kdo ve, če kdaj spet bo. Težko si ga je izboriti na lastno pest ali s prostočasnim 
entuziazmom, zobje politične oblasti so preostri, ne vidijo, ne slišijo. Kimajo vseenosti. Čeprav je omenjeni 
trenutek utopije izginil, pa še ne pomeni, da se ne pojavlja znotraj siceršnje produkcije mlajše generacije. Vanje 
je zlezel na drugačne načine. Kot klic k skupnosti in vera v skupno, ki se kažeta na različnih kreativnih ravneh 
in režijsko-dramaturško-igralskih navezavah, solidarni pripadnosti. Zdaj se stališče mladih pogosto nahaja v 
kritičnem preizpraševanju notranjih (institucionaliziranih) hierarhij in redefiniciji uprizoritvenih vzorcev: od 
problematiziranja (ne)popolnosti, preizpraševanja avtorstva in poklicnih funkcij do pravice laboratorijskega 
principa dela, rotacij igralskega izraza. Če uho pritisnemo zelo blizu, bomo zaslišali tudi zakodirano kritiko 
anahronega izobraževalnega sistema. Vsakega trenda, ki se zgodi v gledališki produkciji, ne smemo jemati kot 
slučajnega, modnega, nepomembnega, ampak bi morali v njem nujno prepoznati vzgibe, ki izhajajo tako od zunaj 
(družbe) kot od znotraj (gledališča) in so ključna detekcija aktualnih razpoloženj, občutij in refleksij, tudi stisk.

Številne uprizoritve, ki jih zaznamuje močna kolektivna nota, ne govorijo le o režijskem konceptu kot takem, 
brati jih moramo širše – kot gesto in željo po čim višji demokratizaciji odrskih izjav, kot princip, ki v gledališču 
moč išče in najde v skupnem (toleranci) in ne individualnem (avtokraciji). In morda tudi zato dandanes vznika 
toliko avtoreferencialnosti znotraj projektov mladih, nekje se izpoved preprosto mora zgoditi, in če ne gre 
drugače, mestoma tudi z nepričakovano infiltracijo v kanonska besedila. Nekateri se zgražajo, čemu se v vsaki 
drugi uprizoritvi na nevladni sceni biografsko debatira o današnjem položaju samozaposlenih igralk in igralcev. 
Zakaj? Zato ker se mora. Zato ker se negotovost (vseh samozaposlenih) iz zasebnega življenja preliva v poklicno 
sfero in vpliva na vse. Zato ker je danes želja po avtonomiji očitno kriminalizirana in posledično (simbolno ali 
neposredno) sankcionirana. Prav zato gledališče mora ohranjati elemente osebnega in tisto resnično osebno je 
vedno tudi ranljivo. In zato odrsko radikalno. Pazljivo in diplomatsko gledališče naj poteka drugje in za tiste, ki 
jim to ugaja. 

Nekaj najbolj izstopajočih imen mlajše generacije danes počne to, kar bi nekoč pričakovali od starejše generacije; 
prevzemajo odgovornost za kulturo molka v družbi in opozarjajo na njeno dolgoročno škodljivost, obsojajo 
ignoranco večine do manjšin. Izogibajo se režiserski avtoritarnosti (egocentričnosti) in iščejo smisel gledališča 
v raznolikih oblikah skupnega, se ne pustijo ustrahovati in za ceno neodvisne ustvarjalnosti »tvegajo« zamero 
pri višjih instancah. Delujejo v močno reflektiranem odnosu do sebe in družbe, v kateri živijo, to počnejo 
ostro dokumentarno ali senzibilno metaforično, v vsakem primeru s pogumno samosvojostjo. Nekateri. Veliko 
pa je takih, ki jih je – glede na dane politično-kulturne okoliščine – vsega tega upravičeno strah. Ne morejo 
si privoščiti neprilagodljivosti, ne poglobljenega razvijanja lastnih estetik, v njihovo dobro ne smejo ničesar 
zavrniti, vse je mučno preračunavanje in počasno upanje, da morda kmalu skozi niz kompromisov nekoč prispejo 
do solidne samorealizacije. 

Umetnost je rešilna steza med človekom in svetom. In včasih se sprašujem, ali jo oblast odriva, ker tega ne 
razume ali prav zato. 

piše Zala Dobovšek
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sprašuje Ivana Percan Kodarin
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Katera so področja, ki jih danes 
zajema (praktična) dramaturgija?
Pri samem delu je to zelo odvisno 
od projekta in seveda režiserke, 
režiserja, s katerim se sproti 
uskladiš, na kakšen način bi 
sodeloval. To lahko vključuje samo 
idejna izhodišča ali pa tudi pisanje 
teksta, odvisno je tudi od teme, 
ki jo obravnavaš, in na kakšen 
način delaš predstavo. Druga, manj 
kreativna plat, ki je zelo pomembna 
za dramaturge, pa je produkcijska. 
Kot sem spoznala na začetku, je 
dobro, da si pod okriljem nekega 
društva, prek katerega prijavljaš 
projekte. Če si želiš delati svoje 
projekte na začetku in za sabo 
nimaš nobene hiše (Drama, MGL 
…), je zelo pomembno, da se znajdeš 
tudi na tem področju: pisati razpise, 
opraviti finančno konstrukcijo, 
izdajati račune, nadzorovati 
stroške, spremljati, kako poteka 
delo s soorganizatorji, s katerimi 
pripravljaš premiero, usklajevati, 
kakšen delež gre za karte itn. V 
resnici me je po končanem študiju 
to najbolj presenetilo, tega sem se 
morala najbolj naučiti.

Kako razumeš svoje delo v 
odnosu do drugih ustvarjalcev? Je 
v gledališkem procesu, ki zahteva 
vedno bolj oseben in iskren 
pristop, sploh še mogoče govoriti 
o dramaturški distanci? 
Kot dramaturginja rada delam tako, 
da sem na vseh vajah prisotna, 
tako da v bistvu ne držim neke 
dramaturške distance. V teoriji 
se jo sicer trudim imeti, dejstvo 
pa je, da ko postaneš del procesa 
in si prisoten na vseh vajah, se ti 
zelo hitro zgodi, da padeš noter. 
Pomembno se mi zdi, da kot 
dramaturginja preizprašujem vsako 
stvar, in po mojem je ravno skozi 
to prisotna dramaturška distanca – 
skozi vprašanja, na katera potem pri 
uprizoritvi skupaj iščemo odgovore. 

Težko mi je delati tako, da pridem 
samo na začetku in na koncu. Zdi 
se mi, da potem nimam niti pravice 
kritično dostopati do teksta, zdi 
se mi, da so vsa mnenja nekako 
enakovredna. Ni mi blizu vloga 
dramaturga, ki pride na koncu in 
pove, kako je bilo. Zdi se mi, da 
so v gledališčih temu namenjene 
kontrolne vaje na koncu procesa, da 
si jih ogledajo direktor gledališča, 
umetniški vodja ali pa hišna 
dramaturginja, ki lahko podajo 
zelo konstruktivne in pomembne 
smernice.

Kako razumeš svoje delo v 
odnosu do drugih ustvarjalcev? 
Kako ob premieri vrednotiš svoj 
prispevek? Po čem veš, da je bila 
predstava dobra?
To zelo težko ocenim. Pri vsaki 
predstavi vem, kateri elementi so 
mi v njej bolj všeč in kateri manj. 
Zdi se mi, da je vloga dramaturga 
malo tudi v optimizmu. Hitro se 
začne dogajati, predvsem pred 
premiero, da se vsem zdi, da 
zadeva uhaja iz rok, da je čedalje 
manj časa, pojavijo se dvomi v 
izdelek. V teh trenutkih želim najti 
pozitivne elemente projekta in 
ostale pripravim do tega, da vanje 
usmerijo svojo pozornost. Se pa 
od tega ne distanciram. Kaj točno 
je bil moj vložek v predstavi, je pa 
odvisno od projekta. Pri Praznini 
spomina sem na primer prispevala 
tudi s predlogi glede naravoslovne 
kriminalistike, s področja biologije.

Študirala si tudi biologijo …
Za še en študij sem se odločila, 
ker kot dramaturginja delam na 
projektih, nisem računala na redno 
zaposlitev in sem precenila, da 
lahko v projektih sodelujem tudi 
ob študiju. Biologija me je zanimala 
že od prej; na neki način je tudi 
podobna dramaturgiji, v bistvu gre 

pri obeh za zgodbe. Ni tako kot pri 
matematiki, fiziki ali kemiji, kjer 
gre za posamezne dogodke, pojave. 
Pri biologiji je vedno pomembna 
širša slika, kontekst, razvoj, 
sosledje dogodkov. Npr., kako pride 
od oploditve do izkotitve, je neka 
zgodba, ki se dogaja – sosledje 
dogodkov v resnici. Biologijo lahko 
dejansko zelo tesno povežemo z 
zgodbo. Res pa je, da ta zgodba 
poteka v drugačnem časovnem 
okvirju. Če se v gledališču 
predstava zgodi v nekem določenem 
času, biološki procesi trajajo 
veliko dlje, vprašanje časa je torej 
drugačno. Gre za drugačno polje 
raziskovanja, logika sosledja pa se 
mi zdi podobna.

Sodelovala si pri ustvarjanju 
gledališke nadaljevanke Praznina 
spomina. Kako je potekala 
specifika tega procesa? V čem 
vidiš smisel takega formata?
Pri tej predstavi smo se veliko 
ukvarjali s suspenzom in s tem, 
kako prepričati gledalca, da si 
pride ogledat tudi 2., 3. in 4. del. 
Taka predstava zahteva veliko 
več gledalčevega angažmaja, saj 
mora večkrat priti v gledališče. Zdi 
se mi, da je zelo gledljiva forma, 
ki funkcionira, kot vidimo že s 
televizijskih zaslonov. Jela Krečič 
in Ivana Novak sta v uvodniku k 
zborniku Proti koncu! zapisali, da 
je danes zlata doba nadaljevank 
oziroma nanizank. Včasih so 
se filmske inovacije odvijale na 
velikem platnu, zdaj pa v formatu 
sekvence. Čeprav tendenco po 
serialnosti lahko zasledimo že v 
antiki. Takrat napisane tragedije 
so predpostavljale določeno znanje 
o predzgodbi, primer je recimo 
mit o tebanski kraljevi družini, 
iz katerega izhaja Sofoklejeva 
najbolj znana trilogija. Antigona je 
nadaljevanje že poznane zgodbe, 
gledalci in gledalke poznajo njeno 

preteklost, ključne karakterje, 
ki jo obkrožajo, njeno družinsko 
zgodovino.

Sodeluješ tudi z Amaterskim 
mladinskim odrom v Novi Gorici. 
Kako gledaš na odnos med 
profesionalnimi in amaterskimi 
produkcijami?
Narava dela je precej drugačna, 
ker gre pri amaterski produkciji 
za drugačno osebno motivacijo in 
prostovoljno delo, pri profesionalni 
produkciji pa za ljudi, ki so 
zaposleni in stojijo na odru vsak 
dan. Razlika je že v dolžini vaj, 
v koncentraciji na vajah, tudi v 
kilometrini, ki jo imajo sodelujoči. 
Trenutna skupina v AMO je zelo 
močna, igralsko in improvizacijsko. 
Tu včasih nastopim tudi kot 
mentorica, se pa te vloge prepletajo. 
Pri trenutnem projektu Tereza 
Gregorič piše tekst, jaz pa sem 
imela z njimi en mesec vaj, na 
katerih smo raziskovali material. 
Zdi se mi, da je vloga dramaturga, 
da »poflika« tisto, kar se v procesu 
pokaže kot vrzel. Včasih skačem 
po odru, ko postavljamo luč, ali 
nastopim tudi v vlogi mentorice 
ali režiserke. Odvisno od trenutka. 
Je pa z amaterji super delati. Če 
se sama pri sebi gledališča že 
naveličam, me amaterji ponovno 
opozorijo na njegov čar in živost. 
Spomnim se razlogov, zakaj to sploh 
delam. Kot da bi bila motivacija 
nalezljiva.

Kakšno bi moralo biti sodobno 
gledališče?
Trenutno vidim največ potenciala 
v neki identifikaciji in razvoju 
empatije. V tem, da predstava 
vzbudi emocije, da otopelost 
vsakdana spremeni v emocionalno 
doživetje, da po predstavi nisi 
več isti. Ta občutek sem nazadnje 
imela pri predstavi Kresnice. 
V tebi nekaj povzroči, nekaj se 

spremeni. Družbena angažiranost 
je danes prisotna na številnih 
nivojih življenja, že angažiranost 
po facebooku, zbiranje peticij, 
obkrožajo nas zasloni itn. Ravno 
zaradi novih medijev, ki imajo 
veliko moč, da aktivirajo družbo, 
menim, da je trenutna vloga 
gledališča, da nekako intimno 
nagovori gledalca in da v njegovi 
duši nekaj spremeni. Da se v 
doživljaju, ki ga predstava vzbudi 
v tebi, nad določenimi stvarmi 
zamisliš; tako se vzgaja tudi 
empatija. V intimnem nagovoru se 
lahko skriva tudi poziv k družbeni 
aktivaciji.

Ti slovensko gledališče omogoča 
razvoj, kakršnega bi si želela?
Ta razvoj se v resničnosti velikokrat 
konča pri financah. Prav prej 
omenjeno prijavljanje na razpise 
je negotovo. Če se prijaviš preko 
društva, je problem, da društvo 
mogoče nima dovolj referenc, da bi 
preseglo mejo točkovanja. Zasledila 
sem, da se čedalje bolj razvijajo 
delavnice dramske pisave, kar se mi 
zdi super. Predvsem je pomembna 
ne sama institucionalizacija, ampak 
bolj neki socialni krog. Zdi se mi, da 
skozi družbo, ki si jo ustvariš v času 
študija, lahko razvijaš nove ideje 
naprej. Dvomim, koliko bi se dalo to 
institucionalizirati v smislu razvoja. 
Zdi se mi, da če imaš jasno idejo in 
ljudi, s katerimi bi jo izvedel, slej ko 
prej najdeš način, da boš to naredil. 
Je pa prostor zelo majhen. Žal mi 
je, da lahko nekaj slabih predstav 
pomeni že skoraj konec kariere. Bolj 
bi se moralo spodbujati tudi napake, 
ker se skozi njih največ naučiš, 
najhitreje razvijaš.

Delala si tudi predstavo v Osijeku 
…
S Petrom Kusom sva delala 
Nezaboravak, otroško predstavo 
o demenci, in sicer smo se 

osredotočili na otroški svet 
doživljanja demence. Kako kot 
otrok sprejmeš svet, v katerega 
odhaja tvoj dedek ali babica, v 
našem primeru je bil to dedek. Na 
kateri točki se otrokov in dedkov 
svet stakneta in od kod potem otrok 
odraste, starejši pa gre naprej v 
pozabljanje.
Kako bi primerjala ustvarjalni 
prostor v tujini in pri nas?
Nisem veliko delala v tujini, vendar 
če izhajam iz izkušnje enoletne 
izmenjave v Antwerpnu, se mi 
zdi, da v našem prostoru mogoče 
manjka interdisciplinarnosti in 
novih metod, ki so povezane že s 
samim spremljanjem gledališke 
produkcije. Tam recimo pri 
predmetu kritika plesnih predstav 
kot dramaturgi nismo pisali kritik, 
ampak smo v foajeju na festivalu 
Walk & Talk v Kaaiteatru v Bruslju 
vsak dan naredili instalacijo, ki 
je izhajala iz ogledane predstave. 
Instalacijo smo potem preko serije 
predstav, ki smo si jih ogledali, 
spreminjali, nadgrajevali. V bistvu 
je šlo za našo refleksijo na plesne 
predstave in pogovore z ustvarjalci. 
Tovrstni drugačni pristopi zelo 
odpirajo nove kreativne svetove. 
Druga stvar, ki bi jo omenila, pa 
je produkcijsko mentorstvo – v 
Belgiji lahko na začetku deluješ pod 
okriljem neodvisne institucije, ki ti 
pomaga voditi proces produkcije, 
pomagajo pri prijavi na mednarodne 
festivale, skrbijo za financiranje, 
tehnično pomoč in ponudijo okolje, 
v katerem lahko mladi ustvarjalci 
na začetku poti ustvarjajo in delajo 
tudi napake. V Antwerpnu tako 
deluje na primer WP Zimmer, 
pri njih so posebno dobrodošli 
ustvarjalci iz tujine. Pri nas si glede 
tega nekako prepuščen sam sebi, na 
začetku se moraš sam znajti glede 
organizacije, najema prostorov, 
usklajevanja financ, prijave na 
festivale in gostovanja.
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O glasbi v gledališču se malokrat 
govori, mogoče celo najmanj. 
Nekdo je dejal, da je najboljša 
v gledališču glasba, ki je ne 
opazimo. Kakšno je tvoje stališče 
do tega, glede na to, da si 
skladatelj?
Vedno se norčujem: »Če gredo po 
premieri ljudje iz dvorane in nihče 
ne omeni glasbe, pomeni, da je 
dobra – ker bodo omenili glasbo 
samo, če je slaba.« Kar ni čisto res. 
Je pa res, da je malo bolj laična 
publika manj pozorna na glasbo. 
Seveda pa je to odvisno tudi od 
predstave: v nekaterih predstavah, 
v nekih koreografiranih in nemih 
prizorih, na primer, je glasba v 
ospredju in bolj očitna. So pa tudi 
predstave, ki ne dovoljujejo, da bi 
bila glasba v ospredju, in je prav, 
da ni. Zelo je odvisno, kako je 
predstava narejena.
Moj cilj, ko delam glasbo za 
predstavo, ni, da bi glasbo opazili, 
ampak da v predstavi kot celoti 
deluje.

Kaj je osnovna naloga/vloga 
glasbe v gledališču?
Vlogi glasbe v gledališču in filmu 
sta po mojem podobni. Glasba 
pomaga sestaviti celoto, ki jo, v 
gledališču, gledamo na odru – 
celoti nekaj doda, ne sme biti pa 
tako izstopajoča, da bi kaj izvzela 
iz celote. Skupaj s scenografijo, 
kostumografijo, igralci, režijo, 
dramaturgijo itn. ustvarja končni 
umetniški izdelek. V nekaterih 
predstavah je lahko glasba na 
prvem mestu. V vsakem primeru 
pa se sam v dobro predstavi 
odpovem neki na primer krasni 
simfoniji in lahko prizor opremim 
z glasbo, ki je sestavljena iz samo 
dveh tonov, če to služi temu, 
kar si predstava (ali prizor) želi 
doseči. Na neki način ima torej 
glasba podporno vlogo – enako 
kot scenografija, kostumografija, 

režija ipd. Je pa v vsakem primeru 
na prvem mestu še vedno tekst in 
interpretacija teksta. Ljudje so na 
prvem mestu. In mislim, da tako 
mora biti. Ker je gledališče živo 
srečanje. Glasba torej soustvarja 
celoto, ki je umetniški izdelek – 
predstava.

Koliko je glasba v neki predstavi 
avtonomna?
Ko delam glasbo za predstavo, 
nikoli ne razmišljam o tem, če je 
to dober komad, song, zaključena 
celota. Ampak je nujno, da ustreza 
prizoru. Zato so to velikokrat 
nezaključene stvari – redko je v 
predstavi sosledje zaključenih 
pesmi. Redko imajo skladbe 
strukturo začetka, vrha, konca. 
Še vedno so to skladbe, ampak 
podkrepijo dogajanje na odru in 
ni potrebe, da bi glasba imela 
klasično strukturo pesmi. Razen 
če je to namen v neki sceni. 
Glasba je eden od elementov, ki se 
združujejo, in ustvarja celoto.

Deluješ kot tonski mojster, 
oblikovalec zvoka, avtor glasbe. 
Kakšne so razlike?
Pri vsem tem je najprej problem 
artikulacije: v pozicijah, kot so 
skladatelj, avtor glasbe, oblikovalec 
zvoka ipd. so ogromne razlike, 
ki pa pogosto niso upoštevane. 
To je vidno že pri neusklajenem 
navajanju sodelavcev v kolofonu, 
kar kaže na problem, da v Sloveniji 
nimamo definiranih teh pojmov, 
kar odraža manko strokovnosti na 
področju glasbe v uprizoritvenih 
umetnostih. Skladatelj je tisti, ki 
naredi neko glasbo namenoma za 
predstavo. Oblikovalec zvoka pa je 
tisti, ki oblikuje že obstoječe zvoke 
(že narejeno glasbo) in jih tehnično 
manipulira. Ni pa avtor glasbe, 
ki je v predstavi. Oblikovalcu 
zvoka se konča delo tam, kjer 

pride ustvarjanje, komponiranje 
glasbe. V slovenskem gledališču je 
oblikovalec zvoka lahko tudi »foley 
artist«, ne dela pa avtorske glasbe 
za predstavo – oblikuje zvok, 
dejanski zvok pa ni avtorski.
V Sloveniji avtor glasbe običajno 
skrbi za vse, velikokrat pa efekte 
in šume manipulira tonski tehnik, 
ki bi v tem primeru moral biti 
naveden tudi kot oblikovalec zvoka. 
To pa se pogosto ne zgodi – v 
bistvu je tonski tehnik oblikovalec 
zvoka že takoj, ko je v predstavi 
uporabljen mikrofon. 

Prej si omenil tudi filmsko 
glasbo. V čem se oblikovanje 
glasbe za film razlikuje od 
oblikovanja glasbe za gledališče?
Oblikovanje filmske glasbe je 
tehnično verjetno bolj zahtevno, 
je pa način dela drugačen. Z 
ustvarjalnega vidika mi je lažje 
ustvarjati filmsko glasbo, ker imaš 
pred sabo izdelek in delaš direktno 
na film. Sproti lahko delaš glasbo. 
V gledališču pa do zadnjega ne veš, 
kako in kaj bo. Glasbena podoba 
se v gledališču izrisuje ponavadi v 
zadnjih dveh tednih. Ustvarjanje 
glasbe za film se mi zato zdi lažje. 
Pri oblikovanju glasbe v gledališču 
je več omejitev, predvsem glede 
podlaganja teksta. Odvisno je tudi 
od instrumentov in barve, saj 
se nekateri visoki toni in barva 
nekaterih glasbil slabo kombinirajo 
z glasom (flavta, violina). Zato 
je treba poznati neke tehnične 
omejitve, da se lahko v aranžmaju 
temu prilagodiš.

Kako začneš oblikovati glasbo za 
neko predstavo? Kaj so ponavadi 
tvoja osnovna izhodišča in 
informacije, ki jih potrebuješ, da 
lahko začneš ustvarjati?
Najpomembnejše je sodelovanje 
z ustvarjalno ekipo. Po navadi 

začneš po neki intuiciji in potem to 
razvijaš z režiserjem. 
Jaz najprej preberem tekst, se 
z ekipo pogovorim o konceptu, 
o tem, kaj je cilj projekta, 
sporočilo predstave, kakšna je 
osnovna dramaturška linija ... 
Tako si oblikujem svoj pogled in 
začnem ustvarjati glasbo. Kdaj 
so pomembne informacije tudi, 
kdo so sodelujoči igralci, število 
igralcev, okvirna režiserjeva 
vizija. Torej, vedeti moram čim 
več o predstavi na sploh – o ciljih, 
tempu predstave, vzdušju ipd. 
Raje imam, da mi ekipa ne pove 
direktno, kakšno glasbo želijo, 
ker potemtakem bi vse lahko 
naredili sami. Zastavimo si torej 
skupen cilj, komuniciramo o idejah 
sodelujočih, tako da pridemo na 
isto raven, potem pa vsak ustvarja 
na svojem področju. 
Najprej načeloma pripravim nekaj 
okvirnih in še nedokončanih tem, 
da se lahko z režiserjem potem 
spet pogovarjamo, razvijamo ...
Kdaj pomagajo kakšne glasbene 
reference, ki jih pošlje režiser. 
To včasih pomaga uskladiti neke 
vizije, včasih pa me omejuje. Veliko 
mi pomeni, da poznam režiserja, 
da vem, na kakšen način dela, kaj 
misli, ko nekaj reče, kaj pričakuje 
ipd. 

Kakšno je tvoje stališče glede 
uporabe že ustvarjenih, znanih 
skladb drugih avtorjev?
To mi ni zares blizu, predvsem če 
želiš s poznanimi pesmimi izzvati 
neki odziv, neki občutek prizora, 
ker znane pesmi same po sebi 
nosijo veliko več teže in konteksta 
pri vsakem gledalcu posebej. 
Skladbe so narejene kot paket v 
celoti in same zase govorijo zgodbo 
– so celostni izdelki, ne potrebujejo 
predstave.
Ponavadi poskušam režiserje 
prepričati, da se ne uporablja že 

znanih pesmi, da raje naredimo 
nekaj avtorskega. Če pa se v 
predstavi uporabi že obstoječa 
skladba, je nujno, da se to napiše! 
Velikokrat se namreč ne napiše, da 
so v predstavi uporabljene skladbe 
drugih avtorjev, ki niso skladatelji 
v predstavi!
Tudi v kritikah se pogosto glasbe 
sploh ne omenja, kar kaže na 
pomanjkanje refleksije o glasbi 
v uprizoritvenih umetnostih v 
Sloveniji. Pozna se pomanjkanje 
izobrazbe in terminologije.

Kakšno se ti torej zdi stanje 
glasbe za uprizoritvene 
umetnosti v Sloveniji?
Zdaj je v predstavah zelo opazen 
trend petja in igranja v živo, kar 
se mi zdi velikokrat odveč. Osebno 
se mi pogosto zdi nepotrebno. 
Mislim, da se gledališka glasba 
razvija vedno bolj v smeri tega, da 
je pomemben del predstave kot 
celote, ni le podlaga, ni le uvod v 
predstavo in zaključek. Verjetno 
se iz teh teženj pojavlja tudi trend 
žive glasbe na odru. Menim, da 
mora glasba vedno upoštevati 
koncept in funkcionirati skupaj 
z ostalimi elementi tako, da je 
izdelek na koncu dober.

V Sloveniji ni izobraževanja za 
oblikovalce glasbe na področju 
uprizoritvenih umetnosti. 
Kako torej lahko začneš pot 
oblikovalca glasbe za gledališče?
Za mnoge ustvarjalce v gledališču 
ni izobraževanja: za tonske mojstre, 
lučne oblikovalce, inšpiciente, 
skladatelje za gledališče ... Za 
tehnične službe bi potrebovali 
izobraževalne programe. Za 
ustvarjanje glasbe pa se mi zdi, da 
formalna izobrazba ni nujna. Le za 
tehnično plat ustvarjanja mogoče. 
Potrebuješ pa kot ustvarjalec 
glasbe občutek za strukturo glasbe, 

občutek za oblikovanje melodij, za 
razumevanje gledališkega aparata, 
intuicijo. Nekih veščin se naučiš 
predvsem z izkušnjami in delom. 
Meni zelo pomaga to, da že toliko 
let delam kot tonski mojster v 
SNG Drama Ljubljana. Ni pa nujna 
formalna izobrazba. 
Je pa res, da bi več ljudi verjetno 
razmišljalo in se odločalo za ta 
poklic, če bi imeli program, ki 
bi se ukvarjal s tem. Tako bi se 
tudi razširila izobrazba in način, 
kako se o tem pogovarjati, kako 
komunicirati, imeti sistem za 
razmišljanje o gledališki glasbi 
ipd. Sicer pa se mi zdi, da se danes 
vedno manj gleda na kvaliteto 
in integriteto. Ogromno je ljudi, 
ki bi radi samo delali glasbo v 
gledališču.
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Katere teme se ti zdi pomembno 
gledališčiti danes oziroma kaj 
rada gledaš na odru?
Na odru rada gledam vse, sploh 
ne morem točno določiti, vse 
me zanima. Človek me zanima. 
Preprostost. No, tudi spektakel. Ma, 
gledališče me zanima, pa karkoli 
to je. Se mi pa zdi, da živimo v 
čudnem času ... Na primer, že ko 
kdaj »skrolam« po instagramu, 
se prav vprašam, če je res, da 
smo, kjer smo, kaj šele ko gledam 
poročila. Zato imam rada stik, 
skupnost. Za primer bi omenila 
predstavo Še ni naslova, ki je zame 
popolna predstava, pa naš Zločin 
in kazen – za to ne morem reči, da 
je popolna, ker je še nisem videla, 
ampak se mi zdi, da me to zanima v 
gledališču.

Kako gledaš na to, da moraš 
utelešati režiserjevo idejo 
oziroma kot del ekipe stati 
za celotnim procesom? Kaj 
pričakuješ v procesu od 
sodelavcev?
Sploh ne mislim, da utelešam 
idejo režiserja. Vsaj iz dosedanjih 
izkušenj se mi ne zdi, da gre za 
utelešenje njegove ideje. Lahko da 
sem naivna, kar je tudi zelo možno, 
preveč verujem v lepoto gledališča, 
da bi lahko rekla, da sem samo 
utelešenje režiserja. Skratka, v 
procesu imam ves čas občutek, 
da skupaj nekam gremo. Režiser 
in celotna ekipa, vsak soigralec, 
tudi garderober, lučkar, tehnik, 
skupnost. Zgodi se nekaj, kar je 
v svetu zelo težko doseči – si z 
neko ekipo, zaprt za tri mesece (če 
imaš srečo), in nekaj delaš, nekaj, 
čemur potem nekateri rečejo kraja 
davkoplačevalskega denarja, ampak 
jaz bi vsem tem tako zelo privoščila 
štiri leta akademije, da se malo 
poigrajo in se začudijo.

Kaj narediti, če v procesu naletiš 
na oviro, in kje najti ustvarjalni 
ogenj, če te kaj ne zanima?
Zgodilo se je že, da sem izstopila 
iz projekta, ki mi je bil na začetku 
sicer zelo všeč, pa se je potem 
izkazal za nekaj, s čimer se nisem 
strinjala. Takrat si še nisem upala 
povedati po resnici, tako da sem si 
izmislila neki izgovor. Si ga pa zdaj 
ne bi. Želela sem reči tudi, da sem 
bila tam sama. Ko pa imaš enkrat 
soigralca, soigralce, je pa takoj malo 
lažje. Še nikoli se mi ni zgodilo, 
da bi padla v tako luknjo, da ne 
bi znala ven, nekam, kjer je čista 
tema, in ne bi vedela, kaj storiti. No, 
seveda se mi tudi to zgodi za dva, 
tri dni, teden, mogoče celo mesec. 
Nimam pa nikoli strahu, da na 
koncu, po procesu, ob premieri ne 
bi imela nečesa, nekega podpisa, ali 
pa vloge, nečesa živega. Vem, da na 
koncu bo. Nikoli me ni strah, da ne 
bi šlo.
Je pa res (in to smo vedeli, ko smo si 
ta poklic izbrali), da bo ves čas neko 
kopanje, tudi ko misliš, da si že 
tam, še nisi, vedno lahko še nekaj, 
še več ...  To je tako neskončno kot 
črna luknja. Črpam pa od povsod. 
Imam zvezek, za vsako predstavo 
imam zvezek, ki je nujno brez črt, 
in potem vanj lepim vse, kar bi me 
kakorkoli asociiralo. Na primer, iz 
Strička Vanje (igrala sem Jeleno) iz 
drugega letnika akademije imam 
v tem zvezku 20 slik, ki so mi 
pomagale, da sem si predstavljala, 
kakšen je moj lik. Zdi se mi, da se 
mi v življenju ves čas dogaja nekaj 
takega, kar je povezljivo s procesom. 
Pa se mi v resnici mogoče sploh ne, 
ampak sem vseeno navdušena nad 
tem, »kar mi nosi vesolje«. Spomnim 
se, da smo takrat, ko sem bila še na 
Loškem odru, šli na jug Srbije, kjer 
ni ničesar in je vse ravno, in sem 
si rekla: »Ja, to je to, to je ta Rusija, 
tako se počuti Jelena. Super je tri 
dni, potem je pa brez veze.« In lani 
smo šli v Rusijo in sem res videla 

ta »nič« in sem si rekla: »Točno 
tako sem si predstavljala.« Veliko 
črpam tudi iz dokumentarnih 
filmov. Tudi če nimajo veze s 
trenutnim procesom, nekaj se mi 
nekje zabliska. Zdaj mogoče zvenim 
nekam zelo navdahnjeno, ampak 
tudi prav, malo je treba tudi čarati. 

Kako so se izkušnje v 
profesionalnem teatru skladale s 
tvojimi pričakovanji in s tem, kar 
si delala na akademiji?
Čisto nič niso bile take, kot sem 
jih pričakovala. Čisto sem bila 
izgubljena. To so bile predstave Pod 
snegom, Visoška kronika, Zločin in 
kazen. Drugače je, kot pričakuješ. 
Ko začneš delati s profesionalci, 
te kar stisne, kot na sprejemnih 
izpitih. Zelo težko mi je bilo dati kaj 
od sebe. Prvi mesec sem bila v vseh 
treh projektih zelo prestrašena, 
komaj sem čakala, da bi šla domov. 
Moram pa reči, da sem imela zelo 
dobre ljudi okoli sebe. Je pa res, da 
sem bila takrat zelo zaprta, kar se 
mi zdi normalno, vedno potrebuješ 
nekaj časa, da se odpreš. Tako 
lepo kot je Nina Ivanišin poskrbela 
zame v Drami ... To je blagoslov. Je 
pa čisto drugače kot na akademiji, 
ni več tako z ihto, »nekaj moram, 
nekaj moram«. Če imaš okoli sebe 
take ljudi, kot so Matej Puc, Pia 
Zemljič, Nina Ivanišin, Janez Škof, 
Aljaž Jovanovič, Klemen Janežič, je 
kot pribito, da bo nekaj nastalo.

Kdo ali kaj ti lahko v procesu 
največ da oziroma najbolj vpliva 
na tvoj končni rezultat?
Ekipa. In pa čas zunaj vaje. Pijača, 
ki se zgodi po vaji, debata, to, da 
še malo ostaneš skupaj. Ta potem. 
Verjamem v to, da se dobre stvari 
v predstavah zgodijo za šankom, 
pa magari na deci »naravca«. Neko 
zaupanje se zgodi ravno na pijači, 
potem. Ker si moraš postati blizu, 

da lahko ustvarjaš, vsaj na začetku. 
Potem pa ne vem, ker nisem v tem 
že 20 let, da bi vedela. Zelo rada 
imam, če mi človek kaj pove o sebi, 
potem pa še jaz njemu. Da smo 
si lepi in zanimivi. Po eni strani 
me ves čas spremlja ekstremen 
sram, po drugi strani pa čista 
brezsramnost, med njima sem ves 
čas. Sam ne moreš ničesar.

Ali meniš, da je sploh možno 
razlikovati odrsko identiteto 
od lastne? Kako gledaš na 
privatizme v igri ali predstavi?
Mislim, da tega ne znam zares 
ločiti. Se mi tudi ne zdi, da bi 
morala. Čeprav nekateri igralci 
pravijo, da ja. Zdi se jim, da vloga 
z njimi nima zveze, ampak meni 
to sploh ne gre v račun. Kako je 
to mogoče, saj ti tam stojiš, ti to 
govoriš in si ti vse to ustvarjal toliko 
in toliko časa?

Ali se ti zdi, da je to povezano 
tudi z različnimi generacijami 
igralcev? 
Ja, seveda. Ravno pred pol leta sem 
brala, kako Milena Zupančič govori 
o t. i. odrskih solzah. Da igralka, ki 
se na odru joče zares, ni igralka. 
Nekaj takega. Da to ni igra, če so 
solze prave. Seveda je povezano z 
generacijami, se mi pa zdi, da so 
starejše generacije, vsi ti, ki smo 
jih in jih še vedno gledamo kot 
mojstre, zelo dobri obrtniki. Igra 
jim je jasna zelo matematično. 
Obvladajo to obrt. Mi mlajši pa tega 
nimamo več toliko. Seveda sem tudi 
za obrt, jo občudujem in si tudi jaz 
želim takega znanja, to dobiš malo 
na akademiji, malo z leti na odru, 
včasih ti zna kakšen starejši kolega 
tako lepo prišepniti kak trik, včasih 
te pa pred vsemi malo: »ALO, EJ!«, 
pa se česa naučiš. Mislim, da z 
vsako vlogo pri sebi nekaj odpiraš. 
Neka jedra. Odpiraš jih, če je proces 

dober. Mislim, da ima vsak vse v 
sebi. In ni stvari na svetu, za katero 
bi rekla: »Tega pa jaz ne bi nikoli 
naredila.« To lahko rečem zdaj, 
ampak vem, da bi se v določenih 
okoliščinah to lahko spremenilo. 
Dober režiser pa je ravno tisti, ki 
zna take okoliščine vzpostaviti. 
Ne zares, ampak v moji glavi. Da 
me zna malo oviti okrog prsta, da 
postanem igriva in se mi zdi vse 
možno.

Torej bolj ceniš, če ti režiser 
zariše neke okoliščine, v katerih 
lahko ustvarjaš, ne pa da ima 
točno začrtano, kako moraš 
nekaj izvesti?
Mislim, da bi mi bilo tudi to v redu, 
se mi pa zdi, da bi umrla, če bi 
delala mesec in pol z režiserjem, ki 
bi prišel s knjigo in rekel: »Ti greš 
sem in poveš to. In potem greš tako 
sem in poveš to.« Ta način mi ni 
blizu – že kot gledalki, kaj šele kot 
igralki. Ampak bi želela poskusiti 
tudi to, zakaj pa ne? Ker se mi zdi, 
da bi se tudi iz tega kaj naučila. 
Pa četudi to, da nikoli več ne bom 
delala s tem človekom.

Ali je dovolj dela oziroma 
priložnosti za mladega 
igralca? Seveda je odvisno od 
posameznika, ampak ali je dovolj 
priložnosti, da delaš, kar želiš?
Tega ne vem. Me pa ne zanima 
jamranje. Se mi zdi, da če ne bi 
bilo nič, vedno lahko najdeš ljudi, 
s katerimi lahko skupaj nekaj 
narediš. Četudi na enem tovornjaku. 
Ne potrebujem pozlačenega odra. 
Nisem se zato odločila, da bom 
igralka. Da bom stala tam gor in 
bodo ljudje ploskali. Mislim, da 
imaš vedno možnost. Vsaj da delaš 
sam. Na primer Uroš Kaurin in 
Vito Weis v Heroju 2.0. Sem čisto 
navdušena nad njima. Seveda, 
mater, pa pač sam narediš nekaj, 

kar ti je. Najdeš še nekoga, ki 
podobno misli, in začneš. Če bo 
pa to kdo podprl in dal denar …
Če si iskren v tem, potem ti uspe! 
Na primer, kako smo delali Zločin, 
začeli smo iz nič. Pozimi na 
trinajstih stopinjah. Pol predstave je 
nastalo v kadilnici v Daktariju. Izžet 
in siten si tudi po 12 ur na dan, 
ampak veš, da je to to. Da moraš. 
Da je to dobro. Da je to tisto, kar te 
zanima! In ljudje to tudi prepoznajo. 
Če si ti iskren … Gledalec vse vidi. 
Tudi pri Margareti; ni bila tako 
dobro sprejeta kot Zločin, ampak 
koliko ljudi je prišlo po predstavi 
do mene, da so nehali hoditi v 
gledališče pred 15 leti pa so šli 
gledat to in jim je odprlo glavo. 

Mirjana Medojević je govorila 
tudi, kako si prizadeva, da bi 
ustvarila stalno ekipo, kolektiv. 
Kaj se ti zdijo prednosti tega? Bi 
zanimalo tudi tebe?
Bi me. Prednosti so, da se malo 
bolje poznaš in se zato lahko malo 
več igraš. Se mi zdi. Ampak mene 
zanimajo zaenkrat še vsi.
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Se ti zdi, da se lutke osvobajajo 
stereotipno otroškega značaja ali 
še vedno prevladuje mišljenje, da 
so lutke »nekaj za otroke«?
Še vedno zelo ostaja na tem. Pri 
Posvetitvi pomladi bi se morda 
lahko reklo, da se je začelo 
spreminjati, ampak dvomim. To je 
dolg proces. Lutke, ki smo jih od 
vedno gledali na televiziji, so bile 
namenjene otrokom. Imajo tudi 
neko otroško konotacijo. Ne morem 
iti čez to. 

Ali se ti zdi, da je neka otroška 
naivnost nujno povezana z lutko? 
Se lahko to preseže?
Lahko, ampak je vseeno del lutke. 
Jaz sicer nisem tak lutkar, da bi 
točno vedel, kaj vse lahko lutka 
sproži, ampak vedno gre za neko 
naivnost. Meni se zdi glavni učinek 
lutke, in zato je tudi primerna za 
otroke, da veliko prej verjamemo 
lutki kot človeku. Lutka ima svoje 
zakonitosti in človek ima svoje …
Sicer bo slišati zelo absurdno, 
ampak človek, ko je jezen, bo za 
otroka, pa tudi odraslega na neki 
globlji ravni, manj prepričljiv kot 
lutka, ki bo itak imela že malo 
likovnosti nekega »grumpy« starca 
npr. Saj ga ni treba animirati 
tako, da bo realen. Lahko ga 
animiraš samo tako, da bo ustrezal 
svoji likovnosti in tehničnim 
sposobnostim. Lahko je tudi samo 
stol, našemljen v dedka, in je 
zelo jezen. Prej boš verjel temu 
stolu, ki bo spominjal na jezo, 
kot pa človeku v situaciji. Hočem 
povedati, da je naivnost del tega, 
da se poistovetimo z lutko. Da je 
lutka neki arhetip, ki mu takoj 
verjamemo, takoj je resnična. In 
zato je tudi zelo dobro didaktično 
orodje. Da otrok gleda in veliko prej 
lahko verjame v smrt, razmišlja o 
ljubezni, se veseli.

Konec koncev so lutke tudi 
izobraževalno sredstvo.
Zelo močno. In zato so lutke za 
otroke in morajo biti za otroke. 
Morajo ostati. Ker imajo res to 
moč. Po drugi strani pa so tudi za 
odrasle, čeprav smo v bistvu že 
mimo tega, videli smo več filmov, 
še več risank, še več animiranih 
oslarij, in kar naenkrat življenje 
lutke ni več čudenje, kar je bilo 
mogoče včasih. Pa tudi časa je bilo 
veliko več. Nisi imel 14 premier 
na leto, zdaj ti ful dolgo zgodbo 
razlagam ... Se pravi, ni časa, da 
bi se animator posvetil lutki in 
jo zares raziskal in videl npr., s 
kakšno hitrostjo bo kaj naredil. Ni 
časa, da bi se tako poglobil – vsaj 
jaz imam tak občutek –, da bi lutka 
izgledala totalno živa. In včasih 
je bilo to zelo pomembno. Danes 
se mi zdi, da je lutka predvsem 
simbol, sredstvo sporočanja. Da 
je ne dojemamo kot igralca. Zato 
lutke za odrasle morajo imeti nekaj 
več, ni dovolj, da se ljudje čudijo 
recimo lutki Petra Pana, ki leti 
na odru. Ampak ja, glede lutk za 
odrasle še nismo tam, ker se mora 
odkriti, kaj se bo pravzaprav delalo 
za odrasle v lutkah, kaj pritegne 
odrasle. Spektakel Posvetitev 
pomladi se mi zdi zelo dober uvod 
v to, ker zna pritegniti veliko ljudi. 
Konec koncev je pa to čisto odvisno 
od uprave lutkovnega, če se bo 
delalo še kaj za odrasle.

Saj odziv je kar dober.
Ja, odziv je zelo dober, tako da 
upam, da se bo še kaj naredilo. 
Lutke res imajo nekaj, da se hitro 
vživiš, da kar takoj sočustvuješ. 
Ampak če bi vzeli lutko in jo 
animirali, da bi plesala zelo 
natančno, bi izgubila svoj čar, 
ker lutka ni človek. Lutka deluje 
po drugih zakonitostih. In zato 
se mi zdi simbolna raven lutka 
zelo primerna, da bi na tem lahko 
veliko naredili. 

Je lutka ločena od animatorja ali 
je njegov del?
Danes je njegov del. Včasih sta bila 
ločena, danes pa ne več, saj lutke 
že toliko časa obstajajo, da vsi, ko 
vidimo lutko, vemo, da mora biti 
nekdo, ki to lutko animira. Da zdaj 
skrivaš animatorja, je nesmiselno.  

Imaš svojo metodologijo dela, 
pristopanja k vlogi?
Ne, nimam. Mislim, da je to nekaj, 
kar si mora v našem prostoru in 
že na akademiji vsak poiskati sam. 
In jaz si nisem. Neke določene, 
specifične metodologije nimam 
in tudi na faksu se na tak način 
nismo posvečali vlogi. Vedno smo 
se spraševali, kdo je ta lik, kaj je 
namen … Moram reči, da se vedno 
večkrat ujamem, da ne razmišljam 
iz vloge, ampak iz predstave 
pristopam k vlogi. Torej, kakšna je 
predstava, kakšen je tekst, kakšni 
so ostali liki, o katerih stvareh se 
pogovarjamo … In potem počasi 
vloga v funkciji nekega sporočila, 
nekega želenega učinka tudi 
nastane. Zdaj se s tem veliko 
ukvarjam, še posebej na filmu, 
npr. ko sem snemal Lajf je tekma …
Veliko se ukvarjam s tem, da se 
ne bi ponavljal, da ne bi padel v 
neke ustaljene vzorce. Moj mentor 
z akademije Matjaž Zupančič je 
zelo matematičen tip in je precej 
poudarjal tehniko. In meni tehnika 
veliko da. Kako primem svojo 
mišico, da dvignem roko, kako kaj 
rečem, kdaj naredim pavzo, kdaj 
se ustavim, kdaj pogledam – to je 
tehnika.

Se ti zdi v redu, da na akademiji 
vsak razvije svojo tehniko ali da 
se ti ponudi neka metodologija, 
po kateri lahko potem delaš?
Da bi zdaj dal sodbo … težko. 
Tega sem si želel, ko sem bil na 
akademiji. Da bi nam kdo malo bolj 
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predstavil metodologijo. Pa so vsi 
rekli Stanislavski, delali smo neke 
vaje, ampak to vse je bilo tako, 
kot da bi ti dal tri pijače in rekel: 
»Evo, ena je cedevita, drugi dve sta 
fanta. Pij.« In potem piješ, nimaš 
pojma, kaj piješ, pa vse je dobro. 
Tako je bilo glede metodologije na 
faksu. Mislim, da bi je moralo biti 
vsaj nekaj. Faks mi je dal veliko 
tehnike, da se lahko oprem na gib, 
na govor, na dih, to so stvari, ki mi 
jih je dala akademija. Ampak neko 
metodologijo, kako priti v lik, kako 
se sploh začeti ukvarjati z vlogo … 
Bilo je tako, da si naredil napako 
in jo popravil. Poskus, napaka, 
poskus, napaka. In če smo naredili 
zadosti napak, smo se nekaj 
naučili.

Se ti zdi, da slovenski prostor 
mlademu igralcu omogoča razvoj 
in daje priložnosti?
Kolikor vidim po svojih izkušnjah, 
se mi zdi, da ja. Zdaj grem na 
svobodo, v roku enega meseca in 
pol. Bom videl. Vsi ljudje, ki so 
na svobodi, pravijo, da je težko. 
Ampak to je zelo spolzek teren … 
Mislim, da trenutno je delo. In tudi 
upam, da še nekaj časa bo. Ne vem, 
kaj se bo zdaj zgodilo z brexitom 
in vso politično in ekonomsko 
situacijo, to me malo skrbi. Ker 
zna zelo počiti, po mojem. Ampak 
načeloma mislim, da obstajajo 
priložnosti, tudi na svobodi. Ne 
pravim, da ni težko, ampak da se 
delati. Npr. pred nekaj leti sem 
se družil s študentko iz Bosne 
Eno Kurtalić, ki je bila tukaj na 
magisteriju igre. Ko je videla, 
kakšno veliko produkcijo imamo 
v Sloveniji, je rekla, da imamo 
neverjetno srečo. Rekla je, da v 
teatrih ni denarja in ni interesa. 
In ko sem to slišal, sem si rekel, 
da imamo mi res veliko gledališko 
produkcijo.
Ko sem bil na akademiji, sem bil 

zaskrbljen, kje bom delal, potem 
pa prideš v sistem in delaš. Če 
imaš srečo, delaš to, kar ti je 
všeč. Jaz si nisem predstavljal, da 
bom v lutkovnem, pa mi je kul. 
Super ansambel, super projekti. 
Zdi se mi, da je prostor. Že dolgo 
časa nisem slišal za koga na 
svobodi – ali pa take zgodbe ne 
pridejo do mene, ker sem vseeno 
v teatru, v varnem okolju –, ki res 
ne bi imel dela. Vedno je kakšna 
sinhronizacija. Nas je pa veliko, če 
tako pogledaš. Ansambli so polni, 
tako da je glede tega res tako: »Kaj 
zdaj?« Dobro je, da vas skrbi, da 
vam ni vseeno.
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Kostumografija je v gledališkem 
procesu v zelo zanimivem 
položaju. V uprizoritvi je 
izrazita, sooblikuje celostno 
estetsko podobo, a zdi se, da 
se pogosto njeno moč išče v 
»nevidnosti«. Kakšen je položaj 
kostumografa v gledališkem 
procesu?
Zdi se mi, da se položaj lahko 
zelo razlikuje od kostumografa 
do kostumografa in sodelavcev, 
s katerimi ustvarjaš. Nekateri 
režiserji name gledajo zgolj kot 
na kostumografa, torej nekoga, ki 
bo oblekel igralce, z drugimi pa 
skupaj razvijamo tudi samo idejo 
in koncept predstave. Najbrž mi 
ni treba poudariti, da mi je tako 
sodelovanje najljubše. Je pa seveda 
drugače, ko delaš z nekom prvič ali 
pa že pri več projektih, ko skupaj 
rasteš in razvijaš neko skupno 
zgodbo tudi skozi projekte. Meni se 
zdi pomembno, da najdem kostum, 
ki poleg tega, da obleče igralca, 
predvsem in tudi govori zgodbo. 
Kostumi lahko veliko dodajo, 
lahko pa nič, pa bo zgodba na odru 
vseeno povedana. Kostumografi 
imamo moč, da obleke spremenimo 
v kostume, in mislim, da je prav, da 
to moč izkoristimo.

Kako vstopaš v gledališki proces? 
Kako nastajajo tvoji kostumi?
Kadar z režiserjem govorim o 
projektu, se mi zdi super, da slišim 
njegovo razmišljanje, misli, želje 
in ideje, in šele potem preberem 
besedilo. Če najprej poslušam 
režiserjevo interpretacijo teksta, 
se mi tako veliko hitreje izriše 
svet, ki ga bomo gradili na odru, 
ko se enkrat lotim branja in 
razmišljanja o kostumih. Se je 
sicer že zgodilo, da so kostumi, ki 
sem si jih zamislila, spremenili 
smer koncepta uprizoritve, ampak 
običajno je tako, da režiser pove, 
kam želi iti, jaz pa mu sledim 
in iščem tiste »prave kostume«. 

Imam namreč teorijo, da obstaja 
samo en pravi kostum, tako kot je 
samo ena prava ljubezen. Včasih 
se iščeš malo dlje, včasih pa je 
hitro jasno, katera je prava. Zelo 
dolgo so kostumi v moji glavi samo 
skupek nekih barv, linij in oblik. In 
tudi prve skice so vedno narejene 
na podlagi teh občutkov. Teh skic 
nikoli ne pokažem režiserju ali 
sploh komurkoli. In ko jih včasih 
ponovno gledam, vidim, da so 
velikokrat zelo podobne končnim 
kostumom, pa čeprav sem vmes 
narisala še nekaj X-variacij. Na 
koncu vidiš, da je velikokrat pravi 
prvi instinkt. Saj pri ljubezni tudi 
veš. Instinktivno. 

Bi lahko rekla, da slovenski 
gledališki prostor zaznamujejo 
določeni trendi in tokovi? Jih 
ozaveščamo? 
Ne vem sicer, če je to stvar trenda 
kostumografij, ampak trenutno 
se dela veliko sodobnih dram, ki 
zahtevajo sodobne kostumografije, 
poleg tega pa se tudi veliko 
zgodovinskih besedil interpretira 
skozi sodobne kostume; ampak 
tako je bilo že od nekdaj. Kostumi 
so vedno, tudi če so stilni, 
interpretacija nekega obdobja skozi 
sodoben čas. Smo pa zagotovo 
vsi kostumografi veseli, ko lahko 
delamo stilne kostume. No, 
upam in trudim se, da je v mojih 
kostumih in mojem delu nekaj, kar 
je samo moje, ne glede na ostale 
trende in tokove.

Pred kratkim je v intervjuju za 
Dnevnik kostumografka Bjanka 
Adžić Ursulov spregovorila o 
plagiatih v kostumografiji, ki 
pogosto ostajajo spregledani. Se 
ti zdi, da se prostor recepcije in 
refleksije (torej kritika) dovolj 
ukvarja s kostumografijo?
V slovenskem prostoru se kritika 

s kostumografijo ne ukvarja. V 
najboljšem primeru si omenjen 
kot del ekipe. Škoda, da na tem 
področju nimamo specializiranega 
kritika. Mislim, da se na splošno 
premalo pogovarjamo o vizualni 
podobi predstav. Meni se zdi 
to sicer zelo pomemben aspekt 
uprizoritve, pa je velikokrat 
spregledan. Zakaj je tako, 
ne vem. Bjanka je govorila o 
prerisanih modnih skicah, če 
se prav spomnim. Kar seveda 
ni prav. Nobeno prepisovanje 
ali prerisovanje ni etično. Sem 
tudi proti uporabi kostumov iz 
gledaliških fundusov. Predvsem 
zato, ker mislim, da imam svoje 
ideje. In če režiser misli, da 
jih nimam (ko želi kostume iz 
fundusa), potem jaz nisem pravi 
sodelavec. Kostumi so avtorsko 
delo in prav je, da spoštujemo delo 
drug drugega. 

Kako pa sama vrednotiš svoje 
delo?
Upam, da je moje delo 
nepogrešljivo pri projektih, 
v katerih sem sodelovala, in 
pogrešljivo pri tistih, v katerih 
nisem.

Kot kostumografka si v 
gledališkem procesu venomer 
»podrejena« uprizoritvi in s tem 
režijski viziji. Poznamo veliko 
ustvarjalnih tandemov, v katerih 
se režijska poetika oblikuje 
tudi skozi stalno sodelovanje s 
kostumom. Kako gledaš na to 
pozicijo? Kako v njej ohranjaš 
svojo avtonomijo? Si v čem 
dovoliš biti brezkompromisna?
Na kostumografijo ne gledam kot 
na »podrejeno« ustvarjanje. To je 
pač specifika dela. Vsako delo ima 
svoje okvire in pri kostumografiji 
je to eden od pomembnejših 
faktorjev oblikovanja. Poleg 
režijske vizije je tu še proračun 
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pa izbor igralcev in scenografija ... 
Vse to sicer vidim kot prednost. 
Vesela sem sodelovanj, ko s 
kostumi lahko spodbudim smer 
igre, saj ob takih trenutkih vem, 
da igralcev nisem samo oblekla, 
ampak da sem pripomogla 
k celotni pripovedi zgodbe. 
Predvsem pa se mi zdi pomembno, 
da oblikujem svoj stil, ki mu 
sledim do konca. Vedno pazim, 
da vsako (kostumsko) pobudo in 
idejo, pa naj bo režiserjeva ali 
igralčeva, oblikujem v estetiki 
predstave, ki jo delamo; tu sem 
brezkompromislna. Obstajajo tudi 
določeni oblačilni kosi, za katere 
menim, da nikoli in v nobenem 
primeru ne sodijo na oder, pri 
teh sem brezkompromisna; ravno 
tako tudi v tem, da ne ustvarjam 
kostumografij iz fundusov. Okrog 
tega sem imela že veliko nesoglasij 
z režiserji in kako sodelovanje se 
je zaradi tega tudi že končalo. Ko 
sem enkrat izbirala kostume iz 
gledališkega fundusa za bralno 
uprizoritev, so v gledališki list 
napisali »izbor kostumov«. Točen 
opis. Ampak netočen zame kot 
kostumografko, saj to ni način dela, 
ki me zanima.

V gledališču si sodelovala z 
več mladimi režiserji (Mojca 
Madon, Dorian Šilec Petek, Juš 
A. Zidar) pa tudi s starejšimi, 
kakor nedavno pri uprizoritvi 
Pogrešana v režiji Nataše 
Barbare Gračner (MGL). Bi lahko 
poudarila kakšno razliko? Morda 
v dojemanju kostumografije v 
očeh različnih generacij?
Hm ... razlika je morda edino v 
odločnosti. To vidim tudi pri sebi. 
Z vsako kostumografijo sem bolj 
odločna in bolj prepričana v to, kar 
delam. Najbrž je enako tudi pri 
režiserjih. Starejši si, več izkušenj 
imaš, bolj si prepričan v svoje 
odločitve in ideje. 

Pogosto slišimo o produkcijah 
z izjemno nizkimi proračuni. 
Na akademiji je tovrstno 
delo stalnica. Kako gledaš na 
produkcijske razmere? 
Jaz sem še vedno, tudi če ni bilo 
dovolj financ, naredila točno take 
kostume, kot sem si jih zamislila. 
Ko razmišljaš o kostumih, pač 
razmišljaš znotraj proračunskih 
omejitev. V času študija raziskuješ 
in za to ne potrebuješ veliko 
denarja. Veliko se da narediti 
z zelo malo. In tudi gledalci 
akademijskih produkcij vedo, da 
so predstave narejene znotraj 
minimalnih, če sploh, proračunov. 
Enkrat smo se, še na akademiji, 
odločili, da naredimo predstavo 
»brez budgeta«, da tudi za kostume 
iščemo rešitve znotraj tega. Na 
koncu smo sicer porabili, se mi zdi, 
50 evrov za neke malenkosti, ki 
so bile potrebne za našo pripoved 
in njeno celostno podobo. In 
mislim, da je to še vedno ena mojih 
zanimivejših kostumografij. Ta 
kostumografija je spremenila moj 
način razmišljanja. Pa ne v smislu, 
da ne potrebujem proračuna za 
ustvarjanje, temveč da z malimi, 
ampak ključnimi detajli lahko 
veliko narediš. Je pa res, da ko 
to raziskovanje mine in začneš 
ustvarjati zunaj akademije, je 
»normalen« proračun nujen za 
kakovostno delo. 

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želela? Lahko 
vidiš v njem svojo prihodnost?
Pred leti sem imela možnost 
oditi in delati drugje, pa sem se 
na koncu odločila, da ostanem 
tu. Torej ja, v njem vidim svojo 
prihodnost. 
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Kakšen je status kritike danes?
Težko podam splošno oceno 
nekega stanja, saj zaznavam zgolj 
partikularne probleme, medtem 
ko so mi druge relacije, ki tvorijo 
splošni status, nedostopne. Sam 
kritiko doživljam predvsem kot 
dnevno kritištvo, s tem se največ 
ukvarjam. Vendar se mi zdi, da 
v našem prostoru manjka kritika 
kot širši projekt analize, refleksija 
celotnega polja, pogojev gledališča, 
samega dispozitiva, kaj gledališče 
je, kaj dela … Status dnevne kritike 
pa precej temelji na umetnem 
vzpostavljanju življenja: je nujna, 
ker jo potrebuje več strani. Vsak 
ustvarjalec potrebuje določeno 
število kritik, da dosega standarde, 
ki jih zahtevajo različni razpisi. 
Hkrati pa to ni dostopno vsem 
producentom: medijski prostor (za 
kritiko) je omejen in vsi ne pridejo 
na vrsto. Zaradi tega so tisti, ki 
kritiko dobijo, veseli, da jo sploh 
dobijo, in s tega stališča ni važno, 
kakšna kritika dejansko je – z 
vsebino se na tej ravni skoraj nihče 
ne ukvarja. Je le referenca. Po drugi 
strani pa kot pisec nikoli ne morem 
dovolj prispevati k enakomerni 
distribuciji kritik (kot referenc). To 
bi bila tudi prevelika odgovornost 
glede na to, da nimam vzvodov 
moči, ki vplivajo na to.
Dnevna kritika je tako precej 
nemoteč spremljevalec gledališkega 
dogajanja. Kakšni so znotraj tega 
statusi posameznih kritikov in 
odnosov do kritike, pa je drugo 
vprašanje.

Kaj je smisel dnevne kritike?
V dnevni kritiki težko razviješ 
drugačne modele mišljenja o 
predstavah. To se da v nekih daljših 
teoretskih spisih in formatih 
pisanja, ki v Sloveniji prav tako 
obstajajo, a so pogosto nevidni. 
Vprašanje, h kateremu se pogosto 
vračam, je, če je dovolj že obstoj 

refleksije, ki pa ne dobi odziva; 
pride zunanja kritična misel tudi 
nazaj do ustvarjalca? Dejstvo je, da 
ustvarjalci, ki so predstavo delali 
dva meseca, vedo več o temi in 
načinu uprizarjanja, kot lahko vem 
jaz, ki sem predstavo videl enkrat. 
Zato čutim določeno ponižnost do 
izrekanja sodbe in tudi ne vidim 
potrebe po tem, da bi govoril, kaj 
je nekdo počel. Vendarle se mi pa 
zdi pomembno vzpostaviti neko 
komunikacijo med ustvarjanjem 
in doživljanjem. To je ozki smisel 
dnevne kritike. Lansiranje idej z 
druge strani rampe.
Dnevna kritika ima dosti omejitev: 
predvsem skrčen prostor in 
omejen čas. Ampak to v bistvu 
niti ni tako problematično, ker 
lahko v tem okviru nastane nekaj 
produktivnega v smislu refleksije 
in dialoga s tem, kar analiziraš. 
Dnevna kritika me bolj moti 
kot žanr: sam način pisanja in 
pričakovanja ob tem so mi precej 
bolj omejujoči, kot pa sam okvir, v 
katerem pišem. Težko si namreč 
privoščiš kakšen drug stil pisanja, 
vseeno moraš podati osnovne 
informacije za najširši mogoči krog 
bralstva.
Na Radiu Študent se npr. nisem 
ukvarjal s poslušalstvom, ker mi 
je bilo to čisto preveč abstraktno. 
Ljudje, ki so se odzivali na to, 
kar sem delal, so bili ljudje, ki 
sem jih poznal. Šlo je za sicer 
precej zaprt krog; verjetno je 
šlo tudi onkraj njega, a od tam 
nisem dobival odzivov. Zaradi 
tega sem bolj sproščeno in tudi 
bolj poglobljeno pisal, tudi zato, 
ker sem to počel skoraj zastonj, 
iz nekega navdušenja. Počasi 
pa se je s krčenjem prostora in 
profesionalizacijo pisanje prelevilo 
v bolj jasno določen in zamejen 
žanrski okvir. In tu pogosto 
umanjka prav kritična refleksija, 
saj je ne moreš razviti dovolj, še 
posebej zato, ker ne vidim smisla v 

tem, da bi zgolj proizvajal mnenje 
brez korektne argumentacije. Ne 
zato, ker bi se izogibal jasnemu ali 
bolj ostremu izjavljanju, temveč ker 
menim, da je produktivneje odpreti 
problemsko polje, kot pa zakoličiti 
nekaj, za kar nimaš prostora, da bi 
razvil.

Klasična kritika verjetno 
izgublja vpliv tudi zato, ker ga 
izgubljajo klasični mediji. Kaj 
je danes idealna platforma za 
kritiške zapise in teoretične 
refleksije?
Vprašanje je, kaj sploh hočemo 
od kritike. In kdo hoče nekaj od 
kritike. Dobivam mešane odzive 
z različnih strani. Nekateri so 
zmedeni, kaj to sploh je, ker so 
navajeni na časopisno kritiko, ki 
je izšla že naslednje jutro in je 
analitično obravnavala vsakega 
igralca ipd. Tako se mi zdi, da so 
tovrstna pričakovanja nekaj, kar 
se nikoli več ne bo razvilo in niti 
ne more več obstajati. Hkrati pa 
kritika razvija tudi nove diskurze 
analize predstav, ki ga nekateri 
prav zato ne morejo brati kot 
kritiko in se ne čutijo povezane 
s tem. Kot kritik menim, da 
časopisna kritika ni popolnoma 
za odmet – produktivna se mi 
zdi, ker kljub pomanjkljivostim 
ažurno spremlja produkcijo in 
obenem doseže najširši krog 
bralstva. Obstoječi portali so 
super, a zaenkrat vseeno še 
obstajajo vrzeli, saj zaradi pogojev 
njihovega obstoja ne morejo 
računati na kontinuiteto dela ali 
jim ne uspe pokriti prostora, ki 
se mu posvečajo, poleg tega pa 
je pridobivanje bralstva precej 
dolgotrajen proces. Mislim, da 
bi bila idealna neka kombinacija 
obeh: kar že obstaja, bi bilo dobro 
razširiti (vsaj v časopisnem 
obsegu), to, kar prihaja, pa je nujno 
podpreti in razviti.

sprašuje Tery Žeželj



32 33

Prihajaš iz generacije, ki je 
izpopolnjevala svoje pisanje 
tudi na Radiu Študent. Kakšne 
so prednosti takšnih prostorov? 
Je pri nas dovolj platform za 
začetke in poskuse kritiških 
zapisov? Se ti zdi, da slovenski 
prostor vzgaja pisanje kritik?
Ne. Manjka predvsem neki prostor, 
skupnost, kamor bi lahko vstopil 
in počasi razvijal svojo pisavo, 
zanimanja in načine gledanja. 
Pisanje je zahtevna praksa, ki 
zahteva kondicijo – težko je pisati 
samo enkrat na mesec, ker nimaš 
kontinuitete pisanja ali spremljanja 
predstav. Če pa si v nekem pogonu, 
je to veliko lažje. Lažje razvijaš 
tako svoje načine gledanja kot 
tudi svoje načine pisanja. In to je 
bil zame RŠ. Imel sem tri super 
urednike, ki so se redno odzivali na 
to, kar sem pisal. Poleg tega sem 
bil v stiku s kolegi, s katerimi smo 
lahko premišljevali samo formo 
kritike (kolektivno pisanje, zunanja 
in notranja kritika …). Zato se mi 
zdi mentorski program in sprotno 
odzivanje na to, kar nekdo piše, 
nujna podlaga razvitega kritiškega 
sistema.

Zadnja leta se pogosto govori o 
krizi kritike in o tem, da kritike 
ni več. Zakaj se ti zdi, da je tako?
To verjetno spada v splošno 
povečanje kriz na vseh področjih, 
tako da bom rajši govoril o krizi 
kritikov. Nisem doživel nobenih 
zlatih časov in tudi dvomim, da so 
obstajali, obenem pa si ne morem 
realno predstavljati, da bi lahko 
živel samo od pisanja kritik; to 
verjetno nikoli ni bilo tako. Je pa 
gotovo problem podplačanost: 
v 10–15 letih so se honorarji 
zmanjšali na četrtino, kar je 
nepredstavljivo. In zaradi tega kot 
kritik vstopaš tudi v druge funkcije 
in odnose: urednikuješ gledališke 
liste, pišeš članke za druge medije, 

moderiraš pogovore, si v žirijah 
in komisijah ... Skratka, stvari, ki 
pridejo priložnostno in ti ne morejo 
zagotoviti nekega eksistenčnega 
minimuma. To, da je kritik v 
različnih funkcijah, se mi ne zdi 
problematično, bolj me motijo 
odzivi, ki zaradi tega kritikam (in 
kritikom) odrekajo legitimnost 
in zahtevajo nekaj, kar v danih 
razmerah preprosto ni mogoče.

Kakšna je torej pozicija kritika 
danes? 
Pozicija kritika je dejansko zelo 
zanimiva: hkrati je zunanja 
ustvarjalnemu procesu, po drugi 
strani pa poskuša biti ravno 
toliko vpeta, da ve, kaj se dogaja. 
Ustvarjalci te v večini dojemajo kot 
zunanjega, posamezni ustvarjalci 
pa kot podaljšek predstave po 
zaključku kreativnega procesa, ker 
se je že razvil neki odnos, ker si 
videl predstavo, imaš kontinuiteto 
in zgodovino pisanja ... Zaradi 
tega je kritik vedno v neki ne 
popolnoma definirani poziciji, 
nekje vmes, na meji. Zdelo bi 
se mi recimo super, če bi lahko 
posamezne procese videl že sproti, 
da bi šel lahko na nekaj vaj, da bi 
videl, kaj je specifičnega pri nekem 
procesu, in bi lažje razumel, kaj 
se je potem zgodilo do premiere. 
Predstavljam si, da bi to lahko zelo 
dobro funkcioniralo. 
Zaradi številnih funkcij, ki jih 
kritik opravlja, in s tem povezanih 
prepletanj, se pogosto dvomi v 
objektivnost kritike. Dvomim tudi 
sam, a zaradi drugih razlogov. 
Zlasti zato, ker tudi na samo 
predstavo ne morem gledati kot 
na neki objekt, ki je postavljen 
pred nas, ali kot jasno definiran 
predmet. Predstava je dogodek, 
ki ne traja samo v času dolžine 
predstave, ampak se razteza 
tudi kasneje, zajema kritično 
refleksijo, posameznikove 

odzive itn. ... Torej je nedefiniran 
subjekt: ima neko svoje življenje, 
ki ga vsak posameznik malce 
oblikuje. Zato tudi ne morem 
dajati absolutnih sodb in zvezdice 
jemljem z veliko rezerve. Ključno 
je besedilo: literariziran premislek 
skupnostnega dogodka, ki mu je 
kritik prisostvoval in s katerim 
vzpostavlja dialog. Poskušam 
se izogibati sojenju in še bolj 
obsojanju, saj sem prepričan, da v 
gledališču ni pravilnih in napačnih 
stvari. Zanimivo mi je iskanje 
različnih modusov delovanja: kako 
je nekaj delovalo, učinkovalo, 
kakšen premislek lahko vzbuja, je 
ta nameren, nenameren ipd.

Ali trenutno v slovenskem 
gledališkem prostoru zaznavaš 
kakšne smernice, trende?
Menim, da so razlike precej 
zamegljene: institucionalna 
gledališča so si repertoarno 
pravzaprav zelo podobna. 
Imamo pa tudi bolj mednarodno 
profiliran teater, ki se ponaša z 
angažiranostjo, kar je super tudi 
kot neki identifikator, kot PR 
poteza. Če so kakšne smernice, 
so povezane s posameznimi 
avtorskimi imeni. Ni nekega 
opaznejšega oziroma vplivnejšega 
toka. Se pa veselim mlajše 
generacije, ker se mi zdi, da se 
je srednja v zadnjih letih malce 
izčrpala: v njihovih predstavah je 
videti nemoč v iskanju tega, kaj 
bi še lahko relevantnega ustvarili 
ter s kakšnimi učinki bi lahko 
intervenirali v skupnost, ki se 
vzpostavlja.

Ali se ti zdi smiselno v 
gledališču govoriti o generacijah 
npr. režiserjev in jih pod nekim 
takim pojmom združevati? 
Ali opažaš kakšne skupne 
značilnosti mlajših ustvarjalcev?

apelirale na njegove čute, ampak 
bi preko njih ali pa z odsotnostjo 
poskušale ustvariti drugačno 
in trajnejšo izkušnjo. Teater je 
namreč enkratna priložnost, da 
smo skupaj. Prepogosto pa že to, 
da smo skupaj, zadostuje. Lahko 
poskusimo biti skupaj še potem, ko 
se intenzivnost učinkov razpusti?
Idealno ustvarjanje bi seveda 
povsem spremenilo tudi kritiško 
pozicijo.

Zakaj mora gledališče obstajati?
Ni mu treba, ampak bo. Večina 
ljudi, ki dela v teatru, je z njim 
zasvojena. In ko si enkrat zasvojen, 
težko poveš, zakaj si zasvojen. Moč 
gledališča je po mojem v tem, da 
se lahko vedno znova redefinira. 
Da svojega transformativnega 
momenta ne ukalupi za vedno, da 
vselej obstaja kot neka utopična 
podoba (bodisi estetska bodisi 
skupnostna ...), ki lahko apropriira 
vse mimikrije tega sveta. Problem 
je, ko teater postane navada, 
samoumevnost, vsakdanjost in 
se zadovolji z videzom, četudi pri 
tem naredi nekatere stvari vidne 
(načine manipulacije, družbene 
probleme ...). V tem, da te lahko 
izvzame iz sedanjosti in te potopi v 
druge časovnosti, prikaže drugačno 
dojemanje prostora, razumevanja 
odnosov in videnja konteksta, je 
njegova izjemna moč. A prepogosto 
je to izvzetje, transponiranje iz 
vsakdanjega neizkoriščeno in 
impotentno v tem smislu, da ne 
razmišlja in razvija dovolj, kako 
se iz heterotopičnega mesta vrniti 
nazaj v ta svet.

samoumevnosti produkcije 
gledališča, zakaj sploh gledališče? 
Samoumevno je število premier 
na leto, določena režijska imena, 
izpopolnjene kvote (komedija, 
klasika in manjšinski predstavnik: 
ženska ustvarjalka in mlajša 
generacija ...). Ja, rad bi videl 
poskus nečesa drugačnega. Z 
daljšimi procesi, z različnimi 
uprizoritvenimi formati, z 
novimi prostori ... In da se ne bi 
zadovoljili že z delno inovativnostjo 
(npr. drugačnim prostorom ali 
relevantno družbeno/politično 
temo), pri tem pa ohranili star 
princip (ali hierarhijo odnosov) 
delanja dramskega teatra. Ter da 
neuspeh v gledališču ne bi bil več 
tabu, ampak bi lahko imel tudi 
pozitivne posledice.
Kar se mi zdi še posebej 
simptomatično, sta nepretočnost 
in zaprtost. Da si le redkokdo 
ogleda kaj zunaj Slovenije. Da si 
le malokdo lahko privošči obiskati 
tuji festival ali spremljati kakšno 
evropsko gledališko polje. Saj ne 
pravim, da so rešitve zunaj, da 
obstaja točen model (ali vsebine), 
ki ga moramo v Sloveniji prevzeti. 
Včasih je za bistveno spremembo 
dovolj že to, da se premakneš 
iz neke dokaj udobne sredine, v 
kateri je že vse samoumevno, in 
vidiš, kaj je nekje drugje mogoče. 
Da lahko prevetriš samega sebe, 
prideš v stik z drugačno željo 
(vizijo in refleksijo) po ustvarjanju.

Kakšno je po tvojem mnenju 
idealno ustvarjanje gledališča 
danes?
Že sam proces bi moral omogočati 
drugačne odnose, drugačne modele 
ustvarjanja, ki bi odzvanjali 
sodobno situacijo. Predstave, 
ki ne bi le delno učinkovale 
na posameznika, ampak bi ga 
zaposlile za dlje časa. Predstave, 
ki ne bi samo spektakelsko 

Kot generacijo mislim zgolj določen 
trenutek vstopa na sceno. Zato ni 
nujno, da gre za generacijsko isti 
letnik, ampak gre za same pogoje 
in način, s katerim so vstopili v 
gledališko polje, ki jih določa. Torej 
menim, da je generacijski bolj 
trenutek kot pa sami akterji. V 
devetdesetih je bilo denimo čisto 
drugače vstopati v gledališko polje, 
kot pa danes, ko je scena povsem 
zasičena in si mladi ustvarjalci 
težko izpogajajo, kakšen projekt 
bi ustvarjali. Na neki način je celo 
lažje priti v institucijo. Sicer na 
mali oder, s tekstom, ki gotovo ni 
prva izbira, z nezainteresiranimi 
sodelavci ... Že v času akademije 
se ustvarijo vezi med posameznimi 
hišami in avtorji. Ko pa enkrat 
prideš v institucijo, si pa v mašini, 
ki ti določa tempo, prostor, večino 
sodelavcev – ansambli s svojimi 
vzorci delovanja –, in po mojem je 
zelo težko priti prvič v institucijo 
in dati sebe na preizkušnjo. 
Neinstitucionalna scena pa 
nima več tega privlaka, da bi s 
svojimi pogoji svobode, raziskave, 
eksperimenta lahko ponujala nekaj 
zelo drugačnega. To se mi zdi 
škoda. Vprašanje tudi, če išče. Zato 
bi neodvisna scena morala odpreti 
ta prostor.
A kar se tiče poetik, te vseeno 
ostajajo njim lastne, saj se tudi ob 
takšnih pogojih (proceduralnih 
režimih institucij ali nezadostnih 
razmerah neodvisne scene) opirajo 
na svoje razumevanje in načine 
delanja gledališča. Se pa mora 
mlajša generacija dosti ukvarjati 
z razmerami, v katerih dela, kar 
se mi zdi hkrati zelo dobro (da 
vzpostavljajo kritično distanco) in 
žalostno.

Katere so vsebine, ki se ti jih zdi 
v slovenskem gledališču najbolj 
pomembno raziskovati?
Predvsem preizpraševanje 
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Gledališkemu mediju je lastna 
minljivost in lahko bi rekli, da 
je kritika pomembna kot model 
zgodovinjenja, arhiviranja in, 
na drugi strani, kot prostor 
reflektiranja umetniške 
produkcije. Ali se ti zdi, da se 
gledališka kritika v čem bistveno 
razlikuje od drugih umetnostnih 
kritik? 
Kritika uprizoritvene umetnosti 
je zaradi efemernosti scenskih 
umetnosti pogosto res edino, kar 
ostane od uprizoritve. Vseeno 
pa obstaja velika razlika med 
kritikami in zgodovinjenjem 
institucionalne produkcije, ki se 
dogaja sistematično – redno in 
prednostno v javnih občilih in 
tudi institucionalizirano v okviru 
gledališkega inštituta, ki opravi 
popise narejenega in arhivira 
zapise o produkciji –, in povsem 
arbitrarnim obravnavanjem 
neinstitucionalne produkcije 
v medijih. Gledališka kritika 
je, podobno kot ostala kritiška 
produkcija, refleksija aktualne 
umetniške produkcije in ima tako 
podobno funkcijo. Kar opažam, je, 
da drugače kot denimo knjižna 
recenzija, ki pogosto deluje kot 
priporočilo za branje, gledališka 
kritika pogosto naslavlja in 
polemizira s publiko, ki si je 
uprizoritev že ogledala, torej je 
naslovljena na neki »insiderski« 
krog. Vsaj pri mnogih delih 
neodvisne produkcije, ki niti nimajo 
mnogo ponovitev, lahko takšno 
ciljno naravnanost razumemo, 
vseeno pa pogrešam kritiko, ki bi 
mislila primerjalno, konceptualno in 
vpeto v aktualno družbeno realnost.

Kaj je po tvojem mnenju ključna 
vloga gledališke kritike?
Evidentiranje, analiza in evalvacija 
umetniške produkcije kot dela 
javne sfere. Kontekstualizacija, 
prepoznavanje in izpostavljanje 
občutljivosti, razbiranje in 
razgrinjanje problemov, ki poganjajo 
gledališče.

teatrologinja in kritičarka

Pia
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Kako se ti zdi, da je poskrbljeno 
za teoretsko obravnavo 
gledališke produkcije? Je ta 
vzporedna z uprizoritvami ali za 
njimi zaostaja?
Glede na ogromno količino 
produkcije ob trenutnih 
arhivističnih, kritiških in teoretskih 
razpoložljivih kadrih ni mogoča 
niti evidenca vsega narejenega. 
Teoretsko je bila gledališka 
produkcija sicer pri nas relativno 
dobro zaznana na radarju, kar 
je zasluga Maske, ki je celo prva 
profesionalna revija s tega področja 
na svetu. Zadnja leta je njena 
ažurnost sicer nekoliko šepala, kar 
je po mojem mnenju sovpadlo s 
povečanjem produkcije in osipom 
ter izčrpanostjo pišočega kadra. 
Vendarle pa obstajajo stalnice, 
predvsem v nekakšnih teoretsko-
avtorskih zavezništvih, ki temeljijo 
na afiniteti. V takih primerih je 
lahko teorija velika spodbuda za 
naprej. Očitek, da se teorija zgolj 
»šlepa« na določenih avtorjih, se mi 
je vedno zdel iz trte izvit. Teoretiki 
namreč danes ne uživajo več 
nikakršnega družbenega ugleda in 
to niti v smislu samovzpostavljanja 
ne bi bilo smotrno, saj je za 
teoretsko produkcijo potrebna 
ogromna investicija časa in dela.

Zadnja leta se pogosto govori 
o krizi kritike in o tem, da 
je ni več. Problemi kritike 
pa so verjetno tudi problemi 
umetniške impotence in 
možnosti, da bi umetnost imela 
kakršenkoli vpliv. Mnogi kritik 
sploh ne upoštevajo več. Zakaj se 
ti zdi, da je tako?
Res je, kriza kritike je postala že 
skorajda stalna besedna zveza. 
Izraz pa se mi zdi pretiran, saj 
je vanj vpisana nostalgija po 
vsevednem distanciranem kritiku 
– absolutni avtoriteti, ki ga po 
mojem mnenju ne bi smeli obujati 
od mrtvih. Kritika se je spremenila 
skupaj s spreminjajočo se družbo. 

Za situacijo tako ne moremo 
kriviti novih kritikov in kritičark 
– problem je strukturne narave 
in ga moramo misliti skupaj z 
erozijo javne sfere, krizo tiskanih 
medijev, pojavom internetnega 
komentatorstva, upadom vrednosti 
umetnosti v sferi javnega itn. 

Preživljati se samo s pisanjem 
kritik je praktično nemogoče. 
Kakšna bi morala biti gledališka 
kritika danes v prostoru, kjer 
popolna avtonomija kritika ni 
mogoča? 
Mislim, da kritika nikoli ni mogla 
biti popolnoma avtonomna, za 
takšno se je samo razglašala. 
Menim, da bi danes morali dosti 
bolj vzeti v ozir našo vpetost v 
sceno, do katere se tudi kritiško 
in kritično izrekamo, jo redno 
izpostavljati, samoproblematizirati 
in se vedno vnovič deklarirati 
ravno iz te situirane vednosti. 
Seveda pa to za seboj potegne 
tudi drugačno vrsto kritike, ki ne 
more biti več izrečena s pozicije 
vsevedne zunanjosti. Pa tudi 
drugačnega bralca in gledalca, ki 
razume razmerja in okoliščine, v 
katerih umetnost nastaja, in je ne 
bere in gleda več kot nekakšne 
vase zaprte, od sveta odcepljene 
entitete.

Klasična kritika verjetno 
izgublja vpliv tudi zato, ker ga 
izgubljajo klasični mediji. Kaj 
je danes idealna platforma za 
kritiške zapise in teoretične 
refleksije?
Tiskani dnevni časopisi so 
arhaičen medij, večina ljudi se 
informira preko drugih platform. 
Ni več skupnega javnega prostora, 
ampak se je ta diverzificiral na 
nešteto interesnih mehurčkov, 
kamor nekatere informacije, ki bi 
bile po definiciji javnega značaja, 
sploh ne prodrejo. Menim, da je 
danes potrebna ponovna okrepitev 

scene, vzpostavitev skupnega 
in presečnega prostora, kamor 
se steka publika. En tak poskus 
na polju neodvisne scene, ki je 
še posebej razdvojena, je naša 
platforma Neodvisni. To je seveda 
platforma, ki je namenjena in 
zajema posebno interesno skupino 
in ne naslavlja kar vsevprek neke 
fiktivne javnosti, a menim, da je v 
tem trenutku pomembno obnoviti 
in okrepiti skupna področja, 
od koder se bo lahko skupna 
stvar – v tem primeru sodobna 
scenska umetnost – afirmirala tudi 
navzven.

Reflektiranje umetnosti je 
verjetno eden od nujnih delov 
umetniškega ustvarjanja. Ali se 
posledice krize kritike odražajo 
tudi v umetniških produkcijah?
Produkcija je obilnejša kot kdajkoli 
do sedaj, a se posledično krajšajo 
tudi produkcijski procesi in 
režejo njeni odmevi in refleksija. 
Pogosto umetniki niti nimajo časa 
za samoevalvacijo in polemiko 
z javnim prostorom, ker so že 
v drugem procesu in jim nad 
glavami visijo novi roki. Ta hitrost 
ni posebnost zgolj produkcije 
umetnosti, naša življenja so v celoti 
ekcelerirala. To pa ne pomeni, da 
dobre umetnosti ni več. Morda je 
je še več, a ni zaznana. Nedvomno 
pa je tudi kvaliteta umetnosti 
povezana z razmerami, v katerih 
je ustvarjena. Menim torej, da 
sta tako kriza kritike kot upad 
kvalitete umetniške produkcije 
samo simptoma, težko bi tu iskali 
krivca. Nekaj dobrih kritik še 
ne pomeni javnega dialoga in 
oplajanja nadaljnje produkcije, 
če ni časa in javnega prostora, v 
katerem bi polemika odmevala.

Prihajaš iz generacije, ki je 
razvijala veščine pisanja tudi 
na Radiu Študent. Kakšne so 
prednosti takšnih prostorov? 

teoretske obravnave povezana z 
naključji kritiško-avtorskih alians, 
pa tudi z vstopom umetnikov v 
kanone, ki se lahko na neki točki 
njihovega ustvarjanja zaradi 
takšnega ali drugačnega razloga 
dogodi. Če jih to doleti, ponavadi 
tudi njihova obravnava eskalira. 
To se je denimo nedavno zgodilo 
delu Simone Semenič, kar je 
čudovito, a zdi se, da vsako tako 
usmerjanje miselne moči v eno 
točko ustvarja neko celotno polje 
nezaznane margine. Menim, da se 
je treba neprestano gibati na teh 
robovih in odkrivati potenciale. 
Seveda pa vsak pisec odkrije svoje 
afinitete in prav je tako. Moje so 
bolj na področju sodobnega plesa, 
kjer menim, da se je pomemben 
prvi korak pri popisu praks 
koreografinj zgodil z Emanatovimi 
Metodologijami beleženja, bolj 
poglobljene analize pa nas še 
čakajo.

Zakaj je nujno, da gledališče 
obstaja? V čem je moč 
gledališča? Ali je v gledališču 
možen upor?
Ni nujno, da gledališče obstaja, 
kar se nam vedno bolj trudijo 
dokazati vladajoče neoliberalne 
politike – gledališče namreč v 
mnogih oblikah svojega delovanja 
ne ustvarja dobička. Zato ga 
moramo vsak dan doživljati kot 
privilegij, kot izborjeno pravico 
delovanja in ustvarjanja problemov 
ter občutljivosti na polju javnega. 
V tem je tudi njegova moč, ki je 
vse preredko izkoriščena: da vsaj 
v svoji osnovni ideji omogoča 
delati stvari drugače, ima 
potencial odpiranja imaginarija 
za ustvarjanje drugačnih form 
življenja in skupnega bivanja, če si 
dovolim biti idealistična. Če mu to 
uspe, je to gotovo tudi oblika upora.

spodbude, a saj trenutno tudi 
ni zagotovljena nikakršna 
profesionalna prihodnost in 
možnost življenja ob izključnem 
opravljanju te dejavnosti.

Katere so glavne smernice 
današnjih uprizoritvenih praks v 
Sloveniji? 
Menim, da je to zelo široko 
vprašanje. Za odgovor nanj bi bilo 
treba spremljati celotno produkcijo, 
kar pa je, če samo pogledamo 
število premier na letni ravni, 
fizično nemogoče. Sama lahko 
zgolj delim bežno opažanje, da 
se zelo povečuje število predstav, 
ki imajo glede na gledališke 
konvencije podaljšano trajanje. 
Razlogi so različni, nedvomno 
pa gre tudi za prevpraševanje 
različnih paradigem časovnosti, 
kar je povezano s pospešitvijo 
našega vsakdanjega življenja. V 
sodobnoplesni produkciji je opaziti 
naraščanje odprto strukturiranih 
del in improviziranih predstav, 
kar je na neki način prav tako 
povezano s pogoji dela in poskusi 
njihove zaobrnitve. Zaradi 
novih konservativizmov, ki so 
vzniknili v družbi, je več predstav 
z eksplicitnejšimi političnimi 
vsebinami, čeprav ni opaziti, da 
bi se zato tudi forme in načini 
uprizarjanja radikalizirali.

Katere so vsebine, ki se ti jih zdi 
v slovenskem gledališču najbolj 
pomembno raziskovati? Se ti zdi, 
da so nekatere preveč raziskane 
in nekatere popolnoma prezrte?
Gotovo tudi tu vlada hierarhija – 
nekateri avtorji in fenomeni so 
bolj raziskani in analizirani kot 
drugi, kar je včasih posledica 
njihove kvalitete, včasih pa tudi 
ne. Nekateri umetniki so preprosto 
bolje omreženi in bolje skrbijo 
za diseminacijo svojega dela v 
obliki njegove kritiške in teoretske 
obravnave. Večkrat je količina 

Je pri nas dovolj takih platform 
za začetke in poskuse kritiških 
zapisov? Se ti zdi, da slovenski 
prostor vzgaja pisanje kritik?
Radio Študent je gotovo plodno 
vadišče in je skozi svojo 
petdesetletno zgodovino delovanja 
izoblikovalo ogromno kadra iz 
dolgih vrst vsakovrstnih kulturnih 
delavcev. Posebej dragocen se mi 
zdi zaradi »peer-to-peer« načina 
mojstrenja, prisotno je ogromno 
kreativnosti, različne discipline 
vstopajo preko heterogenega 
uredništva v ploden dialog, kar se 
kasneje, ko se je treba profilirati, 
dogaja manj. Zdi se, da je mogoče 
vse, napake so tolerirane. Seveda 
pa zaradi bornih honorarjev to 
ne more biti platforma, kjer je 
mogoče v nedogled vztrajati; 
ob profesionalizaciji si je treba 
poiskati (tudi) druge institucije, 
ki ponujajo prostor za delovanje. 
Zdi se mi, da ima RŠ posebej 
pomembno vlogo za kritištvo 
vseh tistih disciplin, za katere se 
ni mogoče izobraziti v uradnih 
izobraževalnih ustanovah. Sem 
nedvomno spadajo sodobni ples, 
sodobne scenske umetnosti, 
sodobna vizualna umetnost in vse 
druge oblike sočasnih sodobnih 
umetniških praks.
Zdi se mi, da so ob močni volji 
poti za pisanje kritik odprte ali 
vsaj priprte. Obstaja tudi nekaj 
internetnih platform, na katerih se 
je mogoče vaditi v pisanju, nekaj 
malega v tej smeri se dogaja na 
nekaterih umetniških gimnazijah 
in nekaterih humanističnih 
programih. Še vedno pa največjo 
vlogo odigrajo razni seminarji 
in neformalne šole, kakršen 
je bil včasih Maskin seminar 
sodobnih scenskih umetnosti, 
ŠUK Roka Vevarja ali trenutna 
Vevarjeva delavnica kritiškega 
pisanja, ki jo ima v svojem 
Začasnem slovenskem plesnem 
arhivu v MSUM. Nedvomno 
pa ni sistematične vzgoje za ta 
»deficitarni« poklic niti resnejše 
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Katere teme si želiš ali se ti zdi 
vredno gledališčiti danes? 
Predvsem imam tu problem s 
pozornostjo – vsakodnevno je teh 
tem preveč. Če odprem portal z 
novicami, se mi vsaka tretja zdi 
vredna obravnave. S tem pa nujno 
prideta površnost in razpršenost. 
Zatečem se sicer v brskanje po 
Wikipediji (včasih tudi knjižnici), 
v želji pridobiti več informacij in 
si ustvariti mnenje. Nekaj časa 
sem potem vse to kanaliziral v 
tipkanje komentarjev in instantno 
debatiranje ter se samemu sebi 
zdel blazno pameten s stresanjem 
tako napol ustvarjenih mnenj. Pa 
tega ne počnem več, ker mi dviguje 
pritisk in slabša prebavo.  
Na koncu se zdi, da se zares 
angažiram pri temah, ki jih 
opažam in ki me spremljajo že dlje 
časa. Temah, ki mi večkrat niso 
dale spati. Torej teme osnovnih 
potreb, strahov, impulzov. In te so 
tiste, ki so splošne in skupne vsem 
in neodvisne od dnevne politike in 
sprememb v cenah nafte, torej ne 
samo v duhu časa, ampak zares 
splošne.  
Raziskovanje teh je vedno 
vznemirljivo, vendar terja čas. Čas 
za procese je pa vse krajši …

Ali kot igralec lahko »meseniš« 
neko svojo lastno idejo? Kako je z 
avtorstvom pri igri? 
Imel sem neverjetno srečo, da sem 
delal z režiserji, ki so to omogočali, 
vsaj po večini. Zares se zbudim 
šele, ko poteka enakopravna 
komunikacija, ko se dopolnjujemo, 
ko skupaj raziskujemo, ko je proces 
zares odprt. Tu moram omeniti 
Nino Rajić Kranjac in Mirjano 
Medojević, katerih način dela mi 
je blazno ljub. Pri njiju se mi zdi, 
da čisto nič ni dokončno določeno 
za mizo. Ne vem, kako so procesi 
izgledali včasih, se pa zgodi, 
da naletim na koga, ki ima zelo 

rigidno izdelano poetiko, v katero 
sem vržen, in takrat se znajdem 
v precepu med tihim doprinosom 
(utapljanju) in nasprotovanjem in 
to vodi v rušenje sebe in procesa. 
Zaprem se in »oddelam« predstavo/
proces.  

Ali imaš občutek, da slovenski 
prostor da kaj na izpovedne 
projekte? Ali ga požira 
produkcijska težnja? 
Glede tega se zelo strinjam s 
Camusovim govorom Umetnik 
in njegov čas. Če se umetnost 
zreducira samo na potrebe 
množice, postane nepomembno 
razvedrilo. Mislim, da se je na 
eni strani pojavilo tovarniško 
produciranje ugajajočih predstav, 
ki polnijo »kaslcštiklce« in za 
katere se že ob umestitvi na 
repertoar ve, zakaj so tam, 
istočasno pa se je zgodil tudi 
klic po iskanju alternative. Tudi 
znotraj gledaliških hiš. Zdi se mi, 
da je alternativa danes ravno to, 
prostor raziskovanja primarnega 
klica gledališča, novih načinov 
komunikacije in skupnosti. Pa 
čeprav ne za vsako ceno – postati 
»prekleti pesnik, ki želi, da mu 
družba ploska in žvižga istočasno« 
(ali nekaj takega, A. Camus), imam 
za hipokrizijo.

Si že bil vpet v kolesje?
Že, in sem ga zavoljo polnega 
želodca, zavrtel. In ostal prazne 
glave.  
Potem se pa »mečem na finto« in si 
dopovedujem, da je marsikaj lahko 
krasna vaja. Vendar se mi kljub 
vsemu ne godi slabo, in če bi imel 
zares jajca, bi marsičemu, kar sem 
že oddelal, rekel ne. To sem nekaj 
časa počel, a danes spet požrem 
kakšno stvar, da lahko udobno 
opravljam stvari, ki me zanimajo, 
in se na skrivaj učim začetnega 

zavračanja. Tako znam danes 
pred ogledalom ali pa za volanom 
fantastično zavrniti ponudbo.

Individualizacija in razslojevanje 
pestita današnji čas. Teater pa 
kot kolektivna umetnost, ki jo 
žene skupnostni moment, temu 
v jedru nasprotuje – vidiš v 
tem prednost/moč/potencial 
gledališča? Kako se počutiš kot 
del gledališke skupnosti?
Mislim, da je povezovanje zapisano 
v gledališki DNK. Skupaj tvorimo 
paralelno realnost, ki reflektira 
realnost vsakdana, bodisi intimno 
bodisi javno. Tu je še ogromen 
potencial, vprašanje je le, kako se 
ta paralelna realnost vzpostavlja. 
Kako do nje pristopimo? Je res, da 
smo preživeli četrto steno? Moramo 
pri vsaki predstavi na začetku 
nagovarjati publiko? Mislim, da 
gre tu za en »shift« v postopkih 
vzpostavljanja komunikacije. 
Znotraj tega se odpira neskončen 
prostor raziskovanja. Kam nas 
lahko to še vse zapelje! Mislim, da 
nismo več tako naivni, da bi takoj 
kupili prav vsak način, s katerim 
se nam neka fikcija ponudi. Postali 
smo malce izbirčni. In to nam daje 
gorivo za odkrivanje vedno novih 
form vzpostavljanja komunikacije.
Gotovo je to (skupnostni momet) 
zelo osebno nagrajujoče. Ker je 
sam družbeni sistem naperjen v 
individualizem, zapiranje v male 
svetove tihih mnenj ali pa glasnih 
mnenj v zaprtih družbah. Ta klic 
po skupnem odpiranju na podlagi 
doživetega in ne le prebranega se 
mi zdi krasno plemenit. 

Čutiš kot umetnik kakšno 
moralno dolžnost/poslanstvo 
deljenja, kazanja ogledala?
Ne zares. To me ne preganja, ne 
čutim pritiska, da bi moral kot 
ustvarjalec načelno težiti k temu, 

ne v vsakem trenutku. Na odru (in 
v vsaki umetnosti) pa se mi zdi 
nujno, da imaš ne le željo, ampak 
nujo nekaj sporočiti. To se zgodi, 
ko je vsebina dovolj posvojena, 
razdelana, ko je o njej ustvarjeno 
mnenje, ki ni površno, in takrat 
zares vem, kaj želim sporočiti. 
In to je zelo osebno nagrajujoče. 
Kjer imam možnost za predajanje 
svojega premisleka, svojega 
stališča, svoje vizije neke zgodbe, 
ne nazadnje samo zgodbe same – 
tam se počutim dobro.

Približuješ lik sebi ali sebe liku? 
Kako bi opisal svojo igralsko 
metodo?
Ne bi rekel, da imam metodo. 
To prepuščam procesu. Če sem 
dovolj odprt in receptiven za 
komunikacijo, ki poteka med ekipo, 
se vsakič znova vzpostavi nova 
metoda pristopa k neki vsebini. Res 
je, da pogosteje uporabim zunanje 
približevanje, oris oziroma skico, 
ki jo potem ožim, režem. Mislim, 
da pri dobrem procesu ne gre za 
vprašanje metode, ampak samo 
temeljite obravnave vsebine. Če 
je to primarno gonilo, potem vse 
ostalo nekako pride zraven, čeprav 
to zveni kot kliše. Je pa res, da 
imam zelo rad detajle, slikovito se 
spomnim recimo migljajev ramen 
Iva Barišiča pri Plešasti pevki v 
SNG Nova Gorica. Z minimalnim 
gibom je dosegel oris karakterja, 
ki je bil splošno razumljiv. Tako 
si včasih pomagam približati 
oddaljene vsebine, poiščem detajl, 
ki mi odpre pot do vsebine in okrog 
tega se trudim zgraditi vse ostalo.

Te kdaj prenašanje lika z odra 
domov obremenjuje? Kakšno 
navezavo čutiš do lika? Nekaj 
kar ti si ali kar si naredil? Kar je 
zunaj tebe ali kar si sam?
Mislim, da gre za mešanico. 

Predvsem »nosim s sabo« stvari, 
okrog katerih si ustvarim problem 
in nerealistična pričakovanje do 
sebe, da bom odkril toplo vodo. 
Take naloge me ne z vsebinske 
plati, ampak z estetske ovirajo pri 
pristopanju do jedra. Ujamem se v 
»ciklanje«, ki včasih liku celo paše, 
na splošno pa je to destruktivno. 
Nekatere vloge so me gotovo začele 
spreminjati zasebno. Zdi pa se mi, 
da je to tudi eden izmed čarov igre 
– vsako vlogo nositi malce s sabo. 
Ne le po procesu, tudi pred njim. 
Mislim, da neke drobce, zametke 
nosim s sabo ves čas, vprašanje 
je le, do katere mere jih razživim 
in razširim, da vloga zaživi in jih 
potem preko tega doživljam na 
neki drug način.

Ti slovenski prostor omogoča 
projekte, delo, razvoj?
Mislim, da ja. Mogoče gre za srečo. 
Že na akademiji in po njej sem se 
srečeval z zelo različnimi načini 
dela, z različnimi vodjami procesov. 
Skoraj vsakič sem se nečesa naučil. 
Razen ko sem polnil želodec.  
V letu in pol na svobodi sem si 
lahko izbiral projekte. Veliko časa 
sem porabil, da sem ugotovil, 
da lahko projektom, ki me ne 
zanimajo ne umetniško in ne 
finančno, rečem ne, in ne bo konec 
sveta. To mi lahko prej škoduje 
kot koristi. Maruša Majer je nekoč 
rekla, da pozabljamo, da to ni 
šprint, ampak maraton … 
Če ustvarjalec zares želi nekaj 
raziskovati, ima možnost. 
Čeprav vem, da je po zadnjem 
strukturnem finančnem rezu 
marsikdo ostal brez sredstev za 
točno to ... Vendar, če si želiš 
nekaj povedati, lahko poveš – tu 
mi je prava inspiracija Mirjana 
Medojević, ki je za prihajajoče Bese 
z močjo viharja zbobnala na kup 
ekipo, prostor, sredstva … 

Usmerjaš svojo karierno pot?
Da in ne. Bolj sem jo, ko sem bil 
na svobodi. Vendar sem se tudi 
kasneje vedno lahko pogovarjal s 
svojimi umetniškimi vodjami. In 
tu sem do neke mere preprosto 
srečen, da sem dobival projekte, 
ki so me zanimali. Včasih pa se 
je treba angažirati, da bi pristal 
v meni ljubih projektih. Vendar 
nikoli nisem imel občutka prisile 
– »ali boš to naredil ali pa letiš«. 
Če že, je šlo za osebno odločitev, za 
uklon načelu udobja. 

Misliš, da se lahko zgodi, da 
preprosto nimaš sreče?
Moj prvi mentor z amaterskega 
odra AMO Emil Aberšek je vedno 
govoril, da se talent nikoli zares ne 
izgubi, pa se s tem niti približno 
ne strinjam. Poznam veliko ljudi, 
ki so podlegli spletu okoliščin, po 
krivici ostali zunaj, pa čeprav so 
imeli marsikaj pokazati. Lagal bi, 
če bi rekel, da sreča ni pomemben 
dejavnik in da je vse samo stvar 
dela. Vendar samo s srečo pa tudi 
ne gre …
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Tjaša Černigoj, 
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V slovenskem gledališkem 
prostoru že dlje časa sledimo 
generacijam režiserjev. Tretja je 
bila popisana v podobni tematski 
reviji Maska leta 1997, vanjo pa 
sta kot znanilca četrte generacije 
uvrščena Sebastijan Horvat in 
Tomi Janežič. Zdi se, da od takrat 
nekega jasnejšega oblikovanja 
režiserske generacije ni videti. 
V čem vidiš smisel, če sploh ga, 
oblikovanja generacij? 
Občutek imam, da bi na to bolje 
odgovoril kakšen gledališki 
teoretik ... Sama lahko v zvezi 
s tem govorim bolj o nekem 
osebnem doživljanju. Nimam 
občutka, da pripadam neki 
generaciji režiserjev oziroma 
režiserk. In tega ne doživljam 
kot nekaj slabega. Same sebe pač 
ne doživljam zgolj kot gledališke 
režiserke. Pomembno mi je, da 
sem dokončala tudi študij filozofije 
in primerjalne književnosti in da 
ima vse, kar delam, tudi prostor v 
neki širši filozofski misli, da imajo 
besedila, s katerimi se ukvarjam, 
neko mesto znotraj literarnega 
kanona. Pomembno mi je, da pri 
večini uprizoritev, ki jih režiram, 
tudi soustvarjam uprizoritveno 
besedilo, da pišem. Poleg tega 
mi je pomembno tudi moje 
pedagoško delo, ki ga trenutno 
opravljam v okviru ŠtudenTeatra 
v Gleju, a si želim v prihodnje 
na tem področju dobiti oziroma 
ustvariti še več priložnosti, saj je 
to zame nekaj zelo izpolnjujočega. 
V zadnjem času pa pomemben 
del moje identitete postaja tudi 
nova vloga psihoterapevtke, 
ki jo pridobivam z edukacijo 
za psihodramsko terapevtko. 
Skratka, če bi se morala označiti, 
poimenovati, bi prej kot režiserka 
raje rekla ustvarjalka, to mi je 
bližje tudi zaradi tega, ker so 
ljudje, s katerimi delam, zame 
prej kot vse drugo soustvarjalci. 
Če že; pripadam bolj neki 

generaciji, ki ni nujno generacija 
režiserk oziroma režiserjev niti 
ne zgolj gledališčnikov oziroma 
gledališčnic, pač pa predvsem 
generacija ustvarjalcev. Zakaj je 
tako? Občutek imam, da živimo v 
času, v katerem je močno prisoten 
duh neke interdisciplinarnosti, in 
to mi je vsekakor zelo blizu. 

Glede na to se vseeno zdi, da 
mnoge gledališke institucije tega 
ne ozaveščajo dovolj. 
V institucijah pogrešam predvsem 
več posluha za specifičnost 
posameznih projektov. Na primer, 
neka uprizoritev bi morda 
potrebovala daljši ustvarjalni 
proces – še posebej, če je celotna 
skupina sodelujočih povabljena 
k temu, da so soustvarjalci. 
Sedaj je tako, da je kar nekako 
samoumevno, da vsi procesi 
trajajo približno enako dolgo, 
torej približno dva meseca. Takih 
samoumevnosti pa je po mojem 
občutku še veliko. V slovenskem 
gledališču sicer obstaja prostor, 
kjer se produkcijske okoliščine 
oblikuje glede na potrebe 
specifičnega projekta. To je 
neodvisna scena. Problem pa je v 
tem, da so honorarji na neodvisni 
sceni tako nizki, da z njimi 
ustvarjalci ne morejo preživeti in 
potem delajo ogromno oziroma 
preveč stvari hkrati, da lahko 
plačajo položnice. Na neodvisni 
sceni kljub temu nastajajo zelo 
kakovostne uprizoritve, kar 
dokazuje tudi program zadnjega 
Festivala Borštnikovo srečanje. 
Iz tega pa po mojem mnenju niti 
slučajno ne gre sklepati, da lahko 
torej ustvarjalci kakovostno delajo 
za manj denarja. Ravno nasprotno. 
To pomeni, da bi lahko delali še 
veliko bolj kakovostno, če jim 
ne bi bilo treba ves čas skrbeti, 
kako bodo preživeli vsak mesec 
posebej oziroma če bi prilagajanje 

produkcijskih okoliščin specifikam 
posameznega projekta postalo 
pravilo prostorov, ki lahko 
ustvarjalcem zagotovijo ustrezne 
honorarje. 
Kaj tebe kot ustvarjalko v 
gledališču najbolj zanima?
Občutek imam, da je pri 
mojem delu vedno nekako v 
ospredju odnos do telesa: naš 
lastni odnos do lastnega telesa, 
odnos do telesa drugega, meje 
posameznikovega telesa, odnos 
do lastne seksualnosti, ranljivost 
telesa, minljivost ... Občutek 
imam, da sem zaradi tega tudi 
prišla v gledališče, da me je vedno 
privlačilo zaradi tega, ker je tako 
telesno; ker gre za neko telesno 
srečanje skupine ljudi. 
Že nekaj časa me zanima 
performativno (rada tudi delam 
s sodelavci, ki so performerji in 
delajo izrazito s sabo oziroma s 
svojim telesom), kjer ne gre toliko 
za igranje likov, ampak za nekaj 
zelo resničnega, surovega, nekaj, 
kar je tukaj in zdaj. 
Močno afiniteto imam do klasičnih 
tekstov, kanoničnih besedil, ne 
nujno dramskih; zanimajo me tudi 
pravljice, epi, proza. Predvsem 
do nekih zelo starih tekstov, za 
katere se zdi, da nagovarjajo nekaj 
zelo globokega v nas. Najbolj me 
vznemirja namreč povezava med 
motivi iz zelo starih tekstov, ki so 
iz nekih popolnoma drugih časov 
– z našimi zgodbami danes. In z 
našimi telesi, tukaj in zdaj.
Pa še to ... Zadnjič, ko sem bila v 
tujini, me je skupina umetnikov, 
ki ne pozna mojega dela, vprašala, 
kakšno gledališče ustvarjam, in 
je na mojo pobudo odgovorila kar 
kolegica kostumografka Tijana 
Todorović. Rekla je, da se vseh 
gledaliških projektov lotevam 
predvsem zelo osebno. In verjetno 
je to res. Mislim, da je to nekaj, kar 
iščem tudi pri soustvarjalcih – zelo 
me zanimajo osebne zgodbe. 

sprašuje Tery Žeželj
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Kako torej gledaš na privatizme, 
ki postajajo konstitutivni del 
sodobne igre in ustvarjanja 
gledališča sploh?
Če bi poskušala »avtobiografskost« 
umestiti v širši kontekst zgodovine 
gledališkega ustvarjanja –, spet gre 
za moj občutek – bi rekla, da gre za 
strategijo (eno v nizu), kako priti 
čim bližje neki resnici, realnemu; 
torej ozavestiti oziroma razkriti, 
da pred nami stoji človek z lastno 
biografijo in ne neki izmišljeni lik, 
ki si ga je izmislil avtor dramskega 
besedila. 
V zadnjem času sem svoje 
sodelavce zelo spodbujala k 
temu, ker sem imela občutek, da 
je strategija učinkovita – da nas 
dejansko pripelje bližje realnemu. 
Da gledalce in nastopajoče zaveže 
tistemu skupnemu trenutku v 
gledališču. 
Toda pri tem je zelo pomembno, 
da se je ustvarjalec zmožen od 
svoje lastne zgodbe odmakniti in 
jo pogledati od zunaj ter presoditi, 
kaj je v zvezi z njo vznemirljivo, 
kje je neka napetost in kaj bi lahko 
bila poanta. Tako kot da bi dejansko 
pogledal na neko tujo zgodbo, 
morda celo neko izmišljeno 
zgodbo. Ter jo potem oblikovati v 
skladu s tem. Sicer lahko to doseže 
popolnoma nasproten učinek in 
namesto zaveze v gledalcih sproži 
odpor, saj imajo občutek, da so 
bili neprostovoljno postavljeni v 
vlogo nekakšnih terapevtov in da 
so nastopajoči pred njimi na oder 
postavili svoje osebne težave. 

Kaj je torej zate idealen 
gledališki proces, ki ti omogoča 
okoliščine, da s soustvarjalci 
raziskuješ in ustvarjaš dovolj 
poglobljeno to, kar vas zanima?
Skozi izkušnje, ki jih imam do 
zdaj, sem dobila občutek, da je zelo 
težko govoriti o nekem idealnem 
procesu na splošno. Ustvarjalni 

proces je vedno vezan na določen 
projekt, temo, sodelavce ... Če se 
mi je do zdaj v kakšnem procesu 
zdelo, da sem našlo svojo idealno 
strategijo in sem poskušala 
to ponoviti v nekem drugem 
kontekstu, se je potem to vedno 
bolj klavrno končalo. Zaradi tega 
bi raje govorila o konkretnem 
primeru, o procesu, ki je bil do zdaj 
zame najbolj izpolnjujoč. To je bil 
proces pri projektu Gilgalovanje. 
Najprej sem približno pet mesecev 
delala sama, skupinski proces 
je pa nato trajal še pet mesecev. 
Sama sem najprej raziskala 
družbenozgodovinske okoliščine 
nastanka Epa o Gilgamešu, teme, 
ki jih ep odpira, in pripravila 
odrsko priredbo teksta. Seveda 
nisem pet mesecev počela samo 
tega, pač pa je bilo moje delo 
razporejeno na posamezne bloke. 
Kljub temu je bil pri tem bistven 
prav daljši časovni razpon, zato da 
je bil proces nekako organski, da 
so se neke reči vmes usedle in da 
sem jih v miru predelala. 
Nato smo se začeli dobivati s 
soustvarjalci. In ta skupinski 
proces je potem trajal še nadaljnjih 
pet mesecev. Ekipa pri projektu 
je bila zelo komorna: igralca 
oziroma performerja Andraž Jug 
in Rok Kravanja, kostumografka 
Tijana Todorović, avtor glasbe Aleš 
Zorec, producentka Anja Pirnat in 
lektorica Kristina Anželj. 
Ko smo se s performerjema začeli 
dobivati na vajah, smo najprej 
preko nekakšnih igric oziroma 
vaj raziskovali glavne teme, ki 
so nas v zvezi s tem projektom 
zanimale: smrt, minljivost, 
ranljivost, uspeh, poraz, junaštvo. 
Nato sta performerja na vaje 
začela prinašati material – v zvezi 
s posamezno temo, posameznim 
likom, posameznim segmentom 
epa ipd. Tega materiala še nismo 
uporabili kot uprizoritveni 
material, ampak bolj za svojevrstno 

analizo vsebine. Šele potem je 
sledilo obdobje, ko sem se dobivala 
z vsakim izmed performerjev 
posebej in jima dajala naloge, ki so 
bile bolj usmerjene v uprizoritev. 
Sledil je daljši premor, v katerem 
sem sama malo premislila o izboru 
materiala, nato pa nekaj tednov 
intenzivnih vaj, v katerih smo 
uprizoritev v grobem kar postavili. 
V tej fazi so se nam na vajah 
pridružili tudi Tijana Todorović, 
Aleš Zorec, Anja Pirnat in Kristina 
Anželj.
Potem pa je sledil še mesec 
intenzivnih vaj do premiere, 
v katerem smo šli še globlje v 
material, ga razvijali in se z njim 
igrali. Že tri tedne pred premiero 
smo imeli nekakšno kontrolno 
vajo z umetniškim svetom Gleja, 
kjer smo dobili konstruktivne 
odzive in jih pri nadaljnjem delu 
zelo upoštevali. Dva tedna pred 
premiero pa smo na vaje vabili 
tudi druge ljudi, katerih mnenja 
cenimo, in stopali z njimi v dialog 
ter material razvijali glede na 
njihove povratne informacije. Tako 
se je predstava razvijala in tako 
rekoč v dialogu s prvimi gledalci 
nastajala vse do premiere. Pa še 
po premieri vsakič, ko igramo 
predstavo, poskusimo še kaj 
novega. 
To je proces, ki mi je resnično ljub. 
Občutek imam, da so tako Glej 
kot sami ustvarjalci poskrbeli za 
to, da so bili zagotovljeni pogoji, 
da se je proces lahko zgodil 
nekako organsko in spontano. 
In to je nekaj, kar je zame 
najbolj pomembno, dragoceno 
in izpolnjujoče. Preprosto lepo 
je, če lahko opazuješ, kako pred 
tabo nekaj nastaja, ti pa se s tem 
potem igraš, v to interveniraš in na 
podlagi tega gradiš naprej.

Zdi se, da mlajše generacije 
nimajo zares želje ali priložnosti 

Janeza Janše. Pri Janezu Janši je 
bilo zame najdragocenejše, da 
nas je spodbujal in nam pomagal, 
da smo naša zanimanja in naše 
delo (v mislih imam tudi svoje 
sošolce) umeščali v širši kontekst 
sodobnih uprizoritvenih umetnosti. 
Pri Tomiju Janežiču pa je bilo 
zame najdragocenejše, da smo 
odpirali vprašanje dela s sabo 
in dela s skupino. V spomin se 
mi je močno vtisnilo to, kar je 
večkrat rekel: da je pomembno 
delati na sebi, da se ti potem 
ni treba ukvarjati s sabo. Poleg 
tega pa smo razpirali vprašanja, 
kaj pomeni voditi skupino, kaj 
je skupinska dinamika, kaj s 
konflikti, ki nastajajo v skupini itn. 
To je bilo zame izredno pomembno 
in menim, da je pravzaprav 
nezaslišano, da se s temi rečmi na 
strukturiran način nismo ukvarjali 
že na dodiplomskem študiju 
oziroma prvi stopnji. Prav tako bi 
bilo po mojem mnenju dobro, če bi 
že na prvi stopnji naše delo in naša 
zanimanja bolj umeščali v širši 
prostor uprizoritvenih umetnosti. 
Sicer pa menim, da je pomembno 
to, da se nikoli ne prenehamo 
izobraževati, učiti in raziskovati 
– da je to proces, ki traja vse 
življenje. Da je v to vredno 
vlagati vse življenje. In da torej 
nikoli nismo docela »pripravljeni 
na delovanje zunaj«, pač pa ta 
»zunaj« konec koncev s svojim 
lastnim delom in znanjem oziroma 
nenehnim izobraževanjem tudi 
soustvarjamo. 

zanimajo teme, ki se po mojem 
občutku tičejo predvsem človeške 
eksistence. Zavest o minljivosti 
oziroma strah pred smrtjo, 
ranljivost, potreba po pripadnosti, 
svoboda oziroma strah pred 
svobodo, meje človekove svobode v 
odnosu z drugim, odnos do lastne 
seksualnosti itn. 
Zame je gledališče predvsem 
prostor, kjer se človek ob srečanju 
z drugimi sreča sam s sabo. In 
občutek imam, da je pomembno, 
da je to prostor, ki človeku daje 
dovoljenje, da sprejme samega 
sebe, in ga opogumlja, da se 
razkriva tudi drugim. In da 
je to nekako povezano z bolj 
polnokrvnim in ustvarjalnim 
življenjem ter tudi bolj 
kakovostnimi odnosi.

In v tem je tudi moč gledališča in 
verjetno tudi političnost. 
Všeč mi je misel, da je vse, kar 
počnemo, pravzaprav politično. 
Tudi to, kakšno hrano jemo, je 
na neki način politično. Zato po 
mojem mnenju gledališče ne more 
ne biti politično. Vsekakor pa 
verjamem, da je njegova moč v 
tem, da je lahko za gledalca prostor 
osebne spremembe. 

Kakšen je tvoj pogled na 
akademijo kot edino institucijo 
v Sloveniji, ki omogoča 
izobraževanje na področju 
uprizoritvenih umetnosti? Ali 
se ti zdi, da te je pripravila na 
delovanje zunaj?
Ko gledam na svoje šolanje na 
AGRFT, menim, da mi je v zvezi z 
znanji, ki jih trenutno doživljam 
kot zelo pomembna, največ dal 
magistrski študij. Menim, da 
je bilo zame tako osebno kot 
profesionalno zelo pomembno 
to, kar sem se naučila pod 
mentorstvom Tomija Janežiča in 

za ustvarjanje v takih okoljih 
– z daljšimi procesi, na 
neinstitucionalni sceni –, ampak 
že takoj po študiju vstopijo v 
»pogon« institucionalne scene. 
Kakšna je tvoja izkušnja glede 
tega?
Ko sem sama končala prvo stopnjo 
študija, me ni čakalo nobeno vabilo 
iz kakšne institucije. Takrat me je 
to tudi malo frustriralo. Verjetno 
zaradi tega, ker sem imela občutek, 
da je »pogon institucionalne 
scene«, kot ga imenuješ, nekako 
prava, celo edina pot za nekoga, 
ki je študiral gledališko režijo. 
Toda ko zdaj gledam nazaj, imam 
občutek, da je bilo točno tako zame 
nekako prav. To me je namreč 
pripravilo do tega, da sem se ozrla 
širše na svet okrog sebe. Da sem 
odkrila neinstitucionalno sceno 
in zame v praktičnem smislu 
precej nove reči; na primer fizično 
gledališče, predvsem pa umetnost 
performansa in razsežnosti 
performativnega. S tem pa neke 
nove načine dela, drugačno 
dojemanje telesa, odnosa z 
gledalcem in svež premislek o tem, 
kaj pravzaprav pomeni skupinsko 
ustvarjanje. Ko gledam nazaj, 
imam občutek, da sem se razvijala 
precej svobodno in v skladu s sabo. 
Seveda pa je to moja pot. Vsak ima 
svojo in vsaka pot je drugačna. 

Katere so teme, ki jih je danes v 
gledališču treba gledališčiti?
Sama menim, da se je veliko bolj 
pomembno vprašati, zakaj sploh 
karkoli gledališčiti. In občutek 
imam, da je to vprašanje, iz 
katerega potem šele vznikajo 
teme, ki so pomembne. Zame je 
gledališče predvsem srečanje. S 
tem mislim predvsem srečanje 
tukaj in zdaj in srečanje človeka 
s človekom. To srečanje doživljam 
kot nekaj zelo telesnega. 
In z ozirom na to me v gledališču 
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Kaj pomeni danes, ko gledališče 
in film vse bolj iščeta pristnost 
ter posledično svoja vrata vedno 
bolj odpirata naturščikom, biti 
igralec?
Predstavljam si, da ustvarjalec, ki 
za svoje delo izbere naturščika, 
zelo dobro ve oziroma bi vsaj moral 
vedeti, zakaj se je tako odločil in 
kaj želi s tem doseči. Odločitev 
za naturščika je vedno malo 
tvegana – lahko da se bo njegova 
pojavnost bolje obrestovala, kot 
bi se pojavnost nekega igralca, 
lahko pa vse skupaj hitro pade 
na nivo diletantizma. V našem 
gledališču se bolj redko zgodi, 
da igrajo naturščiki, pa še takrat 
so najpogosteje statisti. Na filmu 
jih je najbrž več. Oder in kamera 
imata različne zakonitosti glede 
tega, kaj oziroma kdo je zanimiv in 
karizmatičen. Mogoče je gledalca 
pred platnom ali ekranom lažje 
pretentati kot gledalca v gledališču, 
ker ni nobene montaže, kadriranja 
ali drugega posrednika, ki bi 
zmanipuliral gledalčevo oko. So 
igralci, ki jih z užitkom gledam 
na filmu, ker jih ima kamera tako 
rada, na odru pa jim umanjka 
prezence. Ne zdi se mi, da je 
naturščikov čedalje več, se pa 
strinjam, da sodobna igra stremi k 
pristnosti in naravnosti. 

Pri igralskih začetkih so pri 
finančnem osamosvajanju 
pogosto pomembne vloge v 
serijah, TV-oddajah ipd. Kaj 
si misliš o tem? Te to zanima? 
Kakšna je tvoja izkušnja v 
primeru Lp, Lena?
Za sodelovanje pri seriji Lp, 
Lena sem se odločila na podlagi 
scenarija, ki se mi je zdel duhovit 
in točen v prikazovanju življenja 
naše generacije, vloge, ki mi je 
bila ponujena in je omogočala, da 
sem se lahko razigrala, in mladih 
zagnanih sodelavcev. Če kdaj kaj 

zavrnem in razlog za to ni časovna 
stiska, je to vedno zato, ker na 
intuitivni ravni začutim, da bi me 
ustvarjanje bolj obremenjevalo kot 
osvobajalo, ne zato, ker nekaj je ali 
pa ni komercialno. Z veseljem bi 
na primer imela svojo kulinarično 
oddajo in igrala v kakšnem 
hermetičnem eksperimentalnem 
filmu. Če me nekaj vzradosti, 
me ne zanima, ali se to komu zdi 
pogrošno. Če delaš s srcem, ne 
moreš delati slabo. 

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, ne poučuje igre 
po točno določeni metodi. Kako 
bi opisala svojo igralsko metodo? 
Na čem temelji? Kako oblikuješ 
vlogo?
Največkrat je tako, da se kot 
igralka prilagodim viziji in 
umetniškemu nazoru režiserja 
oziroma režiserke. Kar je ključno 
pri delu z enim režiserjem, je 
lahko nepotrebno ali celo napačno 
pri delu z drugim. Režiser postavi 
okvirje, jaz pa znotraj njih 
ustvarjam. Ustreza mi, da se mi 
ni treba usmeriti v nekaj točno 
določenega in se s tem odpovedati 
vsemu ostalemu. Ustvarjanje 
vsake predstave je zgodba zase in 
intuitivno čutim, kaj potrebujem, 
da se pripravim na optimalno 
izvedbo svojih nalog.

Kakšen je zate idealen 
ustvarjalni proces? Kaj je 
ključno pri oblikovanju dobre 
vloge?
Rada se scela posvetim 
enemu projektu naenkrat in v 
enakomernem tempu ustvarjam; 
ne maram lenarjenja, pa tudi 
pretirane marljivosti ne – če je 
marljivost pretirana, na neki 
točki nujno postane destruktivna. 
Rada imam mirne, preudarne in 

spoštljive sodelavce in ne maram 
hektike, ki ponavadi narašča z 
bližanjem premiere. Ni pa nujno, 
da študij, ki mi je pisan na kožo, 
prinese presežek v umetniškem 
smislu. Ko smo na primer 
ustvarjali predstavo Zborovanje 
ptic (režija Rajić Kranjac), sem 
trpela, fizično in psihično me 
je proces izčrpaval, bila sem na 
koncu z živci in močmi. Vendar 
sem ves ustvarjalni proces, 
veliko daljši kot je v gledališču 
navada, verjela v ta projekt in 
trdno stala za našo predstavo. Po 
premieri sem čisto vsako ponovitev 
odigrala z veseljem do igre in 
vero v gledališče. Ogromno sem 
se naučila in se spremenila kot 
igralka in kot oseba. 

Ena od zahtev, danes morda 
še bolj eksplicitna, je odrsko 
razgaljanje igralca. Ustvarjalci 
in gledalci se večkrat želimo 
voajeristično podati v igralsko 
intimo. Strogo ločuješ svojo 
identiteto od odrske? Je to sploh 
mogoče? Kakšen je tvoj pogled 
na privatizme, ki postajajo 
konstitutivni del sodobne igre?
Igralci radi razkazujemo svoja 
čustva in telesa, všeč nam je, da 
nas gledajo. Mislim, da je želja po 
razgaljanju vzajemna – igralci se 
hočejo razgaljati in gledalci hočejo 
biti priča temu. Do kod to gre, pa je 
odvisno od vsakega posameznika. 
V predstavi Človek, ki je gledal 
svet, smo igralci imeli vsak svoj 
osebni prizor – jaz sem na primer 
prek diaprojektorja gledala in 
kazala fotografije svoje družine. Pri 
tej predstavi se mi je zdelo, da je 
umestno in lepo gledalcu razkriti 
toliko sebe, tako kot se mi je pri 
Zborovanju ptic zdelo umestno in 
lepo, da sem gola. A fotografije 
svojega doma sem pokazala točno 
za predstavo Človek, ki je gledal 
svet, in svoje golo telo točno za 

49

predstavo Zborovanje ptic. Zelo 
sem previdna, kaj, koliko in za kaj 
delim. Ko začutim, da bi morala 
pokazati in povedati več, kot si 
želim, se zaprem in postanem 
sramežljiva. In sram se mi zdi lepo 
čustvo, ki ga igralci velikokrat 
hočemo na silo odpraviti, pa je 
lahko v sramu veliko več iskrenosti 
kot v slepem izvajanju zadanih 
nalog (lahko tudi nalog, ki si jih je 
igralec zadal sam), kar lahko hitro 
postane prazno nastopaštvo.

Ne zgodi se redko, da slišimo 
»igralska predstava« ali »vse so 
naredili igralci«. Kako gledaš 
na svoj položaj pri utelešanju 
neke ideje, ki stoji za celotnim 
procesom? Kaj v tem procesu 
pričakuješ od svojih sodelavcev?
Bolj se mi zdi, da ima med 
gledališkimi ustvarjalci že kar 
nekaj časa primat režiser oziroma 
režijska vizija. Igralci ji vedno 
sledimo, jo sicer sooblikujemo, 
a je zopet odvisno od režiserja, 
koliko sooblikovanja bo dopustil. 
Igralci smo razbremenjeni 
popolne odgovornosti za projekt in 
podvrženi drugi vrsti pritiska. Tudi 
zato sva se na primer s sošolko 
Zalo odločili, da bova magistrsko 
predstavo Ljubezničenja postavili 
brez režiserja, kar se je izkazalo za 
zelo dragoceno izkušnjo. Seveda je 
nujno imeti zunanje inteligentno 
oko, vajeno umetnosti, ki te opozori 
na pomanjkljivosti in ponudi 
koristne nasvete. A stres in sla po 
ustvarjanju sta čisto druge narave, 
ko nisi odgovoren samo za svoje 
korektno odrsko delovanje, ampak 
tudi za vso logistiko, tekst, koncept, 
finance, obče zadovoljstvo vseh 
sodelavcev in umetniško kakovost 
celote. Vse staviš in vse daš, 
neumorno delaš in upaš, da se bo 
vse dobro izšlo.

Katere vsebine se ti zdi 
pomembno gledališčiti danes? 
Se ti zdi, da igraš ali na odru 
gledaš teme, ki te navdihujejo 
in ti omogočajo, da izražaš svoje 
mnenje?
Kot mi ustreza, da me pri vsakem 
projektu posebej režiser ali 
režiserka zapelje v svojo smer, 
tako se mi zdi prav, da tudi teater 
ponuja širok razpon vsebin. Kot 
ustvarjalki in gledalki se mi 
zdi pomembno, da je gledališče 
platforma za izražanje katerekoli 
vsebine, ki nekega ustvarjalca 
gane. Če smo iskreni v iskanju in 
gledališčenju teh vsebin, je prostor 
za vsako od njih. 
 

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želela? Lahko 
vidiš v njem svojo prihodnost?
Vse težave, ki jih kdaj imamo, 
odtehta občutek kolektivne 
ustvarjalnosti in predanosti. To se 
ne zgodi vedno, a ko se, me kot 
ustvarjalko in človeka nahrani 
in vzpodbudi, da se prigrizem 
do naslednje potešitve. Za dobro 
umetnost bo vedno prostor, nekdo 
ji bo ta prostor vedno dal.
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foto: Ana Kovač V slovenskem prostoru smo 
dolga leta sledili režijskim 
generacijam, ki so se oblikovale 
in definirale gledališče v nekem 
določenem obdobju. Danes 
pa se zdi, da se nove režijske 
generacije več ne oblikujejo. 
Zakaj misliš, da je prišlo do tega? 
Gre za prevelik pluralizem stilov 
ali za ugotovitev, da tovrstno 
umetno »predalčkanje« ne gre 
več v prodajo? Ali pa bi tej trditvi 
morda nasprotoval in zatrdil, da 
režijska generacija obstaja, pa je 
teorija ni ozavestila?
Mogoče se še ni zgodilo, da bi novo 
generacijo spremljala oziroma 
imela možnost o njej poglobljeno 
pisati tudi kritiška oziroma 
teoretična generacija, ki bi izhajala 
iz iste generacije. Zdi se mi, da je 
šele zunanji pogled tisti, ki poveže 
posamezne pojave, stile, prijeme 
in v njih prepozna generacijskost, 
če se ta pojavlja. Po drugi strani 
pa so bili neki pomembni boji v 
gledališču že izborjeni (še zdaleč 
ne vsi) in potem na prvi pogled 
stvari, ki se dogajajo, zdaj niso 
videti tako nove ali tako drugačne, 
da bi bila že v sami formi takoj 
razvidna razlika, ki bi jo potem 
označili za generacijsko. Razlika se 
morda kaže bolj v nekih niansah 
in temah. Sicer pa bi sam težko 
rekel, da našo generacijo razen 
velike predanosti in zagnanosti 
kaj ključno povezuje. Mislim, 
da delamo stilsko zelo različno 
gledališče. 
Seveda pa za vsem tem stoji 
ogromno dejavnikov, ki so vezani 
predvsem na pogoje dela, npr. 
ali je prepoznana posebnost 
nekega ustvarjalca in so mu dane 
okoliščine, da razvija to posebnost, 
ali je intenca na neki način 
standardizirati vse in posledično 
siliti mlajše ustvarjalce, da bi 
delali tako, kot so delali pred njimi. 
To se pogosto dogaja, morda ne 
načrtno, ampak posredno preko 
produkcijskih zmožnosti, preko 
vztrajanja pri utečenem načinu 
dela, preko negotovih razgovorov, 
poldogovorov, z vsiljevanjem tem, 

tekstov in tako naprej.
 Zadnja leta opažamo, da so na 
Borštnikovem srečanju pogosteje 
nagrajevani mladi ustvarjalci. 
Se ti zdi, da gre za neko 
legitimacijo, ki omogoča vstop v 
»mainstream«?
Nagrade so javne potrditve 
dela in to zagotovo prinese 
neko legitimacijo. Mislim, 
da pripomorejo k temu, da je 
izhodiščna pozicija nekoliko lažja. 
Morda producenti izražajo malo 
večje zaupanje tudi, kadar morda 
ne čutijo ravno afinitete do tega, 
kar sicer počneš, kot ustvarjalcu 
pa ti dajo malo samozavesti in 
poguma, da vztrajaš pri svoji 
viziji. Vendar pa mislim, da ni 
dobro, če pripisujemo nagradam 
prevelik pomen. Umetnost res 
ni tekmovanje in vsaka nagrada 
je odvisna od toliko različnih 
dejavnikov, da ni najbolj pametno, 
če postane kriterij. 
 

Bi iz lastne izkušnje rekel, da 
se je zate kaj spremenilo po 
nagradi? 
Ne vem. S tem se ne ukvarjam. 
Lepo je nagrado dobiti, se 
poveseliti, ostalo pa ni odvisno 
od mene. Osebno mi daje morda 
malo več samozavesti pri začetnih 
razgovorih o tem, kaj bi delal in 
kako bi delal. 

Ali opažaš kakšne trende na 
sodobni gledališki sceni? Kam 
misliš, da te občinstvo umešča? 
Kam bi se umestil sam? Ali ti 
dve podobi sovpadata?
Čisto iskreno se s tem, kdo me 
kam umešča, ne ukvarjam. 
Odkar so predstave, ki jih s 
sodelavci ustvarjamo, malo bolj 
dokumentarne ali pa recimo 
angažirane, je seveda del gledališke 
scene malo bolj odklonilen in se 
mu zdi, da to ni gledališče, da to 
ni umetnost ali pa da je to premalo 
itn. Ampak to se mi zdi normalno, 
različni smo si in različne stvari 
nas zanimajo. Te umestitve 

so lahko škodljive, saj pogosto 
temeljijo na predsodkih in morda 
onemogočajo kakšno potencialno 
zanimivo sodelovanje, po drugi 
strani pa so lahko tudi pozitivne, 
saj orišejo neko splošno zanimanje 
in posledično nezanimanje. Osebno 
me zelo veseli, ker se zadnje čase 
z umetniškimi vodjami pogovarjam 
predvsem o temah, ki me zanimajo, 
in ne več zgolj o tekstih in 
avtorjih, gre bolj za dogovarjanje o 
projektu na podlagi tem. Zdi se mi 
namreč, da bi bilo dobro, če bi šlo 
sodobno gledališče v smeri, da se 
pogovarjamo in odločamo o temah 
in vsebinah, ki nas zanimajo, ter 
šele nato določimo, kakšen bo izraz 
te vsebine in teme. To bi omogočilo 
precej bolj raznoliko dojemanje 
gledališča in njegovih izrazov. 

Tudi tvoje predstave se zdijo 
prepoznavne predvsem po 
vsebinski plati in mogoče manj 
po estetski. Te pri predstavah 
sploh zanima, v kakšno formo 
spraviti neko vsebino, ali forma 
vedno zgolj sledi vsebini?
Moje izhodišče je vedno vsebina, 
torej neka ideja in problemska 
zasnova, forma pa sledi tej vsebini. 
To pa še zdaleč ne pomeni, da ni 
izjemno pomembna, zgolj zato ker 
je pogosto na pogled enostavna, ne 
pomeni, da ni skrbno načrtovana 
in premišljena. Mislim, da so 
bila obdobja v razvoju sodobnega 
gledališča, ko so se bili formalni 
boji in je forma pomenila neko 
svobodo oziroma neko sodobnost, 
danes pa mislim, da je situacija 
malo drugačna, da forma a priori 
ne nosi sodobnosti, sodobnost se 
danes skriva v relacijah vsebine, 
forme in konteksta.

Kako bi komentiral obtožbe dela 
javnosti, da pri angažiranih 
projektih sploh ne gre za 
umetnost?
Hvala bogu za Duchampa, 
umetnost je vse, kar umetnik 
določi, da je umetnost. Sicer pa 

sprašuje Jernej Potočan
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precej kompleksno vprašanje. 
Prvo, kar me zanima pri vseh 
teh obtožbah, je, ali izhajajo iz 
dejansko ogledanih predstav ali 
pa je to neka površinska obtožba, 
ki sploh ne govori o konkretnih 
predstavah. Kot drugo, v zadnjem 
času je veliko govora o tem, kako 
je veliko političnega, angažiranega 
gledališča. Pa kje je to gledališče? 
Kje se skriva? Z veseljem bi 
obiskoval te predstave, pa nimam 
ravno občutka, da dominirajo na 
naši sceni. Kot tretje: težko je 
postaviti vse angažirane projekte 
ali politične predstave v isti koš. 
Mislim, da se med seboj zelo 
razlikujejo, tako kot se klasično 
dramsko gledališče zelo razlikuje 
od predstave do predstave. Če že 
vstopim v ta diskurz umetnost 
– neumetnost, ki ga sicer res ne 
maram, bi lahko rekel, da je zelo 
odvisno, kako je neki projekt 
zasnovan ali narejen; gledal sem 
»angažirane projekte«, ki so 
name naredili res velik vtis in so 
v meni sprožili tako razmislek 
kot čustveni odziv, včasih celo 
katarzo, in gledal sem tudi takšne, 
ki so bili popolnoma nezanimivi, 
dologčasni, celo taki, ki so neko 
perečo temo obravnavali zgolj iz 
preračunljivosti. Angažiranost ni 
nekaj, kar bi projektom a priori 
podeljevalo nalepko umetnost 
ali neumetnost. Tako imenovane 
plakatne predstave so lahko bedne, 
lahko pa tudi navdušijo, lahko 
te nagovorijo kot družbeno bitje, 
nagovorijo tvoja čustva, lahko 
te opolnomočijo, te razjezijo, ti 
dajo občutek, da je treba nekaj 
narediti. Strinjam se, da ni namen 
gledališča zgolj posredovanje 
informacij, ki jih lahko prebereš v 
časopisu, ampak mislim, da gre pri 
dobrih »angažiranih« predstavah 
za precej več kot to. Gledališče ima 
pri tovrstnih temah veliko moč; od 
tega, da poantira dimenzijo, ki je 
velikokrat spregledana, kadar je 
posredovana zgolj kot informacija, 
torej, da da nekim številkam in 
podatkom neko osebno dimenzijo 

oziroma postavi različne usode v 
relacije in tako lahko iz že znanega 
ustvari neko nepoznano novo 
dimenzijo, predvsem pa ima to 
moč, da smo skupaj, da strmimo 
v isto smer, v kateri se nekaj 
dogaja tukaj in zdaj in zelo težko 
prestavimo program ali zapremo 
zavihek, ker sedimo na stolih, 
obkroženi s soljudmi. 
Kar se tiče očitkov predstavam, ki 
smo jih delali s sodelavci: včasih 
se pojavi kritika, da naše predstave 
ne povedo ničesar novega. Ne 
vem. Včasih se mi zdi, da je to 
kritika, ki je izrečena zelo na 
splošno, ker zase vem, da čeprav 
o obravnavanih temah ogromno 
berem, vsakič ob prenosu na oder 
izvem nekaj novega, že samo na 
ravni podatkov. Pa tudi nisem 
čisto prepričan, da ti bo predstava 
dala največ na ravni podatkov. 
Če predstave bereš na tak način, 
potem te po vsej verjetnosti 
tovrstne stvari ne zanimajo. 
Sicer pa sam nekako ločim dve 
političnosti. Ena se mi zdi politika 
kot estetska kategorija; te predstave 
me osebno večinoma ne nagovorijo 
in pri njih imam ponavadi občutek, 
da ponavljajo političnost, ki je res 
poceni in nedomišljena. Vendar se 
to ponavadi pojavi pri ljudeh, ki jih 
te stvari ne zanimajo zares in se 
političnost prikrade bolj kot neki 
izraz kvazisodobnosti. 

Zadnje čase se veliko ukvarjaš 
z avtorskimi projekti, v katerih 
razvijaš povsem različne 
principe. 
Ti principi so podrejeni vsebini 
in ideji posamezne predstave. 
Vsem pa je morda skupen poskus 
postaviti neke politične teme v 
osebne življenjske zgodbe ljudi. 
Človek, ki je gledal svet, se ukvarja 
z občutkom, da se nam ves čas 
zdi, kot da smo tik pred koncem, 
ta konec pa kot da je še vedno 
prestavljen nekam v prihodnost. 
V predstavi smo se spraševali, če 
je konec sveta že to, kar živimo 

danes in se skriva v usodah malih 
ljudi, ki se seštevajo, in ali bomo 
sploh kdaj prišli do točke, ko bomo 
rekli, zdaj pa dovolj. Neka tema, ki 
se v predstavi ves čas prepleta, je 
v bistvu družina. Torej razmislek 
o tem, kako so družinski odnosi 
obvezno povezani z nekim širšim 
kontekstom, ponavadi socialnim. 
Če ti delaš cel dan, zelo težko 
ohranjaš normalen družinski 
odnos, ekonomsko izkoriščevalski 
odnos vpliva na intimni odnos, ki 
ga imaš s svojim otrokom. In če 
je ta vpliv tako uničevalen, da ne 
moreš več živeti polnega intimnega 
življenja, ali ni to že konec sveta?
Predstava 6 je nastala v sklopu 
rezidenčnega projekta Nova pošta 
in za svojo osnovo jemlje resnične 
dogodke v Kranju februarja 
2016, ko so v tamkajšnji dijaški 
dom poskušali nastaniti šest 
mladoletnih prosilcev za azil, pa 
so starši ostalih dijakov, ki tam 
prebivajo, odločno protestirali, 
protestirali so profesorji sosednje 
gimanzije, protestirala je občina, 
DPNC itn. Gre za kombinacijo 
dokumentarnega gradiva in 
našega izmisleka, ki tematizira 
širjenje posledic nestrpnosti. 
V dokumentarnem gradivu 
spremljamo korespondenco 
med ravnateljico in starši in 
vidimo, kako starši pritiskajo na 
ravnateljico – če boste sprejeli 
begunce, bomo izpisali svoje 
otroke, v našem izmišljenem delu 
pa spremljamo zaposlene v domu, 
ki sprva podpirajo ravnateljico in 
se strinjajo s tem, da sprejmejo 
otroke, potem pa zaradi pritiska 
okolice začnejo dvomiti in se 
podredijo pritiskom okolice, čeprav 
se z njimi ne strinjajo. Pozicija, 
kjer se podrediš nestrpni večini, 
ker ne želiš konflikta, se nam je 
zdela zelo zanimiva in za Slovenijo 
zelo značilna.
Hlapec Jernej je bil sprva mišljen 
kot uprizoritev Cankarjevega 
besedila, ki ga sicer obožujem, 
ampak ko se je projekt začel 
približevati, se mi je čedalje bolj 

ni ga mogoče delati v istem tempu 
kot klasično dramsko gledališče. 
Sicer pa je zame najbolj omejujoče 
dejstvo, da se je treba zaradi 
narave organizacije gledališč za 
projekte dogovarjati veliko vnaprej, 
jaz pa bi si nekoliko utopično želel, 
da bi lahko ustvarjali gledališče iz 
momenta, ki ga živimo. Torej teme, 
ki se nam v danem trenutku zdijo 
relevantne in pomembne. 

Se ti zdi, da slovenski gledališki 
prostor omogoča razvoj, kakršnega 
si želiš? Kako gledaš na tujino?
Ja in ne. Zdi se mi, da sem v 
zadnjem času delal točno to, kar 
sem hotel, in seveda bi si človek 
želel, da bi imel malo boljše 
razmere, npr. večji proračun, da 
bi lahko tudi projekti, ki niso 
spektakelski, imeli dovolj sredstev, 
da bi kakšno idejo tudi uresničili in 
ne vedno zgolj iskali nekih idejnih 
kompromisnih rešitev. Rekel bi, 
da je odvisno od tega, kdaj me 
vprašaš. Občasno me navdaja 
totalen pesimizem, da sem popoln 
tujec v gledališkem prostoru in da 
se v njem ne znajdem in da je samo 
še vprašanje časa, kdaj ne bom več 
imel prostora za ustvarjanje; potem 
pa se mi spet zazdi, da sem v tem 
prostoru spoznal ogromno krasnih 
ljudi, ki so zelo zanimivi in ki jih 
zanima, kar počnem, in dajejo 
prostor temu, kar me zanima.
Tujina bi me pa seveda zanimala 
kot izkušnja, ampak zaenkrat se 
bolje počutim v tem okolju, ker ga 
bolje poznam, ker bolje vidim, kaj 
so problemi, ko hodim po ulicah. 
Sicer pa bi si želel, da bi bila 
slovenska scena veliko bolj 
pogumna, ker res nimamo nič 
izgubiti. Želim si, da bi se stvari 
malce razprle in da bi se končno 
začelo dogajati to, da se o vsakem 
projektu posebej pogovarjamo, kaj 
potrebuje, ne da obstaja približno 
standardiziran način dela. 
Predvsem pa si želim, da ljudi ne 
bi bilo tako strah.

čutimo potrebe, da postane projekt 
prostor, kjer bomo vsi pokazali, 
kaj vse zmoremo. To omogoča, 
da pridemo do rešitev, za katere 
verjamemo, da so točne, tudi če so 
zelo preproste. 

Zakaj se ti zdijo predstave, ki jih 
delaš, nujne, kaj je vzgib za to, 
da ustvarjaš? 
O vzgibih je težko govoriti, saj 
so po mojem samo polzavedni. 
Pri meni gre večinoma za 
bolečino ob družbeni stvarnosti 
ali pa nestrinjanje z utečenim 
dogajanjem, nepristajanje na to, 
da tako pač je. Tako ali drugače 
srečam nekaj, kar se mi zdi 
pomembno raziskati, vzeti kot 
osnovo za gledališko predstavo. 
Večinoma mi je kriterij, ali bi sam 
kot gledalec, kot družbeno bitje 
želel gledati predstavo na to temo, 
želel, da se o nečem spregovori. 

Koliko se ti zdi, da si svoboden v 
kreiranju svoje režijske poetike 
v slovenskem prostoru? Si lahko 
privoščiš biti brezkompromisen? 
V gledališču je skoraj nemogoče 
biti brezkompromisen, vsaj v 
nekem popolnem smislu, vedno 
si omejen, ali s termini ali s 
proračunom, s katerim razpolagaš, 
ali s čim tretjim. Kakorkoli, vseeno 
sem do sedaj uspešno vztrajal pri 
tem, da sem delal zgolj tisto, kar 
me zanima, kar me nagovarja, 
tisto, za kar verjamem, da ima 
stik s svetom, ki ga vsakodnevno 
živim. In tu zaenkrat nisem sprejel 
kompromisa. To je posledica 
odločitve, delno pa tudi sreče, da 
so predstave, ki smo jih ustvarili, 
prinesle, recimo temu, rezultat, 
da imam sedaj možnost, da lahko 
pri tem vztrajam. Niso pa stvari 
tako idealne, kot se bo morda zdaj 
slišalo. Avtorski projekt še vedno 
ni sprejet tako resno, kot bi moral 
biti. Pogosto obsega raziskavo, 
pisanje teksta in šele nato režijo, 

zdelo, da je treba Hlapca Jerneja 
brati bolj v luči neke geste, ki jo 
Cankar naredi, in sicer da da glas 
tistemu, ki je pravzaprav neslišen. 
Zdelo se mi je, da je danes pri 
nas preveč sodobnih hlapcev, 
ujetih v izkoriščevalski prekarni 
položaj, da bi se predstave lotil 
zgolj v neki zgodovinski literarni 
formi in se zgolj navezoval na 
sodobnost, zato smo projekt 
zasnovali kot popolnoma avtorski 
projekt. Povezali smo se z Delavsko 
svetovalnico, s sindikati in začeli 
hoditi po Sloveniji in spoznavati 
delavke in delavce ter nabirati 
material. Ohranili smo ciklično 
formo pripovedi in poskušali 
uprizoriti posledice izčrpavanja, 
ki so mu podvržene delavke in 
delavci v sodobni Sloveniji – 300 
ur mesečno, nečloveške norme, 
negotovi dogovori, plačila na 
roko, neplačane nadure, kršitve 
zakonskih omejitev in tako dalje in 
tako naprej. Grozljivo. 

Kako si v ekipi delite delo? Kako 
v avtorskem pristopu razumeš 
pozicijo režiserja in kako se 
ostali sodelavci vključujejo v 
proces?
Odvisno od projekta, odvisno od 
ljudi, ki sodelujejo, odvisno od 
teme. Nepogrešljiv sodelovec je 
vedno Katarina Morano; tudi če 
»uradno« ne sodeluje v projektu, 
je ona vedno prvi in zadnji filter 
in še mnogo več. Sicer pa so 
nekatere teme take, da se da 
zelo hitro vstopiti vanje in potem 
vsi v ekipi dokaj enakovredno 
vstopimo, nekatere teme so pa 
tako specifične, da moraš imeti 
predznanje in zanimanje za to 
temo ter se lahko bolj kreativno 
ali aktivno vključiš šele kasneje 
v procesu. Zmeraj se mi zdi, da 
je vse podrejeno ideji, o kateri 
hočemo spregovoriti. Pomembno 
mi je ustvariti tako vzdušje v ekipi, 
da se nikomur ni treba dokazovati 
in vsi sprejmemo neko podrejenost 
temu, kar želimo povedati, in ne 
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Prva stvar, ki mi pride na misel 
ob intervjuju z igralcem, je 
kreiranje vloge. Magistriral si 
s produkcijo umetnosti giba, 
v kateri je bil tvoj izraz butoh. 
Lahko bi rekli, da AGRFT sloni 
na zapuščini Stanislavskega, 
vendar ne bi mogli reči, da gre 
za eno samo metodo ustvarjanja 
lika. Kakšen je tvoj pogled na 
kreiranje odrskih figur? Imaš 
eno strukturirano metodo?
Nimam ustaljenega načina dela, 
menim, da je vedno treba začeti 
iz nič. Bojim se, da ko bom v 
procesu začel brskati vedno bolj 
po istih vzorcih in tako našel 
neko svojo metodo, bom zelo 
zaprl samega sebe. Ukalupil bom 
svojo ustvarjalnost. Verjamem, 
da se to igralcu prej ali slej 
zgodi samo od sebe. Igralec, vsaj 
mlad, se mora vreči v bazen in 
šele kasneje pogledati, če je tam 
voda. To nam je enkrat povedal 
mentor Matjaž Zupančič in s 
tem se absolutno strinjam. Ne 
gre le za lastno željo v procesu, 
ampak tudi za metodo, ki mora 
pri vsakem projektu v procesu 
pisati sama sebe. Vsak projekt 
je drugačen, vsaj zaenkrat še, ko 
sem še čisto na začetku kariere. 
Menim, da je dolžnost in ne stvar 
izbire igralca znati ustvarjati s 
celotnim inštrumentom. Predvsem 
bi tu rad poudaril zmožnost 
ustvarjanja skozi telo, obvladanje 
tega. Magisterij je prinesel večje 
zavedanje uporabe giba in zdi se 
mi, da včasih lahko tudi samo iz 
giba, postavitve telesa ustvariš lik. 
Ni treba iti vedno iz psihologije. 
Odprt moraš biti za zunanje 
dražljaje, ki med procesom začnejo 
rojevati neko novo življenje v 
tebi. V procesih, kjer sem do 
sedaj sodeloval, se je prevečkrat 
ignoriralo telo. Bolj mi je 
intriganten proces dela, v katerem 
bi začeli iskanje lika skozi telo in 
ne skozi psihologijo.  

Kako pa se soočaš z različnimi 
svetovi, ki jih gradijo režiserji. 
Delal si z mladimi pa tudi s 
starejšimi režiserji. Kako vstopaš 
v različne poetike? Gre bolj za 
podrejanje ali približevanje?
Res imam rad okoli sebe ljudi, 
ki imajo radi to delo. Če režiser 
pride na vajo z idejo ali energijo, 
ki me posesa, in v celoti stoji za 
tem, kar dela, sem pripravljen iti 
z njim, pa najsi bo to komercialna 
stvar ali zahtevnejša drama. Ja, 
včasih je njegova konceptualna 
ideja naravnana tako, da sem kot 
igralec le sredstvo za prikazovanje 
vsebine, včasih pa sem (tudi če 
je to najmanjša vloga) glavni 
člen, skozi katerega se bere, 
ustvarja vsebina. Vseeno je, če 
je vloga majhna ali glavna, le da 
imam občutek, da se režiser želi 
ukvarjati z mano in me ne imeti 
v »oklepaju«. Trenutno mi veliko 
bolj odgovarjajo energije vrstnikov; 
večina še nima tako izostrenega 
gledališkega izraza in ravno s 
tem veliko bolj tvegajo v vsakem 
projektu, čemur poskušam tudi 
sam slediti.  

Med novonastajajočimi 
poetikami je veliko avtorskih 
snovalnih praks, ki temeljijo na 
kolektivnem ustvarjanju. Lahko 
bi rekli, da se rahlja hierarhija 
z režiserjem na prestolu. 
Velikokrat slišimo o igralskih 
predstavah, v katerih so »igralci 
naredili vse«. Kako gledaš na 
tovrstne prakse v gledališču?
Igra se ves čas spreminja, prav 
tako seveda tudi sama funkcija 
igralca. Danes se mi zdi, da je 
način igre nekakšna mešanica 
performativnega in stiliziranega, 
formalnega. Občutek imam, da 
je velik poudarek na igralcu, na 
njegovemu izrazu. Večji poudarek 
se daje vsebini kot formi. Predvsem 
režiserje mlajše generacije zanima 

tako posameznikov kot kolektivni 
izraz znotraj ideje. Trenutno 
sem v obdobju, ko me zanima 
ekipa, katere del sem v projektu, 
se pravi, kaj lahko kot igralec 
ponudim kolektivni ideji. Če bi 
me vprašal pred dvema letoma, bi 
najverjetneje govoril popolnoma 
druge stvari. Trenutno me ne 
zanima, kaj bo z mano, ampak kaj 
bo s projektom, v katerega sem 
vpet. Kaj lahko prispevam, da bo 
projekt funkcioniral, tako kot si je 
zamislil režiser. Zavedam se, da s 
predstavami ne bomo spremenili 
sveta, prepričan pa sem, da pri 
produktivnih projektih ustvarjalci 
premaknemo drug drugega, kar 
se mi zdi še pomembneje. Morda 
je malo egoistično, ampak mene 
ravno takšno gledališče najbolj 
premika in spreminja ter seveda 
intrigira. Zdi se mi, da če takšnega 
odkrivamo skupaj, skupaj brskamo 
iz nič, se posledično spreminjamo 
kot kolektiv. Biti vpet v takšen 
proces, je izpopolnjujoče in razlog, 
zakaj sem si izbral ta poklic.  

Preko sebe najverjetneje 
želite spremeniti tudi koga v 
občinstvu?
To bi bilo zmeraj super. Če že samo 
enega premaknemo s predstavo, 
je to v tem času genialno. Vendar, 
kaj zares pomeni spremeniti 
človeka? Da za krajši ali daljši 
čas spremeni mnenje o stvari, 
ki jo problematiziramo? Da smo 
njegovo razpoloženje spremenili ob 
koncu predstave? Zase ne morem 
reči, da me je kakšna predstava 
spremenila, prej bi rekel, da me je 
začarala, nokavtirala, me pustila 
osuplega. Lepo je že to, da čutiš, 
da je gledalec živ, da se gledalci 
med seboj povežejo s kolektivom 
na odru. To je čar, ki se tam zgodi 
in tam konča, mogoče kdo vzame 
to energijo s seboj domov ... Tu 
je prava moč gledališča: prenos 
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energij, neponovljive živosti, ki se 
rodi in ugasne v tistem prostoru. 
Vendar je angažma, tudi 
politični, zagotovo ena izmed 
pogostejših pojavnih oblik 
v gledališču danes oziroma 
marsikdo stremi k njemu. Se 
ti zdi, da v gledališču gledamo 
tovrstne ekspresije, izmenjavo 
energij?
Verjetno bi na to vprašanje pred 
kakšnim letom odgovoril drugače 
kot danes, ampak v tem obdobju 
moje igralske poti me zanima 
režiserjev in igralčev izraz. 
Znotraj tega me najbolj intrigira 
nepredvidljivost, ki je dandanes 
redko prisotna. Moram se vrniti 
na prejšnji odgovor, ampak res me 
je od nekdaj zanimala ta energija, 
ki se zgodi. Igralčeva iskrenost, ki 
je je, morda preveč posplošujem, 
čedalje manj, zaradi neustavljive 
hitrosti produkcije.  

Zelo lepo povedano. Zanima 
me tudi, kaj ti je kot mlademu 
ustvarjalcu pomenilo, da si 
zelo hitro po akademiji dobil 
angažma v SLG Celje? 
Ogromno, saj sem se v izjemno 
kratkem času naučil res veliko 
stvari. Upravnica gledališča 
Tina Kosi daje mladim res 
lepe priložnosti. Pridobil sem 
si relativno veliko kondicije, 
spoznaval žanrske raznolikosti, 
raznolikosti režijskih pristopov, 
predvsem pa delovanje znotraj 
institucije. Ta veleva svoj sistem, 
pravila, red, svojo vizijo in 
usmeritev, kjer so določene stvari 
vkalupljene in znotraj njih moraš 
narediti največ po svojih močeh. 
Prav tako teža in odgovornost 
glavne vloge: si osrednja točka 
predstave, ki jo skozi ponovitve, 
pogojene s kolektivno živostjo, 
poskušaš dirigirati, pri čemer ti 
sodelavci želijo čim bolj pomagati 
in slediti. Zdi se mi, da moraš 
nositi tudi gledališko higieno, 

saj je ta osnova vsakega igralca: 
spoštovanje. Ja, predvsem to: 
človeškost, pri kateri se mora vse 
začeti in nujno tudi končati. 
Se ti zdi slovensko gledališče 
vitalno? 
Absolutno imamo zelo dobro 
gledališče, v katero vstopajo 
mlade sile, ki že in bodo po 
mojem mnenju še premikale te na 
trenutke kar zaprašene svetove. 
Mislim pa, da mora biti vse vedno 
znova, znova, znova, saj se zelo 
hitro začneš navajati na določene 
stvari, kar prej škodi kot pride v 
prid. Morda mi je najpomembnejše 
zavedanje, da v gledališču nikoli 
nisi samo ti.
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Vprašanje, ki se ga vsi bojimo, 
čakajoč zadovoljiv odgovor. Kaj je 
dramaturgija (danes)?
Uf. Ne verjamem, da obstaja še 
kakšno vprašanje, ki me tako 
spravi ob živce kot to. Odkar sem 
se vpisala na študij dramaturgije, 
je to najpogostejše vprašanje, ki 
ga dobim. In seveda: »Kaj dela 
dramaturg?« Razumem laike, 
tudi sama ne vem, kaj počne 
dispečer, ampak da to sprašujejo 
profesionalni gledališčniki in 
študentje – in to že leta –, tega 
pa enostavno ne prenašam. Kajti 
eno je preizpraševanja pojma, ki 
vodi v napredek in razvoj sodobne 
dramaturgije ter na novo opredeljuje 
delo dramaturga. Ampak ta 
kompleks, ta eksistencialna 
»patnja«, strah pred lastnim 
neobstojem, neslišanostjo, ne 
vem, kaj še vse … Od kod to izhaja 
in zakaj se je udomačilo ravno v 
krogih slovenskih dramaturgov? 
Kjerkoli v tujini povem, da sem 
diplomirana dramaturginja, me 
obravnavajo s spoštovanjem ali vsaj 
z zavedanjem, kaj je to dramaturg 
in dramaturgija. Tukaj pa se bojimo, 
kaj je dramaturgija (danes)? Pa ne 
razumi me narobe, ne napadam 
tebe, ker to sprašuješ, ampak 
dejstvo, da je to vprašanje nenehno 
prisotno. Žalostno je, da so študentje 
dramaturgije marsikdaj še vedno 
žrtve zastarelih vzorcev in fiksacij 
nekih nezadovoljnih  ljudi, ki se 
niso ustvarjalno (dramaturško) 
izživeli.
Težko je torej na kratko podati 
zadovoljiv odgovor, ki bo zajel 
kompleksnost pojma dramaturgije 
in vsa dela, ki jih lahko opravlja 
diplomirani dramaturg. A poskusila 
bom v treh točkah:
Prvič: Dramaturgija je super 
študij. Lahko postaneš marsikaj: 
teoretik, kritik, literat, znanstvenik, 
teatrolog, profesor, urednik, lahko 
si praktičen gledališki ustvarjalec, 
dramatik, sokreator gledaliških dramaturginja in režiserka
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sezon, igralskih ansamblov, konec 
koncev si lahko direktor Festivala 
Borštnikovo srečanje ali direktor 
kakšne gledališke institucije. 
Neskončno možnosti torej.
Drugič: Dramaturgija je nujna v 
vsaki predstavi. Kajti dramaturgija 
se ukvarja z zgradbo gledališke 
predstave in je, tudi v skrajnem 
primeru koncepta gledališke 
predstave brez zgradbe, še vedno 
nujna.  
Tretjič: Dramaturgija je danes 
prav tako individualizirana in 
razširjena, kot je individualiziran 
in razširjen pojem teatra in 
gledališke prakse. Tako da, po 
domače povedano, dramaturg dela, 
kar mu pač sede oziroma to počne 
v okviru možnosti, ki jih ima.

Zdi se, da je dramaturgija v 
zadnjem času pridobila moč. 
Praktični dramaturg pogosto 
ni več obravnavan le kot nujno 
zlo, temveč kot enakopraven 
sodelavec. Kako gledaš na 
pozicijo praktičnega dramaturga 
v gledališkem procesu? In v 
odnosu do drugih ustvarjalcev?
Nujno zlo je samo in izključno v 
primeru, ko umetniški direktor 
»podturi« določenega hišnega 
dramaturga neki ekipi oziroma 
režiserju. Najpogosteje mladim 
in neuveljavljenim, ki še nimajo 
besede pri določitvi svoje 
ustvarjalne ekipe. Razlog za 
»podturitev« je namreč največkrat 
zgolj izvajanje določil  sistemizacije 
delovnih mest, kjer piše, da mora 
zaposleni dramaturg opraviti 
najmanj dve praktični dramaturgiji 
letno. Če se hišni dramaturg 
ne razume z ekipo, večkrat 
postane nekakšen »supervizor« 
in to ustvarja konflikte znotraj 
ustvarjalnega procesa. Če 
dramaturg ni konfliktna oseba (v 
konstruktivnem smislu), ostane 
na obrobju – kar sproža večno 

vprašanje: »Kaj dela dramaturg?« 
Če si režiser dramaturga izbere 
sam oziroma si izbereta drug 
drugega, je navadno najtesnejši 
režiserjev sodelavec. Takrat je 
vsem jasno, kaj dela dramaturg. 
Torej zelo preprosto, ustvarjalce bi 
bilo treba izbirati po občutku in ne 
po nekem nenapisanem pravilu, 
pisnem določilu ipd. 
Pozicija dramaturga je odvisna od 
načina dela določene ustvarjalne 
ekipe. V demokratičnih ekipah je 
dramaturg enakovreden sodelavec, 
v bolj avtokratskih sistemih je 
podrejen režiserju, prav tako kot so 
vsi ostali. Seveda obstajajo različne 
variacije. Odnos dramaturga do 
ostalih sodelavcev je odvisen 
od njega samega, odvisen je od 
njegove osebnosti. Če ima težnjo do 
tesnega, bolj prijateljskega odnosa, 
je dramaturg veliko bolj prisoten 
v procesu, če je bolj introvertiran, 
ima do sodelavcev bolj distanciran 
odnos, prav tako do dela. Oba 
načina sta dobrodošla in nujna.

Kako pa sama, pri svojih režijah 
na Amaterskem mladinskem 
odru SNG Nova Gorica gledaš na 
dramaturškega sodelavca?
Kot mentorica in kot režiserka 
delam po principu skupinskega 
ustvarjanja, kjer vloge gledaliških 
ustvarjalcev niso strogo ločene. 
Nanje namreč ne gledam samo 
skozi prizmo funkcije igralec, 
dramaturg, oblikovalec luči …, 
ampak na splošno kot na 
ustvarjalce, ki sodelujejo pri vseh 
fazah ustvarjalnega procesa in pri 
vsakem sestavnem delu gledališke 
predstave. 
Dramaturg je zelo pomemben 
sodelavec. Važno mi je, da je dober 
sogovornik, da ima ideje, da je 
razgledan, da razume proces dela, 
da nosi nove vsebine in referenčni 
material. Super je, če je prisoten 
pri vseh vajah, ali pa tudi ne, 

odvisno od procesa. Pomembno 
je, da je na neki točki sposoben 
nastopiti kot »tretje oko«, da lahko 
zavzame dramaturško distanco 
in tako pogleda na delo. Najbolje 
je, če imam v procesu kar dva 
dramaturga, enega, ki je stalno 
prisoten, in drugega, ki pride samo 
na posamezne vaje in ponudi bolj 
distanciran pogled. Najvažneje pa 
mi je, kot mi je pri vseh ostalih 
sodelavcih, kakšen je kot človek.

Tvoje osrednje delo v SNG Nova 
Gorica torej predstavlja AMO, 
katerega vodenje si prevzela 
leta 2014. V čem je poglavitni 
namen in morda posebnost tega 
mladinskega programa?
Amaterski mladinski oder 
je bil ustanovljen pred več 
kot štiridesetimi leti, s prvo 
uprizoritvijo leta 1977, njegov 
oče in dolgoletni voditelj je Emil 
Aberšek. Mladinska skupina pod 
okriljem SNG Nova Gorica in s 
stalno finančno pomočjo MONG 
je edinstvena oblika sodelovanja 
in odpiranja gledališča mladim na 
slovenskih in tujih profesionalnih 
odrih. V vseh teh letih je v AMO 
ustvarjalo več kot 400 mladih, 
nekateri izmed njih so danes 
priznani gledališki ustvarjalci. Od 
članov igralskega ansambla SNG 
Nova Gorica so bili člani AMO 
Radoš Bolčina, Ana Facchini in 
Medea Novak ter gosta Nejc Cijan 
Garlatti in Miha Bezeljak, od 
režiserjev pa Tomi Janežič, Diego 
de Brea, Anja Medved, Nika Melink 
…
Mladinski oder je nekakšna 
predpriprava za naprej. Program 
ni osredotočen samo na produkcijo 
gledališke predstave. Pomembno 
je, da mladi spoznajo vse faze 
uprizoritvenega procesa in delo 
vseh gledaliških ustvarjalcev: 
igralca, režiserja, dramaturga, 
scenografa, kostumografa, 

Ja. absolutno. Sodobno in 
vrhunsko. Rada spremljam 
slovenski teater. Sploh v zadnjih 
letih. Da na tako malem prostoru 
vidimo dva do tri gledališke 
presežke na sezono, to je velik 
dosežek.
Mislim da ima Slovenija res dobro 
gledališče, kar mi potrjujejo 
mnenja tujih gledalcev in 
izkušnje ogledov predstav v tujini. 
Marsikatere, za nas povprečne 
predstave, so v tujini sprejete 
kot presežek. Poleg tega bi rada 
poudarila, da najsodobnejši 
gledališki pristopi niso prisotni le 
zunaj institucionalne produkcije, 
temveč tudi na nacionalnih odrih. 
To se mi zdi pomembno!
Da ni komedije, je gotovo 
pomanjkljivost. Ni komedije, ni 
absurda, ni razvitih kompleksnih 
komičnih žanrov – tukaj je velika 
vrzel.

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče ponuja prostor za 
razvoj, kakršnega bi si želela? 
Lahko vidiš v njem svojo 
prihodnost?
V kontekstu ostalih evropskih 
držav, ja. Definitivno. Kljub 
rezom imamo več možnosti kot 
drugje. Vendar je veliko preveč 
dobrih umetnikov, ki s svojim 
delom ne morejo preživeti, in 
preveč slabih, ki so se nagnetli 
okrog korita, ki delujejo na 
osnovi vez in poznanstev ali 
so preprosto zaščiteni z zakoni 
javnega sektorja, odžirajo prostor 
vrhunskim ustvarjalcem, ki do 
tega ne znajo ali ne morejo. To je 
žalostno. Če pustimo to ob strani, 
pa slovensko gledališče ponuja 
čudovit in raznolik prostor za 
razvoj gledališke estetike in prakse, 
poln je genialnih ustvarjalcev in 
predvsem ljudi, s katerimi si res 
želiš delati.

amaterizma in plehkosti, ampak 
samo plehki ljudje mislijo, da je 
komedija plehka. In ker se rada 
postavim v bran šibkejšim, bom, 
dokler ne bo komedija dobila 
enakovrednega mesta z resnejšimi 
žanri, trdila, da je komedija 
najvišja oblika umetnosti.
In tretjič, kar se mi zdi 
najpomembnejše: smeh pretresa 
bolečino, z njim lažje preživiš.

V »resnih« žanrih, tako na 
odru kot v dramatiki, lahko 
opažamo široko uporabo 
komičnih elementov, le redko pa 
se ustvarjalci, dramatiki lotijo 
»prave« komedije.
Lado Kralj je rekel: »Lažje je 
napisati dobro dramo kot slabo 
komedijo.« Menim, da pri 
ustvarjanju resnejših žanrov 
lahko skriješ nenadarjenost, lažje 
skriješ tudi sebe in dejstvo, da 
nimaš kaj povedati. Pri komediji 
tega ne moreš, ker ima jasen in 
glasen odziv, je neposredna. Hitro 
se pokaže, ali deluje. Če se ljudje 
ne smejijo, ni smešno – enostaven 
pokazatelj. Komedija je racionalna 
zvrst, gleda se jo z distanco, zato 
je lahko veliko bolj kruta v smislu 
kritike slabe prakse ali človeka 
brez vrednot. Komedija nosi 
resnico na pladnju, kajti človek 
se lahko smeji le nečemu, kar mu 
je poznano in je del njegovega 
vsakdana. Mogoče se ljudje ne 
odločajo delati komedije, ker 
živimo v njej.

Ena od vrzeli slovenske 
gledališke produkcije je, tu bi se 
verjetno strinjali, pomanjkanje 
komičnih žanrov. V čem pa še 
sicer zaznavaš pomanjkljivosti 
slovenske produkcije? Bi lahko 
rekli, da je slovensko gledališče 
glede besedila, taktike, kreacije, 
ki jih uprizarjamo, sodobno?

oblikovalca luči in zvoka …
Naučila sem se, da če mladim dam 
odgovornost, bodo odgovarjali. 
Prizadevam si tudi za čim več 
mednarodnega sodelovanja z 
različnimi evropskimi mladinskimi 
projekti in festivali. Letošnja 
produkcija V našo skuto ne pojdejo, 
absurdna črna komedija, je bila 
recimo premierno uprizorjena v 
Franciji.
Poleg dela z mladimi ustvarjalci pa 
z mladinskim odrom ustvarjamo 
tudi publiko. Vsi, ki grejo skozi 
ta program, tudi če se ne odločijo 
za profesionalno pot, ostanejo v 
tesnem stiku z gledališčem. Oni 
in njihovi prijatelji predstavljajo 
mlado publiko in ta v gledališče 
vedno prinese neko drugačno, 
svežo energijo.

Večina predstav, ki jih ustvarjate 
na mladinskem odru, je komedij, 
v širšem pomenu komičnih 
žanrov. Zakaj komedija?
Razlogov, zakaj komedija, imam 
veliko. A omenila bom samo tri – 
ker sem pač že v prvem odgovoru 
izpostavila tri točke. (smeh) Tako 
imava dramaturgijo pogovora. 
Čeprav ni ravno briljantna, ampak, 
glej, tudi slaba dramaturgija je 
dramaturgija.
Prvič, ker je smeh najmočnejša 
oblika družbene graje (Henri 
Bergson). Ko je neki amoralen, 
slab človek osmešen, je to zanj 
najhuje. Večina komedij je 
družbenokritičnih, ukvarjajo se 
s človeškimi slabostmi, politično 
problematiko idr. Zdi se mi, da 
ponujajo odličen material, s 
katerim je mogoče doseči veliko 
več kot pa samo s tragiškim 
sočustvovanjem. Gre za direkten 
napad. S komedijo lahko ljudi na 
položaju, ki nas jebejo, jebemo 
nazaj. Legalno. (smeh)
Drugič, komedija ima vedno 
nekakšen slabšalni prizvok 
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Zdi se, da je mlada slovenska 
dramatika kot tema v preteklih 
nekaj letih končno postala 
redno obravnavana in jasno je, 
da se tako na institucionalnih 
kot neinstitucionalnih ravneh 
že ustvarjajo taktike reparacije 
položaja mlade dramatike. V čem 
vidiš pomembnost objavljanja in 
uprizarjanja mlade dramatike? 
Se ti zdi organiziranje delavnic, 
objavljanje besedil, ustvarjanje 
rezidenčnih avtorjev zadovoljiv 
trud v tej smeri? Bi od kulturne 
produkcije želela kaj drugega?
Načeloma se zadnjih nekaj let več 
govori o tem in se pojavljajo neke 
iniciative, tudi na izobraževalnem 
področju (v Adeptu so se npr. 
začeli pojavljati teksti, Vzkrik se je 
razvil, Nova branja, Lud literatura 
… ), ampak kljub temu se mi zdi, 
da tema še ni resno naslovljena. 
Bolj v smislu sistemske rešitve – 
se pravi, da bi institucije prevzele 
odgovornost za razvoj sodobne 
slovenske dramatike in bi finančno 
vlagale v vzgajanje piscev, ne 
samo preko zastonjskih delavnic, 
ki nikamor ne vodijo. Zgodi se 
sicer neka bralna uprizoritev, a 
potem je to to. Tako da mislim, 
da resno naslovljeno še ni. Sicer 
se je zdaj, ko smo imeli Vzkrik, 
veliko medijev začelo zanimati za 
mlado dramatiko in pisati o njej, 
začeli so se zavedati, da tu je neki 
primanjkljaj in da je neka nova 
generacija, ki piše in dela drugače, 
ampak se mi zdi, da smo naredili 
šele prvi korak, in mislim, da bo 
trajalo še nekaj časa, preden se bo 
to sistemsko uredilo.
Na okrogli mizi v Kranju, na Tednu 
slovenske drame, smo govorili 
predvsem o tem, da je naslovnik, ki 
bi bil pravi za to temo, ministrstvo 
za kulturo, ki bi lahko predpisalo 
poseben razpis za razvoj dramskih 
besedil, za uprizarjanje nove 
dramatike, ali pa dodelilo dodatne 
finance posameznim institucijam, 
da bi imeli poseben proračun 
prav za uprizarjanje sodobnih 
slovenskih besedil. Dramatika je 

namreč zelo unikatna v tem, da je 
vedno bila obrobni, vmesni prostor 
med literaturo in gledališčem, 
nikoli se ni zares umestila ne 
v eno ne v drugo, vedno se je 
premikala vmes, in zdi se mi, da 
je ravno v tem lepota tega medija. 
Jemlje namreč nekaj iz literature 
in nekaj iz gledališča in iz tega 
ustvarja svojo avtonomno formo, 
za katero se mi zdi, da še zdaleč ne 
bo izumrla, kljub temu da nekateri 
to trdijo. Zdi se mi, da mladi 
dramatiki pogosto problematizirajo 
pozicijo dramatike, pozicijo mladih 
dramskih piscev in naslavljajo 
tudi neke družbene teme, ki pa 
so predstavljene skozi lastno 
očišče oziroma umeščanje v 
svetu. Dramatika je bila vedno, 
če smo cankarjanski, ogledalo 
družbe, ampak zdaj postajata 
tako dramatika in gledališče 
vedno bolj dragocena prav zaradi 
utapljanja v tehnologiji, internetu, 
socialnih omrežjih in v porastu 
individualizacije, gledališče pa 
ohranja živost, stik in skupnost, 
tako da se mi zdi, da je ravno zdaj 
bolj kot kdajkoli smiselno pisati 
dramatiko in delati gledališče.

Z Brino Rafaelo Klampfer 
vodita festival dramske pisave 
Vzkrik. Na koga, kakšne oziroma 
katere (bodoče) avtorje besedil 
primarno ciljate z vabilom na 
delavnice dramskega pisanja, 
ki potekajo med letom in se 
zaokrožijo s festivalom?
Na začetku smo delavnice 
zasnovali tako, da so vrata odprta 
vsem, se pravi, da so vrata 
odprta komurkoli, ki ga zanima 
dramatika, bi rad pisal ali razvijal 
svoja besedila. Pogosto se namreč 
pojavlja neka stigma, da lahko 
samo AGRFT-jevci pišejo, medtem 
ko imamo polno študentov, ki so 
v nekih drugih vodah in imajo 
mogoče celo boljšo izobrazbo, pa 
le nimajo možnosti za dramsko 
pisanje. Tako smo odprli vrata 
vsem, poskusili povečati bazen 

pišočih. Zdi se mi namreč, da 
večja, kot je generacija, več se 
govori o tem, različne stvari se 
razvijajo … Če imaš samo enega 
pisca, pelje svoj stil pisanja in je to 
to, če pa imamo štirideset piscev, 
bodo mogoče vmes trije dobri in 
bodo razvili tri različne stile. To je 
bil osnovni načrt – odpreti vrata 
vsem in vzpostaviti neko osnovno 
platformo, na kateri bi se tudi 
dramatiki povezovali s pogovori o 
problemih, izkušnjah, kako priti do 
uprizoritve, objave …
To so bila prva tri leta, zdaj pa 
smo ugotovili, da se ljudje, ki se 
na delavnice prijavljajo, ločijo 
na ljubitelje, ki jim je to zgolj v 
zabavo, in na tiste, ki se vidijo 
kot bodoči dramatiki in se s tem 
želijo profesionalno ukvarjati. Tako 
da za naslednje letje načrtujemo 
razmejitev delavnice na dva pola 
– eden bi se ukvarjal z začetniki 
in ljubitelji, drugi pa z resnejšimi 
pisci, ki že imajo izkušnje in 
ozadje, poznajo gledališče in imajo 
stik z odrom ter vejo, kaj dramsko 
pisanje pravzaprav je. Pogosto 
ljudje, ki se na delavnico prijavijo, 
namreč ne vejo, kaj dramsko 
pisanje pomeni, da dramatika že 
v sami pisavi misli oder, misli 
telo, misli glas, in veliko ljudi 
se ne zaveda, da je vse to treba 
vkorporirati v samo pisavo. Tako 
želimo odpreti vrata vsem in iz 
tega nabora ljudi izluščiti dobre 
tekste in dobre pisce ter jim 
pomagati odpreti pot za naprej.

Kaj pa izdajanje dramskih 
tekstov? Se ti zdi, da se imajo 
dovolj priložnosti prebiti do 
bralca?
Pravzaprav je problem v tem, da 
dram nihče ne kupuje. Problem 
se začne že v samem šolskem 
sistemu, ki pač dramatike ne 
obravnava kot enakovredne 
literarne zvrsti. Če gledam nazaj, 
v osnovni šoli nismo brali nobene 
drame, na gimnaziji pa smo v 
štirih letih (z izjemo štirih dram 
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na maturi) prebrali Antigono, 
Kralja Ojdipa, Shakespeara 
in Cankarja, to pa je to. Če se 
kot mlad človek ne seznaniš 
z branjem in spremljanjem 
dramatike, če ti nihče niti znotraj 
učnega sistema ne pove, zakaj je 
dramatika pomembna in kaj sploh 
je, se boš težko tudi kot odrasel 
človek odločil, da bi dramatiko 
začel brati. Če nimaš tega že 
v času formiranja identitete in 
izobraževanja nekje okrog sebe, se 
boš težko s tem seznanil kasneje. 
Tako da mislim, da bi bilo nujno 
v učni načrt v gimnazijah vpeljati 
precej več dramatike. Tako kot 
tudi film. Filma se tudi ne uči, pa 
bi se ga lahko, saj je vseeno zelo 
pomembna in velika umetnost, s 
katero nimaš stika, razen če se sam 
tega lotiš. Tudi sama nisem brala 
dram. Dramatika me ni zanimala 
do začetka prvega letnika faksa. 
Na dramaturgijo sem se prijavila 
iz želje po scenaristiki in sem 
šele kasneje padla v dramatiko. 
Ampak to je precej redko – da se 
nekdo kar z nule začne zanimati 
za dramatiko. Če pogledamo 
izdaje dramskih besedil, izhajajo 
zgolj zbirke na približno deset let, 
ostalo pa je v gledaliških listih, 
ki jih zaradi besedila samega 
nihče ne kupuje. Vzpostaviti bi se 
morala neka bralna kultura, kar 
je pa tudi načrt Vzkrika za naprej 
– spodbujati branje, ne samo 
uprizarjanje dramatike.

Gledališče se v zadnjih letih 
precej nagiba k uprizarjanju 
tekstov po motivih. Meniš, da 
bi bilo treba tekste kot take 
zaščititi?
Mislim, da se dramatiki med 
seboj precej razlikujejo. Nekateri 
napišejo besedilo in se z njim 
potem ne ukvarjajo več in ne 
čutijo potrebe, da bi pri procesu 
prisostvovali. Drugi pa že samo 
pisavo in material črpajo iz vaj z 
igralci, pogovora z režiserjem in 
že v procesu pisanja potrebujejo 
stik z igralci in odrom, z drugimi 

soustvarjalci. Sama se na primer 
nimam za dramatika, bolj se imam 
za gledališkega pisca. Sodobna 
dramatika se mi zdi tako široko 
polje, ki vkorporira toliko drugih 
formatov in medijev in žanrov, 
da ne vem, če je drama še dovolj 
eksakten termin. Sama vedno 
poskušam eksperimentirati s 
formo in tudi vpeljati vsebino, ki 
s formo komunicira, ni pa odvisna 
od nje.
Sama sem si pri bralnih 
uprizoritvah vedno izbrala 
režiserko, s katero bom delala. 
Ko je Nina Ramšak režirala moj 
tekst, sva ga popravljali skupaj 
oziroma sem ga popravljala 
po njenih napotkih in sva med 
pripravami tekst tudi izboljšali. 
Letos sem povabila Evo Kokalj, moj 
tekst je kompleksen v formi, saj 
je zasnovan kot časovni stroj, kjer 
bralec sam diktira potek zgodbe. 
Eva je tako našla gledališki jezik, ki 
je ustrezal formi mojega besedila, 
torej koncept s QR-kodami. Ko sva 
jezik imeli, sem ugotovila, kaj ne 
funkcionira znotraj koncepta in 
kaj bi se dalo izboljšati. Tako sva 
spet v dialogu izboljševali tekst 
in koncept, kar je vodilo h končni 
uprizoritvi. Kar hočem povedati, 
je torej, da kot pisec sama vidim 
neko plodnost in pomembnost 
v sodelovanju z nekom, ki bo to 
postavljal na oder, in ne vem, če bi 
temu rekla prilagajanje režiserju.
Mislim, da se dramska pisava 
ne sme prilagajati režiserju, 
mislim, da se mora prilagajati 
odru in gledalcu, to pa se začne, 
šele, ko ta dejanski stik z odrom 
in gledalcem ima. Mogoče se je 
kdaj tudi lažje znebiti polovice 
teksta in delati nekaj svojega. 
Zagotovo je en simptom za to, da 
le malo režiserjev zna režirati 
sodobne dramske tekste, ker 
nimajo niti na faksu te izkušnje 
(delaš Moliera, Shakespeara, 
Jovanoviča v najboljšem primeru), 
in če delaš klasike, sploh nimaš 
stika z režijo nečesa sodobnega. 
Ideja, da bi študenti režije režirali 
tekste študentov dramaturgije, je 

nepojmljiva. Dokler se ni zgodil 
Adept, niti bralnih uprizoritev ni 
bilo. Mislim, da se vse začne na 
ravni izobraževanja in vpeljevanja 
nekih stvari že v sam izobraževalni 
proces, kjer se na to navadiš, si 
v stiku s tem, poznaš, raziskuješ 
in potem to razvijaš. Če štiri leta 
režiraš klasike in potem v roke 
dobiš Simono Semenič – mislim, 
tudi meni bi bilo verjetno težko. Na 
koncu vedno pridemo do izobrazbe.

Kateri tokovi in avtorji so najbolj 
vplivali na oblikovanje tvojega 
avtorskega glasu? 
Najbolj so name vplivali filmi 
Charlieja Kaufmana, gotovo 
tudi belgijski dramatik Peter de 
Baiser, ko sem bila na njegovi 
predstavi pred petimi leti v 
Pragi. Tudi Woody Allen mi je 
izjemno zanimiv kot dramatik 
in režiser – metagledališki tekst, 
njegov stil predvsem – kot neko 
stičišče med dramskim pisanjem 
in scenaristiko. Če gledam nazaj, 
mislim, da so filmi name vplivali 
veliko bolj kot dramatika. Gotovo 
pa tudi Simonina pisava, ampak 
s tem sem se šele kasneje zares 
seznanila. Pa predvsem pravljice, 
Peter Pan in Alica v čudežni deželi, 
Mali princ, Jonatan Livingston 
Galeb in druge. Iz njih se največ 
naučiš o življenju.

Se ti zdi, da imamo v Sloveniji 
dovolj stika z mlado tujo 
produkcijo?
Ne vem. Preberem, če kaj dobim, 
ampak če nimaš insajderskih 
kanalov, mislim, da ne. S filmi 
je lažje, ker je dosti festivalov 
kratkega filma. S filmi je več 
stika, z dramatiko pa zelo malo. 
Mislim, da je največja ovira jezik. 
Dramatika ima zelo specifičen 
jezik in zahteva zelo specifičen 
prevod. Z jeziki bivše Juge ni 
problema, ker jih še znamo, 
mlajši ne vem, koliko, ampak če 
ne govoriš jezikov, se do tega zelo 
težko dokoplješ. Da bi se teksti 

let v gledališču zaton in da zdaj 
spet vznikajo neke alternativne 
opcije in nove discipline. V to 
imam veliko zaupanja in upanja in 
zato mislim, da prihodnost je. Zelo 
bo težka, naporna in zanjo se bo 
treba boriti. Izboriti si mogoče nov 
prostor, novo gledališče, tako da v 
tem smislu vidim prihodnost.
V razvoju pa definitivno ne, 
ker vidim, kako se hitro omejiš 
na lokalno sceno in začneš 
lokalno razmišljati, izgubiš stik z 
realnostjo, občostjo in samo zaradi 
tega se mi zdi nujno iti za nekaj 
časa tudi v tujino, da zadihaš 
drug zrak in doživiš neko drugo 
situacijo, ki je mogoče popolnoma 
enaka kot tu, samo jo boš videl z 
drugimi očmi. Poleg tega se mi zdi, 
da se dramatika spet usmerja v dve 
struji, ena je klasična, realistična, 
druga pa je zelo alternativna 
in se ukvarja bolj z zvočnostjo, 
virtualnostjo idr. mediji. Zdi se, da 
obstajata samo ti dve smeri. Zato je 
treba raziskati, kaj je zunaj, kaj še 
je. Tudi pri Vzkriku želimo graditi 
na mednarodnem povezovanju 
– torej s prevodi naših in tujih 
besedil, poskusiti se učiti od piscev 
iz tujine …

Bi kaj dodala za konec?
Če si lahko privoščim utopično 
misel. Želim si, da bi vzpostavili 
gledališče ali program znotraj 
njega, ki bi skrbel samo in 
izključno za sodobno slovensko 
dramatiko, kjer bi mladi in 
neuveljavljeni pisci sodelovali z 
uveljavljenimi dramatiki, kjer bi 
bil prostor in še posebej čas za 
napake, eksperimente in igranje. 
Da ni vse tako resno, da ni treba, 
da je vse popolno, ker ne bo konec 
sveta, če bo predstava slaba. Treba 
je poskušati in eksperimentirati, 
ker samo če bomo poskušali 
in eksperimentirali, se bo 
lahko zgodilo nekaj novega in 
drugačnega in izjemnega. Če bomo 
pa vse delali po nekih merilih, bo 
vse vedno v nekem povprečnem 
polju. To. 

gledališče že začelo obrabljati, 
gledališče se je premaknilo v 
performativno smer in mislim, 
da je ta moment vračanja v 
performativno vplival tudi na 
dramatiko. Ta prva osebnost in 
metagledališkost v smislu avtorja, 
ki je prisoten v gledališču, in v 
dramskem besedilu prihaja iz 
tega performativa. Zato ne vem, 
če je to še dramatika. Mislim, 
da je to bolj gledališko besedilo. 
Performativnost v smislu vstopa 
avtorja na oder, pri dramatiki pa 
vstopa v samo pisavo. Če gledaš 
Jaz žrtev ali pa Drugič, to so že 
performativna dramska besedila, 
ker imajo že zapisano neko 
telesnost ali pa živost in neko 
specifično osebo v samo pisavo. 
Mislim, da je to specifičen simptom 
oziroma razlog, zakaj se pojavlja 
in zakaj posegamo po tem; tudi jaz 
posegam po tem.

Kaj pa način same uprizoritve, ki 
je delovala celo kot instalacija/
internetni performans? Ali 
meniš, da je prihodnost 
gledališča v povezovanju 
medijev? 
Mislim, da se bo gledališče moralo 
začeti prilagajati vdorom medijev. 
Mislim, da bo nastala ena struja 
gledališča, ki se bo kategorično 
upirala tiraniji tehnologije, druga 
smer bo šla pa absolutno v to in 
na neki točki operirala samo še 
z neživimi materijami. To se mi 
zdi taka logična prihodnost. Moje 
besedilo ne potrebuje telesa, je 
živo v jeziku in kot individualna 
kolektivna predstavitev. 

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želela? Lahko 
vidiš v njem svojo prihodnost?
Zanesljivo je ne vidim v takšnem 
gledališču, kot je zdaj. Imam 
pa visoke upe in pričakovanja 
za mlado generacijo gledaliških 
režiserjev, dramaturgov in piscev. 
Zdi se mi, da je bil zadnjih deset 

prevajali, je pa »to next level«.

Tvoj zadnji tekst Vse se je začelo 
z golažem iz zajčkov, ki je bil 
bralno uprizorjen na Vzkriku, 
je napisan v formi, kot praviš, 
simultanega dialoga z avtorjem 
znotraj dramskega besedila. 
Govoriš o svojih izkušnjah, 
družini, predvsem pa o krivdi, 
ki je prisotna povsod … Misliš, 
da gledališče potrebuje več takih 
tekstov? Se ti zdi, da kakšnih 
tem in pristopov primanjkuje, 
da se o njih ne govori oziroma se 
govori premalo?
Mislim, da je moj pristop zelo 
pogost, v nekaterih primerih je 
zelo ploden, v drugih manj. Zdi se 
mi zanimiv in pomemben, in sicer 
zato, ker smo vseeno v 21. stoletju, 
govorimo o sodobnem gledališču in 
dramski avtor ni več to, kar je bil 
nekoč. Ni več genij, ki je sedel za 
mizo in sproduciral 40 briljantnih 
dram. Mislim, da je to danes 
aktivni gledališki ustvarjalec, ki 
pač spremlja gledališče, je prisoten 
v njem, ga soustvarja, in se mi zdi, 
da je to zelo naravno, da nekako 
vstopi tudi v pisavo. Moje načelo 
je, da se ne bom pretvarjala, da 
sem nekdo drug. Če pišem tekst 
in govorim iz neke svoje izkušnje, 
bom temu tudi rekla tako. Jaz to 
pišem, jaz sem avtor in zdi se 
mi, da neke prednosti tega so, da 
mogoče ljudi lahko bolj direktno 
nasloviš, se jim bolj približaš 
in tudi sebe kot avtorja odrineš 
iz neke pozicije vsevednega, 
vsemogočnega in se s tem, ko 
govoriš v prvi osebi, gledalcu 
približaš in se z njim narediš 
enakovrednega. Jaz tako pišem iz 
čisto naravne potrebe, to je moj 
način, hkrati pa se mi zdi, da za 
vsem, kar pišemo, stoji razmislek, 
za koga pišemo, komu govorimo. 
Sama si vedno predstavljam, da 
pripovedujem oziroma uprizarjam 
nekomu, in potem se to nekako 
prikrade v pisavo.
Seveda pa se je postdramsko 
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Luka 
Ipavec, 

sprašuje Jernej Potočan

Kot glasbenik si sodeloval v več 
predstavah. V Traču, Lizistrati, 
Ženskah na robu živčnega 
zloma ... Kako si pa začel z 
ustvarjanjem avtorske glasbe? 
Obiskoval sem Akademijo za 
glasbo, moj primarni instrument 
je trobenta. V prvem letniku 
sem začel igrati pri Magnificu 
in na fakulteti je to nekaterim 
profesorjem šlo v nos. Češ, da je 
akademija resna ustanova in da je 
glasba, ki ni klasična, manj vredna. 
Glasba je glasba. Ja, obstajajo 
zvrsti, ampak če nimaš priložnosti, 
ne veš, kaj vse obstaja. Ne gre za 
to, da bo zdaj vsak glasbenik delal 
svoje skladbe ali produkcijo, gre 
za neko analizo. Tako kot športnik, 
npr. nogometaš, posname tekmo, 
jo pogleda in se analizira. Tako bi 
se morali tudi glasbeniki snemati, 
da se slišiš, ko igraš. Ko igraš, 
imaš drugo percepcijo. To so vse 
spretnosti, ki ti koristijo. Ne vem 
pa, kako je zdaj, tako da ne bi 
rad preveč govoril na pamet. Od 
uvedbe bolonjskega sistema so 
spremembe, študentje se učijo o 
filmski glasbi, o jazzu ... Vendar kaj 
ti to pomaga, če pride do izvedbe 
enkrat na leto, ko imajo študentje 
nastop. Torej trobento sem igral 
ves čas, ko pa sem začel v prvem 
letniku akademije sodelovati z 
Magnificom, sem spoznal tudi 
njegovega brata Shatzija, ki zanj 
dela glasbeno produkcijo, in 
takrat sem se navdušil tudi za skladatelj za gledališče
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to. Takrat sem se prvič vprašal, 
zakaj pa ne bi tudi jaz snemal 
svoje glasbe, navsezadnje nismo 
več v sedemdesetih letih, da bi 
moral zakreditirati celo družino, 
da bi postavil glasbeni studio. 
Za 1500 evrov lahko že postaviš 
domači snemalni studio. Veliko 
sem se naučil od Shatzija, ko sem 
ga gledal pri delu. Danes pa je 
tako že vse na internetu. Kasneje 
sem sodeloval z Mojco Madon že 
v času njenega študija in kasneje 
v MGL pri predstavi Vrh ledene 
gore. Povabljen sem bil tudi k 
sodelovanju za film Mihe Likarja 
Spran in z Matevžem Jermanom 
pri filmu/predstavi What remains 
v Španskih borcih. Zdaj trenutno 
delam z Nino Ramšak. Včasih sem 
imel fokus povsem na trobenti, po 
tem pa sem začel skladati. Zastavil 
sem si namreč cilj, da bi igral 
pri Magnificu in v simfoničnem 
orkestru RTV, in v prvem letniku 
akademije sem pristal tu in tam. 
In takrat sem se vprašal, kaj zdaj. 
A bom do smrti preigraval pesmi 
stoletja preminulih skladateljev? 
Misel na to me je začela 
utesnjevati. Takrat sem začel 
razmišljati, da glasba res ni samo 
to. Sicer nikoli nisem skladal pesmi 
z namenom, da bi bile predvajane 
na radiu, temveč sem to počel 
predvsem zase. Ko pa sem prišel 
igrat za predstavo Ženske na robu 
živčnega zloma, sem videl, koliko 
prostora ima glasbenik znotraj 
predstave. Glasba za radio se 
namreč ustvarja bolj obrtniško, že z 
mislijo na uspeh. 
Ko sem se prvič spopadel z 
avtorsko glasbo za gledališče, sem 
bil seveda prestrašen, kljub temu 
pa zagnan. Vedno se lotevam tako, 
da govorim z režiserjem/režiserko. 
Ne preberem si teksta vnaprej, da 
si ne bi ustvaril neke svoje slike, 
temveč se prvič s tekstom srečam 
prav skozi pogovor. Že iz načina 
govora razberem, kaj režiserja 

zanima v tekstu, kako ga razume, 
kaj se mu zdi pomembno ... Potem 
sem lahko ob branju teksta bolj 
pozoren na te detajle nekje zadaj 
in stvari se lažje sestavijo. Sicer 
pa največ glasbe nastane, ko 
sem zunaj. Začnem si peti neko 
melodijo, ritem ... jo posnamem na 
telefon in kasneje razdelam. Vso 
glasbo pišem, snemam in miksam 
sam. Nima smisla, da bi najemal 
neke tonske mojstre v studiih, saj 
je zvok v studiu in v gledališki 
dvorani drugačen. Zato vedno 
miksam v dvorani, kjer se bo 
predstava igrala.
Sicer se nimam za skladatelja. 
Skladatelj je zame ta, ki napiše 
note, jih odda dirigentu, ta 
potem to prenese na orkester, 
skladatelj pove svoje komentarje 
in zgodba je zaključena. Z glasbo 
v gledališču ne smeš čakati, ker 
igralca zmoti, če glasbo vključiš 
v prizor šele, ko je ta igralsko že 
narejen. Režiser tebe danes ne 
pokliče kot skladatelja, temveč kot 
enakovrednega sodelavca, ki bo za 
potrebe projekta naredil glasbo. 

Kaj je osnovna naloga/vloga 
glasbe v gledališču?
Ne vem, če obstaja osnovna vloga 
glasbe. Odvisno je od funkcije 
glasbe znotraj uprizoritve. Glasba 
je lahko glavni pripovedovalec, 
lahko pa samo ustvarja atmosfero. 
Vedno je odvisno od konteksta. Pri 
Vrhu ledene gore, ki je dramska 
predstava, je bilo več komplikacij 
in glasba je na koncu zvenela 
veliko bolj ambientalno. Že sam 
tekst je bil zelo hiter in poln, zato 
ni bilo toliko prostora za glasbo. 

Po eni strani skladaš glasbo za 
gledališče in film (ter jo tudi 
izvajaš v živo), po drugi strani 
pa si tudi član več glasbenih 
zasedb. Kakšna je razlika 

pri ustvarjanju glasbe za 
gledališče in film v primerjavi z 
ustvarjanjem koncertne glasbe?
Včasih porabim pesmi, ki sem jih 
napisal že pred leti. Nedokončanih 
skic imam na stotine. Naredim 
nekakšen »day-sketch« in si 
mislim, to bom enkrat dokončal, in 
velikokrat jih nikoli ne dokončam. 
Potem pa se je zgodilo npr., da 
je prišla Mojca Madon k meni v 
studio in sva pregledovala moje 
»smeti«. In dve skladbe od šestih 
v predstavi sva dobila ravno iz 
teh opilkov. Potem seveda dobiš 
časovni okvir in pesem razdelaš, 
da je primerna za neki prizor, 
ampak na koncu gre zelo malo 
od teh skic v nič. V Celju z Nino 
Ramšak je enako. Imamo osem, 
devet skladb in med njimi se najde 
tudi ena, ki je stara nekaj let. 
Poleg predelave skic pa nekatere 
skladbe seveda nastajajo tudi prav 
po naročilu. Režiser pride do tebe 
in debatira, kaj potrebuje, in včasih 
so zahteve nenavadne. Imel sem 
že primere, ko mi je režiser rekel, 
tukaj bi imel vijolično glasbo. Ali 
pa glasbo, ki naredi »fhuuf«. Stvari 
so včasih precej nedorečene ... 
Velikokrat me pa tudi preseneti 
širina poznavanja glasbe pri 
ljudeh, s katerimi sodelujem, 
saj nekateri poznajo enkrat več 
glasbe kot jaz. In če ti režiser ne 
zna dopovedati, kaj želi od glasbe, 
je zelo hvaležno, če ti da neki 
zvočni primer, kakšno atmosfero 
išče. Vseeno pa mi je škoda, da ni 
večje povezave med akademijama 
za glasbo ter gledališče in film. 
Najbolj logično bi se mi zdelo, da 
študentje delajo s študenti. Ker bi 
bila to definitivno pomoč za naprej 
in bi širilo obzorja. Sicer pa pri 
ustvarjanju avtorske glasbe, ko 
zahteve režiserja niso tako jasne, 
ne izhajam iz dela drugih avtorjev. 
  Kakšno je tvoje stališče glede 
uporabe že ustvarjenih, znanih 
skladb drugih avtorjev?

glasbo, to pomeni, da potrebujem 
dunajski valček, kakšno teatralno 
glasbo ipd. ... Pa kaj je to teatralna 
glasba? A je to glasbena kulisa, 
je to nekakšen tepih? Velikrat 
se ukvarjamo tudi s tem, kam 
bomo umestili glasbo znotraj 
predstave, in največkrat pride med 
menjavo scene, ker je tam prazni 
tek. Glasba je lahko kot začimba. 
Seveda je odvisno od režijskega 
koncepta, kakšno vlogo bo imela, 
in samoumevno je, da bo imela 
glasba pri operi in mjuziklu večjo 
vlogo.
Moj pomislek, zakaj je glasba 
danes zapostavljena, je ta, da 
glasba v gledališču ni presenetila 
že dolgo časa. Zadnje čase se 
mi zdi, da prihaja do premikov, 
da si upajo režiserji vključevati 
elektroniko ... Da ljubezenska 
scena ne pomeni samoumevno 
akustične kitare. Glasba se še 
vedno razume kot zgolj podlaga, 
ki nekje zadaj dela atmosfero. Ja, 
okej, grozljivko lahko gledam z 
izklopljenim zvokom, pa me ne bo 
strah. Ampak zdi se mi, da si mladi 
režiserji danes upajo vzeti nekaj 
drugačnega. 

V zadnjih letih se je na 
gledališkem festivalu 
Borštnikovo srečanje večkrat 
podelilo nagrado za avtorsko 
glasbo. Kako gledaš na premik, 
da se začenja adekvatno 
ocenjevati tudi glasbo znotraj 
gledališke uprizoritve? Kaj za 
manj uveljavljenega glasbenega 
ustvarjalca pomeni tovrstna 
potrditev?
Tega je pri nas premalo. Že 
zaradi podaljševanja statusa 
samozaposlenega v kulturi, kar 
zahteva neke nagrade. Hvala bogu, 
da se tudi to začenja vrednotiti. 
Vsak segment predstave bi moral 
imeti možnost, da je nagrajen. 
 

sodelovanju projektno vabijo 
glasbenike oziroma glasbene 
skupine, da ustvarijo glasbo za 
predstavo. Kakšen je položaj 
glasbenika v gledališču pri nas?
Jaz tega ne delam za denar. Niti 
studia nimam za denar. Meni 
je trobenta glavni kruh, ostalo 
jemljem kot »konjiček«. Ne gledam 
na to, ali bom služil ali šel v minus. 
Za preživetje ne bi delal avtorske 
glasbe za gledališče. Ker ni dovolj, 
da znaš narediti skladbo in jo 
sproducirati, temveč moraš dobiti 
še posel. Pri nas pa imaš zgolj 
nekaj gledališč, ki si upajo iti v 
avtorsko produkcijo, kjer delajo 
večinoma isti ljudje, kar sicer 
razumem, ni pa dovolj prostora za 
mlade. 
Idealno sodelovanje bi se moralo 
začeti že na ministrstvu. Brez 
stotih razpisov in tako dalje. 
Režiser bi npr. vzel mene kot 
avtorja glasbe, jaz pa bi poiskal 
glasbenike, ki bi mi izvedli 
napisane parte. Jaz bi dobil plačan 
svoj vložek, od katerega mi ne bi 
bilo treba namenjati sredstev za 
nadaljnje plačilo glasbenikov, ki 
so mi parte posneli. V trenutnih 
razmerah pa se zgodi, da moram 
npr. kitaro posneti sam, pa v 
življenju nisem igral kitare, in 
potem vadim toliko časa, dokler se 
ne sliši v redu. 
 

O glasbi v gledališču se malokrat 
govori, mogoče celo najmanj. 
Kako razumeš pomanjkanje 
kritike glasbe v slovenskem 
gledališču? Zdi se, kot da kritiki 
in gledalci pogosto razumejo 
vlogo glasbe v operi in mjuziklu 
povsem drugače kot glasbo 
v uprizoritvi v dramskem 
gledališču.
Lahko, da se je glasba sama 
pripeljala do tega. Ko sem se 
spoznal s teatrom, sem imel 
predsodek, da ko gre za gledališko 

Zdi se mi škoda, ne razumem, zakaj 
se to počne, razen v primerih, 
ko ima neka skladba okoli sebe 
kontekst, ki ga novo napisana 
skladba, ki jo gledalci slišijo prvič, 
ne more vsebovati. Tudi ko je 
glasba zgolj v funkciji tega, da te 
pelje v neki čas, se mi zdi škoda, 
če je neavtorska. Saj lahko danes 
napišeš nov swing komad in pelješ 
gledalca v trideseta.  

Kakšno se ti torej zdi stanje 
glasbe v gledališču pri nas? 
Opažaš neke trende, vzorce ...?
Opažam predvsem, da novi premiki 
v glasbi niso všeč stari gardi 
igralcev. Način dela je danes bolj 
odprt, režiserji pustijo glasbenikom 
več prostora, starejši igralci pa se 
večkrat pritožijo, da niso vajeni 
tega principa. 
 

V Sloveniji ni izobraževanja za 
oblikovalce glasbe na področju 
uprizoritvenih umetnosti. 
Kako torej lahko začneš pot 
oblikovalca glasbe za gledališče?
Na Akademiji za glasbo se je 
vpeljal predmet filmska glasba. 
Ampak spet se vračamo k 
problemu povezovanja med 
akademijami. Kaj ti pomaga 
ustvarjanje filmske glasbe, če 
nimaš filma, za katerega bi to 
glasbo delal. 
Poleg tega pa film in gledališče 
nista enaka, filmsko glasbo 
delaš na sliko, skladba je lahko 
veliko bolj definirana, enako je s 
poudarki, ki jih lahko matematično 
spojiš; in film je vsakič enak, pri 
gledališču je težje, da boš vsakič 
zadel neke detajle v glasbi.  

Pri nas je razmeroma malo 
skladateljev za gledališče. V 
predstavah pogosto uporabljajo 
že napisano glasbo ali k 
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Sandi 
sprašuje Eva Kučera Šmon

 dramaturg in dramatik

Jesenik,
foto: Anja Kristl
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Kaj pomeni zate pojem 
dramaturgija in kako ti doživljaš 
(svojo) pozicijo dramaturga, 
sploh na neodvisni sceni? 
Absolutno gre za širok pojem. 
Dojemam ga kot nekaj zelo 
praktičnega, če gledam iz 
perspektive nekoga, ki deluje na 
neodvisni sceni. Vedno moraš 
biti pripravljen, da si že pri 
organizaciji predstave zraven, kot 
si prej videla, pa sem lahko tudi 
garderober, rekviziter in inšpicient. 
Skratka, dramaturg lahko v praksi 
prevzema veliko funkcij, ki so v 
institucijah ponavadi razdeljene 
med večje število sodelujočih pri 
projektu. V nekajletnih izkušnjah, 
ki jih že imam na svobodi, sem 
po eni strani mnogokrat slišal, da 
je dramaturg nujno potreben, po 
drugi strani pa spet pomislek, da 
njegovo delo sploh ni vidno. Zakaj 
bi nas torej imeli, zakaj bi nas 
najeli, če pa je naše delo nevidno? 
Zaradi tega nas vidijo kot strošek, 
kot nujno zlo, čeprav je jasno, da 
smo prisotni pri vsakem detajlu 
uprizoritve. Se mi pa vseeno zdi, da 
ta fantomski poklic počasi prihaja 
v ospredje, sploh ko s stališča 
gledalca začneš premišljevati o 
vseh niansah predstave. Meni, 
kot dramaturgu, je recimo vedno 
ljubo, ko nekaj novega odkrijem, 
ko raziskujemo tekst ali drugo 
uprizoritveno predlogo in potem 
ugotovim, da o nekem avtorju 
ali obdobju ne vem toliko, kot 
sem mislil. To je kot neko novo 
prebujenje, nova želja, ki te žene, 
in potem delaš s tekstom tri 
mesece in začne se ti dogajati, da 
se tvoje delo spoji z življenjem. 
Začneš si ponavljati fraze iz drame 
ali neke situacije, ki se pojavlja pri 
samem študiju. Mislim, da je to 
zelo dragocen del našega poklica. 
Vedno raziskuješ. Edina stvar, 
ki me skrbi, pa je, kako bodo šle 
stvari naprej, kako bo z našim 
obstojem, ki je na žalost povezan z 

ekonomskimi razmerami. Mislim, 
da se je pozicija dramaturga 
absolutno razširila, se pravi, da 
počasi prerašča zgolj funkcijo 
dramaturga in se povezuje s 
funkcijo producenta (če hočeš 
delati, si sproduciraj delo). Rekel 
bi, da »idealen« dramaturg, ki se 
torej ukvarja samo z dramaturgijo, 
obstaja samo v institucijah, 
ostali zunaj pa smo vsestranski 
performativni ustvarjalci. 

Kako gledaš na slovensko 
gledališko produkcijo? Se ti zdi 
sodobna oziroma v čem je njena 
sodobnost? 
Mislim, da obstajajo ustvarjalci, 
ki se borijo za sodobno slovensko 
gledališko produkcijo; to so 
predvsem mlajši ustvarjalci. Potem 
obstajajo tudi taki, ki se borijo 
za sodobno slovensko dramatiko. 
Zdi se mi, da smo že mnogokrat 
poskušali opozoriti nase s svojo 
produkcijo. Nevarno pa se mi 
zdi mišljenje, da so stvari, ki 
so narejene z manj finančnih 
sredstev, že kar označene za 
sodobne. Na koncu je mogoče res 
tako videti. Slovenska gledališka 
produkcija se po mojem mnenju 
prebuja, ampak počasi, premalo. 
Občutek imam, da pogosto zmanjka 
inovativnih pristopov, vse ostaja 
v nekem varnem, preverjenem 
tonu. Morda bi morali stvari začeti 
spreminjati pri sami infrastrukturi. 

Kaj pa se ti vendarle 
zdijo sodobni prijemi, če 
konkretiziraš? Vidiš kakšne 
estetske trende, estetske vzorce, 
ki se zadnje čase pogosto 
ponavljajo?
Vsekakor se mi zdijo zanimivi 
prijemi Eve Nine Lampič v Gleju, 
pa recimo GT22 v Mariboru, 
ki je dejansko neka alternativa 
instituciji. Zdi se mi, da ta 

alternativa počasi prihaja v 
ospredje kot sodoben princip 
gledališča. Izredno zanimivo in 
drago mi je sodelovanje z Jano 
Menger, ki svoje režijske prijeme 
izvaja na izjemno občutljiv način, 
saj se veliko posveča poslušanju 
sodelavcev in vedno poskuša voditi 
v tako smer, da bo igralcu izvajanje 
besede ali giba neizmerna zabava 
in ne bo predvidena gesta. V 
institucijah pa je po mojem mnenju 
bolj prisotno posnemanje oziroma 
referiranje na ostale ustvarjalce 
v gledališkem prostoru, pa ne 
samo na tiste znotraj našega 
prostora, pač pa tudi evropskega. 
Mogoče sem preveč zahteven in 
iščem neko estetiko presenečenja 
in vznemirjenja; to sem odkril 
recimo v Pandurjevem začetnem 
ustvarjanju gledališča podob.

Dotakniva se še področja 
sodobne slovenske dramatike, 
ki si ga omenjal že prej, 
pa tudi mlade sodobne 
slovenske dramatike. Tudi ti 
si se vzpostavljal kot mladi 
dramatik, lani smo lahko tvoj 
tekst poslušali v okviru Novih 
branj. Zanima me, kje vidiš 
mesto oziroma položaj sodobne 
slovenske dramatike? Se v tej 
smeri kaj premika? 
Premika se zagotovo, tudi zaradi 
tega, ker se o tem zelo veliko 
govori. Mislim, da ljudje počasi 
dojemajo, da je v delu dramatika 
ogromno truda in da se enako 
močno trudimo tudi mladi. Sicer 
se mi pa zdi, da je še vedno 
problem, kako to prenesti v prakso. 
Pišeš lahko sam, bereš lahko 
sam svoja dela. Ampak kako pa 
to reprezentirati in predstaviti? 
Hvala bogu se kdaj pa kdaj kdo 
zdrami, naredi kakšen festival, 
okrogle mize, da se lahko tudi 
tam pokažemo. No, in potem 
pridemo do drugega problema. 

Mlada dramatika postaja nekakšna 
festivalska atrakcija, neki obvezen 
dodatek. Absolutno se mi zdi, da bi 
bilo treba že na akademiji v času 
študija vzpodbujati povezovanje 
med režiserji in dramatiki. Da se 
recimo dela B-produkcije naših 
tekstov, namesto da se vrtimo 
okrog Shakespeara, Moliera, nekih 
sodobnih tekstov, ki so ponavadi 
nemški, celo norveški. Kar pa mi 
sami delamo, kar pišemo, pa vedno 
nekje ostane. Ostane z upanjem, da 
nas bo morda kdo kdaj odkril, da 
se bomo s kom povezali, recimo z 
režiserjem, ki nam bo dal milostno 
priložnost. Mislim, da imamo že mi 
sami problem v instituciji, se pravi 
med študijem na akademiji. Jaz 
sem se zato sam lotil uprizarjanja 
svoje magistrske naloge 
Interpretacija sanj Alexandra 
McQueera, ki sem jo po Ljubljani 
razvijal še v Zagrebu in potem se je 
z našo akademijo to zaključilo tako, 
da niso imeli sredstev. Nikjer ne 
piše, da bi dramaturgi morali imeti 
produkcije. In tako sem naslovil 
prošnjo na vse možne oddelke, a 
ostal vedno z istim odgovorom. Saj 
zdaj, ko razmišljam, so mi najbrž 
hoteli razjasniti, kaj dramaturg 
po njihovo je, sem pa zmeraj hotel 
gledati zunaj teh okvirjev. No, in 
tako sem vse skupaj sam vzel v 
roke in začel svojo produkcijsko in 
organizacijsko pot. 

In kako je na tej samostojni 
produkcijski poti? Zakaj si raje 
na svobodi kot v institucji? 
V tej svobodni smeri si bolj ali 
manj za vse sam odgovoren 
in posledično imaš veliko 
svobode. Tako da nekako veš, 
s čim razpolagaš. Pri projektih 
na svobodi pač veš, da bo vse 
intimno in minimalno. Po seriji 
monodram se sprašujem, ali naj 
ta honorar zdaj razdelim med 
dva igralca, da bo vsaj predstava 

z dvema igralcema. Je pa zato to 
delo ponavadi daljše, kot ga imamo 
porazdeljenega v institucijah. 
Projekt je razdeljen čez celo leto. 
Če sem rad v instituciji? Tam je 
nekako za vse poskrbljeno, to je 
tako, kot če greš na počitnice in je 
institucija hotel, neodvisna scena 
pa avanturistično popotovanje z 
nahrbtnikom in šotorom. Zaenkrat 
se ne počutim kot barbika, da bi 
mi tam v »visoki« hiši ugajalo, sem 
nekako medvedje narave.  
 

Kaj pa cilji za prihodnost? Na 
kakšen način bi se rad vzpostavil 
kot umetnik? Kot umetnik na 
svobodi ali zaposlen v instituciji? 
Kaj bi bila tvoja idealna pozicija? 
Glede na prejšnji odgovor lahko 
povem, da se ne bi branil, če bi bil 
lahko »barbi bear« dramaturg, to 
bi bila moja idealna pozicija. Tako 
me ne bi skrbelo, da bom brez 
dela in ali bom lahko na razprodaji 
kupil kak kos več. Vsekakor pa 
se sprašujem, kako dolgo bom še 
lahko zdržal v gledališču, kako 
dolgo bom še lahko državi v 
strošek, da se bom lahko ukvarjal 
z gledališčem. Upam, da bodo tisti, 
ki imajo moč, da nekaj storijo za 
mlade ustvarjalce, končno zavzeli 
položaje in ohranili dostojanstvo 
bodočih poklicnih ustvarjalcev. 
Tudi v kulturi je zaželen kulturni 
odnos.
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Eva Kaj danes pomeni biti igralec? 
Kako se mlad igralec uveljavi v 
našem gledališkem prostoru?
Vstop v svet gledališča se zdi 
s perspektive mladih igralcev 
precej zagaman. V času, ko 
sem bila na akademiji, se v 
gledaliških ansamblih praktično ni 
zaposlovalo. Zato mislim, da nihče 
iz naše generacije ni pričakoval 
takojšnjega angažmaja. Na srečo 
pa se je začel položaj izboljševati 
in imela sem srečo, da so me tako 
rekoč takoj po akademiji sprejeli v 
ansambel SNG Drama Ljubljana. 
Se pa sprašujem, kako skozi 
mesec pridejo mnogi moji vrstniki. 
Žalostno je to, da si, četudi dobiš 
angažma na kakšnem projektu, 
kot mlad igralec prepogosto 
mizerno plačan. Ker nikoli nisem 
pričakovala, da se bom znašla v 
katerem od ansamblov, me včasih 
misel na to nekoliko utesnjuje 
(delu na svobodi se ne reče tako 
brez razloga), v resnici pa se 
med samim delom nisem nikoli 
zares tako počutila, saj imam z 
vsemi projekti, v katerih sem bila 
zasedena, pozitivne izkušnje in 
sem zelo hvaležna za to, da sem 
ves čas aktivna, saj je vzdrževanje 
kondicije v igralskem poklicu 
zelo pomembno. V SNG Drama 
spoznavam delo predvsem v bolj 
klasičnem dramskem gledališču, 
kar mi zelo ustreza, imam pa 
manj izkušenj v eksperimentalnem 
gledališču, s čimer bi se tudi z 
veseljem spoznala. 
Pri predstavi Ali: Strah ti poje 
dušo, v produkciji SNG Drama, sem 
imela priložnost sodelovati z Mitjo 
Lovšetom, ki je sicer primarno 
dramatik. Na začetku procesa je 
bil pri predstavi asistent režije, a 
je po spletu okoliščin teden pred 
predstavo prišel tudi do vloge. 
Mislim, da celotni ekipi z vsako 
ponovitvijo prinaša veselje, saj nas 
s svojim entuziazmom opominja, 
kakšen lep poklic imamo, na 

kar včasih mogoče pozabimo. 
Absolutno nimam težav pri delu 
z naturščiki, daleč od tega, da 
bi se počutila ogroženo. Z veliko 
naturščiki sem sodelovala tudi na 
filmu. Mislim, da največjo razliko 
pri delu opazijo režiserji, saj 
morajo prilagajati svoje pristope.
Tudi sama sem na odru prvič 
stala kot naturščik. V srednji šoli 
sem kot statist nastopala v dveh 
predstavah v SMG. Obiskovala sem 
dramsko šolo Barice Blenkuš, tisti 
čas pa je Ivica Buljan za predstavo 
Mlado meso potreboval veliko 
število statistov in nekako je našel 
nas. Po nastopu v tej predstavi so 
me angažirali še za predstavo Hiša 
Marije pomočnice v režiji Silvana 
Omerzuja.V obeh primerih so me 
zelo lepo sprejeli. Odprl se mi je 
nov svet, za katerega pa sem že 
na začetku dobila občutek, da je 
precej zaprt. Če gledam nazaj, se 
mi zdi, da je po eni strani lažje 
biti amater, ker ko se enkrat z igro 
ukvarjaš »profesionalno«, s seboj 
nosiš breme vsega znanja, ki naj bi 
ga obvladal. Takrat se je igra zdela 
res kot igra, kar me v prihodnosti 
morda spet čaka, ko bom zrelejša 
igralka. 

Kako bi primerjala delo v 
gledališču z delom na filmu?
Ne samo da se zdi, da sta gledališka 
in filmska igra združeni, tako tudi 
je, saj je dela na filmu v našem 
prostoru žal veliko manj. Samo 
od igre na filmu se ne da živeti 
in dvomim, da kdo, ki ustvarja v 
našem okolju, razmišlja o tem, da 
bi bil profesionalno filmski igralec, 
saj je to že na akademiji precej 
ločeno. Je pa delo na filmu carsko. 
Sicer nimam veliko izkušenj s 
filmom, snemala sem Ne bom več 
luzerka in Dober tek, življenje! 
Obakrat sem imela veliko tremo, 
ker sem imela občutek, da ne znam 
igrati pred kamero, ker je tovrstnih 

sprašuje Jernej Potočan
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predmetov na akademiji premalo. 
Gre za popolnoma drugačno 
igro, pri kateri nimaš tako dobro 
ozaveščenega dramaturškega loka, 
prizore snemaš nelinearno, igra 
je bolj minimalistična ... Na odru 
imam veliko boljši občutek za 
prostor in celoto, na filmu te pa 
zmontirajo, kakor želijo. Ravno 
zaradi te drugačnosti pa lahko 
k igri pristopiš z nekih drugih 
aspektov. Gledališče nasploh je 
veliko bolj stilizirano, film pa je 
večinoma umeščen v trenutni 
čas. V teatru je manj priložnosti 
za lovljenje tega duha časa. 
Ne vem točno, zakaj, ampak 
pogosto se zdi, da to dimenzijo 
težje prenaša. Nižanje govora, 
popolna sproščenost, poskušanje 
poustvarjanja življenja v trenutni 
resničnosti brez specifičnega 
koncepta in dobrega razmisleka 
pogosto delujejo ravno nasprotno. 
Skratka, film je odlična izkušnja. 
Ne bi pa mogla delati samo filma, 
delo v gledališču mi je izjemno 
dragoceno. 

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, vseeno ne 
poučuje igre po eni točno 
določeni metodi. Kako bi opisala 
svojo igralsko metodo? Na čem 
temelji? Kako gradiš vlogo?
To, da se nobeni metodi ne sledi 
rigidno, se mi zdi dobro, ker 
vsakemu leži nekaj drugega in 
posledično študentom dopušča 
določeno mero svobode pri iskanju 
svoje poti. Je pa tudi akademija 
v veliki meri loterija, odvisno, 
kakšne mentorje in sošolce dobiš ... 
Ne znam pa oceniti, kakšen študij 
bi bil glede na to različnost najbolj 
optimalen. Tudi pozicija mentorja 
se mi zdi zelo zahtevna, ker v 
osnovi mentorji niso pedagogi 
gledališke igre in režije, temveč 
delajo v praksi in potem poučujejo 

na podlagi svojih izkušenj. To 
je ogromna odgovornost, saj 
našega načina dela ni mogoče 
jasno oceniti, mislim, da je pri 
tem potrebno veliko intuicije in 
dobrega uvida v svoje študente, s 
katerim lahko pristop prilagodiš 
posameznikom.
Sicer pa sama nimam neke 
začrtane poti, kako priti do vloge. 
Verjamem, da obstajajo igralci, ki 
prihajajo do svojih vlog vedno po 
podobni poti, in tudi lažje bi za 
druge ocenila, na kakšen način 
delajo, kakor zase. Ne vem. Delam 
precej intuitivno in najbrž se mi 
zato tudi večkrat zgodi, da se v 
situaciji, ko sem dva tedna pred 
premiero, vprašam, kaj je zdaj s 
to mojo vlogo. Takrat se ponavadi 
zatečem k nekakšnim osnovnim, 
»šolskim« orodjem, npr.: kdo sploh 
je ta lik, kaj hoče ... V veliki meri 
to še odkrivam, še vedno se imam 
za začetnico. Ne vem, zdi se mi, 
da vlogo, ki jo gradiš, nosiš v sebi 
ves čas in se ves čas po malem 
ukvarjaš z njo. In včasih je tudi 
strašno. Velikokrat me zanima 
tudi širši kontekst in ga dejansko 
preštudiram, ne jemljem pa tega 
kot pravilo.

Ena od zahtev, danes morda 
še bolj eksplicitna, je odrsko 
razgaljanje igralca. Ustvarjalci 
in gledalci se večkrat želimo 
voajeristično podati v igralsko 
intimo. Strogo ločuješ svojo 
identiteto od odrske? Je to sploh 
mogoče? Kakšen je tvoj pogled 
na privatizme, ki postajajo 
konstitutivni del sodobne igre?
Hm, s konkretno goloto v 
privatnem življenju nimam večjih 
težav, tako da težko na podlagi 
tega postavim ločnico med tem, 
kako se dojemam na odru in kako 
v zasebnem življenju. Seveda pa 
ne pristajam na razgaljanje, ki je 
samo sebi namen. 

Včasih se zalotim, da mi je na odru 
neprijetno početi stvari, za katerimi 
v privatnem življenju ne stojim, 
obenem pa se zavedam, da s tem 
hkrati hodim čez lastne omejitve 
in strahove, tako da se zgodi, da 
takšne preizkušnje jemljem tudi 
kot fetiš. Ker malo bi pa vsak bil 
Janša na odru. Izključno iz neke 
perverzije, ker te zanima, od kod 
stvari izvirajo, kakšni so določeni 
vzgibi za nekaj, kar se tebi osebno 
morda zdi povsem nedoumljivo. 
Imela sem obdobje, ko sem imela 
težave z agresijo na odru (torej, da 
je bil soigralec agresiven do mene), 
ker sem velikokrat refleksno 
odreagirala in sem se zavedla, da 
se igralsko nimam povsem pod 
nadzorom. To sem tudi že nekoliko 
rešila, ampak ne morem povsem z 
distanco odigrati tega, ker padem v 
privatnost, v čemer pa se na odru 
ne počutim dobro. Iz istega vzgiba 
imam odpor tudi, če se osebne 
travme igralcev uprizarjajo za 
neki večji efekt. Ko gledam takšne 
predstave, se vedno vprašam, če 
je bilo to sprovocirano na human 
način, velikokrat me to iritira, 
potem pa se sprašujem, ali je bil 
ravno to namen takšne prestave. 
Hkrati pa ne moreš nikoli reči, da 
na odru ti nisi ti. Vedno se boriš 
tudi z nekimi osebnimi stvarmi, 
vendar se mi zdi, da to ni isto 
kot direktno uprizarjanje lastnih 
travm. Ne vem, če je nujno, da 
abonenti gledajo takšne predstave. 
Ker publika deluje kot spužva, in 
če gre za neke zasebne stvari, je 
enako, kot če imaš ob sebi čustvene 
vampirje, ki te napolnijo s svojimi 
frustracijami, in potem ne veš 
točno, kaj bi počel z njimi. 

Ne zgodi se redko, da slišimo 
»igralska predstava« ali »vse so 
naredili igralci«. Kako gledaš na 
svoj položaj pri utelešanju ideje, 
ki stoji za celotnim procesom? 

ki mi ga omogoča slovensko 
gledališče, je pa tako. Če bi zdaj 
rekla samo, kako sem srečna, bi 
s tem povedala, da se mi zdi, da 
v naši stroki vse deluje tako, kot 
je treba. Pa je to daleč od resnice. 
Ja, pri delu res uživam in je to 
večinoma več vredno od vseh 
problemov, vendar je dejstvo, 
da v gledališču pri nas veliko 
stvari »ne štima« in da je pozicija 
mladih še vedno težavna. Sicer 
sem sama v položaju, da se ne 
smem pritoževati, kar je ogabno. 
Gre za to, da bi morala biti do 
neba hvaležna za vse, kar imam, 
po drugi strani pa se sprašujem, 
zakaj bi morala padati na kolena, 
zato ker sem npr. dobila vlogo v 
celovečercu ali igram v Drami. Saj 
sem se šolala za to. Saj sem zato 
tukaj. Vsi mi smo. In smo hkrati 
seveda tudi iskreno hvaležni za 
vse. Ampak mislim, da v tem 
ne smemo biti preveč pohlevni. 
Ljudje na tej točki rečejo, da 
sem imela srečo. Ne vem, sama 
sebe ne znam oceniti. Ne vem 
natančno, kaj bi še lahko naredila 
in kaj mi manjka. Čar in izziv 
gledališča in dela v njem je tudi 
v tem, da bi vedno lahko bilo 
boljše, in zelo pomembna stvar, 
ki se ji ne moreš izogniti v tem 
poklicu je, da si vedno odvisen od 
drugih. Od nekega »feedbacka«, 
od kritike drugih. Zaenkrat sem 
zelo zadovoljna, bi pa poskusila 
veliko stvari, mislim, da obstaja 
še ogromno neodkritega, in tega 
se veselim. Se mi pa zdi, da bo že 
prišlo ob svojem času, če bo.
 

dokler ne dobim občutka, da se 
moje delo razvrednoti ali se me kot 
igralko ponižuje. Problematično se 
mi zdi tudi vkalupljanje igralca v 
enake vloge, znotraj katerih se ne 
more razigrati.

Katere vsebine oziroma teme 
se ti zdi pomembno uprizarjati 
danes? Se ti zdi, da igraš ali 
na odru gledaš teme, ki te 
navdihujejo in ti omogočajo, da 
izražaš svoje mnenje?
Kot publika imam različne 
vloge. Težko mi je komentirati 
predstavo takoj po ogledu. S 
predstave ponavadi odidem z 
nekim vtisom, ki pa ga moram 
racionalizirati. Ampak ta prvi vtis 
je nekaj, premislek o predstavi 
pa nekaj drugega. So predstave, 
med katerimi se nimaš dobro ali 
trpiš, pa ostaneš tam, imaš pa 
predstave, pri katerih po desetih 
minutah veš, da bi lahko šel 
ven. Povsem intuitivno padam 
na predstave, ki se me čustveno 
dotaknejo. Tudi konceptualna 
utemeljitev mi je pomembna, a če 
že od prvega prizora vidim, kaj mi 
hoče predstava povedati, me takoj 
mine. Začutim upor. Zdi se mi, da 
predstave, ki imajo jasno in močno 
stališče, na žalost prepogosto na 
hitro zapadejo tudi v moraliziranje, 
po drugi strani pa so predstave, ki 
so tako dvoumne, da dajo publiki 
dvojne oči. Kljub temu pa so neki 
blazni koncepti zame preveč 
racionalni. Zdi se mi, da se lahko 
enak učinek doseže s povsem 
preprostimi, človeškimi vzgibi. Kar 
pa ne pomeni, da je to lahko doseči.

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želela? Lahko 
vidiš v njem svojo prihodnost?
Nikoli nisem imela potrebe, da 
bi šla v tujino. Glavni problem je 
seveda jezik. Kar se tiče razvoja, 

Kaj v tem procesu pričakuješ 
od svojih sodelavcev? Kako 
se dojemaš kot sodelavka v 
predstavi?
Kot sem povedala že prej, smo si 
igralci zelo različni, obenem pa 
smo vpeti v neprestano skupinsko 
delo. Vsak igralec bo seveda rekel, 
da raje sodeluje kot soavtor in 
da raje doprinaša ideje, kar je 
seveda res, potem pa se velikokrat 
izkaže, kako zamenljivi smo. 
Velikokrat se sprašujem, kje se 
igralsko delo začne in kje konča, 
ker se zdi, da vsa ta gledališka 
mašinerija nekoliko razvrednoti 
delo igralca, njegovo kreativno 
delo. Kljub vsemu pa se tudi v 
raznih množičnih prizorih, kjer 
nimaš neke velike vloge, lahko 
veliko naučiš, in tudi to ima velik 
čar. Ne morem verjeti, da bom 
to rekla, ampak sama nekako 
vedno najdem svoje mesto in 
uživam v vsakem projektu. Zelo 
redko si vnaprej postavljam neka 
pričakovanja, kako bi neki proces 
moral potekati, in zato tudi nimam 
težav z delom z različnimi ekipami. 
Je pa to verjetno drugače, ko si 
igralec z ogromno izkušnjami, ko 
imaš več kilometrine in izkušenj, 
ki jih znaš ovrednotiti za bolj in 
manj hvaležne. Povsem konkretno, 
sodelovanje s Purcaretejem je 
bilo zelo zanimivo, verjetno tudi 
z vidika, da sem bila precej nova 
v tem svetu in prvič na odru 
spoznala veliko soigralcev; morda 
bi, če bi imela več izkušenj, 
na tak proces gledala drugače. 
Super izušnja pa je bila tudi pri 
ustvarjanju predstave Grenki 
Sadeži pravice, ki jih je režiral 
Jan Krmelj. Bili smo zelo mlada 
ekipa in pri delu smo bili zares 
sproščeni. V tem konkretnem 
primeru je bilo veliko prostora 
za sokreiranje predstave tudi na 
vsebinski ravni, ne bi pa rekla, 
da bi vse vedno želela delati na 
ta način. Z ničimer nimam težav, 
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Brina Klampfer,

sprašuje Jaka Smerkolj Simoneti

foto: Tomo Novosel

dramaturginja in režiserka
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Tvoj študij se je začel na 
Filozofski fakulteti, šele kasneje 
si prišla na magistrski študij 
gledališke režije. Zakaj se 
danes usmerjati, ukvarjati z 
gledališčem?
Moja pot se je začela z gledališčem, 
ampak sem želela najprej pridobiti 
diplomo s širšega humanističnega 
področja. Vmes se je zgodil obrat v 
sistemu in možnosti zaporednega 
dodiplomskega študija ni bilo več. 
Želja ukvarjati se z gledališčem 
je pri meni prisotna že od nekdaj. 
Že na Filozofski fakulteti sem 
iskala možnosti za pridobivanje 
nekih izkušenj, ustanovili smo 
tudi dramsko pisanje z Vinkom 
Möderndorferjem, Drago Potočnjak 
in Borisom A. Novakom. Tam smo 
pisali besedila in jih preverjali 
na nekih približkih bralnih 
uprizoritev. Danes se mi zdi še 
najbolj pomembno ukvarjati 
se z gledališčem, saj gledališče 
spreminja posameznika, če že 
ne sveta. Če spreminja mene 
oziroma ekipo in ljudi, ki pridejo 
na predstavo, vidim v tem veliko 
odgovornost do sebe, družbe, 
sveta. Hkrati se mi zdi, da je v 
trenutnem svetu virtualnih vsebin 
ta živost, ki jo nosi gledališče, 
še posebej pomembna. Bistvena 
mi je tudi kritičnost, ki jo naj bi 
nosilo gledališče, seveda ne samo 
po sebi in seveda ne vsako. V 
vsem tem vidim moč ukvarjanja z 
gledališčem.
 

Tvoja začetna pozicija in velik 
del trenutnega ukvarjanja, 
saj si organizatorka delavnic 
dramskega pisanja in festivala 
Vzkrik, je dramatika. V 
gledališču se je skozi zgodovino 
neprestano dogaja neko 
izmenjavanje med besedo in 
podobo. Kako gledaš na to 
razmerje, kateri del te najbolj 
zanima?

V tem oziru mi je ogromno dala 
delavnica Via Negativa, kjer se 
mi je odprlo čisto novo področje 
vstopa v gledališče. Fenomenalna 
se mi zdi pozicija posameznika na 
odru, kjer lahko preveriš oziroma 
začutiš, kaj deluje, kaj ne in zakaj 
ne. Via Negativa se mi nasploh 
zdi prostor, ki očisti besede in se 
posveča telesu, akciji in vprašanju, 
kaj počnemo ter zakaj to počnemo. 
Ti dve osnovni vprašanji sta še 
kako pomembni tudi pri dramskem 
pisanju, ampak se mi zdi, da 
besede lahko ustvarijo balast, 
ki onemogoča doseganje srži. V 
tradiciji slovenskega gledališča, če 
se osredotočim na besedo oziroma 
samo na govor, imam občutek, da 
je gledališki govor specifičen, kar 
se mi ne zdi dobro. Gre za zelo 
umeten govor. Obstajajo principi, 
intonacije, pavze, ki so priučene 
in nikoli prevprašane. Prav 
nezanimivo je, da lik Shakespeara 
govori isto kot lik Becketta. Tu se 
mi zdi, da bi bilo treba narediti 
korak naprej. Osebno pa me najbolj 
zanima ravno spoj besede in fizisa 
oziroma vidnega. Vedno več je 
praks, ko se pisanje združuje in 
nastaja sočasno z režijo. Tudi sama 
preko delavnic dramskega pisanja 
Vzkrik raziskujem možnosti tega 
združevanja – kaj so te prakse 
in zakaj niso javno razprte. Ne 
obstajajo na primer delavnice 
koncipiranja dramskega besedila 
skupaj z igralci ali avtorsko ekipo.

Kako pa gledaš na dramatiko kot 
samostojno literarno prakso? 
Se ti zdi, da je ključ njenega 
obstoja v podrejanju novim 
produkcijskim praksam?
Mislim, da je to treba obravnavati 
ločeno. Osebno me zanima 
predvsem dramsko besedilo iz 
uprizoritve, ampak dramatika kot 
literatura mora obstajati in se mora 
gojiti. Hkrati pa se mi zdi, da to ni 

stvar posameznika ali njegovega 
okusa, temveč sistema, ki ga je 
treba zgraditi, da se dramatika 
ponovno uveljavi kot literatura, 
ker trenutno ni tako. Zadnje čase 
premlevam dejstvo, da ne poznam 
nobenega dramatika, ki ni bil 
uprizorjen. Ne še živečega, seveda. 
Ne poznam drame, ki bi prešla v 
kanon, ne da bi bila uprizorjena. 
Obstajajo izjeme, ampak praviloma 
je uprizoritev potrditev drame, 
še posebej ker bralne kulture 
dramatike v tem smislu ni.

V čem pa vidiš ključne probleme, 
zaradi katerih sodobna, 
predvsem slovenska dramatika 
ne vstopa v prostor uprizarjanja?
Dejstvo je, če pogledaš statistiko, 
da je tega vedno več, ampak 
vprašanje je, kaj sodi pod to; 
lahko so to avtorski projekti ali 
praizvedbe besedil, ki od izhodišča 
popolnoma odstopajo. Tu bi 
morali določiti modele dela, kjer 
se praizvedba besedila dogaja 
v sodelovanju z dramatikom, 
kjer režiser ne bi popolnoma 
predrugačil besedila. Taki 
modeli obstajajo v tujini. Ključni 
problem pa je, da ni prostora za 
napake, kar mladega dramatika 
popolnoma onemogoča. Tudi 
Vzkrik ni pravi prostor za to, saj 
se pojavlja vprašanje, kaj točno 
je ta delavnica. Gojenje piscev ali 
predstavljanje dobrih besedil. Ni ne 
eno ne drugo, saj se pridružujejo 
avtorji, ki se prijavijo večkrat in se 
želijo ukvarjati s tem, in avtorji, 
ki se prijavijo prvič in je prav, 
da imajo to priložnost. Trenutno 
se ukvarjamo ravno s tem, kako 
to razdelati. Prav tako razen 
dnevov nominirancev za Grumovo 
nagrado, ki so že tako izpostavljeni, 
ni revije dramskih besedil, v 
kateri bi se besedila predstavljala. 
Trenutna situacija je naravnana 
v to, da je možnost preboja le v 

tem, da ti uspe spisati perfektno 
besedilo, kar je seveda težko. 
Dogaja se tudi deprofesionalizacija 
poklica, saj se k pisanju vabi ljudi, 
ki v osnovi niso dramatiki.
Deluješ tudi kot dramaturginja 
v sodelovanju s Tinom 
Grabnarjem, študiraš pa 
gledališko režijo. Kako gledaš na 
odnose med temi pozicijami?
Od nekdaj mi je bilo jasno, da si 
želim režirati in imamo za sabo 
več režij kot dramaturgij. Režije 
so bile ustvarjene v ljubiteljskih 
vodah ali na off sceni. Povabilo 
za dramaturginjo se je zgodilo 
sponatno in zdelo se mi je, 
da lahko preko tega pridobim 
izkušnje, ki jih drugače, ker 
nisem bila na akademiji, ne bi 
mogla pridobiti. Sem na točki, ko 
sem absolutno preokupirana in 
se moram osredotočiti. Ne vem 
točno, kaj je moja prihodnost, če 
sploh je kaka prihodnost zame 
kot gledališko režiserko. Vendar 
želim skozi delo preizpraševati tudi 
pozicijo dramaturginje, saj se mi 
zdi, da to postaja poklic, ki vedno 
bolj aktivno vstopa v proces.

S katerimi vsebinami pa bi se 
želela kot režiserka ukvarjati?
Vsebin je veliko, vprašanje pa 
je, kje jih zagrabiti. V formi me 
zanima predvsem ozaveščanje 
dejstva, da je predstava dogodek, 
odnos med avditorijem in odrom. 
Tudi v primeru dramske zgodbe ali 
zgodb, ki bodo srž moje magistrske 
produkcije, se mi zdi bistveno 
vprašanje, kako misliti to onkraj 
četrte stene. Gledalec se zaveda, da 
ti na odru nisi ta človek in tega se 
je treba zavedati. Znotraj dramatike 
mi je fascinantna Simona Semenič, 
ki v besedilo vpleta izkušnjo 
uprizoritve. Sama vidim te stvari 
v uprizoritvi, zanima pa me, kako 
jih pretočiti v besedilo. Bistvena 
je iskrenost tega odnosa. Tako 

postopam tudi v vsebinah, kjer se 
mi zdi, da je bistveno ukvarjanje s 
tem, v čem se material dotika tebe, 
kaj lahko z njim narediš.
 

Kaj pa so vsebine in forme, 
ki jih pogrešaš, ko spremljaš 
gledališko produkcijo pri nas?
Predvsem več drznosti v 
institucijah. Vsaka ima svojo 
identiteto, ki bi jo bilo treba malo 
obrniti. To se mi zdi, da je bila 
odlika Lorencijevega Kralja Ubuja 
v SNG Drama Ljubljana. Tega bi si 
želela videti več.



8382

Žigan Krajnčan, 

sprašuje Jernej Potočan

foto: Borut Bučinel

V slovenskem prostoru je bila 
scena sodobnega plesa zelo živa 
v devetdesetih letih. Takrat so 
se uveljavila mnoga imena, o 
katerih govorimo še danes. Zdi 
se, da je nekaj let po razcvetu 
nastala praznina brez vidnejših 
imen. Zakaj se po tvojem mnenju 
jasno profilira tako malo mladih 
plesalcev in koreografov?
Glavni razlog je to, da gredo 
ljudje študirat v tujino in potem 
tam tudi ostanejo. Pri nas je, 
kar se plesa tiče, precej težko, 
čeprav se je nekaterim mlajšim 
ustvarjalcem uspelo uveljaviti, 
npr. Janu Rozmanu. Res pa je, 
da starejše generacije med sabo 
precej sodelujejo, redko pa k 
sodelovanju povabijo mlajše. 
Ni avdicij, razpisov, da bi mladi 
ustvarjalci lahko takoj po študiju 
pristopili k projektom. Po eni strani 
to razumem, saj je hvaležno delati 
z ljudmi, ki že imajo izkušnje in 
vedo, kaj delajo, po drugi strani pa 
prostora za razvoj najbolj manjka. 
Zato smo na primer pri ponovitvi 
predstave Chorus v Linhartovi 
dvorani tudi sami vključili več 
mladih plesalcev. Ko mladi enkrat 
doživijo izkušnjo odra, se nekaj 
spremeni; že kakšnih pet mladih 
plesalcev mi je reklo, da jim je 
ta izkušnja pomenila ogromno 
in da bi se s plesom ukvarjali 
profesionalno. Prepričan sem, da 
je bistvo tega miselnega preskoka 
nastopanje pred ljudmi, in te 
izkušnje veliko ljudi nima možnosti 
izkusiti. 

Kako se kot mlad plesalec 
uveljaviš? Kakšna je tvoja 
izkušnja?
Imel sem precej sreče. V okviru 
mednarodnega tekmovanja mladih 
plesnih ustvarjalcev Opus sem 
dobil finance za solo, ki je nazadnje 
postal duet Neimenovana v 
sodelovanju z Gašperjem Kunškom.  koreograf
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Potem sva šla samo še naprej. 
Na nekem nastopu sva spoznala 
producentko Natašo Zavolovšek, ki 
naju je povabila na plesni kamp na 
Kitajsko. Tam sva se z Natašo, ki 
je sicer tudi producentka Gregorja 
Luštka, spoprijateljila. V glavnem 
je za najin uspeh z Gašperjem 
odgovorna ravno ona. Druga 
stvar pa je izpostavljenost na 
mednarodnih festivalih, na primer 
na Airwavesu, kjer je v publiki 
ogromno producentov, in če si jim 
všeč, te povabijo k sodelovanju. 
Airwaves je evropska platforma, 
na katero izmed vseh prijavljenih 
izberejo 10–20 plesalcev, ki vsako 
leto nastopajo v nekem drugem 
kraju v Evropi. Tam se zgodi največ 
ponudb za turneje in gostovanja. 
Potem smo med drugim v Kinu 
Šiška prejeli tudi sklad Kulturnega 
evra in iz teh sredstev je nastala 
predstava Chorus. 
Skratka, gre za mreženje. Narediš 
predstavo doma, nato gostuješ v 
tujini na nekem festivalu in čakaš 
na klice za povabilo na turneje. 
Prve projekte delaš praviloma 
brez honorarjev. Sredstva, ki jih 
dobiš na razpisu, porabiš za najem 
dvorane, tehnične sodelavce, 
fotografa, in upaš, da boš naletel 
na dober odziv javnosti. Predstava 
Alien Express je imela ogromno 
ponovitev, približno 76, od tega pri 
nas manj kot 20. 

Ali z Gašperjem načrtujeta, 
da bosta ostala v Sloveniji ali 
razmišljata o tujini?
Za zdaj ostajava. Z Gašperjem sva 
namreč ravno odprla novo plesno 
šolo Scena. Je pa res, da ples pri 
nas ni tako obetaven, zgodi se 
največ do pet ponovitev predstave. 
Nihče ne gleda sodobnega plesa. 
Se pa zadnje čase vedno več dela 
na prevetritvi scene in iskanju 
publike, ki bi obiskovala tovrstne 
predstave.

Deluješ kot koreograf, plesalec, 
svetovalec za gib ter pedagog. 
Kako te to definira? Kako se 
vsako od področij, s katerimi 
se ukvarjaš, razlikuje zate kot 
ustvarjalca? 
Delam vse, kar pride. (smeh) V 
teatru je veliko odvisno od tega, 
kaj režiser hoče, in od tega, kako 
širok si kot sodelavec ter kako 
lahko te zahteve pokriješ. Gre za 
to, da mora v teatru gib učinkovati 
kot glasba v filmu, torej mora 
biti vrhunski, ampak najboljši je 
takrat, ko ga sploh ne dojemaš kot 
ločen element. To je zame gib v 
klasičnem teatru. Manj prostora je 
za improvizacijo, ker so bolj važni 
kompozicija, geste ter intence, 
zaradi katerih se samemu tekstu 
dodaja vsebino na gibalni ravni.
V primerjavi s tem so pri plesnih 
predstavah, ki se jih lotevam, 
interesi različni. Ni režiserja, ki 
bi imel neko vizijo. Kot primer, 
ko delam z Gašperjem, poskušava 
najti skupno polje interesa. Če 
delam sam, gre pa predvsem za 
neko nujnost, ki jo čutim v sebi, 
nujnost, da moram nekaj izraziti. 
K plesni koreografiji pristopam 
manj konceptualno. Najbolj me 
navdušujejo neki »one-time« 
trenutki. Prizori, ki se jih ne da 
ponoviti.

Tudi Alien Express, ki sta 
jo ustvarila v sodelovanju 
z Gašperjem Kunškom, je 
enkratna predstava. Koreografija 
v predstavi je namreč pretežno 
improvizirana. 
Z Gašperjem sva delala skupaj pri 
otroški predstavi Pošast pozaba 
in takat oba dojela, da igranje 
predstave s 60 ponovitvami, na 
katerih izvajaš eno in isto, kar ne 
dopušča prostora za kreativnost, ni 
umetnost, temveč delo. Umetnost 
je zame hipna. Zato sva začela 
delati novo predstavo, v kateri sva 

izhajala iz nekih občutij in slik ter 
to poskušala čim bolje tehnično 
manifestirati. Pri teh slikah in 
sanjarijah, ki jih ustvarjava, 
puščava filozofijo ob strani. Gre za 
občutja, ki jih poskušava praktično 
utelesiti. 

Sta imela postavljeno strukturo, 
znotraj katere sta improvizirala? 
S stališča gledalca je bilo namreč 
videti, kot da res velik del 
končnega izdelka prepuščata 
naključju. Tudi luč in glasba sta 
bila improvizirana. 
V predstavah me vedno zanima 
interakcija. Ne tako, da mučiš svojo 
publiko, temveč da jo pelješ s seboj. 
Zdi se mi, da gre za element, ki 
smo ga nekoliko pozabili. Publika 
večinoma zgolj sedi kot tretji 
opazovalci in gleda, kaj se dogaja 
na odru, kar je zame enako, kot da 
bi gledal televizijo. Ples v živo pa 
je lahko tako drugačen ravno zato, 
ker ti omogoči, da nekaj začutiš.
In zato iščeva neko spontanost, 
neke točke naključja. Z Gašperjem 
sva v predstavah vpeljevala že 
to, da so gledalci nastavili svojo 
glasbo. Prosila sva jih, naj se 
izogibajo preveč prepoznavnim 
skladbam, potem pa sva jim 
poskušala instinktivno slediti. Tu 
pride to tega »one-time« momenta, 
ko intuitivno loviš pesem in ti 
uspe predvideti neke preobrate, 
ritme ter vsebino besedila. Enkrat 
se mi je zgodilo, da sem na neko 
pesem Björk čutil, kot da poznam 
vsak verz vnaprej. Na koncu je 
bilo videti, kot da delam najbolj 
ilustrirani performans, v resnici pa 
pesmi sploh nisem poznal.
Znotraj vsake improvizacije 
pripravim/pripraviva kakšne 
trike. Improvizirano sekvenco 
torej pogosto zaključim z nekim 
vnaprej pripravljenem vrhuncem. 
In ta trik pripelje celo sekvenco v 
razvezaj, kot pri kakšni fugi. Ostalo 

(npr. kontrakcija mišic oziroma 
popping). V glavi imajo vse 
razdelano, v telesu pa primanjkljaj, 
zato se mi zdi, da je združitev 
raznovrstnih tehnik pomembna, in 
s tem se ukvarjamo.
Ko učim drugje, zaznavam še 
en problem. Vsi učenci so brez 
spoštovanja do plesa ali motivacije. 
Ne moreš učiti plesa, če plesalci 
niso entuziastični. To se mi zdi 
glavni problem pri veliko šolah, ki 
so že vzpostavljene. Nas zanima 
višji potencial plesa kot zgolj 
rekreativni. Tudi SVŠGL, ki sem 
ga obiskoval, se mi zdi super 
iniciativa, in bravo Maji Delak, 
da je ustanovila to smer, ampak 
ne moreš učiti 30 ljudi, če jih 70 
odstotkov že vnaprej ve, da tega 
ne bodo študirali. Jaz sem imel 
na tej šoli velik zagon, ampak 
potem te ti ljudje vlečejo nazaj, ker 
profesorji ne morejo iti naprej z 
vajami, zahtevnostjo. Ne govorim 
o elitizmu, da bi se izbiralo ljudi, 
ki bi bili tehnično zelo dovršeni, 
temveč ljudi, ki imajo željo in voljo 
in zagon. Na primer, na začetku 
septembra se je v našo šolo vpisalo 
veliko ljudi brez predznanja, a z 
velikim zagonom. In po pol leta 
so prišli do težko predstavljivega 
napredka.
Iščemo širino, ne tehnične 
dovršenosti na nekem zelo ozkem 
polju. Delamo na posamezniku, 
sestavili pa smo tudi projektno 
skupino in bomo začeli s 
produkcijami. 

neraziskanega. Gašper je bil 
na začetku prav uporniški do 
metodičnega dela. Jaz sem večkrat 
predlagal, da poskusiva metodo 
Steva Paxtona, pa to in ono, Gašper 
pa je pristal na to, da sva neke 
stvari preverila, ampak vedno 
je vztrajal na tem, da poskušava 
nekaj svojega.

Vzpostavljata svojo lastno 
metodo ali način dela povsem 
prilagajata iz projekta v projekt?
Zanimanje za to, da bi utemeljila 
lastno metodo, seveda obstaja, 
razmišljala sva celo, da bi naredila 
licenco prav za Alien Express … 
No, glede imena se še dogovarjava 
... Želiva vzpostaviti holistični ples. 
Veliko sem raziskoval in 
premetaval različne stile, ampak 
na koncu sem se izgubil in zdaj 
iz tega znanja izhajam na novo. 
Sicer pa se je večina principov, 
ki jih uporabljava, zgodila med 
predstavami pred publiko. V osnovi 
ne želiva izdelati sistema gibov, 
tehnike, temveč obratno, razbijati 
že vkoreninjene principe. Sam se 
veliko ukvarjam tudi s pozornostjo. 
To je pri plesu največja skrivnost. 
Koordinacija pozornosti.

V Ljubljani je več plesnih šol 
za sodobni ples. Že dlje obstaja 
plesni program na Srednji 
vzgojiteljski šoli, gimnaziji in 
umetniški gimnaziji Ljubljana, 
imamo tudi plesno akademijo 
Alma Mater Europaea, nedavno 
sta pa tudi ti in Gašper zagnala 
plesno šolo Scena. Zakaj sta 
čutila potrebo, da se odpre nova 
plesna šola? 
Cela iniciativa se je začela, ker 
se nam ni zdelo, da bi pri nas 
obstajala plesna šola, ki bi ples 
zajela holistično. Velikokrat 
vidim, da sodobnim plesalcem 
manjka veliko tehnike gibanja 

pa je improvizacija, ker sicer ne 
deluje. Poskušala sva delati že bolj 
natančno koreografirane predstave, 
a ne funkcionira.

Ali težnja po improvizaciji izhaja 
iz vajinega hip hop ozadja? 
Kateri so vajini vzori, kaj vaju 
navdihuje?
Na začetku je bil absolutno 
najbolj važen hip hop, ker daje 
občutek primarnega plesa, ampak 
hip hop je žal šprint na dvesto 
metrov. Imaš minuto časa, v kateri 
moraš opraviti svoje. Zato sva 
začutila težnjo, da ga preneseva v 
predstavo, kjer lahko koreografijo 
dramaturško bolje razdelaš. 
Je pa treba povedati, da se je hip 
hop zadnje čase izgubil. Ko rečeš 
hip hop, takoj pomisliš na trap, 
na dekleta, ki tresejo zadnjice. 
Potem pa pogledaš v zgodovino hip 
hopa in vidiš, da v bistvu tudi to, 
kar je na začetku delovalo, več ne 
funkcionira. Potem pa se poglobiš 
v neke šamanske plese iz kamene 
dobe. To mi je že bližje. Pravzaprav 
gre za nekakšen »freestyle«. »First 
you've got to be free of style.« In iz 
tega izhodišča lahko potem razviješ 
svoj stil.

Bi rekel, da je v slovenskem 
prostoru to neka nova struja ali 
izhajata iz česa?
Ne bi se povezoval z ničimer, kar 
je bilo v slovenskem prostoru 
pred nama. Vsaj zavestno ne. Na 
začetku sva izhajala iz nekih več 
tisoč let starih besedil. Hodila 
sva na Krvavec v neko kočo in se 
pogovarjala. Na podlagi tega sva 
izhajala iz lastnih občutij. 
Na trenutke sva blizu principu 
kontaktne improvizacije, a tudi 
ko uporabiš izraz kontaktna 
improvizacija, takoj pomisliš 
na Steva Paxtona. Vendar se mi 
zdi, da še vedno ostaja ogromno 
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sprašuje Varja Hrvatin

Rok 
 Kravanja,

igralec

foto: Ajda Tomazi 

Kaj pomeni danes, ko gledališče 
in film vse bolj iščeta pristnost 
ter posledično svoja vrata vedno 
bolj odpirata naturščikom, biti 
igralec?
Mislim, da je v današnjem 
času problem amaterizem v 
profesionalnem gledališču. Se mi 
zdi, da se zdaj na veliko dogaja, 
da se naturščikom daje prostor, 
recimo predstave z mladimi, 
starejšimi, ranljivimi skupinami ...
En velik val tega je vdrl v 
gledališče, in mislim, da je lahko 
velik problem, ko so pomešani 
naturščiki in profesionalci. Dobro 
je, da se ta prostor odpira, ampak 
je pa res, da je zdaj to postalo 
nekam popularno – zgolj kot neka 
fina ideja, ki jo režiser zasleduje, 
a s premalo pozornosti, kaj bo to 
prineslo nam, ki smo šolani in 
od umetnosti živimo. Ni problem 
samo za nas, ki delamo z njimi, 
ampak tudi za njih – kako vstopati 
v profesionalni gledališki prostor. 
Mislim, da je treba neko pozornost 
posvetiti temu odnosu in se o tem 
pogovarjati. Trenutno so stvari 
premalo ozaveščene, sprejeti je 
treba odločitve tudi glede tega. 
Začelo se je pojavljati tudi čedalje 
več ustvarjalcev, ki nimajo diplom, 
so sicer samozaposleni v kulturi, 
recimo kot igralci, pa bi na primer 
bili radi člani Združenja dramskih 
umetnikov. In se zdaj pojavlja 
vprašanje, ali oni so ali niso del 
tega.
Kar se pa filma tiče, se mi pa 
zdi, da je bil ta vedno bolj odprt 
za naturščike, da se jih je vedno 
veliko iskalo, ker je to lahko dobro 
za film. Ampak ne vem, zakaj 
imamo potem šolane igralce, če 
znajo biti naturščiki bolj pristni, ko 
igrajo na filmu? Tam se mi mogoče 
vseeno zdi manjši problem kot v 
gledališču, kjer smo večinoma vsi 
izobraženi na tem področju in je 
potem težje, če nimaš določenih 
znanj.
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Se ti zdi, da je to pogosteje pri 
performerjih kot pri dramskih 
ustvarjalcih?
Dobro je, če določeni ustvarjalci 
prihajajo iz različnih polj, na 
primer iz plesa pridejo na 
performans, pa potem performer 
kdaj postane dramski igralec, 
ampak nujno je, da gre za prehod, 
razvoj, neko delo. To so ponavadi 
ljudje, ki so izrazito delali na nekih 
specifičnih praksah, te razvili in 
nato šli naprej. Odlično, če ima 
nekdo razvoj, lok, kjer povezuje 
in uporablja različne prakse. Ko 
pa vidim, da nekdo prihaja napol, 
nekdo, ki ni zares šolan ali pa se 
ni razvijal v nečem dlje časa, pa 
bi kar naenkrat rad bil nekaj, se 
mi zdi pa zelo problematično. In 
tega je danes veliko. Ne dela se 
usluga ne njim ne nam. Mislim, da 
je treba pozornost nujno posvetiti 
tudi temu. 

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, vseeno ne 
poučuje igre po eni točno 
določeni metode. Kako bi opisal 
svojo igralsko metodo? Na čem 
temelji? Kako gradiš vlogo?
Nimam se za izrazito dramskega 
igralca, kljub temu da zelo rad 
delam v dramskem gledališču. 
Sam v dramsko klasičnem 
gledališču še nisem imel veliko 
priložnosti razvijati kakšen večji, 
zahtevnejši lik, da bi si lahko 
zgradil neko svojo igralsko metodo. 
Srečujem se s kombinacijami 
dramsko-performativnega ali pa 
izrazito performativnega. Na tem 
področju pa sem že izoblikoval 
svoj način, postopek dela, recimo, 
kako nabiram material in gradim 
vsebino. Po nekaj letih dela na 
svobodi imam počasi svoj način 
dela že oblikovan. Meni je šele 
prostor svobode dal možnost to 
razvijati, ker sem veliko tudi delal 
v takšnih projektih, kjer se je 

to zahtevalo. Na akademiji tega 
prostora nisem imel veliko. Sicer 
mentorja našega letnika nista bila 
nagnjenja k Stanislavskemu ali h 
kakšni drugi specifični metodi, 
zelo sta zagovarjala celostno 
delo, vseeno pa je bil fokus na 
dramskem gledališču. Razumljivo, 
saj smo se šolali za dramske 
igralce. Štiri leta si tako grajen in 
po akademiji potrebuješ kar nekaj 
časa, da vidiš, da obstaja še kaj 
drugega, in se naučiš tudi drugače 
delati. Vseeno pa je toliko stvari, 
ki jih lahko delaš po akademiji, 
ni tako, da bi si vsi želeli samo 
zaposlitve v instituciji, tako da 
mislim, da sem med študijem 
pogrešal tudi neke vrste širino, 
zato bi marsikateremu igralcu 
pomagalo, če bi se z drugačnimi 
oblikami dela seznanil že prej.

Izhajaš iz telesnosti, ki je že zelo 
prepoznavna in značilna zate. 
Bi zase rekel, da si bolj telesni 
igralec?
Predvsem se mi zdi, da nisem 
izrazito analitičen igralec 
oziroma nekdo, ki bi potreboval 
veliko različnih informacij, da 
lahko sploh začne delati. Sem 
bolj izkustveni tip – raje manj 
informacij oziroma neki okvir, 
potem pa se kar spustim, najrajši 
skozi telo, v raziskovanje.Material 
moram izkusiti in grem naknadno 
v analizo. Poskusim se spustiti v 
nekaj neznanega in se presenetiti, 
pa da vidimo, kaj se dogaja, in 
potem določim in izbiram, kaj 
funkcionira in kaj ne. Telo je res 
moje močno sredstvo, meni je to 
kar samoumevno, velikokrat na 
to pozabim, ampak ja, sem zelo 
telesen.

Ena od zahtev, danes morda 
še bolj eksplicitna, je odrsko 
razgaljanje igralca. Ustvarjalci 
in gledalci se večkrat želimo 

voajeristično podati v igralsko 
intimo. Strogo ločuješ svojo 
identiteto od odrske? Je to sploh 
mogoče? Kakšen je tvoj pogled 
na privatizme, ki postajajo 
konstitutivni del sodobne igre?
Zelo veliko uporabljam svoje 
osebne zadeve. A nikoli kot neko 
sredstvo, ki bi postalo kanal za 
terapijo, da bi se izpovedal … 
zmeraj mislim, da jih uporabljam, 
ker tako najlažje pridem do svoje 
resnice. Poskusim jih zapakirati 
kot najlepšo laž. Čeprav rad 
uporabljam svoje zgodbe, jih 
zmeraj obdelujem z neko distanco, 
dodajam veliko stvari, ki recimo 
sploh niso moje. Se mi pa to vseeno 
hkrati zdi pogoj, da razprem sebe, 
ko delam. To je v neki fazi nujno, 
čeprav je to zelo intimen del. 
Vendar mislim, da šele ko se človek 
res razgali, odvrže vse svoje maske 
in je najbolj šibek, postane s tem 
tudi najbolj močan. Če to delaš s 
pravo mero, kar se jaz trudim, je 
to lahko zelo osebno in iskreno, a 
hkrati lahko postane univerzalno. 
Učim se, kako ti privatizmi niso 
neozaveščeni, ampak jih poskušam 
zavestno uporabljati in v umetniško 
delo ustrezno umestiti. Velikokrat 
pa vidim, da to postane sredstvo 
»prepucavanja«, in ko gledam 
kakšnega ustvarjalca, ki to počne, 
mi ustvari nekakšen zid in se ne 
morem zares povezati, ker se vidi, 
da on zdaj ni tu z namenom, da bi 
nekaj sporočil, ampak da bi nekaj 
pri sebi izčistil.

Lahko morda na primeru 
svojega zadnjega performansa 
*arija*omagaj malo orišeš, 
kako prideš do tega prehoda 
in razmerja med osebnim, 
intimnim in pa občim, bolj 
globalnim?
Zame je impulz, neka ideja, ki jo 
dobim, bistvena. Neki osnovni 
drobci predstave so resnični, so 
sploh pogoj, da sem začel nabirati 

dramaturg, pisec teksta in režiser. 
Seveda mora biti v gledališkem 
listu to napisano, da se nas da v 
neki predalček, a smo ustvarjalci 
vsi. In to predvsem kot avtorji. Pa 
je bilo marsikdaj zaradi nejasne 
delitve dela zelo težko, a hkrati 
tudi zato super. Profesionalno in 
osebno lahko zelo rasteš. Vidim 
pa soigralce, ki jim takšen način 
dela manj ustreza in imajo težave 
s tem. Res je, režiser mora na 
neki točki sprejeti odločitve, 
saj zato je režiser, a je pred tem 
vseeno lahko veliko igralcev, ki 
predlagajo svoj material. Je pa tak 
način treba privzgojiti, razvijati 
tak način dela. Meni je bilo zelo 
všeč na naši akademiji prvo leto, 
ko sta naša mentorja želela, da 
vsi delajo vse. Da tudi dramaturgi 
nastopajo, igralci pišejo svoj tekst, 
sebe režirajo …  To se mi zdi dobra 
izkušnja in bi to kar podaljšal 
še za eno leto. Tak način dela 
imajo na določenih akademijah, 
recimo na Češkem. Meni bi to na 
akademiji zelo ustrezalo. Če bi 
bil mentor, bi delal na ta način. 
Ljudje pridejo na akademijo in 
želijo postati dramski igralci in 
mislijo, zdaj bomo pa delali lik in 
to enako počeli štiri leta. Kaj pa 
veš, mogoče boš pa potem postal 
performer, dramaturg, režiser ... 
nič ni zakoličeno. To, da se vloge 
pomešajo, da se študent nauči 
delati celostno in raziskovati 
različne oblike gledališča. Zakaj 
ne bi recimo šli enkrat delat 
happening na ulico? Imeli smo 
recimo osem produkcij v štirih letih 
in vse bolj ali manj po istem kopitu. 
Najbolj mi je bilo zanimivo, ko 
smo delali Ovidove Metamorfoze, 
in sicer brez besed, predstavo pa 
je režiral sošolec režiser Daniel 
Day Škufca na takratni Stari 
pošti Mladinskega gledališča. Ta 
izkušnja je bila enkratna in sem 
si jo iz časa akademije najbolj 
zapomnil. Sam sem imel takrat 
sicer že leto Vie Negative za sabo, 

krščansko vzgojo, ki pa v osnovi 
ni napačna, moja babica je bila 
recimo dobra oseba, institucija je 
nekaj povsem drugega kot vera. 
Tega ne morem kar dati stran. Ni 
vse slabo, kar je v cerkvi, je tudi 
nekaj lepega tam, pa sam nisem 
bogvekaj veren. Mislim, da cerkev 
naredi tudi veliko dobrih stvari, 
so pa tudi ekstremi kot pedofilija, 
na kar je treba opozarjati, a kaj ko 
ljudje potem posplošijo na vse. Res 
ne maram črno-belosti oziroma 
ali-ali, tega res ne prenesem.
 

Ne zgodi se redko, da slišimo 
termin »igralska predstava« 
ali »vse so naredili igralci«. 
Kako gledaš na svoj položaj pri 
utelešanju neke ideje, ki stoji za 
celotnim procesom? Kaj v tem 
procesu pričakuješ od svojih 
sodelavcev?
Včasih sem predvsem mislil, da 
mora priti režiser, povedati koncept 
in idejo, igralec dobi vlogo, potem 
pa gremo delat vsak svoj vrtiček. 
Ko pa sem dal ogromno avtorskih 
stvari in različnega dela skozi, 
so mi taki projekti, v katerih 
igralec lahko veliko prispeva, zelo 
dobrodošli. Mislim, da so izjemno 
dragoceni, ker funkcije niso jasno 
zakoličene. Če režiser zna odpreti 
tako vrsto sodelovanja, tudi če 
ne gre vse v redu, se mi zdi res 
super, da je nekdo spustil tako 
močno v proces igralce tudi kot 
snovalce idej in koncepta. To tako 
vidim zdaj, po nekaj letih prakse, 
in mi zelo ustreza. Zelo odvisno 
pa je tudi od odnosa. Veliko sem 
delal s Tjašo Črnigoj, ki dela na 
tak način, zelo veliko je izhajala 
iz igralcev, šele ko so oni prinesli 
svoje stvari, je začela snovati neke 
povezave. Gre za to, da skupaj 
delamo, predstava je od vseh, 
funkcije in hierarhija so tu zelo 
vprašljive. Za Tjašino magistrsko 
predstavo Satirikonijada je zelo 
težko na koncu reči, kdo je tu 

ta material. Vidim babičino 
kičasto porcelanasto Marijo pa 
mi postane interesantna; čutim, 
da se tam zadaj nekaj skriva in 
potem to začnem odkrivati. Neki 
občutek me vleče tja, vzamem, 
vem, da moram temu slediti, zato 
to izrabim in začnem izhajati iz 
sebe. V predstavi so neke osnovne 
točke resnične, je pa tudi ogromno 
zlaganega, recimo dejstvo je, da je 
bila moja babica zelo verna in da 
me je kdaj peljala v cerkev, ampak 
daleč od tega, da bi midva skupaj 
prižigala sveče, celo nasprotno, 
sploh jih nisva. Na delavnici 
Via Negative, kjer sem razvijal 
material, sem v enem prizoru 
hodil po kolenih z Marijo v roki, v 
nekem drugem pa prižigal sveče 
po celem odru. Oboje se mi je zdelo 
zanimivo, potem pa sem neki večer 
gledal film Tarkovskega in tam 
videl liturgično sceno z Marijo, 
vedel pa sem, da me je to od nekdaj 
zanimalo, ta občutek sakralnosti 
mi je bil zmeraj fascinanten. Pa 
sicer nikoli nisem bil pretirano 
nagnjen k cerkvi kot instituciji, 
ampak me včasih vseeno nekaj 
vleče tja, pa grem v cerkev pa 
posedim v tistem miru. Zdi se mi 
neka zanimiva dvojnost. Ker so 
vsi tako proti in ker bi tudi jaz kot 
umetnik in intelektualec moral 
biti proti, mi je ravno zaradi tega 
zanimivo in poslušam svoj občutek. 
To me je spravilo do tega, da sem 
šel globlje raziskovat. Zanimivo 
mi je ravno to, da sem gej in kot 
tak bi moral biti zelo proti Cerkvi, 
ker nas ta zavrača. Če si torej gej, 
ne hodi v cerkev. S to napetostjo 
sva se z Bojanom Jablanovcem, 
režiserjem in umetniškim vodjem 
Via Negative, veliko ukvarjala. 
Ta odnos ali-ali mi je šel vedno 
na živce. Kot da se zdi, da ne 
moreš biti oboje hkrati. Vedno 
moram nehati kaditi, če hočem 
zdravo živeti? Imaš ljudi, ki čutijo 
podobno, a si ne dovolijo. Jaz sem 
od babice dobil to prtljago, to 
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rekla Vesna Vuk Godina, s katerimi 
ne moremo nič. Močna tema je 
tudi spoznavanje partnerjev. To 
je danes velik izziv. Mladi imajo 
čedalje manj socialnih kompetenc, 
kako sploh pristopati k drugim. Če 
nimaš nekega virtualnega omrežja, 
je nemogoče koga spoznati. 
Bomo čez nekaj let tako kot na 
Japonskem, kjer plačujejo za to, da 
se gredo z nekom objemat? Meni se 
zdi to grozno pomembno.
Naraščanje prebivalstva je tudi 
pereča tema. Veliko držav si 
prizadeva za višjo rodnost, svet 
pa se utaplja v smeteh. Namesto 
tega bi se bilo treba učiti empatije, 
kako sprejeti tiste, ki prihajajo iz 
drugih okolij. Hkrati pa naj tisti, 
ki prihajajo, razumejo, da imamo 
tu svojo kulturo, ki jo morajo 
spoštovati. Tako pa vsak ostaja le 
v svojem svetu in povezava se ne 
zgodi. Vsem manjka neka empatija 
in to bi bilo treba naslavljati, ne pa 
kako nas bi moralo biti več. To je 
resen problem, pa se s tem nihče 
ne ukvarja.
Ko pa ustvarjam ali gledam 
ustvarjalce, me zelo zanimajo 
osebne zgodbe. Kako znam ali 
zna umetnik neko svojo zgodbo in 
problem izpostaviti in ga dvigniti 
na univerzalen nivo. To se mi zdi 
kvaliteta, če uspe.

A se ti recimo temo mladih zdi 
smiselno obravnavati prav skozi 
predstave, v katerih nastopajo 
in vsebinski material razvijajo 
mladi?
Ja, treba je narediti most. In to 
je težko. Če pride mlad človek to 
delat v profesionalno gledališče, 
je vprašanje, če zna take teme 
odpirati in se bo na odru lahko 
scela razgalil in s tem nagovarjal 
publiko. Lahko so tudi zelo 
ponesrečeni poskusi. To vidim 
bolj kot eksperiment, ki gre 
lahko direktno v tarčo, lahko pa 
popolnoma spolzi, če ekipa ne 

Vprašanje ponovnega vzpona 
radikalnih desničarskih strank 
je danes, leta 2019, očitno še 
vedno aktualno. Kar je z valom 
beguncev v Evropo prišlo ponovno 
na dan, so zelo zanimive stvari. 
To je velik problem za naš svet 
in se je očitno vedno vredno 
preizpraševati in spominjati. 
Celo v Evropskem parlamentu, 
ki je nastal ravno iz odgovora na 
stanje 20. stoletja, se pojavljajo 
take stvari. Zdi se absurdno, a 
očitno je vseeno nekje prisotno in 
čaka. Pa na Nizozemskem kot zelo 
odprti državi se stvari spreminjajo 
v čudno smer! Kot da se nam iz 
zgodovine ni uspelo dovolj naučiti, 
ni bilo dovolj grozot? Ti fašizmi pa 
se pojavljajo bizarno tudi v čisto 
vsakdanjem življenju, že kadilci 
smo recimo zelo izpostavljeni 
nekim čudnim tendencam in 
nekemu rigidnemu zatiranju.
Za slovenski prostor, kar se je 
odprlo že s filmom Ne bom več 
luzerka, se mi zdita močna tema 
stanovanjska problematika in 
zaposlovanje mladih. To, da mladi 
danes sploh ne morejo vzpostaviti 
nekega normalnega življenja, se mi 
zdi alarmantno. Primerjajmo samo 
trideset let nazaj, ko si kot mlad 
človek z diplomo takoj lahko imel 
delo, lahko si dobil stanovanje, 
zdravnika in vrtec. Več odpirati 
to temo, se mi zdi nujno, tudi v 
gledališču. Danes mladi velikokrat 
izhajajo iz vate, na katero so 
navajeni, pridejo pa v ta brutalni 
svet brez kompetenc, kako se z 
njim spopadati. Že svojo generacijo 
vidim, kako zelo se mora ukvarjati 
s problemom osamosvajanja. 
Na drugi strani pa čustveno 
izsiljevanje in navezanost staršev 
na otroke, da potem ti še težje 
odidejo in se osamosvojijo. To se 
nezdrave vezi, včasih so fantje šli 
v vojsko in so tam odrasli. Vojska 
je naredila prekinitev s primarno 
družino. Danes pa imamo ogromno 
nefunkcionalno odraslih, kot bi 

ampak je bilo to res čisto nekaj 
drugega kot vse do tedaj.

A se ti zdi, da bi bil princip 
laboratorija Via Negativa ploden 
na akademiji kot del učnega 
načrta, eden izmed načinov dela?
Težko rečem, poskusiti bi bilo 
treba. Pri Vii Negativi je kvaliteta 
to, da sta tako gledalec kot 
izvajalec enako pomembna. Zelo 
je pomembno, kako gledamo, 
beremo predstavo, kako jo 
razumemo, interpretiramo in 
artikuliramo. S tem imam sam 
še danes kdaj pa kdaj problem. 
Ubesediti nekaj, kar se ti dogaja, 
ko spremljaš stvari na odru. 
Čustva in misli ostanejo v nas, če 
jih ne poskušamo artikulirati in 
deliti. Ljudje smo tako narejeni, 
da se radi prepuščamo, stvari 
pokonzumiramo, potem pa gremo 
domov in ne reflektiramo radi. Tudi 
sam sem velikokrat tak. Pa tudi, da 
bi imeli naši študenti to možnost, 
da se lahko izražajo celostno, da 
prinesejo svoj material, kostum, 
sceno, »musko« … tako celostno 
ustvarjaš, ne le samo en lik. 
Kvaliteta Vie Negative je ravno 
njena odprtost; na akademiji sem 
dostikrat imel občutek, da, če 
si prišel tak, kot si, so te vedno 
poskušali razstaviti in spraviti na 
nulo, te nekako na novo ustvariti. 
Pri Vii Negativi pa ravno obratno: 
da je vse, kar že sam prinašaš s 
sabo, le kvaliteta, da delaš iz tega, 
kar že imaš, da ti ni treba pridobiti 
stvari. Ogromno človek že ima in 
se je tega treba samo spomniti.

Katere vsebine se ti zdi 
pomembno gledališčiti danes? 
Se ti zdi, da igraš ali na odru 
gledaš teme, ki te navdihujejo 
in ti omogočajo, da izražaš 
svoje mnenje? Kaj se ti zdijo 
pomembne vsebine danes v 
gledališču?

se tudi generirajo stereotipi, da 
smo ustvarjalci na svobodi tisti, 
ki nismo mogli priti v institucijo, 
da nam ni »uspelo«. Meni osebno 
je moja situacija v resnici sanjska 
služba, ker sam izbiram svojo pot, 
imam to možnost, da izbiram, kaj 
bom počel, sem kreator svoje poti. 
To je zame bistveno. Žal pa mi je, 
da nismo priznani, kot bi lahko bili, 
ter da smo potisnjeni na obrobje, 
ko pa bi si marsikdaj zaslužili 
center.  

Kako bi se to po tvoje dalo 
urediti in izboljšati?
Sigurno bi morali o tem več 
govoriti ustvarjalci sami in stvari 
izpostaviti. Že tale najin intervju 
je lahko pomemben. Predvsem 
za tiste, ki imajo vzvode moči 
in sprejemajo odločitve, zakone. 
Recimo naš predsednik vlade 
bi to lahko razumel. Take stvari 
je treba postaviti v ospredje in 
o tem govoriti, vztrajati na tem, 
da se premaknejo. Da se tudi 
politika začne ukvarjati s tem in 
prepoznavati problem. Mogoče bi 
morala obstajati neka skupina, ki 
bi znala približati institucionalno 
in neodvisno sceno. Nenazadnje 
smo vsi del iste družine, vsi 
izhajamo iz istega ozadja in skupne 
želje po ustvarjanju. Drug od 
drugega bi se lahko veliko naučili. 
To se mi zdi največja kvaliteta. 
Jaz bom na primer prišel delat v 
Dramo in seveda se bom največ 
lahko naučil od nekoga, ki že 
trideset let dela dramski teater, 
on pa se bo od mene lahko naučil, 
kako nabirati in razvijati svoj 
avtorski material. Igralci se težko 
razvijamo, če se ne povezujemo, 
izmenjujemo izkušenj in mnenj. 

z Ajdo Tomazin, v katerem imava 
delavnice s starejšimi. Hočem 
delati različne stvari, četudi jih ne 
obvladam tako zelo. Namenoma se 
spuščam v nevarne zadeve. Zanima 
me, kako delujem, ko nisem tako 
suveren v nečem novem. Rajši 
se predajam ne-varnim izzivom 
pa pri tem tudi »failam«, kot pa 
da hodim po ustaljenih tirnicah. 
Zato me verjetno klasična kariera 
igralca manj zanima. Ko pa sem 
postavljen pred nov izziv, preizkus, 
mi je odlično to delati in se vedno 
znova dokazovati. Seveda vedno 
nastopi nekakšen krč in ga je treba 
premagati. Zato pa je bistveno, 
da ne jemljem teatra zgolj za 
profesionalni razvoj, temveč tudi 
kot osebni, s kateri pridem tudi do 
drugačne rasti. Velikokrat slišim  
»ti si igralec, ziher uživaš na odru«. 
Je res, da velikokrat uživam, večino 
časa pa to spet ni tak užitek. Ko 
gledam nazaj, na prehojeno pot, pa 
je res užitek, ko vidiš, kako si skozi 
različne projekte in izzive osebno 
zrasel in se spremenil. Trenutno 
mi slovensko umetniško okolje to 
ponuja, delam veliko. Če bo šlo v 
tej smeri kot do sedaj in se mi bodo 
odpirale nove smeri in izzivi, bom 
to delal, sicer bom priložnosti iskal 
v drugih poklicih, nenazadnje sem 
diplomirani učitelj.
Slovensko gledališče pa ima svoje 
vzpone in padce, moj splošni 
občutek mi pravi, da je trenutno 
v padanju. Žal. Določene hiše so 
sicer našle svoje mesto, spet druge 
so se pobrale in gredo neko svojo 
pot, nekatere se pa ponavljajo in 
izgubljajo ali pa živijo na tem, kar 
mislijo, da so, v resnici pa so bile to 
nekoč. Velik problem slovenskega 
gledališkega prostora je tudi to, 
da smo neodvisni ustvarjalci 
dostikrat nevidni. Da nismo 
enakovredno zastopani v odnosu 
do institucionalnih ustvarjalcev, 
ki jih kritiki, mediji, selektorji 
itn. dosti bolj opazijo. Tu nastaja 
velika diskriminacija. Pogosto 

zna s tem delati. Včasih se mi zdi 
celo malo smešno – zdaj bomo pa 
skozi mlade to govorili – nisem 
prepričan … bolj vidim to kot del 
nekega študija. Zelo je pomembno, 
da tisti, ki proces vodi, pozna tako 
obliko dela, da zna vzpostaviti 
pravi odnos do dela. Je pa velik 
izziv, če lahko te vsebine spravi na 
višji nivo, da to pride do gledalca 
in komunikacija teče. Pri sebi 
vidim, da mi že komunikacija z 
očetom predstavlja velik izziv. 
Generacijsko spet nisva toliko 
narazen, a on je živel čisto drugo 
življenje, štirideset let je delal v 
javni upravi, jaz pa hodim vsak 
dan drugam delat in ne vem, ali 
bo plačilo prišlo ali ne. Oče mi 
velikokrat dobro svetuje, a vidim, 
da niti malo ne razume, kako je 
moje osamosvajanje popolnoma 
drugačno od njegovega.

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želel? Lahko 
vidiš v njem svojo prihodnost? 
Kakšna se ti zdi prihodnost 
slovenskega gledališča in ali 
vidiš sebe v njem?
Jaz grem eno svojo pot, ki si jo 
želim. Absolutno. Je pa vprašanje, 
do kam bo to šlo oziroma kdaj 
bom potreboval kaj več kot 
samo to. Na na neki točki se bo 
verjetno ustavilo, nekaj sem se 
tu naučil, nekih stvari pa tu ne 
morem več dobiti. Bom potem šel 
v institucijo, če me bojo hoteli, 
bom šel mentorirat? Sem tip 
igralca, ki si pogosto zastavlja taka 
vprašanja. Zdaj sem že pet, šest 
let na svobodi in že tu vidim, da se 
lahko začneš hitro ponavljati. In 
tega res ne maram. Do sedaj sem 
dobil priložnost delati različne 
stvari in so se mi vedno pojavili 
novi izzivi. Bil sem mentor v 
Glejevem ŠtudenTeatru, projekt 
Predstava pod drobnogledom v 
okviru SLOGI pa trenutno projekt 
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Krmelj, 
režiser

Jan Kaj te inspirira in po katerih 
kriterijih izbiraš tekste?
Največkrat me inspirirata 
filozofija in vizualna umetnost. 
Tam, kjer se prepleteta z mojim 
čisto iracionalnim zanimanjem. 
Razlogov ne znam vedno določiti, 
dotaknejo se nečesa v meni, za 
kar še ne vem, da je tam, nekaj 
v meni se odpre. Bolj kot sami 
gledališki teksti me v izvoru 
navdihujejo druge umetnosti. 
Pogosto je to glasba, prvi je bil 
Ryuichi Sakamoto, potem Arvo 
Pärt … od sodobne ambientalne, 
elektronske glasbe, od Basinskega 
do Bacha; Matejev pasijon je še 
vedno moj zvočni dom. Vizualna 
umetnost in glasba mi odpreta 
sveže razmišljanje o možnosti 
gledališča. Zelo pomembno mi je 
bilo odkritje sodelovanja Alva Nota 
in Sakamota. Pri albumu Vrioon 
sem odkril, kaj vse zmore in kako 
pomemben je zvok v gledališču 
in kako ni samoumevno, da je 
samo ambientalni dodatek, temveč 
osrednji akter. Vse to mi ustvari 
neko podobo, za katero potem 
poiščem tekst. Ker se v meni vedno 
najprej vzpostavijo odrske podobe, 
sem zelo zahteven pri izbiri že 
obstoječih tekstov. V osnovi me 
privlačijo taki s specifičnim 
imaginarijem in singularno 
ubeseditvijo. To ne pomeni, da se 
otepam klasikov, samo bolj izbirčen 
sem postal. 

Kako bi opisal svoj pristop, delo 
z igralci, vlogo režiserja?
Zelo je odvisno od narave projekta. 
Najraje zastavim neki kontekst, 
neki prostor, neki svet, v katerem 
lahko igralci čim bolj svobodno 
ustvarjajo. Pomembna se mi zdi 
igralska kreativnost, ki pa se lahko 
rodi samo, če ji daš jasen kontekst. 
Čim več svobode, tem bolje. 
Zelo nerad invazivno usmerjam 
igralce, najraje postavim tako 

jasen koncept ali odrski dogodek, 
da imajo potem znotraj njega 
popolno svobodo. Pri Utopii je 
bilo tako z Aljažem Jovanovićem 
in Polono Juh; nekako nam sploh 
ni bilo treba govoriti o tem, kako 
izpeljati stvari, vse se je zgodilo 
onkraj besed, ampak to je redkost. 
Takrat sem se lahko bolj ukvarjal 
s svetom predstave, onadva pa sta 
gradila svojo magijo znotraj njega. 
Druga plat, ki mi je enakovredno 
zanimiva, je v nedramskem 
gledališču, v performativnem, 
s čimer se bom v prihajajočem 
obdobju navsezadnje več ukvarjal. 
Zanima me izzivanje tega, kaj 
pomeni svoboda za performerja. 
Jedrska reakcija med človekom 
in prostorom, med človekom in 
anonimno tehnologijo, jedrska 
reakcija med človekom in jezikom. 
Trenutno se ukvarjam s projektom 
Triadni balet, pri katerem črpam 
pri relikvijah umetniške šole 
Bauhaus. Tukaj postavljam v 
ospredje nemoč človeka pred 
tehnologijo, abstrakcijo, nemoč 
pred scenografijo. To je intrigantna 
interakcija: da na neki način 
ujameš človeka, ga narediš 
nesvobodnega na odru. V tem 
berem napetosti sodobnega sveta, 
v kontrastu med mesenostjo 
naših teles in totalitarnostjo 
tehnološkega. Tega do zdaj nisem 
mogel razvijati, je pa to nekaj, kar 
me od nekdaj preganja.

Bi rekel, da se študijski proces 
nadaljuje tudi zunaj prostorov 
akademije? Kako bi opisal svoje 
prve tovrstne izkušnje?
Moj študijski proces je potekal 
predvsem zunaj akademije. Tam so 
stvari, ki so me zares izoblikovale. 
Na akademiji sem se absolutno 
naučil komunikacije z igralci, 
to zagotovo lahko rečem. To je 
mučen proces, skozi katerega pa 
je nujno iti. Drugače bi rekel, da 

je zame študijski proces potekal 
skoraj samo zunaj akademije, 
ob asistencah, od prve pri 
Pandurjevem Faustu do zadnje 
pri Castelluccijevi La vita nuova; 
ob pisanju, branju in predstavah 
Utopia, Grenki sadeži pravice, ob 
performansih z DivinaMimesis, 
Chorus z Žiganom in Gašperjem …
mnogo bolj sem rastel skozi to 
kot pa skozi akademijski proces. 
Tako da zame, bi rekel, ne samo 
da se nadaljuje zunaj, ampak tam 
proces dejansko je. Prve izkušnje 
zunaj akademije so bile izvrstne, 
neverjetno ogromno so mi dale. 
Pred Utopio sem zaključeval drugi 
letnik, bil sem v zelo temačnem 
obdobju. Potem pa smo šli s 
Faustom v Bogoto, tam se mi je 
nekaj odprlo, nepojasnljivo, potem 
sta sledili najprej proslava v Drami, 
skica za Utopio, takoj zatem pa 
predstava Utopia, Arheologija raja. 
Videl sem, kako lepo je delati v 
gledališču, kako lahko vse poteka 
brez pretiranih frustracij. Seveda 
so nujno prisotni kreativni izzivi, 
ni pa mučnih osebnih frustracij, ki 
so se na akademiji vedno dogajale. 
Ne vem, če bi brez te izkušnje v 
profesionalnem svetu v gledališču 
tako vztrajal. Ogromno sem se 
naučil. Skozi delo z igralci, kot sta 
Aljaž Jovanović in Polona Juh, sem 
dobil neko suverenost, ugotovil 
sem, da pravzaprav znam delati z 
igralci, prej sem vedno zelo dvomil. 
Na akademiji imamo vsi toliko 
negotovosti in zaradi tega pride 
do trkov – vsi se učimo in nihče 
ni zares prepričan vase. Potem pa 
delaš z nekom, ki mu je njegovo 
delo največji užitek in je zaradi 
izkušenj že tako suveren, da se 
ne vznemirja, če bo to, kar dela, 
dobro. Zaradi tega zaupanja sem 
lahko natančno razvijal to, kar 
hočem ustvariti, vedel sem, kaj 
hočem, da se zgodi na odru, in da 
to ni vizija, ki nikogar ne zanima.

sprašujeta Filip Mramor in Ivana Percan Kodarin
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Ukvarjaš se tudi z drugimi 
umetnostmi, s slikarstvom, 
poezijo ... Kako se prepletajo? 
Iščeš navdih za predstavo tudi v 
sliki, poeziji?
Inspiracija za predstavo pogosto 
izhaja iz neke slike ali pesmi, 
tekstovnega fragmenta, s tem se na 
neki način pojim. V Mariboru, kjer 
sem imel atelje, sem ugotovil, da 
ustvarjanje ni neko intelektualno 
opravilo, ampak zelo fizična 
stvar – nekaj, kar mora človek 
iz telesa prav iztisniti. To je bilo 
res intenzivno obdobje, delal sem 
slike velikih formatov, nič spal … 
Videl sem, kako čudovito garanje 
je, ko cel dan delaš z barvami in si 
na koncu ves umazan, dobesedno 
prepojen s terpentinom. Pisati sem 
začel že pred tem in najprej se je 
prepletlo to dvoje. Ampak prepletlo 
skozi razliko: eno je podoba, kjer 
ne potrebuješ nobene besede, 
drugo pa je beseda, ki rojeva 
stvari na drugi ravni. To mi je dalo 
močno izkušnjo, kako razmišljati 
o umetnosti, tam sem si ustvaril 
ključni referenčni prostor. Tudi ko 
opazujem, kakšna umetnost me 
pritegne, vidim, da se vedno poveže 
z zgodnjimi inspiracijami. Mogoče 
mi je dalo to okvir, v katerem 
iščem vire. Večina idej izhaja iz 
podob – zame je podoba ključna. 
Predsodek do podobe ali estetike 
v umetnosti se mi zdi zapuščina 
nekega drugega pogleda na svet. 
Menim, da moraš biti danes 
zaradi tako veliko podob še mnogo 
bolj selektiven in premišljen v 
tem, kakšno podobo konstruiraš, 
ampak na odru se podobi ne 
moreš izogniti; tudi če jo zanikaš, 
se konstituira v očesu občinstva. 
Podoba vpliva na človeka, tudi če 
to ni racionalen proces. Vedno je 
ključno, kakšne elemente izbiraš 
in kaj z njimi sporočaš. Kar pa ne 
pomeni, da mora biti samo lepo. 
Podoba je nekaj, kjer se stvari, ki 
jih drugače ne bi nikoli povezal, 

srečajo in trčijo, in to se mi zdi 
vredno obstoja. Oko je bojno polje 
nepobotljivih zahtev. Podoba je 
tam, kjer jezik umolkne. Ravno 
to pa je nekaj, kar me vedno 
bolj zanima – trenutek, ko jezik 
odpove. Danes nimamo preveč 
podob, ampak preveč jezika, preveč 
govorjenja, preveč razumskega in 
funkcionalnega. Digitalne podobe 
konstruira koda, torej jezik. 
Podobe so postale afirmativne in 
ne razdiralne. Gledališka podoba 
je zame osvoboditev od govorice 
in strojne funkcionalnosti, ne pa 
plašnica za oči.

Kakšen odnos imaš do 
racionalnega v gledališču? Do 
nekih vzpostavljenih logik … 
Imaš raje intuicijo?
Vse ideje se najprej pojavijo zelo 
iracionalno. Potem pa na neki 
točki, pred procesom za predstavo, 
postanem zelo racionalen, zelo 
strukturiram stvari, pogosto 
preveč. Med vajami pa stremim 
k temu, da se stvari odvijejo 
instinktivno. Oboje je nujno. Tudi 
instinkt ni iracionalna stvar, je 
le drug način delovanja vseh 
teh nevidnih procesov. Najraje 
to ozavestim pred vajami, jasno 
zastavim neko strukturo, da se v 
delu ne izgubim, potem pa je med 
procesom to treba odpreti, kolikor 
se le da. Ampak ja, prepletanje 
se mi zdi pomembno. Začetek 
procesa se mi vedno zdi kot skok 
v vodo – ne vem točno, kje sem in 
kaj se dogaja, tudi če imam prej 
vse dorečeno. Nujno je izhajati 
iz trdnega jedra ideje, h kateri se 
lahko vedno vračaš.

Si član in ustanovitelj skupine 
DivinaMimesis …
To je skupina, ki smo jo osnovali 
leta 2016 z ljudmi, ki so mi zelo 
blizu. Od njih trenutno sodelujem 

predvsem z Niko Erjavec in 
Gašperjem Torkarjem. Delamo 
na tem, da bi ustanovili zavod 
in poskusili sčasoma vzpostaviti 
svojo produkcijo, če bo to mogoče. 
Morda v roku desetih let, to je naša 
mala utopija. Vežejo nas skupne 
fascinacije, čeprav je vsak v svojem 
polju zelo specifičen, povezujemo 
se na preseku. Skupaj smo delali 
pri dveh performansih in Utopii. 
Zdaj spet pri Triadnem baletu, ki 
bo uprizorjen konec septembra.

Kako to, da ste čutili potrebo, da 
bi se povezali v kolektiv?
Predvsem zato, ker tega v naši 
generaciji ni. Že nam, ki se odlično 
razumemo, je težko vzpostaviti 
kontinuiteto skupnosti. Danes 
je skoraj nemogoče ustanavljati 
kolektive, to zdaj enostavno ni 
trend. Vsi imamo, z mano na 
čelu seveda, sebične interese 
v umetnosti, zelo težko je najti 
skupni imenovalec, ki bi združil 
več ljudi. Kaj šele, da bi se 
podpisovali z nekim skupnim 
imenom in ne s svojim. To 
so stvari, ki so v radikalnem 
nasprotju z današnjim časom. V 
naši generaciji in našem prostoru 
tovrstna skupina sploh ne obstaja; 
to je bil tudi razlog, da se mi je 
zdela ustanovitev pomembna. Zdi 
se mi nujno, drugače stvari kar 
izginejo, sploh v gledališču, ki je 
tako fiktivna in časovna umetnost. 
S časom stvari ni več, predstava se 
pozabi in tudi ljudje se zelo hitro 
razkropimo, začnemo sodelovati 
s kom drugim in izgubimo 
kontinuiteto ustvarjalne vizije. 
Zdelo se mi je zelo pomembno, 
da se nekaj fiksira, da poskusimo 
zavestno reči: »V kontekstu tega 
bomo delali to in to ...«

Se ti zdi, da bi bil to lahko 
duh časa, za katerega sta 

gesta oblikovanja življenjskega 
prostora za delavski razred. V 
predstavi nas zanima, kaj se 
zgodi, ko zares soočiš človeka s 
to abstrakcijo, kaj se zgodi, ko 
soočiš ogromen Malevičev črn 
kvadrat na odru s človekom brez 
nog, ki stoji pred njim, kot bi stal 
pred ikono … in kaj se rodi iz 
tega soočenja. Razmišljam tudi o 
mitološkem izvoru tehnologije. V 
mojem branju je prva tehnologija, 
ki jo človek ustvari, torej nekaj, 
kar je zunaj njega, že prvi odtis 
dlani na steni jame, ki rodi 
zgodovino reprezentacije. To je 
prvi »tehnološki« izum. Ali, recimo, 
jezik. Skozi celotno zgodovino 
reprezentacije pridemo do 
prostetike, ko človek s tehnologijo 
začne nadomeščati svoje telo. 
Kiborštvo je mitološka tradicija, 
ki ni le stvar sodobnosti. Zanima 
me, kakšne konsekvence prinaša 
spoj človeka in abstrakcije. Morda 
je spoj neizvedljiv, morda je to 
izvorna avtomobilska nesreča, 
zaradi katere smo nujno tragične 
živali. Kot postaviti na oder človeka 
brez nog in predstavo poimenovati 
balet. Predvsem mi je v gledališču 
blizu ritual počasnosti. Ne da 
se čas ustavi, ampak da zgradiš 
drugačno percepcijo časa. Kaj 
pomeni, da prihodnost traja 
večno? Nekaj, česar še nisem 
realiziral, pa si želim, je to, da 
se neka čisto druga dimenzija 
človeškega dogaja na odru pred 
tabo. Brez jezika, če se le da, brez 
besede, brez govorjene besede. V 
Triadnem baletu ne bo na odru nič 
izgovorjeno.

Bi lahko rekli, da v svojih 
predstavah želiš soočati gledalca 
s časom, mogoče s praznino?
Gledališče je lahko neki novi 
ritual, ki te posveti v tisto, kar 
je danes najmanj zaželeno, to 
pa je praznina, odsotnost. Ritual 
negibnosti, v katerem se kot 
gledalec naučiš vzdržati neko 
praznino, vzdržati to, da v življenju 
ne iščeš vseskozi smisla. Da se 
lahko prepustiš podobi ali situaciji, 
ki nima očitnega in racionalnega 
pomena, ampak vseeno komunicira 
s tabo, te uči novega jezika, 
tega, da nič ni samoumevno. 
Pomembno se mi zdi naučiti se 
vzdržati abstrakcijo. Kot vzdržati 
abstraktno sliko. Vemo, da to ni 
enostavno, niti sam Rothko tega 
ni vzdržal … V času anonimnosti 
tehnologije in brezbrižnosti sveta 
je to zelo pomembna lekcija, 
ki nam jo dajejo avantgarde in 
predvsem abstraktna umetnost. 
To je nekaj, kar bi tudi sam rad 
doživljal v gledališču. Predvsem 
se mi zdi pomembno, da se skozi 
oder soočaš z radikalno drugačnim 
svetom od svojega. Gledališče 
deaktivira realnost in jo odpre 
za nove pomene, nove uporabe. 
Zaradi tega mi je zelo zanimiva 
abstraktna podoba na odru, kar 
trenutno razvijam v kontekstu 
Triadnega baleta. Seveda ne 
pravim, da bi moralo biti gledališče 
samo takšno. Razmišljam, 
kako z minimalističnimi, 
abstraktnimi podobami in zvokom 
ustvariti telesno izkušnjo. Ni 
večje abstrakcije, kot je meso. 
Protagonist Triadnega baleta bo 
Simon Šerbinek, igralec, ki je 
izgubil noge. Gre za razmislek o 
interakciji med abstrakcijo, torej 
tehnologijo, in človekom. Bauhaus 
je soočil tehnologijo in umetnost, 
kar pa je kmalo postalo fetišizirano 
skozi dizajn z nepredstavljivo 
visokimi cenami, čeprav je bil 
prvotno mišljen kot politična 

značilna ustvarjalna stiska, ne 
prevzemanje odgovornosti? Zakaj 
ni kolektivov?
Enostavno: težko je delati kot 
kolektiv, predvsem iz produkcijskih 
razlogov. Tudi če imaš novo, svežo 
idejo, ni enostavno dobiti sredstev, 
sploh ko začenjaš. Na tej točki 
nam je že lažje, ker smo naredili 
že nekaj projektov in imamo 
reference, ampak v začetku je 
skoraj nemogoče, tudi finančno 
popolnoma obupno. Da bi se neki 
kolektiv podprlo, ni nekaj, kar bi 
danes takoj sprejeli … Zdi se mi, da 
tudi mediji ali pa kritična javnost 
zelo neradi nove stvari sprejmejo 
kot relevantne. To je moj občutek 
iz preteklih let. Da se pravzaprav 
vse malce meri glede na obstoječe. 
Nekaj drugačnega ni relevantno, 
»mladi so in še ne vedo povsem, 
kaj delajo«. Če pa pogledaš Belgijo 
ali Nizozemsko, ugotoviš, da 
to, čemur bi pri nas rekli off-
off-scena, nastaja v največjih 
produkcijskih hišah. To se mi 
zdi čudna diskrepanca, ki pa je 
seveda povezana tudi s tem, da je 
gledališče tako slabo financirano in 
je zelo odvisno od majhnega števila 
gledalcev. Vedno obstaja strah, da 
bi izgubili publiko.

Režiral si tudi plesno predstavo 
Chorus …
Pred tem sem z Žiganom 
Krajnčanom kot koreografom 
sodeloval že pri Utopii in Kralju 
Ojdipu. Z njim in Gašperjem 
Kunškom sem si zelo želel nekaj 
narediti, takrat sta šele začenjala 
ustvarjati stvari, ki so potem 
postale Alien Express. Dobil sem 
idejo za Chorus in ga prijavil na 
razpis Kulturni evro, ki smo ga 
tudi dobili. Od nekdaj in vedno 
bolj me zanima gledališče, ki se 
ukvarja z nebesednim, s telesom in 
podobo, v kateri se telo znajde. Z 
njima je izjemno sodelovati; Žigan 
je tudi del ekipe Triadnega baleta.



9796

Krnetić, 

sprašuje Tery Žeželj

 igralec

Benjamin
foto: Sandi Fišer

Kaj danes pomeni biti igralec?
Osebno doživljam to vprašanje 
kot ključno; v svoji magistrski 
nalogi [Mrtvo gledališče o.1: 
Emancipatorni potencial igre] 
sem se ukvarjal z omenjenim 
vprašanjem kot s sociološkim 
problemom; po raziskavi, ki sva 
jo v obliki dokumentarnega filma 
začela z Dominikom Mencejem, je 
vprašanje preraslo iz intimne sfere 
v analizo družbene simptomatike; 
to ni osebno vprašanje, to je 
vprašanje o družbeni kategoriji 
igre kot o funkciji sodobnega 
družbenopolitičnega sistema. Igra 
kot »neproduktivna« družbena 
funkcija se je v svojo sodobno 
obliko razvila skozi odvisnost od 
človekove produktivne aktivnosti; 
igra se je torej razvijala kot 
podrejena delu. V trenutku 
ko skupnost institucionalizira 
umetnost v polju ekonomije, se 
igra legitimno utemeljuje kot 
reprodukcija; če igro razumemo 
izključno kot postopek mimesisa, 
poustvarjanja, reprodukcije, 
je s tem podrejen njen ludični 
potencial, to kar igro določa kot 
nenadzorovano, svobodno, lucidno, 
izumljajoče. Igra kot reprodukcija 
(delovne sile ali vedenjskih 
vzorcev npr.) pa ni zgolj simptom v 
zgodovinskem razvoju kapitalizma, 
ampak je z njegovim zgodovinskim 
razvojem izenačena – razvoj 
prostočasne aktivnosti igre po 
industrijski revoluciji pomeni 
razvoj sodobnega kapitalizma. 
Pojavnost sodobne gledališke igre 
zaznamuje predvsem problem 
izjave, ki je blizu oziroma v 
direktnem vzročno-posledičnem 
odnosu s teatrološkim pojmom 
iluzije. Ker pač delo v sodobni 
gledališki instituciji pomeni 
produktivno naravnanost, iluzija 
deluje obenem kot estetska 
informacija in kot (igralski) 
produkt. S tem se izogibam 
vprašanju avtentičnosti in 

naslavljam vprašanje prezence, 
pomena in dogodka v sodobnem 
gledališkem prostoru. Slednje 
kot emancipatorne potenciale 
povezujem z igro kot z ludusom. 
Torej problem izjave, pomeni 
izjavo o ludusu, za razliko od 
prezence ludusa samega. Stvar 
je morda bolj enostavna, kot se 
sliši. Pred kratkim smo lahko 
gledali premiero predstave, ki za 
temo svoje obravnave imenuje 
pojem fašizma. V predstavi 
vidimo igralce, ki se (seveda z 
režiserjevimi besedami, katere je 
kot dramsko predlogo napisal za 
uprizoritev) izjavljajo o fašizmu z 
določenimi mimetičnimi postopki 
(z gestikulativnim pretiravanjem, 
ponazarjanjem in navideznimi 
izpovedmi) in s tem predvidevajo 
dogodek spoznanja o fašizmu 
(parafraziram, a nekaj podobnega 
imenujejo kot cilj svojega početja v 
predstavi). Torej predvidevajo svoje 
označevanje fašizma kot dogodek. 
Problem nastane, ko zaradi 
svojega igralskega pretiravanja 
in mimetične virtuoznosti (ki 
predstavlja njihov odnos do 
omenjene teme), oddaljujejo 
material obravnave od samega 
spoznanja. Njihova karikatura in 
oponašanje fašizma preprečujeta 
fašizmu, da bi postal viden, da bi 
se torej na odru lahko zgodil. Zgolj 
slednje, verjamem, lahko deluje 
pretresljivo, celo katarzično, in 
pomeni dogodek ravno iz razloga, 
ker nevidne mehanizme izpostavi 
kot vidne. V nasprotnem gre za 
reprodukcijo »problema«.
In s tem se vračamo k vprašanju, 
kaj danes pomeni biti igralec. 
Performativni obrat je na novo 
definiral ravno igro kot izjavo, 
saj naenkrat izjava v igri ni več 
konjuktivna, torej odvisna (od neke 
fiktivnosti, fantoma vloge [Diderot] 
npr.), temveč performativna, torej 
takšna, ki vzpostavlja resničnost.  
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A je v igri danes sploh lahko 
nekakšen emancipatorni 
potencial?
V Franciji se konec petdesetih 
let 20. stoletja oblikuje družbeno 
gibanje situacionizma, ki uveljavlja 
radikalno pretočnost politične 
misli in umetniškega delovanja. 
S postopki psihogeografije in 
preoznačevanja je situacionistom 
uspelo v javnih okoljih ustvariti 
situacije, ki so sprožale 
močne odzive udeleženih in 
problematizirale takratno 
družbeno ureditev. S kasnejšo 
infiltracijo v študentske odbore in 
s preusmerjanjem finačnih tokov 
v kulturno-gverilske akcije so 
neposredno vplivali na študentske 
proteste in delo sindikatov, 
kar je eventualno privedlo do 
ekonomskega predaha maja 1968. 
Obstajala je torej direktna povezava 
med umetniško-političnim 
delovanjem situacionistov in 
nekajdnevnim begom De Gaulla iz 
države; nenazadnje so bili grafiti, 
ki so jih študentje pisali po zidovih 
Pariza, v glavnem direktni citati 
iz Družbe spektakla, osrednjega 
teoretskega dela Guya Deborda, 
utemeljitelja situacionizma. 
Če bi radi spregovorili o 
emancipaciji, se moramo najprej 
vprašati, čemu se podrejamo. 
Skrajna perspektivistična točka 
emancipacije je, vsaj v nekem 
zgodovinskem trenutku, revolucija. 
Kako lahko govorimo o povezavi 
med revolucijo in umetniškim 
delovanjem igre, nas uči historični 
performans, ki sicer v lastni 
skrajni perspektivistični točki 
ni uspel.  Ustvarjalno-politični 
postopek oziroma sredstvo 
obeh zgodovinskih gibanj, tako 
situacionizma kot historičnega 
performansa, je igra in oba 
zgodovinska primera se v svojem 
delovanju antagonistično nanašata 
na komodificirane družbene 
odnose oziroma kapitalizem. 

In čeravno v nobenem od obeh 
primerov primarna, utopična 
emancipacija ni uspešna, 
posledično preoblikujeta 
estetsko in konceptualno polje 
teatrologije, spreminjata kategorijo 
umetnosti; priča smo torej 
nekakšni sekundarni, kategorični 
emancipaciji. 
V zgodovinskem pregledu teorij 
igre lahko opazujemo pojem 
ludusa kot funkcionalni nosilec 
emancipatornega potenciala igre 
(v nasprotju z mimesisom, ki 
predstavlja njen reproduktivni 
potencial), gre za dihotomijo, ki 
pomeni tudi ideološko razliko 
v teatrološkem diskurzu. Nekaj 
je v mimetičnosti in iluziji, v 
diskurzu, ki ga utemelji Diderot 
in ki v igri kulminira z razvojem 
filma, nekaj pa je v miselni veji, 
ki po Stanislavskem in Artaudu 
sledi na primer Meyerholdu in 
Grotowskemu v performativni 
obrat. 

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, vseeno ne 
poučuje igre po eni točno 
določeni metodi. Kako bi opisal 
svojo igralsko metodo? Na čem 
temelji?
Imel sem srečo, da sem na 
akademiji doživel katastrofalno 
kombinacijo mentorjev, saj 
sta bila oba v svoji obravnavi 
materiala skrajno liberalna. In to 
je grozno, ker kot študent plavaš 
v neobvladljivem kaosu možnosti, 
ampak s časom me je ta horizont 
začel zadevati kot darilo. Jožica 
se ni hotela pretirano pogovarjati 
o metodologiji igre, kar me je 
sililo v lastno iskanje vzvodov in 
postavitev pogojev vsakič znova. 
In to se sklada s ključno stvarjo, 
ki jo je ponavljal Jernej in ki se mi 
danes pogosto vrača, namreč to, 
da nisem igralec kar tako, vsak 

dan, na začetku procesa; svojo 
igralsko vlogo si moram skozi 
proces priboriti, skozi proces lahko 
šele postanem igralec. Spoštovanje 
se mi zdi v procesu ključno. 
Bojim se tega, da bi »razumel« in 
»vedel«. Da bi iznašel nekakšen 
nespremenljiv način dela. Seveda 
obstajajo orodja, s katerimi 
razpolagaš, ampak vsak proces je 
sebi lasten. Ne vem. Super mi je 
poznati ogromno različnih metod, 
različnih teorij, spoznavati različne 
načine razmišljanja o teatru pri 
sodelavcih, s katerimi soustvarjam. 
In zdi se mi pomembno, da se 
zavedam, kaj povzročam z nečim 
na odru, kako proizvajam pomen. 
Slednje se mi zdi pomembno za 
čas, v katerem delujem, ki pa 
je, zaenkrat še vedno, čas post-
faktičnosti. 

Kakšen je tvoj pogled na 
privatizme, ki postajajo 
konstitutivni del sodobne igre?
Zdi se mi, da je avtentičnost 
precenjena. To, da se leta 
2019 ukvarjamo z vprašanjem 
avtentičnosti na odru, se mi zdi 
absolutno digresivno. Privatizmi 
so lahko sicer neka strategija dela. 
Mene osebno to ne moti, vidim 
pa v tem stisko človeka, ki išče in 
mu drugi načini niso dostopni in 
obrambno reagira iz svoje cone 
udobja. In nekdo je lahko v tem 
zelo dober, kar je prav tako lahko 
pretresljivo.  

Kaj je zate idealen proces, ki ti 
omogoča, da se dobro počutiš 
in lahko ustvariš, kar ste si s 
soustvarjalci zadali?
Starejši kolega, filmski režiser, 
mi je nekoč rekel, da, ko na setu 
poteka vse idealno, podvomi v 
kvaliteto filma, ki nastaja. Ne vem, 
kaj naj bi pomenil idealen proces. 
Idealni so morda lahko pogoji v 

Gledališče ne more biti film. 
Čeravno je uprizoritveno sredstvo 
v obeh primerih igra, slednja 
nima pri obeh enake funkcije. 
Moč uprizoritve je ravno v tem, 
da ji komodifikacija predstavlja 
paradoks. Gledališče je medij 
živosti telesa. Potencial njegovega 
skupnostnega momenta je 
prisotnost živega telesa, prisotnost 
živih teles v istem času in v istem 
prostoru. Če se o tem potencialu 
ne razmišlja oziroma se tega 
potenciala ne izpolnjuje, lahko 
gledališče še vedno obstaja, ampak 
jaz ne morem obstajati v njem.

moramo morda le dnevno-trivialne 
peripetije, ki se sicer kažejo kot 
družbeni dogodki, vendar so 
prepogosto le spektakelska dejanja 
sil, ki narekujejo našo družbeno 
dramo.  

Zakaj mora gledališče danes 
obstajati? 
Gledališče se, po eni strani, 
preveč ukvarja s samim sabo, 
po drugi strani pa je neverjetno, 
koliko ignorance lahko kot medij 
prenese. Zdi se, da smo kot 
ustvarjalci in delavci obsedeni 
s pogoji dela, saj se o njih ves 
čas izjavljamo, a nam v samem 
procesu ne uspe preoblikovati 
struktur, s katerimi so ti pogoji 
začrtani. Igralski ansambli pri 
postavljanju pogojev dela nimajo 
besede. Igralski ansambli nimajo 
niti volilne moči. Vprašanje je, 
kako se lotiti kompleksne naloge 
prestrukturiranja in zakaj se je 
sploh lotiti. Na tej točki lahko 
prevzame veliko odgovornost ravno 
akademija, z vprašanjem kako 
vzgojiti ljudi, ki bi premišljali te 
samoumevnosti. 
Depresivna stanja, naraščajoče 
število samomorov in nepreseženo 
izkoriščanje trdih drog in 
alkohola v miljeju institucionalne 
uprizoritvene scene niso slučaj. 
Obožujem alkohol, da ne bo 
pomote, ampak omenjena 
simptomatika je povezana z 
ideologijo igre v enakem razmerju, 
kot sta z njo povezana naraščanje 
števila sezonskih premier in upad 
pri plačnih kompenzacijah za 
delo v gledališču. Igra, ki se kaže 
kot delo in je torej podrejena ter 
v svoji funkciji reproduktivna, je 
s tem (in to vemo) izpostavljena 
odtujitvi pri delu. To pomeni, da je 
igralec, ki razpolaga z intimnim, 
»identitetnim« materialom pri 
produkciji, kasneje od tega 
materiala odtujen kot od produkta. 

procesu; to, da vsi sodelavci težimo 
k enakovrednim odnosom in se 
z enako gorečo željo vpletamo 
v material. (smeh) Idealno je 
vsekakor, da sem dobro plačan za 
svoje delo. Ali pa je to v resnici 
osnovni pogoj, ki z idealom nima 
zveze.
 

Katere vsebine in teme se ti zdi, 
da je pomembno gledališčiti 
danes?
»Obravnava teme« lahko 
predstavlja v mediju gledališča 
spolzek teren. Zdrs v trivialnost 
in dnevno politiko ni zgolj 
digresivnost v diskurzu, 
pogostokrat pomeni digresivnost 
v gledališkem postopku. »Pereče 
teme« se velikokrat kažejo kot 
izgovor; izbira neke aktualne 
teme predstavlja nevarnost 
samoumevnosti; češ, to je to, 
svoje poslanstvo sem opravil že 
samo s tem, da sem o problemu 
spregovoril, ker je o tem 
nujno spregovoriti ... S tem se 
ponovno vračamo k izjavi kot 
uprizoritvenemu postopku, ki 
sam po sebi sicer ne privzema 
nikakršne kvalitativne oznake, 
problematična je samo njena 
samoumevnost. V času ko 
družbeno izjavljanje pomeni 
predvsem manipulacijo 
z informacijami, je ravno 
družbena moč gledališča 
kot manipulativnega medija 
potencirana. Racionalno 
naslavljanje določene tematike in 
moralna poza delujeta privlačno, 
zato marsikatera institucionalna 
predstava, ki navidez naslavlja 
najbolj socialno aktualne tematike, 
privleče najširše občinstvo. S tem 
lahko ponavadi bolj učinkovito 
analiziramo socialno in interesno 
strukturo publike kot sam problem, 
ki ga predstava naslavlja. Tema je 
lahko dobesedno karkoli. In vsaka 
je po svoje ontološka. Razkrinkati 
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dramaturginja
foto: Rok Nagode
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Začniva z najmanj prijetnim 
vprašanjem v čakanju 
zadovoljivega odgovora. Kaj je 
zate dramaturgija?
(smeh) Vprašanje sem pričakovala, 
čeprav nisem hotela razmišljati o 
tem, saj mi to po nekaj letih dela 
še vedno ni popolnoma jasno. Veš 
približno, kaj moraš delati, ampak 
mislim, da je dramaturgija poklic, 
ki ni v popolnosti ulovljiv in včasih 
tudi ne popolnoma zadovoljiv. Bilo 
je že veliko teorij, kaj naj bi bil, od 
tega, da je fantomski poklic, da je 
dramaturgija umetnost izginjanja. 
Meni najbližje je Mark Bly, ki 
je na vprašanje, kaj v predstavi 
je njegovo delo, odgovoril, da ne 
more točno povedati, kaj je kot 
dramaturg naredil, ampak če bi 
razrezali predstavo, bi krvavel on.

Ob generacijskih presekih, 
kakršnega predstavlja tokratni 
Adept, se zdijo pogosto v 
ospredju režiserji, saj trenutno 
predstavljajo ključne figure 
v gledališču. Kdo pa so zate 
najpomembnejši dramaturgi?
Absolutno je name najbolj vplivala 
Petra Pogorevc, ki mi je poleg 
priložnosti dala tudi znanje in 
veščine, ki jih na akademiji v 
sistemu mentorstva ne moreš 
pridobiti. Pri njej sem delala nekaj 
asistenc, pisala prve članke in 
zagotovo je človek, ki je najbolj 
vplival name. Eden pomembnejših 
dramaturgov, ki jih občudujem, 
je gotovo Milan Marković Matthis 
z zelo izrazito dramaturško 
poetiko, ki je najbolj prišla do 
izraza v njegovem sodelovanju 
s Sebastijanom Horvatom. Tudi 
denimo Eva Mahkovic, Marinka 
Poštrak, Diana Koloini in njeno 
obdobje sodelovanja z Ivico 
Buljanom, ko se mi je zelo v 
spomin vtisnilo tudi njegovo 
fizično gledališče.

Bi rekla, da je se je s prihodom 
mlajših generacij položaj 
dramaturga izboljšal?
Mlajši režiserji imajo popolnoma 
drugo percepcijo, dramaturg je 
vedno bolj pomemben, nekateri 
brez njega sploh ne morejo. 
Pustimo stalna in nestalna 
sodelovanja, akademija je z 
ustvarjanjem tesnega stika med 
oddelki – saj se vsi zavedamo, da 
smo v gledališču sodelavci tudi 
prijatelji –, ustvarila razmere za 
drugačno videnje dramaturga. 
Sama sem od prvega letnika delala 
z letnikom Horvata in Mucka.

Poleg sodelovanja z Mojco Madon 
si sodelovala tudi z drugimi 
režiserji. Kako gledaš na stalne 
sodelavske tandeme v primerjavi 
z menjavanjem ustvarjalnih 
kolektivov?
Ne bi se mogla odločiti samo za 
eno, saj je lepo peljati in razvijati 
odnos, hkrati pa je tudi zanimivo 
spoznavati nove sodelavce. V 
projektih s stalnimi sodelavci si 
dovoliš več, manj časa porabiš 
v iskanju rešitev, saj spoznaš 
režijsko poetiko, razumeš, kaj ji 
ustreza. Navsezadnje se moraš 
do določene mere prilagajati 
režiserju. Je pa tudi lepo biti 
vržen v vodo, tudi tam se razvija 
neka nova kreativnost, čeprav 
drugačna, morda bolj pazljiva. 
Sama sem vedno za preizkušanje 
novih stvari. Judovski pes, pri 
katerem sem Yonatana Esterkina 
videla prvič v življenju, je bil zelo 
zanimiva izkušnja, saj niti malo 
nisem vedela, kaj pričakovati. 
Zanimivo je bilo tudi sodelovanje z 
Alenom Jelenom, še v času študija, 
ko je določene moje predloge 
iskreno zavrnil, saj niso sovpadali 
z njegovo estetiko. Temu sem se 
prilagodila in padla v njegovo 
estetiko, iz katere je zrasla meni 
zelo ljuba predstava.

Glede na okoliščine procesa se 
razlikuje tudi samovrednotenje. 
Se ti zdi, da lahko ob nastanku 
predstave vrednotiš svoje delo?
Na dan premiere zagotovo ne, z 
neke distance pa lahko vidiš svoj 
prispevek. Mogoče se kdaj preceniš 
in kdaj podceniš. Do neke mere si 
lahko objektiven, ampak predstava 
je tvoja, odvisna le od tega, kako 
jo čutiš. Vedno je prisoten neki 
notranji občutek, ki pa se razvije 
šele, ko adrenalin poneha. Vsaj pri 
meni je tako.

Kako gledaš na oznako »mladi 
ustvarjalci«? Se ti zdi, da nas 
kaj združuje v umetnosti, ki jo 
ustvarjamo?
Sama se počutim zelo stara. (smeh) 
Kot dramaturginja nisem nikoli 
doživela, da bi bila moja starost 
šibkost, da bi zaradi tega v čem 
veljala manj. Res pa je, da pri 
določenih vsebinah, izkušnjah 
enostavno moraš zaupati tistim, 
ki so jih že doživeli. Zdi se mi, 
da mlado generacijo združuje 
družbenopolitični angažma pa 
tudi ambicioznost pri delu. Morda 
se bo ustvaril novi val, a ga ne bi 
opredelila s starostjo. Vsebinsko 
smo zelo raznoliki, tudi pri sebi to 
opažam. Ko gledam besedila, ne 
morem reči, da bi najraje delala 
antiko ali da bi me neizmerno 
privlačil španski barok, kar me 
ne, da smo si na jasnem. Obstajajo 
različne teme, ki se nam zdijo 
pomembne. Trenutno se največ 
ukvarjam s tem, kaj pomeni biti 
ženska. Ženska je lahko vse, 
samo ženska ne sme biti. Toliko 
različnih stvari te zanima, ker 
je toliko različnih problemov. 
Disperzija ponuja nekakšno 
drugo perspektivo, pogled na 
svet, ugotoviš, da ga ne boš 
mogel popraviti, globalizacija pa 
onemogoča, da bi se osredotočil na 
eno samo težavo.

Omenila si besedila, ki bi se ti 
jih zdelo zanimivo uprizarjati. Se 
ti zdi, da se gledališče trenutno 
nagiba v smer besedila ali 
podobe?
Bolj gre v smer podobe, bi rekla. 
Nismo izgubili spoštovanja do 
besedila, ampak postal je ena 
od podlag, iz katere lahko nekaj 
narediš. Na akademiji smo recimo 
naredili predstavo, za katero smo 
si za osnovo vzeli Simfonijo št. 6 
Dmitrija Šostakoviča.

Trenutno tudi pripravljaš 
dramatizacijo za projekt, ki 
ga v MGL pripravljata z Mojco 
Madon. Kakšna je bila ta 
izkušnja pisanja?
Prvič sem tako pisala in izkušnja 
je bila vsekakor zanimiva, na 
trenutke osamljena, vendar sem se 
neizmerno zabavala. Velik problem 
pa je bil odstranjevanje stvari, ki 
so se mi v izvirnem romanu zdele 
krasne. Škoda mi je bilo izgubljati 
pomene. Zdi se mi, da je to tudi 
moja največja šibkost, ko delam kot 
dramaturginja, saj bi želela govoriti 
o desetih stvareh hkrati, saj se teh 
deset stvari med seboj povezuje. 
Vendar moram v predstavah 
izolirati jasno misel. Absolutno se 
veselim stika besedila z igralci, ki 
bo omogočil, da po potrebi tekst 
spreminjam, preurejam. Za to 
izkušnjo sem zelo hvaležna tako 
Barbari, ki je predlog sprejela, kot 
Mojci, ki si to želi delati enako 
močno kot jaz. 

S teboj bi želel spregovoriti 
tudi o gledališkem žanru, saj 
se mi je iz izkušnje asistenta 
dramaturgije zdelo, da ti je 
žanrsko gledališče še posebej 
zanimivo. Meniš, da danes še 
obstaja zanimanje za klasične 
žanre?
Mislim, da gre bolj za mešanje 

žanrov. Lep primer tega je Nina 
Rajić Kranjac. Zdi se mi, da je 
podobno kot pri razpršenosti 
vsebin, škoda bi se bilo osredotočiti 
samo na en žanr, z več žanri pride 
do večpomenskih predstav, ki 
govorijo o različnih prolematikah. 
Rekla bi, da kot generacija 
enostavno nismo osredotočeni 
samo na eno stvar. Žanri so krasna 
reč, ampak morda so nam te 
oblike že preveč poznane in zato 
dolgočasne.

Za zaključek še morda malenkost 
melodramatično vprašanje. Ali 
vidiš v slovenskem gledališču 
svojo prihodnost?
Kot svobodni dramaturg si v 
Ljubljani zelo težko ustvariš 
eksistenco, čeprav mi dela ne 
manjka in dobivam vedno nove 
priložnosti. Zdi se mi, da se moram 
odpreti še drugim stvarem. Sicer ti, 
če delaš še kaj drugega, lahko kdo 
očita, da nisi popolnoma predan 
delu, a po drugi strani z vpetostjo 
v gledališki svet, poleg recimo še 
podiplomskega študija biologije, 
dobiš povsem specifičen pogled. 
Rada prebiram zelo različne stvari 
od anatomije telesa do Alberta 
Einsteina in zgodovine ciganov. 
Vse to so stvari, ki te bogatijo 
kot dramaturga in ustvarjalca. 
Prihodnost pa je seveda odvisna 
tudi od tega, koliko lahko delaš, 
tri projekte hkrati je recimo težko 
peljati. Poleg tega si ne želim delati 
nečesa, kar me ne zanima, do česar 
ne čutim nobenega intimnega 
problema. Velikokrat slišiš, da če 
ti ni zanimivo, si naredi, da ti bo. 
Sama tega ne znam. Seveda sem 
zagreta za vsak projekt, prazen 
list papirja, ampak bi si želela, 
da bi obstajal gledališki prostor, 
v katerem bi manj skrbeli za 
produkcijsko plat stvari. Prostor, 
kjer bi se lahko eksperimentiralo. 
Ideje imaš, ponujaš jih, nato pa si 

prepuščen ljudem, ki jih sprejmejo 
ali ne. In s tem v glavnem niti ne 
mislim samo na umetniške vodje 
in direktorje, temveč tudi na 
režiserje. Čeprav je pa tudi res, da 
čisto vsaka ideja ni dobra ideja. 
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Se ti zdi, da obstaja vez 
med pripadniki nastajajoče 
mlade generacije gledaliških 
ustvarjalcev? Kakšne so razmere 
»na trgu«?
Zdi se mi, da gre za obetavno 
generacijo: Nina Rajić Kranjac, 
Maša Pelko, Dorian Šilec Petek … 
V svetovih, ki jih želijo predstaviti, 
predočiti, ustvarjati, je v marsikom 
velik potencial. Občutek imam, 
da smo na neki dobri točki 
začetka novega ustvarjanja. Smo 
na menjavi generacij, vmes je 
bila kriza, vzpostavljena imena 
so delala, kdor pa je bil nov, pa 
ne zares, ker ni bilo denarja. Ni 
se zaposlovalo novih igralcev, 
starejši pa so bili premladi, da 
bi se upokojili. Srečen »tajming« 
smo ujeli, da smo na prelomu, ko 
se dogaja to, da bomo verjetno 
lahko vsi zaposleni. To ti prinese 
neko varnost, v kateri lahko zares 
ustvarjaš. Ne verjamem v to, da 
mora umetnik trpeti. Ko sem bil 
v prvem letniku, sem si mislil, da 
bom imel težave z nezaposljivostjo, 
generacije pred nami po akademiji 
niso delale, mogoče projekt na 
leto, jaz pa sem v četrtem letniku 
imel štiri zunanje projekte. Mi 
smo začeli študirati, ko se je kriza 
nekako že končevala, odraščali smo 
s krizo in smo zato bolje prilagojeni 
razmišljanju, kako si vzeti in najti 
prostor. 

Kolikšen del avtorstva želiš 
vzpostaviti v svojih vlogah? Kako 
lahko v igro vneseš svoj izraz?
Mislim, da je to odvisno od 
režiserja. Eno je Pipan, drugo 
verjetno Lorenci, v APT sem spet 
doživel nekaj drugega. Tega si na 
primer pri Pipanu še nisem upal, 
zdaj z Bulcem pa sem ugotovil, da 
se od mene pravzaprav pričakuje 
to, da se vzpostavim skozi svoje 
delo. Ravno avtorstvo naredi lik 
plastičen in zanimiv. Mogoče gre 
tu tudi za iskanje veselja, žura, 

»rajca« v še tako majhni vlogi, o 
kateri bi rad nekaj povedal. »No 
small parts!« 
Zdi se mi, da se od igralca vedno 
bolj zahteva avtorstvo, njegov lastni 
pogled na svet, kar se mi zdi, da 
naša generacija dodaja. Občutek 
imam, da je bilo nekaj generacij 
nazaj glavno »jaz igralec – jaz 
osebnost«, mi pa vzpostavljamo 
»jaz igralec – oseba«, ampak v 
službi nečesa, to znamo umeščati v 
umetniški okvir. Ne le performativa 
na sebi, ampak avtorski projekti na 
temo teksta; zdi se mi, da se v tem 
kaže naše avtorstvo.

Se ti je že zgodilo, da bi moral 
stati za idejo, ki se je križala s 
tvojimi nazori?
To se je dogajalo, hvala bogu, 
samo v času vaj. Takrat sem že 
»spalamutil« tako, da je bilo očitno, 
da se s čim ne strinjam in si stvar 
poskušal prikrojiti po svoje.

Katere teme se ti zdi vredno 
gledališčiti danes? Katere te 
zanimajo?
Naša diplomska predstava Se 
mi vsaj ni treba poljubljati je 
dober primer – v končni fazi 
se gledališče in kakršnakoli 
forma umetnosti ukvarja z 
vprašanjem naše smrtnosti. To mi 
je najbolj fascinantno, koliko se 
preukvarjamo s smrtjo, mogoče 
prav dobesedno, s poslavljanjem 
od človeka. Življenje je ukvarjanje 
s tem, kako ne umreti. Še komadi, 
ki jih pišem za Karavano, glasbeno 
skupino z akademije, se vrtijo okoli 
tega (Janko Jenko, Popevka … ). Zdi 
se mi, da ta tematika vsebuje vse, 
nekakšno transcendenčnost, in je 
hkrati presunljiva in komična. 
Zelo pa me zanima tudi komedija, 
lepo se mi zdi, kar je nekoč rekel 
Gašper Tič, da je bistvo komedije 
zajeto v štirih stvareh: zakonu, 
ljubezni/seksu, cerkvi/veri in 
smrti. Na koncu se v bistvu vedno 
vračamo k tem štirim.

Imaš občutek, da usmerjaš svojo 
karierno pot tebi zanimivim 
tematikam, poetikam, režiserjem 
in institucijam naproti?
Mislim, da ja. Kljub temu da 
veliko igralcev reče, da imaš na 
koncu kariere pet predstav, na 
katere si lahko ponosen, se mi zdi, 
da je pomembno v vsakem delu 
najti nekaj, kar te veseli, zanima. 
Bistveno se mi zdi, da veš, kaj so 
tvoje želje. V slovenskem prostoru 
je konkurenca, se pa med seboj 
poznamo, če izraziš svojo željo, te 
bodo ljudje povlekli k sebi. Upam, 
da bom lahko v enem zunanjem 
projektu na leto, kot mi ga 
dovoljuje pogodba, zadovoljil svoje 
»rajce«, če že ne v okviru stalne 
zaposlitve v Celju.

Kako gledaš na status 
samozaposlenega v kulturi ali 
redno zaposlenega igralca?
Zaposlitev mi prinaša finančno 
varnost in mir. Super se mi zdi, da 
se ponuja ogromno projektov, ki 
omogočajo dostojno življenje. Jajca 
imajo tisti, ki gredo na svobodo 
potem, ko so bili stalno zaposleni. 
Je pa tudi na svobodi treba in težko 
imeti moč, reči ne projektom, ki te 
ne zanimajo. 

Imaš svojo igralsko metodo? 
Kako se lotevaš lika?
Ugotovil sem, da najlažje izhajam 
iz telesa. Ustreza mi, če liku 
naredim tik, hibo, potem pa iz 
tega razmišljam o vzrokih za to 
in od tam naprej črpam. Pisanje 
podrobne zgodovine lika mi 
ne ustreza, ker si ne maram 
»cementirati« lika prehitro. Raje 
puščam vse odprto in včasih 
čakam, da ugotovim, kaj mi lik 
sploh govori. To kdaj hitro ugotoviš, 
včasih pa se zgodi šele na deseti 
predstavi.

Se počutiš kot del kolektiva v 
gledališkem svetu? Ima teater 
zato večjo moč dandanes, ko nas 
pesti individualizacija?
Gotovo ima večjo moč. Ne maram 
solirati in človek bi rekel, da se 
včasih »pošlepam« na soigralce. 
Lepo mi je, ko delamo skupaj. Všeč 
mi je, da se v gledališču vračamo k 
dojemanju gledališča in gledališke 
predstave kot ritualu skupnosti, 
»brez vas ni nas«. Osnovna 
človekova potreba po druženju 
ljudi še vedno vleče v gledališče, 
v skupnost. Zdi se mi, da je za 
gledališče, tudi med mladimi, še 
vedno veliko zanimanje. 

Koliko so tvoje kreacije del tvoje 
identitete? Si imel kdaj težave s 
prepletanjem sebe in vloge?
Edino ko smo delali Hamleta, sem 
namerno za dva tedna odklopil 
svojo punco, ker nisem mogel z 
nikomer komunicirati. 
Mislim, da je lik treba delati 
»zares«, kot pogosto slišiš na 
akademiji, pa če gre za še tak 
odklon od tvojega vsakdana. Če 
poiščeš točko, na kateri bi bil 
recimo pripravljen človeka ubiti 
in se s tem delom sebe sprijazniš, 
potem ne moreš zgrešiti stika lika 
s svojo identiteto.

Ti je akademija dala dovolj, da si 
zdaj na svojih nogah?
Ja, gotovo. Hvaležen sem profesorju 
Ostanu, ki nam je dal veliko 
obrtniškosti, ki vodi do nujne 
natančnosti. Hkrati pa sem 
hvaležen za štiri leta izkušenj, ki 
jih šele zdaj odkrivam za nazaj. 
»Aja, to so hoteli od mene!« Včasih 
potrebuješ teden, včasih pa leto, 
da ponotranjiš izkušnjo. Noben 
režiser nikoli ne bo tako zahteven 
kot mentorji, pa na koncu vseeno 
ugotoviš, da ima to smisel.

Ali kot umetnik čutiš moralno 
obvezo oziroma poslanstvo 
deljenja, nastavljanja ogledala 
družbi?
Ne, vedno sem se dojemal kot 
nekoga, ki prinaša veselje bolj kot 
pridigo. Ne maram moraliziranja, 
tu smo, skupaj, dajmo se 
preizpraševati in nasmejati samim 
sebi. Spoznanje, da smo vsi 
»glupi ljudje«, mogoče je to moja 
poslanica. Ugotavljam, da mi je 
igralstvo dalo širino, zaradi katere 
ne obsojam, tudi v zasebnem 
življenju. To se mi zdi bistveno v 
umetnosti in gledališču, odpiranje 
horizonta in dokazovanje, da ni vse 
tako enoplastno. Ljudje smo, naša 
dejanja izvirajo iz naše bolečine ali 
veselja. 
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Petja 
Labović, 

S kakšnimi razmerami se 
spopadate mladi gledališki 
ustvarjalci v instituciji?
S prihodom mlajših generacij je 
naloga umetniškega direktorja, 
da to zna izkoristiti. Zdi se mi, 
da veliko institucij dela napako 
– mladim se naredi medvedja 
usluga, češ, »pokrivaj velike vloge«, 
dobivajo pa glavne vloge z režiserji 
v predstavah, ki absolutno nič ne 
komunicirajo s sodobnim časom. 
Potem pa režiser ne razume 
sodobnega jezika in duha, ne ve, 

kaj z energijo, vajen je drugega 
načina dela in projekt ni uspešen. 
Mogoče je bolje dve leti igrati 
manjše vloge. Z akademije prideš 
z močnim občutkom skupine, štiri 
leta gradiš skupinsko dinamiko, 
osebne odnose, v večini primerov 
pa se to na koncu razbije, kar se 
mi zdi strašanska škoda. To je 
nekakšen »forte« v teatru, ki se ga 
redko zna izkoristiti. Večina, ki to 
zna, ima stalne ekipe (na primer 
Lorenci). Prehod s kreativnega 
zavetja skupine v institucijo je poln 
pričakovanj, želj, zanimanj, srečaš 
pa ljudi, ki imajo na to drugačen 
pogled ali pa se jim, pogosto, na 
žalost ne da. 
Mladostniška ekipa ni dovolj, 
pomembno je, s kom delajo in kaj 
delajo. Postavljanje zaprašenih 
tekstov, ki ne komunicirajo, ni 
zares smiselno. 

Vidiš v gledališču kot 
kolektivni umetnosti potencial 
v skupinskem momentu, ki 
ga morda manjka v vse bolj 
individualizirani družbi? Kako 
se počutiš v gledališki skupnosti 
in ali ta sploh obstaja?
Absolutno. Spomnim se predstave 
Še ni naslova. Onkraj predstave 
kot take se ustvari nekakšen 
socius, sploh v danem času za 
razmislek. Vsi smo se ogrevali 
okoli neke teme predstave in se 
o njej pogovarjali, to omogoča 
umetnost, se pa premalo izkorišča. 
Dejanje umetnosti ne sme ostati 
na nivoju individualnega izkustva, 
mi vsi gledamo predstavo v istem 
prostoru. To je pomembno tudi 
za igralca, mantra »ne igraš zase, 
ampak za publiko«, je znana, 
ne vem pa, če se v generalnem 
pogledu upošteva. So predstave, 
ki nagovarjajo, veliko pa je 
samozadostnih.  
Mislim, da ni pomembnejšega 
od kolektiva, skupnosti. Če je to 
vzpostavljeno, je ničelna točka 
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nastajanja pokrita in omogoča 
kvalitetno delo. Na akademiji se 
recimo ob koncu drugega letnika 
zelo učinkovito formira skupina, 
pa na to sploh ne pomislimo več. 
V teatru pa se temu ne posveča 
pozornosti in režiser brez stalne 
ekipe gradi nekaj, kar bi že moralo 
biti zgrajeno, neko skupinsko 
dinamiko. To je težava v instituciji, 
povezana tudi z grajenjem 
igralske kondicije. Seveda je 
problem preobremenjenost, ne 
bi pa se smelo zgoditi, da igralec 
štiri mesece ne stoji na odru. 
»Workshopi«, odkrivanje form, 
gledanje predstav v tujini ali pa 
vsaj zunaj matičnega gledališča, 
nabiranje veščin, ki omogočajo, 
da se ljudje ne »zaciklajo«, to se 
zanemarja in tako se (čeprav se 
mogoče zdi, da sem zašel s teme) 
zanemarja vzpostavljanje in 
razvijanje skupnosti. Spoznavanje, 
kaj gledališče kot medij sploh 
omogoča. Treba je ohranjati 
svežino in se izogibati padanju 
v vzorce, posnemanju. To bi se 
moralo zdeti samoumevno, pa ni. 
Ne mislim, da mora biti skupina 
nujno celostno naravnana v isto 
smer, ampak da delajo in predvsem 
razmišljajo skupaj, tudi o temah, 
kot so »smisel teatra«, dinamika 
ne sme ostajati na nivoju »džoba«. 
To je nevarnost, tudi sam sem bil 
že v poziciji, ko sem samo oddelal, 
kar je grozno. In prednost skupine 
je tudi v tem, da te obkrožajo 
ljudje, ki jim zaupaš in se ob njih 
razvijaš, odkrivaš nekaj novega. 
Preprosto pa je tudi lažje igrati 
skupaj, če razvijaš posluh za 
soigralce, posluh za skupino. 
Pogosto se zgodi, da se vloge 
vrednoti po količini teksta, kar 
je škoda za recimo temu majhne 
vloge. Dober primer nasprotja je 
Ana Dolinar Horvat v Kresnicah, 
kjer igra »majhno vlogo«, ampak 
s svojo vključenostjo v celoto 
čudovito funkcionira. Na splošno, 
tudi nanašajoč se na družbo, se mi 

zdi, da sam izpostavljenec s še tako 
dobrimi idejami ne doseže veliko, 
če mehanizmi ne delujejo zanj in 
on za njih. 

Se ti zdi, da slovenski prostor 
omogoča napredek, razvoj tebe 
kot igralca, mogoče umetnika?
Razvoj se dojema precej 
individualno in tako je posameznik 
odvisen od samega sebe, da sam 
odkriva in premosti svoje izzive. 
Generalno gledano pa se mi zdi, 
da razmere niso dobre za razvoj, 
konkretno je problem predvsem 
kratek čas, namenjen študiju. 
Logično je, da se mehanizmi 
kopirajo in vzorčijo, če imaš na 
voljo mesec in pol za predstavo, 
to je premalo, da bi odkril formo 
sporočanja, ki najbolj ustreza, da 
bi začel z nule. Naslednji problem 
je izbor tekstov. Odkrito povedano 
sem imel v letu in pol relativno 
dobre izkušnje, načeloma pa se mi 
zdi, da bi morali uprizarjati več 
sodobne in kvalitetne dramatike, 
ker ta omogoča lažje komuniciranje 
s časom in prostorom, v katerem 
se nahajamo. Glavni problem se mi 
zdi čas, delati bi se moralo v miru, 
nadoknaditi izostanke, obstajati bi 
moral čas za raziskavo in prostor 
za napake. Logična posledica 
pomanjkanja časa je poseganje 
po rutinerskih rešitvah. Trije, 
štirje meseci so nekaj popolnoma 
drugega, pogosto se komu, ki je 
navajen na polovico tega časa, 
to zdi preveč, ker ni niti želje po 
odkrivanju, organskem nastajanju 
in razvijanju niti po »postavljanju«.

Katere teme in teksti te kot 
igralca zanimajo? Katere se ti zdi 
smiselno gledališčiti?
Predvsem se mi zdi važno, 
da tema resonira. Neizprosen 
neoliberalizem in z njim 
povezane stiske mladih sicer so 
omniprezentna tema, ne zdi pa se 

mi smiselno uprizarjati samo takih 
perečih vprašanj. Ko smo delali 
Zborovanje ptic, smo se spraševali 
o univerzalnih, večnih temah, 
pa čeprav je tekst star. Če se ves 
kolektiv ogreje okoli skupne teme, 
bo predstava gotovo izžarevala 
danes, ker se bo osebni odnos do 
materiala prenesel na občinstvo, ki 
biva v 21. stoletju. Samo tematika 
pa ni dovolj. Če gre za postavljanje 
predstave, in ne raziskovanje, 
lahko komunicira samo na 
racionalni ravni, ni pa to noben 
izraz, tekst lahko berem tudi doma. 
Bistveno se mi zdi vedeti, zakaj se 
uprizarja, kar se uprizarja. Vedno 
se v besedilih da najti perečo ali 
vsaj arhetipsko temo, ki jo potem 
smiselno podaš.

Ali si kot igralec lahko tudi 
avtor? Kako z gradnjo lika 
sporočaš sebe, svojo idejo? Kako 
si izboriš avtorski prostor?
Mislim, da oder igralcu omogoča 
avtorstvo, nujno je, da mu ga. 
Predstava, v kateri avtorstva ni, je 
nesmiselna.  
Je pa vprašanje, kaj avtorstvo 
sploh je. Poleg idealnega procesa, 
kjer poteka popolna komunikacija 
med režiserjem in igralcem – tam 
je avtorstvo gotovo mogoče –, 
obstajajo tudi zaprašene ideje in 
malodane muzejski eksponati. 
Tam pa je avtorstvo mogoče 
zgolj dobro povnanjanje lika 
in tako je avtorstvo neizbežno, 
ker si na koncu ti ta, ki stoji na 
odru. Če pa je umetnost možnost 
izraza, govorimo o »statementu«, 
stališču, ne samo pripovedovanju 
zgodbe, pa se pogosto počutim 
zelo prirezanega pri avtorskemu 
prispevku. Mogoče najdeš trenutke 
predstave, ki vibrirajo s tabo, v 
celoti pa se zatečeš k rutiniranju, 
kar pa zame ni avtorstvo. Tu 
pa se spet vračava k skupini in 
komunikaciji, ki povzroča nujno 
soustvarjanje. Ukvarjanje s samim 

Kako gledaš na popularen 
nagib k performativnemu, 
samoizpovednemu? Kdaj sebe 
preveč vlečeš na oder ali oder 
domov?
Ljubo mi je, ko dajem sebe na oder. 
Ne govorim o psihoterapiji, se mi 
pa zdi nujno sebe prinesti na oder, 
to je na koncu najbolj živa stvar. 
Mora pa biti »vkomponirana«, pa 
če gre za formalistično igro ali 
performans. Neki »statement« 
mora obstajati, ne glede na vse. 
Sebe z odra domov pa seveda ni 
zaželeno prenašati. Razumljivo 
je, da ti tematika napolni glavo in 
o njej razmišljaš tudi v prostem 
času (to je morda celo idealno), 
predvsem pa se nosi domov 
nekaj, kar ni nujno povezano 
z likom ali predstavo. Gre za 
preobremenjenost, ki jo čutim, 
čutimo. Vidimo veliko izgorelosti, 
in to je odraz našega časa, 
kapitalizma, potreba po delu in 
strah pred lenarjenjem sta zelo 
prisotna, zavedno ali nezavedno.

Imaš priložnost, moč, prostor 
usmerjati svojo karierno pot?  
Hodiš za temami, poetikami in 
projekti, ki te zanimajo? Ali te 
ovira današnji način življenja?
Čutim, da se lahko razvijam, in 
mislim, da se. Je pa to seveda stvar 
posameznika. Kariero gotovo je 
mogoče usmerjati, moraš pa za to 
biti pripravljen prenesti posledice. 
Jaz si jih (še) ne upam in nimam 
občutka, da usmerjam svojo 
kariero. Popolnoma sem odvisen 
od ... vseh, saj se da komunicirati, 
lahko zavrnem kakšen projekt, 
nimam pa občutka, da imam 
svobodo odločanja. Čeprav imam 
rad gledališče, imam rad tudi 
življenje, ki se ga ne tiče, in to je 
udobje, ki ga plačaš – sprejemaš 
kompromise. 

»periferije« je pomanjkanje izbire, 
s katerim izgine zanimanje za 
kulturo. Gledališča zunaj Ljubljane 
se borijo s pomanjkanjem publike, 
pride do borbe za gledalce, kar pa 
gre nujno na škodo repertoarja. 
To mi ni všeč, ampak popolnoma 
razumem, da se preprosto ujame 
v ugajanje publiki, medtem ko bi 
bilo treba tudi odpirati vprašanja, 
na svoj način izobraževati. Odpre 
pa se lahko neka samozadostna 
scena, ki je zaprta, ne posega po 
predstavah izven svojega kroga 
in začne zaostajati, se umakne 
razvoju.

Kakšno se ti zdi razmerje med 
dostopno in kvalitetno gledališko 
produkcijo? Postaja nedostopna 
širši publiki?
Mogoče se kvalitetne predstave 
bojijo dostopnosti. Pipo Delbono 
je primer predstave, ki je 
komunicirala, bila »high art«, 
hkrat pa popolnoma dostopna. 
Kvaliteta in dostopnost ne smeta 
biti izključujoči, pa pogosto sta. 
Govorim izven svojega področja, pa 
vseeno se mi zdi, da je PR gledališč 
neprivlačen, ni v duhu s časom, 
mogoče ni privlačen za mlade. Z 
zunanjo predstavitvijo se predstava 
pogosto pokvari, indoktrinira, 
označi – »tale je art, bo pa takšna 
in takšna«.

Imaš svojo igralsko metodo? 
Kako se lotevaš dela?
Nimam specifične metode, jo še 
iščem. Zdi se mi, da v množici 
režijskih in igralskih pristopov ne 
more funkcionirati le ena metoda, 
ne ena povsod. Več dajem na 
etiko do dela in odgovornost do 
materiala. Ne dovoliti si lenariti, 
to se mi zdi važneje od metode, 
v resnici pa se nobene nisem 
zares priučil. So predstave, ki jih 
naredim cele doma, in so take, 
pri katerih doma niti ne povoham 
teksta.

seboj in svojimi replikami, ne da 
bi se povezal z okolico, zame ni 
avtorstvo. 

Čutiš dolžnost ali obvezo, 
poslanstvo, morda težo 
ustvarjalca, da zrcali družbo, 
sporoča?
Da, absolutno, znova in znova. 
Pogosto, ko imamo v mislih »zrcalo 
družbe«, se zatekamo k apeliranju 
na neke socialne probleme, kar 
je nujno, ni pa to samo to. Če 
tega ni, gre za larpurlartizem, si 
samemu sebi namen. Mogoče je 
včasih dobro gledati predstavo, ki 
je samo veščina, to je legitimno in 
zna biti kvalitetno, na koncu dneva 
pa gre zgolj za kratkočasenje. 
In verjamem, da obstajajo boljši 
načini za kratkočasenje kot 
preživljanje treh ur v gledališču, od 
njega pričakujem več kot zabavo. 

Se ti zdi, da se mediana 
slovenske publike in ustvarjalcev 
ozira na skupnostni moment, ki 
ga ponuja gledališče? Ali gre za 
eksces?
Zdi se mi, da se vsaj v mojih 
krogih veliko govori o tem in stavi 
na bistvo gledališča, občutek pa 
imam, da na koncu paradoksalno 
dajemo drugačen zgled. Mogoče 
živim v mehurčku in sploh ne 
vidim ogromno drugih ljudi, ki 
razmišljajo popolnoma drugače 
in tvorijo podobo gledališke 
skupnosti, na katero vplivajo (tudi) 
s svojim mankom energije.

Je Slovenija kulturno 
centraliziran prostor? Je 
dojemanje predstav in tematik 
zelo drugačno zunaj Ljubljane?
Mislim, da je centralizacija močna, 
kar pa ne pomeni, da kvalitete ni 
zunaj Ljubljane, kjer je družba 
navajena in naravnana na kulturno 
pestro dogajanje. Nevarnost 
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Alja 
Lobnik,

teatrologinja in kritičarka

Reflektiranje umetnosti je 
verjetno eden od nujnih delov 
umetniškega ustvarjanja. Danes 
pa se zdi, da mnogi kritiških 
zapisov pravzaprav sploh ne 
upoštevajo več. Kakšen je status 
kritike danes?
Status kritike je osnovno 
vprašanje, s katerim se najbrž 
srečuje vsak pisec ali piska. 
Mislim, da se je paradigma 
kritike v letih menjave generacije 
spremenila. Kritika je, vsaj po 
mojem mnenju, nekaj, kar ne 
obstaja v hlapčevski poziciji ali kot 
sodba, ampak prej v paralelizmu 
z avtorskim/umetniškim delom 
in lahko povratno na njega tudi 
vpliva – ko reflektira in razpira 
kontekste, sledi umetniškim 
postopkom, njihovemu razvoju, 
poetikam, trendom znotraj nekega 
prostora itn. Mislim predvsem, 
da danes kritika ni zgolj sodba 
nekega specifičnega artefakta, 
ampak bi si želela, da preseže 
to sodbo in postane popisovalec 
specifičnega časa neke kulturne 
produkcije, to pa ni izoliran čas, 
ampak čas, potopljen v družbene 
in politične razmere. Kritik bi naj 
bil senzibilen za razbiranje premen 
družbenopolitične naravnanosti, 
stanja stvari. V tem smislu se mi 
zdi redukcija na zgolj gledališki 
medij skorajda preozka. 
Pred nekaj časa smo se pogovarjali 
o tem, kaj in kam s kritiko, kaj 
pravzaprav je kritika itn. Govorilo 
se je nostalgično o avtorjih, 
kritikih, ki so se vzpostavili kot 
glas, ki je temeljil na absolutni 
sodbi. Bili so izvzeti iz procesov 
ustvarjanja in se niso želeli 
omadeževati s kakršnimikoli 
relacijami, v svojem jeziku pa so 
razvijali žgečkljivo ostrino. Za 
Simona Karduma bi lahko dejali, 
da spada v to strujo. Mislim pa, 
da predvsem zaradi majhnosti 
in zgoščenosti scene, zaradi 
eksistencialnih pogojev dela, v 
katerih kritik samo s pisanjem 
težko preživi, enostavno ne 

moremo (več) ohranjati avtonomne 
in neincestuozne pozicije, ampak je 
to vedno že potopljena pozicija, ki 
jasno pove, s katere pozicije govori 
in šele znotraj specifičnih relacij 
misli določene postopke dela. 
Očita se nam tudi, da smo premalo 
mnenjski, premalo jasni, kaj 
je dobro in kaj ni, ampak to je 
nekako stvar linije, ki jo izbereš. 
Na neki način nočemo biti stara 
sodba, nočemo nekaj preprosto 
zavrniti in gledati na stvari skozi 
binarno črno-belo sliko. V vsaki 
produkciji namreč najdeš stvari, 
ki so slabe, in stvari, ki so dobre 
ali potencialne, v pisanju pa potem 
razpostavljaš različne vidike. To je 
seveda moje mnenje, s katerim je 
povezano tudi vprašanje formatov. 
Imamo modele, ki so bolj rigidni in 
tradicionalni ter pripadajo starim 
medijem, predvsem časopisni 
kritiki, vse več pa je spletnih 
platform, ki do določene mere 
odpirajo format kritištva. Tukaj 
je zavoljo večje svobode mogoče 
stvari približati prepletu teorije in 
odbiranju postopkov dela. Kar je 
seveda pogosto tudi očitek. Ampak 
se mi zdi, da je včasih vredno 
vztrajati na določeni poziciji. 

Gledališkemu mediju je 
lastna minljivost in nenehno 
preizpraševanje nalog kritike 
se zdi nujno. Ali se ti zdi, da 
se gledališka kritika od drugih 
umetnostnih kritik v čem 
bistveno razlikuje?
Za vizualni medij ne vem 
pravzaprav, saj je kritik ali zelo 
malo ali sploh ne obstajajo. V tej 
tradicionalni formi se najbrž ne 
razlikujejo prav dosti. Kolikor 
sledim svojim kolegom z drugih 
področij, mislim, da so tu trendi 
zelo podobni. Primer je npr. revija 
ŠUM, izjemna revija, ki zapolnjuje 
manko na tem področju: od kritike 
do teoretskih refleksij. In ne samo 
to, v slovenski prostor vnaša nove 
teorije, filozofske in humanistične 

debate. ŠUM je prostor, kjer 
nove generacije preigravajo nove 
teoretske nastavke. 

Prihajaš iz generacije, ki se je 
»vzgajala« in izpopolnjevala 
svoje pisanje tudi na Radiu 
Študent. Kakšne so prednosti 
takšnih prostorov? Je pri nas 
dovolj platform za začetke in 
poskuse kritiških zapisov? 
Absolutno ne, vse manj jih je. 
Mlajše generacije nimajo prostora 
za izobraževanje in urjenje v 
pisanju. Radio Študent je sicer še 
vedno ta prostor, je valilnica pisav, 
ki je neusahljiva – od leta 1969. 
To, da takšna institucija vztraja 
skozi čas in politične premene 
in da ohranja nivo, potencial, 
nabitost, je izjemno. Radio je 
izjemno pomemben prostor, 
kjer se dejansko generira večina 
piscev. Poleg Radia Študent je bila 
to včasih še Tribuna, ki zdaj ne 
obstaja več na ta način, pa serija 
platform ob festivalih: Mesto 
žensk je imelo svojo platformo za 
pisanje, Mladi levi so imeli Areno, 
Maska je imela Seminar sodobnih 
scenskih umetnosti, ki je bistveno 
prispeval k oblikovanju piscev in 
razvijal zelo specifično vejo pisanja 
ter občutljivosti. Zdaj se mi zdi, da 
je usahnilo tudi to in da moramo 
začeti načrtno graditi področja, 
ki so deficitarna. Če naj bi se 
skupnost – po pričevanjih – v 90. 
letih nekako spontano gradila, pa 
se danes zaradi preobloženosti z 
delom in nenehnim vpenjanjem 
v projekte ne prav zares. Najbrž 
je treba deficite načrtno odpraviti 
z izobraževanjem in vzgajanjem 
novih generacij, ki bodo lahko 
reproducirale telo kritištva. 

Zadnja leta se pogosto govori 
o krizi kritike in o tem, da 
kritike ni več. Vseprisotnost 
hipnih informacij in zvezdniško 
vrednotenje gotovo inhibirata 

sprašuje Tery Žeželj
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njen potencial. Klasična kritika 
pa verjetno izgublja vpliv tudi 
zato, ker ga izgubljajo klasični 
mediji. Kaj je danes idealna 
platforma za kritiške zapise in 
teoretične refleksije?
Bistven problem je v tem, da se je 
koncept javnosti prestrukturiral. 
Že zdavnaj ne moremo govoriti o 
habermasovski strukturi javnega 
prostora, kjer dobro informirani 
državljani med seboj soočajo 
različna mnenja. Medijska krajina 
se je bistveno prestrukturirala 
in že od 90. let težko naslavlja 
interes splošne javnosti. Prav tako 
tudi kritike več ne vzpostavljajo 
širših in polemičnih debat, kot 
so to svojčas bojda počele. To 
postaja zelo razdrobljen prostor 
z zelo partikularnimi interesi, 
kar lahko danes po svoje bistveno 
bolj zadovolji splet s svojo 
specifično naravnanostjo in 
vsebinami. Kritika mora na neki 
način korespondirati s časom, v 
katerem živi. Mislim, da je čas 
generiranja velikega javnega 
prostora in splošne javnosti ter 
kritike, ki bi spodbudila javno 
debato, minil. Najbrž je treba iskati 
druge rešitve, denimo tudi skozi 
različne platforme, ki že obstajajo 
in razvijajo lasten format, lasten 
slog, s tem pa intervenirajo v 
klasično strukturo kritike. Tudi 
kritiko je treba kontekstualizirati 
in jo gledati skozi širšo perspektivo 
današnjih sprememb. 

Kako se ti zdi, da je poskrbljeno 
za teoretsko obravnavo 
gledališke produkcije? Je ta 
vzporedna z uprizoritvami ali za 
njimi zaostaja?
S kritiko imam po svoje velik 
problem. Všeč mi je izjava Katje 
Čičigoj za platformo Neodvisni, 
ko reče: »Kritike me dolgočasijo.« 
In ja, tudi mene na svoj način. 
Treba je najti pot stran od tod, 
kjer je kritika samo formalnost, 
ki umetnikom/umetnicam 
omogoča možnost prijavljanja 

na razpise in je za pisce/piske 
pogosto le hiperproduktivno 
izčrpavanje. Mislim, da ne obstaja 
dovoljšnji paralelizem med kritiko 
in ustvarjalci/ustvarjalkami, 
kjer bi naj bila funkcija kritike 
prvenstveno vsebinska in kjer 
bi lahko oplojevala sam proces 
ustvarjanja. 

Probleme s kritiko poudarjajo 
tako pisci kritik kot tudi 
gledališki ustvarjalci. Zdi pa 
se, da se ne vzpostavlja dovolj 
dialoga, ampak se prepad med 
tema dvema stranema poglablja. 
Kako bi to vrzel lahko zapolnili? 
Izgubilo se je dejstvo, da je kritika 
vedno predstavljala antagonizem 
in da s tem ni nič narobe. Kritika 
naj bi bila antagonistična in 
hkrati podaljšek, ki lahko poraja 
še kaj novega ter je konstitutivni 
del umetniške institucije. Da 
to ni nebodigatreba, ampak 
nujni in konstitutivni element 
umetnosti. Mislim, da zdrava 
mera naelektrenosti med enimi in 
drugimi sploh ni slaba. Vprašanje 
je bolj vsebinske narave. Očitno s 
kritiko trenutno niso zadovoljni ne 
eni in ne drugi, in to je vprašanje, 
ki ga je treba nasloviti. Pisci smo 
ves čas v primežu hiperprodukcije, 
nenehne refleksije, ki se na neki 
točki seveda izčrpa in se začne 
ponavljati – enostavno ne moreš 
toliko producirati. Simon Kardum 
je za Masko dejal, da je bila nekoč 
narava dela takšna, da je pisec 
za en članek dobil toliko, kolikor 
danes za štiri. S tem je nekaj zelo 
narobe, predvsem bi se bilo treba 
najprej lotiti tega problema. Seveda 
pa se tudi generacije in načini 
menjajo in ponavadi je tako, da 
se nove generacije inavgurirajo v 
določeni napetosti z dotedanjim 
načinom dela. 

Kar je verjetno povezano tudi 
s tem, da v Sloveniji nihče ne 
more živeti samo od pisanja 

kritik in je tako nujno vpet še v 
druga polja ustvarjanja. Zahteva 
po avtonomni kritiški poziciji 
se tako danes zdi popolnoma 
nemogoča. 
Avtonomna pozicija kritika, ki 
od daleč nekaj motri, je relativno 
star koncept, ki, tako vse bolj 
kaže, v današnjem stanju stvari ne 
more več obstajati. Treba bi bilo 
spremeniti dikcijo in prenehati 
hrepeneti po starih časih. Dobra 
pobuda pa se mi zdijo kritiške 
štipendije, ki jih predlaga Rok 
Vevar, s tem bi piscem vsaj za neko 
obdobje zagotovili, da bi mirno in 
brez strahu pred eksistencialnim 
preživetjem lahko pisali. Neka 
varna pozicija mora obstajati, če 
želiš producirati misel. Z mislijo 
je danes problem, nihče je preveč 
ne ceni in se v odnosu do nje 
vzpostavlja antagonizem. Misel pa 
zahteva izrazito veliko prostora in 
časa ter produkcijske pogoje, česar 
se vse premalo zavedamo. Treba bi 
bilo vztrajati na tem, da si danes, 
ko je vse naperjeno proti misli, 
zanjo preprosto vzamemo čas. 

Kaj so glavne smernice 
današnjih uprizoritvenih praks v 
Sloveniji? 
Zelo težko rečem. Predvsem 
je slovenski gledališki prostor 
zelo heterogen in zaprt v 
lastne mehurčke. Že na ravni 
zunajinstitucionalne scene, ki 
je zelo razdrobljena, kar se kaže 
tudi v tem, da publika, ki prihaja 
na en tip predstav, ne hodi na 
drugi tip predstav. Bojda je nekoč 
obstajalo mešanje publike med 
različnimi gledališkimi praksami, 
pa tudi med različnimi vrstami 
umetnosti. Je pa res, da je bilo 
vsega manj. Razdrobljenost in 
presežek produkcije pa mi po svoje 
onemogočata, da bi podala hitro 
refleksijo, kam se scena razvija in 
kaj so glavni trendi. Se mi pa zdi, 
da predvsem opažam neki manko 
inavguracije nove generacije. 
Utrjene pozicije tako na neodvisni 

umetniki-geniji proizvajajo lastno 
subjektivnost v skladu z mitom 
umetnika kot problematičnim 
nosilcem velike ideje. Umetnost pa 
se še vedno razume kot postopek, 
ki je zavezan nečemu, kar uhaja 
racionalnosti, s čimer se izgublja 
samorefleksija, ker naj bi ta šla 
na škodo produkcije umetnosti 
in vzpostavljanja afektov. Prav 
na tem mestu bi bilo verjetno 
nujno intervenirati. Po svoje pa se 
pogosto zapostavlja, da lahko tudi 
misel vzpostavlja afektivno stanje 
in da se pogosto podcenjuje njeno 
bližino s postopki umetnosti. 

Zakaj mora gledališče nujno 
obstajati?
To se tudi jaz sprašujem. Zakaj 
pravzaprav hodimo v gledališče 
in zasedamo to voajeristično 
pozicijo, zakaj najdemo užitek 
v tem, da nekdo drug čuti, da 
mora biti namesto nas na odru, 
da nekdo za nas čustvuje. Ne 
vem točno, zakaj. Kot da bi neke 
transgresije lahko obstajale samo 
znotraj varnega prostora, kjer jih 
lahko doživimo, ampak nas pa ne 
ogrozijo. V tem je zagotovo moč 
umetnosti, da preigravaš nekaj, 
kar je v določenem družbenem 
redu nedovoljeno, potlačeno, 
marginalizirano, in v tem je 
svojevrsten užitek. 

Se pa v času hiperprodukcije 
preigravanje meja in 
preizpraševanje določenih norm 
redkeje in težje zgodi. 
Dostikrat me zadene umetnost tam, 
kjer name deluje na nivoju afektov, 
ki pozneje prehajajo v neko misel 
in odpiranje premislekov. V 
umetnosti je na delu proizvodnja 
afektivnosti, neka izkušenjska 
logika, neka potopljena vednost, 
ki živo korespondira z mislijo. In 
v tem je moč gledališča – v tem 
živem srečanju, ki lahko zelo lepo 
vstopa v dialoškost z neko mislijo.

za naravo umetniške institucije ali 
umetniškega telesa. Ne vem sicer, 
če je to še vedno možno na način, 
kot se je to zgodilo denimo v 80. 
letih. Narava odpora je drugačna, 
to niso več veliki marši in velike 
revolucije. To so, foucaultovsko 
rečeno, majhni boji na zelo 
partikularnih dinamikah moči. In 
tu se je vredno ves čas pogajati in 
preizpraševati konstelacije. 

Kaj so vsebine, ki se ti jih 
zdi v slovenskem gledališču 
najpomembneje raziskovati? 
Nujno bi bilo treba načeti 
patriarhalnost, ki je izrazito 
vpisana v gledališče. Še vedno 
bi bilo treba intervenirati 
v najbolj starodavne mite o 
umetniku kot geniju, ki se poraja 
na travmatičnem jedru in na 
avtentičnosti. Te stvari bi bilo treba 
začeti zelo konsistentno razbijati. 
To sicer en del umetniških praks 
počne zelo dobro. Drugi del pa je 
slep in gluh za točno te premene, 
ki se dogajajo že dolgo 20. stoletje. 
Povsem neverjetno je, kako pogosto 
je to tudi slepa pega znotraj bolj 
čuječnih praks, ki pristanejo na 
istem modelu delovanja. Način 
organiziranja gledališča je bistveno 
vprašanje, ki lahko poraja tudi 
drugačne pristope k nastajanju 
uprizoritev: vprašanje avtorstva 
in kolektivnega dela, vprašanje 
dehierarhizacije postopkov dela, 
vprašanje reprezentacije ženskega 
telesa na odru itn. Glede teh 
vprašanj je še vedno ogromno 
konservativizma. Zelo težko je 
intervenirati v te res arhaične mite. 

Zdi se, da je kritičnost do teh 
mitov in problematiziranje 
reprodukcije hierarhičnih 
struktur, odnosa do ženskega 
telesa ipd. veliko bolj prisotna v 
polju teoretskih raziskav kot v 
praksi. 
Ja, seveda. Zaradi tega, ker se tukaj 
še vedno empirično dogodi, da 

kot na institucionalni sceni so 
vzpostavile relativno stabilne 
razmere, vendar je treba misliti 
tudi bodočnost in regeneracijo 
dotične scene. Vprašanje 
generacije je sicer vselej zvezano 
s problemom homogenizacije 
pristopov in načinov ter nosi v sebi 
konservativno logiko reprodukcije. 
Treba je poiskati načine, kako 
odpreti prostor za nove načine 
ustvarjanja in za prihajajoče 
avtorje/avtorice ter ohraniti 
heterogenost avtorskih poetik. 

Med mlajšimi ustvarjalci se 
kažejo drugačne potrebe, 
odločitve in mogoče celo 
primanjkljaj želje po ustvarjanju 
na neodvisni sceni. Zakaj misliš, 
da je tako?
Zamenjal se je »zeitgeist« in 
ne vem, če si generacije sploh 
želijo delati na neodvisni sceni. 
Nekje sem celo zasledila, da je 
nekdo izjavil, da je lažje vstopiti 
v institucijo kot na neodvisno 
sceno. Kar verjetno kaže na 
določeno zaprtost neodvisne 
scene in neki primanjkljaj želje 
po tem, da bi se vzpostavljajoči 
avtorji/avtorice mojstrili znotraj 
neodvisne scene ter s tem vztrajali 
na antagonistični poziciji. Duh 
časa je tak, da od mladih zahteva 
investicijo v prihodnost, premislek 
o načinih preživetja, da je malo 
prostora za spodrsljaje in da je vse 
stvar nabiralništva referenc, tako 
da se že povsem izčrpaš do 25. 
leta starosti. In to seveda vpliva na 
naravo dela in na odločitve, ki jih 
prihajajoče generacije sprejemajo. 

Kakšen upor je danes možen 
znotraj gledaliških praks?
Obstajajo različni upori; upor na 
ravni praks, poetik, ustvarjalnih 
postopkov dela in upor na ravni 
strukture. In prvo gre nujno z 
drugim. Mislim, da je upor vedno 
možen in da je nujno ohraniti 
aktivistični moment, kar je zdravo 
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Se ti zdi, da avtorski projekti 
ponujajo več prostora za razvoj 
kot pa delo z režiserjem/v 
instituciji?
Zdi se mi, da je odvisno od 
človeka in na kakšen način se 
lotiš avtorskega projekta. Odvisno 
pa je tudi od teme, ki jo avtorski 
projekt obravnava oziroma od 
dramskega teksta ter težiserja. Z 
avtorskimi projekti sem se srečal 
že na akademiji …  Mi smo bili 
itak ta famozni letnik Sebastijana 
Horvata, njegova prva generacija, 
in smo avtorske projekte delali 
vsak drugi semester. V drugem 
letniku smo namesto Čehova delali 
Sartra in potem smo v naslednjem 
semestru delali avtorski projekt, ki 
se je zgledoval po principih ruske 
avantgarde. In potem smo v tretjem 
letniku namesto Shakespeara in 
Moliera delali Racina. In potem 
smo v naslednjem semestru spet 
delali avtorski projekt z delovnim 
naslovom Rob mesta in je bila naša 
naloga, da gremo na kraj, kamor 
drugače nikoli ne bi šli, potem 
pa smo na podlagi tega zbirali 
material. V tem semestru smo z 
Žigo Divjakom naredili meni zelo 
ljubo predstavo Tik pred revolucijo: 
Mladost, v kateri mi je (vsaj tako se 
mi zdi) uspelo razbiti neke lastne 
osebnostne vzorce, da sem bil na 
odru lahko bolj sproščen. Takrat 
so se stvari tako poklopile, da sem 
raziskoval temo, ki mi je bila zelo 
blizu, in sem takrat tudi začutil, 
kako sem se zaradi tega avtorskega 
projekta na odru odprl. Mislim, 
da če delaš avtorski projekt, 
katerega se ti ne da delati, oziroma 
če začutiš, da tema avtorskega 
projekta ni nekaj, v čemer bi se 
dobro počutil, potem ne moreš 
narediti nekega razvoja. Včasih se 
mi zdi, da bi lahko več odnesel z 
akademije, če bi namesto kakšnega 
avtorskega projekta delali tekst. 
Ampak na koncu moraš vedno 
vedeti, da se z vsakim projektom 
lahko nečesa »naučiš« oziroma se 

razviješ. Vsaj jaz sem to ugotovil 
zase, ko sem končal akademijo. Se 
mi pa zdi, da je katerikoli projekt, 
ki ga delaš s srcem (če se izrazim 
malce patetično), na neki način 
avtorski projekt.

Se v gledališčih dela preveč 
stvari, ki igralcev ne inspirirajo 
oziroma samo zato, da se delajo?
Veš kaj … To se mi zdi velika sreča, 
da sem imel Mucka in Horvata, 
ker sem se od njiju naučil iskati 
nekakšen »drive« oziroma z lepo 
slovensko besedo drajv. Da ne 
glede na to, kaj bom delal, moram 
najti drive oziroma nekaj, kar 
me bo pri projektu inspiriralo, 
drugače je brez veze, da to delam. 
Če nimaš driva do tega, kar delaš, 
itak nima smisla. Ampak potem 
prideš do druge cake, valda, ker 
tega pri vsakem projektu ne moreš 
najti (oziroma je to včasih težje). 
Jaz osebno se hitro zafrustriram, 
padem v nekakšen začaran krog, 
če od štarta nisem zadovoljen in 
potem ful težko prilezem nazaj. 
(potrka po mizi) Do zdaj mi je 
sicer vedno uspelo nekaj najti. 
Kolegica mi je enkrat svetovala, 
da si je glede na to, da se ves 
čas sekiramo, da bomo ja dobro 
naredili, pač treba reči: »K..., bom 
pa probal naredit najslabše, kot 
lahko naredim,« in me je zavedanje 
tega razbremenilo, da sem se 
lahko malo resetiral in z distanco 
pogledal na stvar. Mislim tudi, da 
mora mladi igralec biti pazljiv pri 
tem, kar izbere za delo, hkrati pa 
odprt do priložnosti. Sicer imam 
odpor do teh čisto komercialnih 
stvari, ampak bi vsakem primeru, 
če bi me klicali, premislil o tem, da 
bi poskusil, ker saj ne veš, kaj je 
za tem. Malo moraš gledati tudi na 
priložnosti in ljudi, ki so zraven.

Ima mlad igralec dovolj 
možnosti, da si tudi sam izbere 
kak projekt, ali je po akademiji 
bolj ali manj vržen v neki 
prostor, v upanju na priložnosti?
Odvisno. Malo je odvisno od sreče, 
da si ob pravem času na pravem 
kraju. Eni dobijo priložnosti ful 
hitro, eni malo dlje čakajo, pa jim 
potem uspe. Mislim, da priložnosti 
obstajajo, ni pa jih toliko, da 
bi mlad igralec lahko vedno 
raziskoval to, kar ga zanima. 

Ali imaš svojo metodologijo dela? 
Kako pristopiš k novemu tekstu, 
projektu?
Ja, najprej tekst preberem (smeh). 
Ko ga preberem, si ustvarim 
neko sliko, proti kateri so potem 
poskušam boriti, ker vem, da bo 
prišel režiser, ki bo, ponavadi, po 
mojih izkušnjah, imel popolnoma 
drugačno predstavo o tem kot 
jaz. Po prvi bralni vaji še enkrat 
preberem tekst, z mislijo na vse, o 
čemer smo se pogovarjali na vaji. 
Potem pa sledim procesu. Vsak 
proces je čisto drugačen, že zaradi 
režiserjev, tako da poskušam 
vedno presenetiti samega sebe. 
Zelo rad pa delam s slikovnim 
materialom. Lik poskušam videti, 
ampak ne tako, da bi zgradil 
neko dobesedno realno obliko in 
potem to obliko oponašal na odru, 
ampak da preko nekih notranjih 
stvari poskušam lik vsebinsko 
likovno zgraditi. Pri Orlandu sem 
pisal nekakšen dnevnik oziroma 
knjigo poezije lika. Ampak sem 
to delal tako, da nisem pisal 
pesmi, ampak sem risal, delal 
kolaže. Čisto zaradi tega, da dam 
ven vse ideje, ki so se nabrale. 
Hkrati pa s tem vodim nekakšno 
»evidenco« mojega videnja lika 
oziroma mojega odnosa do njega 
skozi proces. Z likovnim izrazom 
notranjega sveta lika si poskušam 
ta lik približati. Lahko bi rekel, 
da naredim nekakšno abstraktno 

skico notranjega sveta; podobno 
kot da bi naredil skico za lutko. 

Kakšna se ti zdi razlika med 
mlado generacijo igralcev in 
starejšimi glede dojemanja igre, 
gledališča?
Zdi se mi, da mladi igralci bolj 
smrtno resno jemljemo stvari. 
»Če tega ne bom dobro naredil, 
sem se čist zajebal.« Ta neka želja, 
da bom dobro naredil. Vsaj pri 
meni je večkrat tako. Vendar je 
pa v končni fazi to »samo« teater. 
Mislim, odgovornost imaš že 
zaradi publike, imaš odgovornost 
do soigralcev in režiserja, ampak 
pozabljaš, da je to samo en del 
tvojega življenja, ne pa cel ti. Pri 
starejši generaciji se mi zdi, da 
imajo že bolj predelano, pa to ne 
pomeni, da delajo preko k..., ampak 
da imajo že toliko izkušenj za sabo, 
da so mogoče bolj sproščeni v 
načinu dela.

A tudi bolj ločujejo gledališče od 
zasebnega življenja?
Ja, mogoče tudi to. Treba se je 
zavedati, da ima dosti igralcev tudi 
družine ipd. Mi pa smo še vseeno 
na začetku nečesa. Pa ne maram 
besede kariera, ker imam preveč 
rad teater, da bi temu rekel kariera 
ali služba, ampak rečem, da je 
teater del mene. Zdi pa se mi, da 
so nekateri glumci, pa ne pravim, 
da je to stališče vsakega mladega 
igralca, poiskali lažji izhod iz tega. 
Da vseeno grejo domov ful tečni pa 
zafrustrirani, ker na vaji nekaj ni 
šlo, ampak bodo to mogoče doma 
prej predelali kot jaz.

Kako je delati z režiserjem in 
kako z igralcem, ki režira? Tukaj 
ciljam predvsem na Glorio. 
Kakšni so različni pristopi, 
gledanje na tekst?
Ja, zelo je drugače. Itak je vsak 

režiser drugačen. Ampak ja, je 
drugače. V bistvu je bilo zanimivo, 
ker smo dobili vpogled v to, kako 
Brane gradi svoje vloge, kako on 
pristopa k tekstu, ker se je Glorie 
lotil na način, kako on dela vlogo 
oziroma kako on nasploh dojema 
dramsko besedilo. Že od začetka 
je govoril o nekih finesah, o tem, 
na kaj moramo biti pazljivi pri 
tekstu. To, kar imajo eni režiserji, 
eni pa tudi ne, da recimo pustijo 
igralcu, da sam raziskuje stvari; 
eni te vodijo, Brane je pa ves 
čas stal ob nas, ko smo delali. In 
mu je bilo vsakič, ko smo bili v 
krču, težko. Jaz sem vmes imel 
probleme in sem videl, da je tudi 
njemu težko. Ker mi je govoril 
na igralski način, včasih sem pa 
želel, da bi mi povedal na režijski 
način. Pa sva potem prišla do tega, 
da sva »poštekala«, ampak sva 
potrebovala malo več časa. Je bilo 
pa super delati, ker se poznava že 
od akademije, sodelovala sva tudi 
pri dveh projektih v Drami, tako da 
sem imel včasih bolj občutek, da 
me režira prijatelj.
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Mojca 
Madon, 

Kako gledaš na termin »mladi 
ustvarjalec«? Kaj ti predstavlja 
na poti v profesionalno 
ukvarjanje z gledališčem?
Nisem se še opredeljevala do tega 
termina. Pač pustim, da ga lepijo 
name. Rada gledam gledališče, 
ki ga ustvarjajo mladi, zdi se 
mi drzno in strastno. In naše 
gledališče na neki način odrašča 
skupaj z nami. Veliko se lahko 
naučim od kolegov, ker smo si 
generacijsko bližje. Fascinira 
me, kako se vsak izraža na svoj 
način in čisto drugače od ostalih, 
raziskuje svoje uprizoritvene 
pristope in jih dodela v skrajnost. 
Zato vidim veliko dobrih, a čisto 
različnih predstav. Na primer 
Nina Rajić Kranjc, Žiga Divjak in 
Mirjana Medojević ustvarjajo tri 
čisto različne gledališke izraze in 
načine pripovedovanja zgodbe ali 
odpiranja neke teme, vendar je 
vsak od njih v svojem izrabljanju 
gledališkega medija zelo točen, 
prodoren in celovit. Vsaka njihova 
predstava se zdi nov izum, 
nova ugotovitev. Ne vem pa, kaj 
mi termin »mladi ustvarjalec« 
predstavlja v profesionalnem svetu. 
Jaz sem vesela že, da spadam v 
isto številko revije Adept z ostalimi 
mladimi ustvarjalci. (smeh) 

Še pred koncem četrtega 
letnika akademije si začela prvo 
profesionalno režijo s procesom 
za uprizoritev Vrh ledene gore. 
Študij je bil deljen; kakšne so 
prednosti in slabosti tovrstnega 
procesa?
Kot neizkušena ustvarjalka sem 
deljeni študij videla kot veliko 
prednost. Premor daje ekipi 
možnost, da reflektira proces 
pred poletjem. In to je drugače 
kot predpriprave, saj je za nami 
že en del dela z igralci, s tekstom, 
v prostoru. Stvari, ki si jih želel 
preizkusiti, si lahko že preizkusil, 
debate in razmišljanja, ki si jih 
želel odpreti, si že odprl. In zato 

sprašuje Jaka Smerkolj Simoneti

režiserka
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se lahko med poletnim premorom 
veliko bolj osredotočiš na priprave 
zadnjega bloka vaj in končni 
izdelek. Tudi igralci pridejo jeseni 
na proces spočiti od celotne 
prejšnje sezone in jasnih misli. 
Zato se mi zdijo deljeni študiji zelo 
produktivni. Slabosti pravzaprav 
ne vidim, razen mogoče, da je 
prvi blok vaj za vse nekoliko 
bolj naporen, ker so/smo že vsi 
izmozgani in koncentracija na 
vajah prej popusti, saj je glava že 
na morju ali v hribih. 
Bi se pa želela preizkusiti tudi v 
projektu s tremi ali več ločenimi 
bloki vaj.  

Kaj pa prehod z akademije v 
profesionalni svet? Se ti zdi, da 
nas akademija ustrezno pripravi 
za ta korak? 
Mislim, da ja. Že na akademiji je 
bil vsak prehod v nov semester, 
ko smo dobili novo nalogo, novo 
besedilo, vznemirljiv. Prehod 
iz akademijske produkcije v 
profesionalno bi se lahko primerjal 
s tem, le da so nam oziroma 
smo si vcepili v glavo, da je 
zunaj drugače in težje in se ne 
dopušča napak. Mislim, da je bilo 
gledališče na akademiji prikazano 
kot raziskovanje in igranje z 
nekim materialom in prehod v 
profesijo tega ne bi smel drastično 
spremeniti. Ker je študij dopuščal, 
da delamo zunanje projekte in 
asistiramo pri predstavah, smo 
se že tam spoznali s procesom 
nastajanja predstave in se vpeli 
v profesionalni svet. Kar se mi še 
zdaj zdi dragoceno. Če bi bili ves 
čas zaprti samo v akademijskem 
mehurčku, bi to verjetno precej 
otežilo prehod. 

Kaj je tvoja prevladujoča 
strategija uprizarjanja 
določenega teksta? Kako je 
vezana na tvojo metodo dela z 
igralci?

Nisem še razvila nobene določene 
strategije. Odvisno je od teksta 
do teksta. Mislim pa, da smo vsi 
v službi predstave. Včasih so 
misli sodelavcev tako prepletene 
z mojimi, da ne razumem točno, 
kako se potem kar naenkrat nekaj 
zgodi. In ta dogodek je predstava. 
Svojo metodo dela z igralci pa še 
iščem in upam, da bom nekoč 
lahko samozavestno trdila, da 
imam neko metodo. Trudim se 
čim bolj prisluhniti igralcu, saj je 
konec koncev on tisti, ki izgovarja 
besede in ki stoji pred ljudmi. 
Veliko mi pomeni, da se igralec 
udobno počuti, da predstavo potem 
z užitkom igra. 

Novi pristopi so s seboj prinesli 
tudi večji občutek enakosti 
med ustvarjalci. Kako dojemaš 
pozicijo režiserja v gledališki 
ekipi? Je ta še vedno avtokrat 
oziroma bi to moral biti?
Vedno poskušam maksimalno 
altruistično sodelovati z vsemi 
sodelavci in prisluhniti vsem 
predlogom, idejam, rešitvam 
in pripombam ter jih uglasiti. 
Nujno se mi zdi zaupanje v 
ekipo, s katero delaš, saj bodo 
samo tako lahko tudi oni zaupali 
tebi. Verjamem, da je gledališče 
skupinsko delo in trudim se 
tako delovati. Se pa zavedam 
tudi osnovne dolžnosti – torej 
osnovnega usmerjanja skupine in 
vzdrževanja produktivne atmosfere 
na vajah. 

Eden tvojih stalnih sodelavcev 
je tudi glasbenik Luka Ipavec; 
zanima me, kako gledaš na 
glasbo v gledališki produkciji?
Dokler si nisem poiskala 
glasbenika, sem glasbo dojemala 
čisto drugače. Vedno se mi 
je zdela samo manipulativno 
sredstvo, nekaj od zunaj. Zdaj pa 
mislim, da je glasba nekaj zelo 

organskega, nekaj, kar lahko 
komunicira z igralci in gledalci 
hkrati. Torej Luka pri ustvarjanju 
glasbe komunicira s predstavo in 
igralci ter publiko hkrati. Glasba 
se mi zdi pomembna tudi zaradi 
njenega vpliva na nezavedno. 
Velikokrat lahko poveže točke, 
ki jih racio ne poveže, prehiteva 
gledalčev um in lahko zadene zelo 
globoko, v drobovje. Pri produkciji 
Ljubezen in smrt na akademiji 
smo si sposodili znano glasbo 
Tadeja Hrušovarja Dan ljubezni 
in melodijo poustvarili v različnih 
žanrih. Na začetku je bila vesela, 
durovska in celo podkrepljena z 
disko ritmi. Bolj ko smo se bližali 
koncu predstave in bolj ko so 
odnosi na odru razpadali in smo se 
bližali tragiki, bolj je tudi glasba 
razpadala, postajala molovsko 
otožna in se na koncu čisto 
razkrojila v le nekaj tonov. Postala 
je samo še slutnja nečesa lepega 
od prej. No, če povzamem, glasba 
se mi zdi nepogrešljiv element 
gledališke produkcije. Vedno z 
največjim veseljem izbiram glasbo 
ali jo ustvarjam s skladateljem. 
Rada se igram z abstraktnostjo, ki 
jo ponuja. 

Pri Vrhu ledene gore je šlo za 
ustvarjanje precej filmične 
podobe. Kako gledaš na preplet 
filmskega in gledališkega 
medija? Te to povezovanje 
zanima pri oblikovanju poetike 
ali se želiš od tega oddaljiti?
V sami praksi nisem toliko 
naklonjena prepletu gledališkega 
in filmskega medija. Ju pa nenehno 
prepletam v mislih. V zadnjih letih 
sem imela nemalokrat priložnost 
prisostvovati ali sodelovati tudi 
na filmskih snemanjih in sem 
posledično primerjala oba medija. 
In ob gledanju filmov se veliko 
učim o gledališču. Detektiram, 
kako je bila neka zgodba 
povedana na filmu in potem sliko 
obrnem v gledališko sliko in se 

neko idejo ali v neki tekst ali v 
določeno interpretacijo, da sem 
manj popustljiva. Kadar pa pride 
do terminov vaj in potrebnega 
časa za proces ali do zasedbe in 
ekipe, za katero želim, da sodeluje, 
takrat postanem nekoliko trmasta. 
Omogočiti kakovosten proces ter 
razumne pogoje dela je dolžnost 
vseh, tako nas, ki pridemo v 
gledališko hišo, kot tudi tistih, ki 
nas zaposlijo za določen projekt. 
Če to ozavestimo, potem nimamo 
velikih težav. 

Meniš, da se sprejema preveč 
kompromisov? Ko hodiš gledat 
predstave, obstaja kaj, kar 
pogrešaš, česar bi si želela videti 
več?
Včasih pogrešam strast in več 
ljubezni do ustvarjanja predstave. 
Več zavedanja, da je predstava 
dogodek, ki se zgodi zdaj, tukaj in 
se ga ne da popolnoma ponoviti. 
Več izkoriščanja vseh potencialov, 
ki jih gledališče ponuja. Več 
domišljije. Več dopuščanja, da 
se nam vsem nekaj zgodi že 
med samim procesom in tudi 
pred gledalci. Ko gledam, se mi 
velikokrat zdi, da so nekatere 
predstave preveč ukalupljene 
in dopuščajo premalo odrskega 
manevra za igralca. In če je 
predstava zaprta sama vase, potem 
se že a priori odpovemo čudežu, ki 
bi se nemara lahko zgodil.

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želela? Lahko 
vidiš v njem svojo prihodnost?
Ja. Mislim, da imamo odlično 
gledališče in vrhunske igralce, 
režiserje, pisce in ostale 
ustvarjalce. In predvsem se mi 
zdi slovensko gledališče pogumno 
in inspirativno in odprto za 
različne tipe in žanre. Zato se mi 
zdi primeren prostor za nadaljnje 
kreiranje. 

Pristopi so od bralke do bralke 
drugačni, odvisno, kaj besedilo 
zahteva. Stremim k temu, da 
pomagam besedilu, da čim bolj 
zaživi, kolikor je pač to pri branju 
mogoče, in da mu omogočim biti 
videno in slišano. Zato začnem 
sodelovanje z avtorjem besedila 
še pred prvo bralno vajo, saj 
bralna uprizoritev poleg besedila 
vedno predstavlja tudi dramatika/
dramatičarko za njim, torej njegov 
pogled, slog, želje. Kot režiserka 
bralne uprizoritve ne dojemam 
kot svojo kreacijo. V prvi vrsti 
je to kreacija avtorja besedila in 
igralcev, ki to interpretirajo. Jaz 
sem samo neka »pomoč« vmes, da 
se to lahko zgodi – prva poslušalka 
in gledalka.
Včasih pa so bile v praksi 
tudi bralne uprizoritve znanih 
dramskih del že pokojnih avtorjev 
(Smoletova Antigona v MGL 
na primer), ampak s tem se 
kot režiserka nisem še srečala. 
Predvidevam, da gre pri slednjem 
predvsem za neko izčiščeno 
interpretacijo vsebine in likov, 
ki naj bi pomagala šolarjem pri 
branju kompleksnejših dramskih 
besedil.

Koliko svobode imaš pri 
kreiranju svoje ustvarjalne poti? 
Si v našem prostoru v tem sploh 
lahko brezkompromisna? Na 
čem gradiš brezkompromisnost 
oziroma katere kompromise si 
pripravljena sprejeti?
Za zdaj se v gledališču počutim še 
kar svobodno. So pa vedno potrebni 
neki določeni kompromisi, ampak 
tega niti ne prepoznavam kot 
nekaj slabega. Kompromisi so, 
se mi zdi, velikokrat tudi izziv. 
Poskušam jih obrniti sebi v prid 
in poiskati najboljšo možno 
rešitev pri ustvarjanju predstave. 
Mislim, da sem vedno pripravljena 
prisluhniti in razumeti tudi drugo 
stališče. Včasih pa se zgodi, da 
sem tako trdno prepričana v 

sprašujem, kaj so uprizoritvena 
sredstva pripovedovanja. Od 
filmskih režiserjev se veliko učim 
o gledališki režiji in o bistvu 
gledališča. Nisem pa naklonjena 
recimo video projekcijam v 
gledališki predstavi, ker se mi 
filmska umetnost zdi prepolna, 
premočna in povozi odrsko 
dogajanje. Gledališče je veliko 
bolj občutljivo, film ni. Film je 
neobčutljiv na to, ali ga kdo gleda 
ali ne. Gledališče pa sploh ni 
možno, če ni vsaj enega gledalca, 
ker je nujna prisotnost, da se lahko 
zgodi. 
Trenutno se želim od filma 
oddaljiti. Tudi zato, ker ravno 
začenjam režijo v MGL, adaptacijo 
romana Ure, po katerem je bila 
posneta filmska uspešnica. 
Iščem gledališkost v scenosledu, 
uprizoritvene elemente in odrske 
situacije, ki jih literarni ali filmski 
medij ne zmore posredovati. Če pa 
kdaj najdem zgodbo, ki bi nujno 
zahtevala filmski medij, da bi bila 
povedana, potem bom naredila 
film.

Veliko se ukvarjaš z bralnimi 
uprizoritvami. Kako gledaš na 
tovrstni način predstavljanja 
dramskih besedil? Kako se 
lotevaš bralnih uprizoritev?
Večinoma sem delala bralne 
uprizoritve, kjer je bil glavni 
namen avtorjevo preverjanje 
teksta. Bralno smo uprizorili tekst, 
ki je bil še v nastajanju in s tem 
dali dramatiku/dramatičarki uvid v 
neko možno igralsko interpretacijo 
in mu/ji, upam, pomagali pri 
nadaljnjem delu z besedilom. Ko 
pa ne gre za to, ko gre za golo 
predstavitev teksta, pa bralno 
uprizoritev dojemam, kot temu 
pravijo filmarji, bolj kot »pitch«. 
Za to ni potrebna celovečerna 
»bralka«, ampak najboljši del 
besedila, ki se ga predstavi z 
morda že konkretnimi režijskimi 
posegi in odrskimi rešitvami. 
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Nastja Miheljak,
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Navkljub izjemno velikemu 
številu različnih mladih 
ustvarjalcev se zdi, da je pri nas 
dokaj malo mlajših scenografov.
Ne vem če je zares malo 
scenografov, zdi se, da je predvsem 
malo mladih. Se pa tudi to nekako 
spreminja, mislim, da začenjamo 
mladi na novo vzpostavljati neko 
svojo gledališko govorico, v njej 
pa obstaja ogromen generacijski 
preskok v miselnosti. Opažam, da 
scenografija vedno bolj zanima 
tudi likovne ustvarjalce, ki niso 
nujno scenografi z AGRFT (teh nas 
je tako ali tako najmanj). Je pa res, 
da je to posel, v katerega se težko 
vpelješ kot zares mlad ustvarjalec. 
Jaz imam za sabo likovno 
akademijo in brez te diplome ne bi 
zares mogla začeti tukaj, ker moraš 
znati brati tekste, risati načrte, 
razumeti dramaturgijo prostora, 
dramaturgijo teksta, znati delati s 
sodelavci in dejansko težko začneš 
pri dvajsetih z nečim takim. 
Na akademiji je bilo precej 
neprijetno, ker sem bila sama 
v letniku, saj nisem imela 
sogovornikov. Profesorji na 
akademiji so super, vendar obstaja 
razlika, če se pogovarjaš z nekom, 
ki je eno generacijo pred tabo in 
ima drugačne izkušnje. Predvsem 
nam je manj dano glede sredstev, 
tako da imamo bolj neprijazno 
okolje za začetek dela – je pa dobro 
to, da manj financ in možnosti 
imaš, bolj ti dela domišljija, bolj 
moraš biti kreativen in več rešitev 
moraš najti. 

Kako pa primerjaš izkušnjo z 
AGRFT z izkušnjami kolegov, 
ki se niso izobrazili na njej? 
Zdi se, da imaš kot študent 
AGRFT veliko več možnosti, 
da se povežeš s sošolci, kar je 
dobra priložnost za predstavitev 
svojega dela ožji javnosti. 
Brez dvoma je AGRFT šola, ki 
nam naredi ogromno uslugo, pa 
mi tega sploh ne vemo. Ker če nisi 
v teh krogih, težje prideš vanje. 
Res moraš poznati režiserje, ki te 

sprašuje Jernej Potočan

scenografka
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povabijo osebno kot prijatelje ali 
zanimive umetnike, na akademiji 
imaš pa že lepo začetno pozicijo 
in lahko na ta način s sošolci 
nadaljuješ delo. Velikokrat se 
formirajo ekipe, ki delajo skupaj še 
leta, ali pa vsaj spoznaš nove ljudi, 
ker krožiš med njimi. 

Kaj pomeni biti danes scenograf?
Mislim, da nas vseeno ni malo, ki 
nas zanima teater, mogoče so to 
ljudje, ki se veliko izobražujejo na 
tem področju, pa to še ne pomeni, 
da so vidni v nekem širšem 
gledališkem prostoru. Ravno zaradi 
tega, ker moraš nabrati izkušnje in 
kilometrino. Mislim pa, da se lahko 
to še vse razvije, ker potencial 
obstaja.
Jasna Vastl, Branko Hojnik in Meta 
Hočevar so recimo ljudje, ki so 
zelo odprti in skrbijo za prenos 
znanja naprej ali pa vsaj odpirajo 
neka nova vprašanja v zvezi s 
scenografijo.
Sicer pa sama sebe še nimam za 
scenografko, to bi bilo nekoliko 
samovšečno, ampak zame je 
gledališče prostor, kjer lahko 
ogromno raziskuješ in lahko 
vsakič na novo odkrivaš svetove, 
ki ti sicer ne bi bili dosegljivi. 
In enako je s filmom, spoznavaš 
teme, ki jih obravnavajo, in znotraj 
njih raziskuješ. Vedno gre za 
neka razmerja med ljudmi. In v 
bistvu je tudi scenografija samo 
odnos. To lahko pomeni odnos tega 
poklica z drugimi poklici, ali odnos 
v prostoru, ali med igralcem/
likom in prostorom. Itak vedno 
obravnavamo samo odnose. Tudi 
vsi teksti so o različnih odnosih in 
v bistvu se mi zdi, da scenografija 
ne pomeni kaj drugega kot zgolj 
raziskovanje, na kakšen način 
lahko postavljaš neke korelacije 
med različnimi dejavniki.

Kako si sama prišla do 
scenografije?
Verjetno je kriv moj brat. Teater 

mi je sicer že od nekdaj zanimiv, 
ampak prej sem se ukvarjala 
z grafičnim oblikovanjem in 
ilustracijo, tako da se mi ni zdelo, 
da bi morala riniti nekam na novo. 
Potem pa se je moj brat vpisal na 
AGRFT, na filmsko montažo, in ko 
je za vaje na fakulteti delal neke 
kratke videe, sem mu pomagala, 
potem sem se pa začela bolj 
poglabljati v to, kako nastaja 
prostor, kako vpliva na gledalca, 
bolj sem bila pozorna na te stvari. 
Tako, da sem rekla, da bom 
poskusila, šla sem na sprejemce na 
AGRFT, popolnoma brezbrižno, in 
bila sem sprejeta.
Mi je pa ta predhodna izobrazba 
ogromno dala, ker ne gre za 
dosti drugačne principe. Likovna 
teorija pač deluje, gre le za to, da 
moraš to znanje uporabiti znotraj 
same dramaturgije predstave 
preko uprizoritvenega koncepta, 
kar je precej težje. Kot grafični 
oblikovalec delaš sam, tu pa imaš 
ogromno skupino, katere del si, 
hkrati pa si soodgovoren za to, da 
bo stvar na koncu funkcionirala.

Kaj te v oblikovanju prostora 
najbolj navdihuje?
Vedno, ko se lotevamo gledališkega 
projekta, ta izhaja iz nekega 
teksta ali avtorskega materiala, 
ki ga ustvari ekipa. Že od začetka 
želimo podati neko idejo. Pri 
prvem branju teksta mi je 
vedno zanimivo, ker še ne vidim 
prostora uprizoritve. Vidim 
imaginaren prostor, v katerem 
se drama dogaja, ampak zame je 
najpomembnejša atmosfera, ki jo 
doživljam, ko berem tekst. In iz te 
atmosfere grem naprej. Seveda pa 
potrebujemo vedno neke reference 
iz lastnega življenja, tako da vse, 
kar delamo, izhaja iz nas, in več 
kot bomo mi doživeli, več bomo 
lahko dali na oder.
Pri ustvarjanju scenografije se 
izogibam pretirani analizi, saj 
se sama znotraj nje ne znajdem. 
Izhajam raje iz nekega kaosa, ki 

ga kasneje reduciram. Sicer pa 
mi je velik navdih tudi, ko prvič 
slišim igralce govoriti tekst. Na 
začetku se ogromno ukvarjam tudi 
s svetlobo in njenim pomenom pri 
vzpostavljanju prostora. 

Kako gledaš na sodelovanje 
scenografa pri avtorskih 
projektih?
V bistvu sem delala avtorski 
projekt samo enkrat z 
režiserko Saro Lucu. Ukvarja 
se bolj z avtorskimi principi in 
performativnim teatrom, ki meni 
mogoče ni tako blizu kot klasični 
teater, ker sem tam pač več delala, 
gre pa za zelo zanimivo izkušnjo, 
saj spoznaš, na kakšen način lahko 
gradiš predstavo, tudi če ta npr. 
nima teksta. V tem bolj avtorskem 
oziroma performativnem principu 
je delo veliko bolj živo in fluidno. 
S sodelavci moraš biti bolj 
povezan in delati skupaj, sicer 
se bo zadeva zrušila. Veliko več 
je debat in delitve mnenj, ki jih 
moramo potem sestaviti skupaj. 
Pri dramskem tekstu se pa 
postavljanje predstave začne še 
pred prvo vajo in na prvi vaji so 
(ponavadi) smernice že dokaj jasno 
določene. Pri avtorskih predstavah 
se to dogaja sproti, kar je včasih 
problematično zaradi časa, sicer pa 
je lahko zelo hvaležno. 

Kaj te v oblikovanju prostora 
najbolj intrigira? Katere so 
tvoje glavne reference? Kdo 
so scenografi, po katerih se 
zgleduješ? 
Pri vizualni umenosti se mi zdi, 
da drug drugemu itak ogromno 
krademo, ampak stvar je odvisna 
že od teksta. Če je tekst historičen, 
pogledaš čas, v katerem se 
dogajanje odvija, kljub temu pa 
se temu nekoliko tudi upiraš, da 
ne boš naredil neke dolgočasne 
historične scenografije. Sicer 
ti težko navedem konkretne 
inspiracije. Sama si vedno 

pogodbo in roke. Gre za konkretne 
stvari in tu nimaš kaj. Seveda sem 
se najprej bala, da bi pri prvem 
projektu naredila kakšno napako, 
ampak ne vem, če je to zares tako 
usodno. Tudi ko bomo enkrat v 
gledališču že uveljavljeni, bomo 
delali napake.
Mi pa največ pomeni odziv 
publike, ne glede na to, kako so 
v medijih predstave uspešne ali 
neuspešne, kar so v večini dokaj 
subjektivna mnenja. Predvsem ker 
nimamo neke konkretne gledališke 
kritike, da bi jo lahko jemali z vso 
resnostjo, čeprav upam, da se bo 
z našo generacijo to spremenilo. 
Najbolj vesela sem bila na primer, 
ko smo za Riharda III. dobili 
medijsko nagrado Zlatni studio 
za najboljšo predstavo po mnenju 
publike. In to mi je bilo več vredno 
kot neka festivalska nagrada, ki bi 
jo prejeli od treh žirantov. 

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega želiš? Razmišljaš o 
tujini?
Zdi se mi, da se slovensko 
gledališče zelo razvija, je pa 
nujno gledati tudi v tujino, vsaj 
videti predstave. Ker se po celem 
svetu teatri razvijajo zelo hitro 
in kažejo družbeni vtis. Mi je pa 
tukaj res ljubo delati, ker imamo 
ogromno kreativnih ljudi in 
sposobnih gledališč, imamo tudi 
neodvisno sceno, ki je res dobra. 
Skrbi me zgolj, kaj se bo dogajalo 
z gledališčem v političnem in 
finančnem smislu, ker je kultura 
še vedno zapostavljena. Upam, da 
bodo naši generaciji omogočene 
čim boljše delovne razmere, da 
bomo res lahko izkoristili vse te 
potenciale, ki jih imamo, in vso 
izobrazbo, za katero smo delali.

pomeni, da lahko veliko bolj očitno 
manipuliramo z realnostjo. Na 
primer, s stropa lahko obesimo na 
glavo obrnjeno drevo, pa bo sprejel 
to kot realnost, v filmu pa težje, 
razen če gre za fantazijski film. 
Film nam po drugi strani zaradi 
kadriranja omogoča, da iščemo več 
simbolike in poskušamo vzbuditi 
določene občutke pri gledalcu, 
ki to gleda, četudi operiramo 
z realizmom. In čeprav se zdi, 
da realizem ne dopušča toliko 
kreativnosti, to sploh ni res, 
saj lahko iščemo podtone in na 
subtilen način manipuliramo z 
gledalcem.
Me je pa precej presenetilo, 
da predvsem mlajši gledališki 
ustvarjalci v letošnji sezoni 
posegajo po zelo realističnih 
scenografijah, vendar gre verjetno 
tudi za naš generacijski krik, 
ker se tako težko vzpostavimo 
v realnem svetu, da to počnemo 
skozi svoje delo. Ne vem, zakaj je v 
resnici prišlo do tega, ugibam. 

Razmeroma hitro si prišla tudi 
do večjih projektov. Kako bi 
rekla, da je to vplivalo na tvoj 
kreativni razvoj? 
Do tega je prišlo, ker nisem 
pravočasno dokončala prvega 
letnika, vendar mislim, da je bila 
to najboljša možna izkušnja pred 
magisterijem, ker se mi zdi, da sem 
se šele po tem letu, ko sem se bolje 
spoznala z delom v praksi, zares 
naučila razmišljati o prostoru. 
Zaradi te izkušnje sem se odločila, 
da bom za magistrsko nalogo 
naredila svojo predstavo. Gre 
za zgodbo o mojem dedku, ki jo 
prevajam v gledališki jezik, tako da 
se tudi sama ukvarjam s tem, kaj je 
režija, kaj je dramaturgija, kje se ta 
področja stapljajo, za nalogo sem si 
pa zadala, da bi se stvari lotila brez 
glavnega igralca. 
So pa v profesionalnem teatru 
tudi pritiski. Tega se do prihoda 
publike sicer sploh ne zavedaš, 
ampak stres je prisoten, ker imaš 

ustvarjam nekakšne »moodboarde«, 
da sama dobim občutek, kaj 
pomeni neka atmosfera. Se pa 
upiram kakršnikoli formuli ali 
metodi. Zdi se mi, da če se vkalupiš 
v neko formo, hitro postane zelo 
dolgočasno. Vsakič delam na novo 
in vsakič se mi zdi, kot da še nič 
ne znam. Predvsem se je treba 
učiti misliti scenografijo, kar je 
pa verjetno proces, ki traja celo 
življenje.

Kako sodeluješ z režiserji? Kako 
je preklapljati med različnimi 
režijskimi poetikami? Kaj 
te v teh sodelovanjih najbolj 
pritegne? 
Kot scenografka sem sodelovala 
z Aleksandrom Popovskim pri 
Dantonovi smrti v MGL ter kot 
asistentka pri Rihardu III. v 
Zagrebu in pri predstavah Merlin 
ali pusta dežela ter Ivanov v SNG 
Drama. Kot scenografka pa sem 
sodelovala tudi z Ivano Djilas pri 
predstavi Kri na mačjem vratu 
v MGL. Vsa ta sodelovanja so 
bila seveda neverjetna. Ima pa 
vsak režiser svoj način, kako se 
spoprijema z režijo, tekstom in 
sodelavci. Oba sta mi bila v velik 
navdih, ker sta imela že na začetku 
začrtane neke smernice, kljub 
temu da še nista videla končnega 
rezultata. 
Gre pa za ogromen preskok v 
primerjavi s projekti na AGRFT. 
Sodelovanje samo je podobno, 
izvedba pa je veliko bolj 
megalomanska. Na neki način je 
lažje, ker imaš na voljo delavnico 
in zunanje izvajalce, tehničnega 
direktorja, rekviziterje in ostale 
sodelavce, tako da delaš res zgolj 
to, zaradi česar si tam.

Kako bi primerjala izkušnjo z 
delom na filmu in v teatru?
Princip dela je zelo različen. 
Ko gledalec vstopi v gledališko 
dvorano, že sprejme to, da bo kupil 
realnost, ki se dogaja na odru, kar 
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Kako bi primerjala ustvarjalni 
prostor v Sloveniji in doma?
Zdi se mi, in to sem dojela šele, 
ko sem končala študij, da je v 
bistvu najpomembneje, pri kom 
študiraš, ne pa to, kje študiraš. 
Ko je Tomi Janežič prišel v Črno 
goro delat Brehtovo Beraško 
opero, sem bila v tretjem letniku 
akademije in s kolegom sva se mu 
javila za asistenco. Takrat sem 
se pravzaprav, ne da bi se tega 
sploh zavedala, že odpravila živet 
v Ljubljano. Tudi sama sem najbrž 
že bila pripravljena na odhod. Kot 
da bi čakala pravega mentorja. 
Zavedam pa se tudi tega, da bi za 
študij pri mentorju, kakršen je 
Tomi Janežič, nekje drugje morala 
drago plačati, če bi se to, kar on 
ponuja in daje študentu/študentki 
sploh lahko dalo dobiti kje drugje. 
Tako sem prišla v Ljubljano.
Sem pa v kateremkoli trenutku 
tudi pripravljena odditi iz 
Ljubljane, če bi se izkazalo, 
da v gledališču ne morem več 
početi tega, kar bi rada. Rada 
sodelujem z ljudmi, ki ljubijo 
svoj poklic. S tistimi, ki imajo 
čarovniško mešanico »duše« in 
»(samo)discipline«. S slovenskimi 
igralci se počutim tako, da sem 
lahko jaz. Prej sem imela vedno 
nekakšen vtis, da se moram 
prilagajati določenim metodam, 
določenim navadam, določenim 
pričakovanjem, čutila sem, da 
me igralci ne sprejemejo, da to, 
kar čutim, ni prav, in da to, kar 
počnem, ni ustvarjalno, da nisem 
dovolj, da smer in način dela, ki ga 
predlagam, ne obstajata ...
Ne vem. Najbrž sem tukaj, v tem 
prostoru pravzaprav doma. Tako za 
zdaj kaže. 

Torej ti Slovenija omogoča rast, 
dovolj možnosti za razvoj?
Tukaj živijo in delajo različni 
umetniki, obstajajo pa tudi taki, ki 

so na mojstrski ravni. Šele takrat, 
ko obstaja nivo mojstrov, lahko 
ugotoviš, kje si. Če pa sodeluješ s 
takšnimi ljudi, imaš možnost, da 
greš naprej, se razvijaš, odpiraš ...
Če ni tistih, ki odpirajo nove 
gledališke prostore, tudi ti počasi 
pristaneš na to, da je to pač to. 
Tukaj ustvarjajo vrhunski igralke 
in igralci, ki bi bili vrhunski 
kjerkoli na svetu. Pa ne samo 
igralke in igralci ... 
Zdi se mi, da je v gledališču 
veliko obupovanja nad slabimi 
razmerami. Če se zavedaš, kje so 
najboljši v ustvarjalnem smislu, to 
nima smisla. Seveda nas nekatere 
okoliščine motijo in razmere 
za ustvarjalno delo so včasih 
zahtevne. Seveda je težko, ampak 
to je tak poklic. To, da je težko, je 
naravno. Ne vem, od kod komurkoli 
sploh ideja, da je brez borbe karkoli 
mogoče. Nič ustvarjalnega se ne da 
narediti, če se sprehajaš po znanih 
krajih. Se mi zdi, da je naš poklic 
kot tek na dolge proge. In medtem 
ko tečeš, te včasih peče sonce, 
včasih je mraz ... ti pa tečeš naprej. 
Zmeraj se da; tam, kjer so ljudje na 
robu, se pravzaprav šele zares da ...  
pravzaprav šele takrat nastaja. Zdi 
se mi, da gledališče ne nastaja iz 
udobja. Gre za to, da je ta svet tak, 
kakršen je, razmere so takšne, kot 
so, pustimo se presenetiti in bomo 
videli, kaj lahko iz tega ustvarimo. 
Da ustvarjaš, potrebuješ samo eno 
– da si živ. Vse je lahko ustvarjalni 
material, samo če najdeš ustrezen 
način, da se na njega odzoveš. In 
to se mi zdi edina veščina, ki jo 
je vredno razvijati. To, da najdeš 
ustrezna ustvarjalna orodja za 
ustvarjalni odziv. Temu se najbrž 
reče strategija. Če bi bil ta svet 
idealen, umetnosti sploh ne bi 
potrebovali.

Kje iščeš inspiracijo za določeno 
predstavo? Te zanimajo kakšne 
posebne tematike?
Človek. To je vse, kar me zanima.
Kakšni so tvoji kriteriji, da je 
prestava, ki jo gledaš, dobra?

To, da pride vame. Na predstavo 
ne pridem ocenjevat kolegov. Po 
predstavi sem tudi vedno odprta za 
dialoge (ali poliloge). Kdo sem jaz, 
da ocenjujem, kako slabo ali dobro 
se ljudje ukvarjajo s tem poklicem? 
Že ob »Meni je ta predstava všeč«, 
se je po mojem treba vprašati. 
Mene kot režiserko in kot gledalko 
vleče tja, kjer še nisem bila ... in 
tja, kje se bo odprl drug svet ... in 
tja, kje je malo nevarno. Vredno je 
tvegati. Do konca. Če pa se mi to 
zgodi, preprosto povem. Mislim, 
da je zmeraj boljše imeti karte na 
mizi. 

Bi si želela ustvariti stalno ekipo 
igralcev in kolegov?
To ravnokar poskušam, vendar ni 
odvisno samo od mene. Vsak odnos 
potrebuje najmanj dva človeka. 
Najraje bi živela v komuni in ves 
čas samo vadila. Mislim, da v 
današnjem svetu ni mogoče imeti 
ekipe stalnih igralcev, s katerimi 
bi delal vsako predstavo, tako kot 
je bilo to v 20. stoletju, zdi se mi, 
da živimo v drugačnih časih. Ti 
časi pa sploh niso slabi. Nočem 
se pritoževati, vsak dan se borim, 
da lahko ustvarjamo okoliščine, v 
katerih je sodelovanje z določenimi 
ljudmi mogoče. Povabim vsakega, s 
komer bi rada sodelovala. Njeno ali 
njegovo je, če se odzove povabilu. 
Moje pa je, da ohranim vero, da 
je uresničevanje sanj v gledališču 
možno. 

Kakšna je tvoja strategija 
uprizarjanja? Se razlikuje od 
projekta do projekta? Kako 
poteka delo z igralci?
V bistvu se poskušam odzivati na 
dane okoliščine. Zdi se mi, da je 
nemogoče zamenjati igralca ali 
igralko. Če povabiš k sodelovanju 
drugega človeka, se spremeni 
ustvarjalni kanal, drugače vibriraš 

z materialom ... Tako pa se odpira 
vesolje. Znotraj odnosa igralec 
ali igralka in režiser ali režiserka 
se čutijo zelo osebne stvari, za 
katere ni mogoče racionalno 
definirati, čigavo je kaj, in nekako 
ni ločnice med tem, kaj je prispeval 
igralec ali igralka, kaj režiserka 
ali režiser, ali glasbenik ali kdo 
drug. Nastane skupna mešanica. 
Se mi pa ustvarjanje gledališča 
zdi tako intimno, da ne morem 
delati z ljudmi, ki se jim nisem 
pripravljena dajati. Vse je v 
odprtosti. Ni me strah, če smo 
skupaj, če pa čutim, da nismo, 
da se nekdo ne želi razdajati, 
tudi jaz nimam kaj ponuditi. V 
tem primeru je bolje prekiniti 
sodelovanje, kot pa prepričevati 
koga v karkoli.

Kot asistentka režiserja si 
sodelovala pri Visoški kroniki 
in Še ni naslova. Je prišlo tam 
do kakšnega konkretnega 
spoznanja?
Ogromno sem se naučila od Tomija 
Janežiča in Jerneja Lorencija. 
Onadva sta najboljša režiserja, s 
katerima sem sodelovala. Včasih 
me zelo moti, ko od nekaterih 
kolegov slišim, da je nekdo kopija 
koga drugega, da je nekdo prevzel 
to in ono … vsi se učimo od drugih 
in lahko iste strategije izpeljemo 
čisto drugače, in to se mi zdi 
najbolj noro in privlačno v tem 
poklicu. 
Med obema procesoma sem zelo 
intenzivno sodelovala z igralci in 
skozi njih spoznavala sebe. Ne 
fatalistično, med vsakim procesom 
namreč spoznaš del sebe, se 
presenetiš, odkriješ čisto drug del, 
ki se ga mogoče sploh nisi zavedal. 
Obe predstavi mi veliko pomenita. 

V Zločinu in kazni si v manjši 
vlogi nastopila tudi sama …
Tudi pri Margareti ... Moja vloga 
med predstavami se je spremenila 
in se spreminja v odnosu do 
materiala in do potreb predstave. 
Biti moraš v poziciji, da si na 
razpolago za vse. Ko si enkrat 
v tem položaju, se pokaže, kaj 
od tebe zahteva predstava in kaj 
igralci, da bi se živo in spontano 
odzivali na material. Tako nekako 
vidim svojo funkcijo. Biti cela 
ustvarjalni material ...  Eno je to, 
kar bi si želela jaz, drugo pa to, 
kar se izkaže, da je potrebno. Zdi 
se mi, da bi bilo tudi igralcu veliko 
lažje, če bi bili v teh vlogah, torej 
ne da se na prvi vaji porazdeli, kdo 
bo kaj igral, ampak da se v procesu 
pokaže, kaj bi kdo najbolje zgrabil 
in razvijal; to je konec koncev v 
interesu vseh. 
Sicer se vse skupaj sliši kot kakšna 
pravljica, od tebe pa zahteva, da 
te ni strah in da si pripravljen, da 
tvojo odprtost nekdo izkorišča ali 
pa da oddide iz projekta. Biti v 
takšnem položaju ima svojo ceno, 
tako kot vse vredne reči na tem 
svetu. Biti v odnosu je največja 
vrednota. In ko se daješ tako, da 
popolnoma zaupaš, to ohranja 
neko tako svežino in spontanost, 
ki ju med procesom drugače ne 
moreš doseči. Gledališče ni to, kar 
smo pripravili, ampak to, kar zdaj 
nastaja, kar je živo. Če režiserja ni 
zraven ob tem nastajanju skupaj 
z igralci in gledalci, je to lahko 
samo nekakšna prireditev, ki smo 
je naštudirali in jo neštetokrat 
ponavljamo, medtem ko režiser 
istočasno dela nekaj popolnoma 
drugega in ga ni več v loncu, v 
katerem se kuha predstava. 
Če nekaj ne nastaja v tem 
trenutku, je že mrtvo – 
zastrupljeno z institucionalnimi 
pastmi hiperprodukcije in 
določenimi mnenji, kaj je v 
gledališču mogoče, kaj pa ni. 
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Kaj pomeni danes, ko gledališče 
in film vse bolj iščeta pristnost 
ter posledično svoja vrata vedno 
bolj odpirata naturščikom, biti 
igralec?
Mislim, da se tako lahko igralci 
samo še bolj zavemo, kako zelo 
močna in pomembna je naša 
pristnost, kako dragoceno je 
včasih samo biti človek v svoji 
pojavnosti ali v neki situaciji, brez 
odvečnega krancljanja. Sicer se 
mi zdi zmotno misliti, da igralec 
ne more biti tak »nepopisan list«, 
kot je lahko naturščik, je pa res, 
da naturščiki velikokrat niso 
obremenjeni z nekaterimi stvarmi, 
s katerimi igralci smo in zaradi 
katerih včasih počnemo odvečne 
stvari, ki motijo. Včasih preveč 
kompliciramo. Gledalcu tako v 
teatru kot na filmu pa je velikokrat 
najbolj zanimivo, kadar pred seboj 
ugleda čisto »projekcijsko platno« 
(človeka) in lahko nanj projicira 
to, kar želi, to, kar pokrene 
njegovo domišljijo v kombinaciji 
z dramaturgijo, montažo, vsebino 
in ostalimi strategijami predstave 
ali filma. Pustiti gledalcu, da lahko 
fantazira! Noben spektakel ni tako 
dober spektakel, kot je človeška 
domišljija. Kadar se vplete preveč 
igralske »veščine« ali bognedaj 
»ega«, je to nemogoče. Včasih 
pelje celo stran od vsebine. Tudi 
pristnost je treba na neki način 
vežbati, negovati, se je zavedati. 
Včasih ta zaradi izkušenj, znanja, 
veščin malo izgine. Najlepše pa se 
je zavedati, koliko potenciala je v 
združevanju obeh plati. V igri so 
ravno nasprotja najbolj zanimiva! 
Še nekaj! Morda se o tem ne govori 
veliko, a obstaja še en razlog, 
zakaj imajo nekateri ustvarjalci 
rajši naturščike. To velja predvsem 
za reklame in verjetno še kje. 
Igralci smo dražji, naturščike pa 
lahko plačajo precej manj. V takih 
primerih gre pač za izkoriščanje 
oziroma tako zelo znano nam 
šparanje.

Ena od zahtev, danes morda 
še bolj eksplicitna, je odrsko 
razgaljanje igralca. Ustvarjalci 
in gledalci se večkrat želimo 
voajeristično podati v igralsko 
intimo. Kakšen je tvoj pogled 
na privatizme, ki postajajo 
konstitutivni del sodobne igre?
To je zelo spolzek teren … 
Sodelovala sem v veliko 
predstavah, kjer smo se igrali 
z zasebnimi vsebinami, in 
načeloma je to super, sploh v 
procesu ustvarjanja predstave, 
ker se mi zdi, da je v stvareh, 
ki se me osebno tičejo ali me 
osebno zelo zadenejo – tudi če 
je to odpor oziroma nelagodje –, 
največ kreativnega potenciala, 
največ naboja. Do reči, ki se te 
tičejo, imaš ponavadi zelo jasna 
stališča in s tem prideta tudi 
energija in vsebina, ki lahko sežeta 
do gledalca in še dlje v njegovo 
življenje. In sta pristni! Če že 
govorimo o pristnosti … Problem 
nastane, kadar se z materialom, 
ki je oseben, ravna neprevidno. 
Ni dovolj samo izpostaviti osebno 
temo na odru, treba je z njo 
razpreti neko širšo vsebino, 
drugače ostane sama sebi namen, 
slaba terapija morda. Pa še niti 
terapevtsko ni v takem primeru, 
ker se kot igralka počutim slabo 
in izrabljeno, če ta moja zgodba 
ni v službi neke celote, ampak 
sem zgolj samo izpostavljena, 
ker je publiki kao privlačna ta 
voajeristična pozicija. Ampak 
voajerizem ne pelje daleč. Zares 
se začne dogajati, ko se razpre 
neka vsebina, ki je pomembnejša 
od posameznika, ki jo je razprl. 
Takrat niti ni več pomembno, ali 
je določena zgodba res osebna 
zgodba igralca, ki jo pripoveduje, 
ampak postane pomembno, kje se 
srečamo zaradi te zgodbe. Čeprav 
absurdno, nas poveže tudi pogum, 
da je nekdo na odru pred vsemi o 
nečem spregovoril, se razgalil in 

razkrinkal našo ranljivost.
Sploh pa je na oder nemogoče 
prikorakati z osebno temo ali 
travmo, do katere še nimaš 
distance, ker bo zadeva nejasna, 
neartikulirana, preveč čustveno 
labilna. O travmi ali neki zelo 
osebni stvari je nemogoče javno 
spregovoriti, dokler je ne presežeš, 
in šele takrat lahko zares postane 
ustvarjalni material, ki jasno 
seže do ljudi in ima smisel na 
odru. Drugače pa lahko prinese le 
veliko zmede pri igralcu in še več 
pri gledalcu, ki ne ve, kaj gleda. 
Oziroma nasprotno, prekleto dobro 
ve, kaj gleda; osebno frko nekega 
človeka na odru, ki ji morda sploh 
še ne bi smel biti priča.
Privatizmi na nivoju domislic, ki 
jih razumejo morda samo dva ali 
trije na odru, učinkujejo precej 
podobno razdiralno kot zasebne 
fore v skupini prijateljev, kjer 
se, če jih ne razumeš, počutiš 
izključeno. Lahko pa – spet – imajo 
svoj potencial, če se jih razvije, o 
njih spregovori.
Sploh pa privatizmi niso nič 
novega na odru. Shakespeare se je 
z njimi igral že v 16. stoletju.

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, vendar ne 
poučuje igre po eni točno 
določeni metodi. Kako bi opisala 
svojo igralsko metodo? Na čem 
temelji? Kako gradiš vlogo?
Jaz gradim iz totalnega kaosa. Na 
začetku je vedno vsega preveč. 
Nekaj me povleče, intuitivno, 
in potem se zraven pridruži še 
cel kup drugih stvari in potem 
sploh ne vem več, kaj sem hotela 
na začetku in sem popolnoma 
izgubljena, frustrirana in se ne 
morem za nič odločiti, ker se na 
vse zelo navežem. In potem je čas, 
da se začne čistka. Haha. Neke 
vrste luščenje bistva. Pri tem so 

ključne odločitve. Ustvarjanje je 
sprejemanje (mnogih) odločitev. 
Ta ljubezen do kaosa in intuitivno 
odločanje pri ustvarjanju me torej 
spremljata, odkar pomnim, od 
malega, akademija pa mi je dala 
določena orodja.
Zelo sem hvaležna, da sem leta na 
AGRFT preživela ob mentorskem 
dvojcu Tomija Janežiča in Janeza 
Hočevarja - Rifleta. Krasen duet! 
Tomi je bil vedno zelo strukturiran, 
analitičen, Rifle pa je opozarjal 
tudi na to, da moraš včasih na vse 
veščine in strukture pozabiti in 
se zanesti samo nase, se spustiti. 
Zadnja leta pa Rifletove besede vse 
večkrat slišim tudi iz Tomijevih 
ust. Ker je to dvoje genialna 
kombinacija! Mislim, da igralec 
potrebuje neka zelo konkretna 
orodja od zunaj; tehnike, veščine, 
znanja, teoretična in praktična 
itn., a na koncu mora iznajti neko 
svojo, lastno tehniko, jo prilagoditi 
sebi, ugotoviti, katera od teh tehnik 
te najbolj razcveti v določenem 
trenutku. In se vedno znova 
vprašati, kaj so moje potrebe v 
določenem trenutku, da bom lahko 
ustvarjalen. Včasih potrebujem 
samo vzpodbudo nekoga, si 
zaupati, včasih se osamiti, 
razmisliti o stvareh na samem 
ali pa stopiti z nekom v dialog in 
gnesti vsebino nekega monologa, 
na primer, včasih prebrati knjigo, 
ki bi mi razprla temo, ki jo 
raziskujem. Včasih hočeš delati 
več, včasih čutiš, da moraš 
počivati … skratka, poslušati 
potrebe, ki omogočajo 
ustvarjalnost. In vsaka tehnika, 
vsak princip dela, vsak workshop, 
vsak proces, pri katerem se 
veliko naučim, se nekam naloži 
in me oblikuje v umetnika in 
človeka, kakršen sem. In čeprav 
je nematerialno, se bo vrnilo v 
trenutku, ko bom določeno stvar 
potrebovala. Igralsko delo temelji 
na usmerjanju fokusa. Med samim 

učenjem, vajami in kasneje na 
odru. Biti tam, v trenutku, s 
katerokoli tehniko že. 
Tomi nas je na začetku akademije 
najprej seznanil s tehnikami 
sproščanja in z metodo Michaela 
Chekhova. To je bil cel žur! 
Odkritje! Kako lahko do nekih 
nematerialnih stvari, ki pa so še 
kako resnične, pridem z določenimi 
postopki in niso stvar trenutnega 
navdiha ali počutja ali naključja 
in se mi ni treba bati, da jih ne bi 
mogla vedno znova spet ustvariti. 
In to mi kot igralki omogoča, da 
lahko vedno znova vstopim v isti 
domišljijski svet nekega lika ali 
predstave. (In s Čehovim sem prvič 
spoznala, da je ustvarjalnost lahko 
tudi nekaj, kar deluje kot sistem, 
ki se ga zavedaš in ni prepuščen 
samo intuiciji. In ti dve stvari se 
super družita.) Ampak spet, ta 
metoda je pisana na kožo Utvi ali 
Trem sestram, ki smo jih delali 
takrat, ko pa smo začeli delati 
Moliera, se je bilo treba spoznati 
z malo drugačnimi mehanizmi 
ustvarjanja. In ta raznolikost je 
meni noro vznemirljiva. Gledališče 
je tako izmuzljivo, vsako pravilo 
pravzaprav dokazuje, da pravil 
ni. Smo samo ustvarjalci, ki se 
s temi pravili, sistemi igramo. 
Grozno pa je, kadar oziroma 
če te pravilo nadvlada. Joj, kar 
zmrazi me … Mentorja sta nas 
vedno spodbujala, naj se učimo 
od čim več različnih ljudi, da se 
osvobodimo barikad, ki nam jih 
lahko določena tehnika postavi, 
da povsod iščemo, kaj je bistveno, 
in da najdemo tisto, kar nas zares 
inspirira kot posameznike, kajti 
med seboj smo si zelo različni, 
ni istega recepta za vse. Najboljši 
recept, če že mora biti, je, da se 
učiš od ljudi, ki te navdihujejo, 
in da se ne bojiš stopiti v stik z 
njimi. Pojdi naravnost za tistim, o 
čemer sanjaš. Cilj vsake tehnike ali 
veščine je biti ustvarjalen.

Kateri so pogoji v gledališkem 
procesu, ki ti vse to omogočajo?
Ustvarjalnost?
Prvi pogoj je dovolj časa. Kar ne 
pomeni bluzenja v neskončnost ali 
odsotnost rokov, roki morajo nujno 
obstajati! Če si v procesu dela 
zastavimo več malih ciljev, lahko 
delamo brez skrbi, počasi, korak 
za korakom, in na koncu brez 
zapletov, morda celo s presežkom, 
pridemo do tistega velikega cilja, 
na primer predstave. Pa tudi 
potem se lahko proces nadaljuje, 
če si post festum zastavljamo cilje. 
Najlepše je, ko gre stvar kar naprej 
in kar raste in raste. Vsekakor pa 
ne sme biti časovnega pritiska. 
Oziroma treba se je zavedati, koliko 
časa potrebujemo za neko kreacijo 
in ne pristajati na kompromise, 
ki bi nam to onemogočali. To je 
odgovornost do kreacije.
Potem je pomembna ekipa, ki 
je močna, povezana, si zaupa. 
Ekipa, s katero si želim delati, kjer 
ljudje niso kar tako nadomestljivi, 
ljudje, pred katerimi sem lahko 
tudi ranljiva, bedna. Ekipa, v 
kateri ničesar ne pometemo pod 
preprogo, pustimo, da se stvari 
razvijajo, in iščemo potenciale, 
celo v napakah, ne pa zgolj napak. 
Ekipa, ki se zna poslušati med 
seboj. Ki si zna tudi zelo direktno 
povedati neprijetnosti, ampak brez 
žalitev. Ekipa, ki se drži dogovorov, 
kjer so stvari transparentne in 
je hkrati dovoljeno, da v vsakem 
trenutku nekdo nekaj spremeni, če 
ima z nečim problem.
Zelo pomemben del procesa je tudi 
refleksija. Najprej v ustvarjalni 
ekipi, pa potem z zunanjimi 
sodelavci in kasneje s publiko. 
Refleksija odpira vedno nove 
možnosti za rast nekega dela.
Še en zelo pomemben pogoj pa je 
dovolj kvalitetnega spanja z veliko 
sanjanja. Zame so sanje Aladinova 
zakladnica idej in reševanja 
ustvarjalnih problemov in 



136 137

npr. povejo, kako je pri snemanju 
v studiu brez publike včasih zelo 
težko vnesti enak žmoht v komade 
kot na koncertih.

Zelo hitro si se zaposlila v SMG. 
Kakšne so tvoje igralske izkušnje 
do zdaj?
Zelo vesela sem, da sem lahko del 
Mladinca. Mislim, da je to prostor, 
ki zmore tešiti moj apetit po 
raziskovanju možnosti gledališča, 
hkrati pa je pomemben za naš 
gledališki in družbeni prostor. Do 
zdaj sem sodelovala v kar nekaj 
različnih zanimivih projektih. Od 
otroških do politično angažiranih 
predstav pa komedij, klasik, 
maratonk, glasbenih projektov itn. 
Hkrati pa sem si izkušnje lahko 
nabirala tudi zunaj Mladinca pri 
različnih projektih in delavnicah, 
kar se mi zdi pomembno, tudi 
zato, ker me poleg gledališča zelo 
zanimata tudi glasba in film, vse 
te izkušnje pa se potem vpletajo v 
delo v domači hiši.
Zavedam pa se tudi, da sem lahko 
srečna, da mi moje delovno mesto 
vsak mesec zagotavlja finančno 
eksistenco in sem lahko zaradi tega 
včasih veliko bolj svobodna v svojih 
idejah in načrtih kot marsikdo, 
ki ni v taki poziciji. Grozno je, v 
kakšnih situacijah vse se morajo 
znajti samozaposleni umetniki. 
Sprejemajo ogromno projektov, 
zanje so zelo malo plačani in 
izgorevajo, so izčrpani, ne morejo 
dati toliko, kot bi si želeli, poleg 
tega se ukvarjajo še s čedalje bolj 
mučno birokracijo … In predvsem 
mladi umetniki so pripravljeni 
dati vse, da bi imeli delo in 
gredo velikokrat preko svojih 
mej. In kar naenkrat to postane 
standard; preveč dela, za male 
pare, v slabih razmerah … Temu 
pa sledi, da kasneje, ko te nimajo 
več za začetnika in želiš oziroma 
zahtevaš spodoben honorar, 

Vse se spaja in združuje. So pa 
obdobja, ko se bolj posvečam 
enemu, potem drugemu … Tudi 
zato, ker mi časovno ne uspe 
vsega početi naenkrat z enakim 
nivojem energije. Ko sem npr. v 
zelo intenzivnih procesih pred 
premiero, veliko manj pišem. Ker 
imam drug fokus in tudi neko 
drugo logiko ustvarjanja kot pri 
pisanju. Razmišljam veliko bolj 
situacijsko. In če kaj napišem 
v takem obdobju, ima precej 
drugačno logiko. Mi je pa zelo lepo 
te stvari povezovati. In to se zgodi 
nekako spontano. Pri urah petja 
se mi npr. velikokrat odpre nekaj, 
kar lahko prenesem v delo na odru 
ali v umetnosti nasploh. Govorim 
predvsem o dihu, opazovanju 
dihanja in o tem, kako vpliva na 
vse. Kako ga ne moreš prešpricati. 
In kako je svet en sam ritem, en 
sam vdih in izdih. Kako je življenje 
ena sama muska. 
Ko se ukvarjaš z različnimi 
stvarmi in preklapljaš med 
umetnostmi, lahko dosti bolj 
jasno, distancirano prepoznaš 
mehanizme vsake posebej in se 
potem z njimi igraš. In čudovito 
je, kako šele s spajanjem lahko 
butnejo nekam čez. Petje na 
uri solopetja je zame na primer 
popolnoma drugačno kot petje na 
javnem nastopu. Ko namreč stopim 
s pesmijo na oder pred ljudi, dobi 
moje petje smisel, moje telo dozo 
adrenalina, telo in duša pa se čisto 
drugače vzpostavita, fokusirata. 
Kar naenkrat ne gre samo za 
tehnično dobro odpeto pesem, niso 
več samo note, ampak postane 
ta pesem meso, duh, pripoved, 
čustvo, postane darilo za publiko. 
Izpitni program pri solopetju 
najraje pojem na javnih nastopih, 
ker takrat lahko iz mene pride 
največ. Kajti obstaja tudi možnost, 
da ga poješ samo pred tremi 
profesoricami, za katere veš, da te 
ocenjujejo. Glasbeniki vam lahko 

regeneracije možganov za budnost. 
Neprespana nisem ustvarjalna.

Koliko si svobodna v kreiranju 
svoje ustvarjalne poti? Se ti zdi, 
da lahko izražaš svoja stališča in 
za njimi stojiš?
Mislim, da sem precej svobodna. 
Če ne, pa vedno poskusim stvari 
obrniti tako, da se ne izneverim 
sama sebi, da ne počnem nečesa, 
česar nočem. Čeprav je grozno, 
kako me včasih bolj kot neke 
zunanje stvari onemogoča moj 
lasten strah, da ne grem za tistim, 
v kar verjamem. Strah pred tem, 
da nekdo od mene pričakuje 
nekaj, česar ne bom zmožna dati, 
ker nečesa sploh ne razumem 
oziroma mi je grozno priznati, da 
vidim zadevo drugače. Svoboda je 
odsotnost strahu.
Sem pa srečna, da sem sodelovala v 
mnogih projektih, že od akademije 
dalje – recimo naša diplomska 
1981 –, za katere močno verjamem, 
da so pomembni. Zadnji izmed njih 
je predstava Še ni naslova. To je 
recimo predstava, za katero bi se 
borila kot lev, da živi še dolga leta. 
Ker pušča sledi v nas ustvarjalcih, 
in še bolj pomembno, v ljudeh, ki 
jo vidijo. Zame pomemben projekt 
je tudi Dviganje glasu z Dragom 
Ivanušo, ki prav tako pušča sledi, 
vsakič nekaj spremeni, ima smisel. 
Zanimivo, kako smisel obstaja 
šele takrat, ko ga deliš z ljudmi 
v publiki, ko si ga izmenjujemo, 
ko obdarujemo drug drugega, 
gledališče oziroma vsa umetnost 
je nekakšno praznovanje. No, v 
tem pogledu mislim, da sem kar 
osmišljena.

Ukvarjaš se tudi s pisanjem 
pesmi in petjem; se to povezuje? 
So to različni mediji za 
izražanje? Kakšna je razlika 
med gledališkim in pesniškim 
ustvarjanjem?

zelo pomembno. In pri tem so 
pomembni detajli. Detajli nas 
razkrinkajo. In publika jih še kako 
skrbno bere, opazi, zasači! In ko 
kot ustvarjalec odkriješ ta čudoviti 
svet detajlov, se ga zaveš, se z njimi 
igraš, lahko gradiš nepredvidljivo 
predstavo, ki je bogata kot kakšno 
drevo, na katerem ima vsak listek 
svoje mesto in pomen in ki odpira 
mnoge asociacije. Hudo mi je, 
kadar se kdo ustraši detajlov, ker 
se mu zdijo premajhni, da bi jih 
kdo opazil, in nepomembni ter 
jih vidi le kot nekaj odvečnega, 
kar jemlje prostor in čas, pa gre, 
vzame motorko in požaga, oklesti 
drevesu vse veje, da ostane samo 
golo deblo. Nujno je prepoznati 
potencial detajlov, neurejenosti. 
Saj je tudi ustvarjanje konec 
koncev kaos. Včasih je treba kaj 
priščipniti, drugače pa naj raste, 
naj cveti, ne si rezati peruti.

umetniško delo popolnoma 
razumeš, morda pride za teboj čez 
leta.

Katere vsebine se ti zdi 
pomembno gledališčiti danes?
Kakšna zanimiva beseda, 
»gledališčiti«!
Pomembno se mi zdi gledališčiti 
vse tisto, kar se zdi pomembno 
določenemu ustvarjalcu, ki se 
spravi delat gledališče. Če ne, tudi 
njegovo sporočilo ne bo pomembno 
in nujno, temveč bo ravnodušno.
Zdi se mi pomembno gledališčiti 
ne-črno-belost življenja in 
umetnosti. In to shizofrenost vsega, 
kar svet je. Ter zavzemati jasna 
stališča do vsega tega. Ne toliko v 
didaktičnem smislu opredeljevanja, 
kaj je prav in kaj narobe, ampak 
opaziti, kaj se dogaja v tem kaosu, 
in ne ostati ravnodušen do vsega 
tega. Se ne izogibati trenutni 
družbeni situaciji, ampak videti 
oder kot možnost, da se na njem 
spregovori o stvareh tako, kakor 
se nikjer drugje ne more. Ravno 
zato, ker si lahko privoščimo 
tudi domišljijo. Ker lahko na 
odru (in v publiki) izživimo vse 
naše strahove, jezo, srečo, tudi 
ravnodušnost, če hočeš … Zanimivo 
mi je, kako včasih sploh ni treba 
delati a priori družbenokritične, 
recimo temu »politične« predstave, 
pa se bodo pereče teme sedanjega 
trenutka vseeno vpletle v samo 
predstavo, ker sem jaz, ki jo delam, 
neizogibno vpeta v to družbo.  
Včasih se sploh ne zavedamo, kaj 
vse se zrcali v našem delu. Tudi 
npr. če v ekipi ves čas nekaj škripa, 
se to pozna v predstavi. In obratno; 
če je ekipa zelo povezana, se to v 
predstavi vidi in se to naseli tudi 
v gledalce. In takrat vidiš, kako 
močan je teater v prenašanju 
nekih nevidnih, nematerialnih, 
nezavednih notranjih mehanizmov. 
Opažati te nezavedne stvari je 

kakršne so imeli umetniki za neki 
projekt morda še pred petimi leti, 
to postane znanstvena fantastika 
in te celo vprašajo, če si resen 
oziroma kaj se greš …  Če si na 
plači v teatru pa sploh! Ker jaz sem 
itak na plači, a veš. Ampak takoj, 
ko tisti »na plačah« pristanemo 
na znižanje svojih honorarjev 
za projekte zunaj matičnih hiš, 
znižamo honorarje tudi vsem 
samozaposlenim, za katere pa je to 
osnovni dohodek. Skupaj smo na 
tej natezalnici kapitalizma.

V čem sta danes smisel in moč 
gledališča? Bi bil svet brez 
gledališča drugačen?
Svet brez gledališča bi bil 
drugačen, normalno, in sama sem 
srečna, da ni tako. Mislim, da 
je obstoj gledališča pomemben. 
Ljudje nujno potrebujemo te 
divje fantazijske izlete, ki jih 
teater omogoča. Ne samo za 
zabavo, tudi zato, da se lažje 
soočamo z realnostjo oziroma 
da nas gledališče sooča z 
realnostjo. Prav prek fantazije. 
Ali pa dokumentarizma. Saj je 
vseeno, domišljija v gledalčevi 
glavi bo vedno šla dlje od tistega, 
kar vidi na odru. Verjamem, da 
gledališče lahko spreminja svet, 
ker lahko spreminja posameznika 
– posameznik pa je svet. Na neki 
ravni lahko deluje podobno kot 
psihoterapija. Ne govorim, da je 
umetnost psihoterapija (čeprav 
je, hihi), ampak da podobno 
nezavedno vpliva na človeka in da 
je proces razreševanja problemov 
in spreminjanja podoben, skoraj 
neopazen. 
Nalaga se, vse videne predstave, 
prebrane knjige, slike, občutja, 
ki se ob tem sprožijo, se ti nekam 
shranjujejo in te postopoma 
gradijo, te počasi spreminjajo, 
oblikujejo v človeka, kakršen si. 
In včasih ni nujno, da določeno 
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Na lanskoletnem Borštnikovem 
srečanju je bila kot ena od 
zaključnih misli festivala 
poudarjena skupnost, kolektiv. 
Misliš, da ima gledališče kot 
kolektivna umetnost prednost 
ali dodatno moč v današnji 
vse bolj individualizirani, 
razslojeni družbi? Kakšen 
se ti zdi potencial skupnosti, 
vzajemnosti, ki gradi gledališče, 
v ustvarjalnem procesu in pri 
končnem izdelku – predstavi?
Trenutno sem v svojem delovanju 
znotraj institucionalnega 
gledališča začutila, da je pojem 
»kolektivna umetnost« pravzaprav 
zapostavljen in se ga ne upošteva, 
ne neguje zares v delu. Veliko 
se o tem govori, mogoče celo 
je to v pojmovanju nekakšen 
standard – cilj, do kam moramo 
priti –, pa vendar ga ni mogoče 
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začutiti. Vsaj na ravni predstav. 
Predvsem pa dela. Navedla bom 
nekaj primerov ... Danes je povsem 
običajno, da na vajah niso prisotni 
vsi igralci, ki so del procesa, 
prav tako vsi ostali gradniki 
gledališke predstave. Zelo redko 
se zgodi, da bi bila številčnost vaj 
zagotovljena s prisotnostjo vseh 
igralcev naenkrat. Ne glede na 
koncept, ki ga režiser določi na 
začetku procesa. Tehnično osebje 
je prezaposleno in ni vedno na 
razpolago. Lahko se celo zgodi, da 
sam oder dobiš na razpolago teden 
dni pred premiero. In podobni 
spodrsljaji. Sistem razslojevanja, 
ki ga omenjaš v naši civilni 
družbi, se je preselil tudi v teater. 
Hiperprodukcija, v katero smo ujeti 
vsi, ki vstopamo v »običajen« ali pa 
»utečen« proces, ne omogoča, da bi 
se kolektiv, ki pa veste, da ni samo 
igralski, lahko ujel in v vsakem 
študiju jadral brezkompromisno 
in v »point« dotične predstave. To 
pa pomeni, da ljudje ne morejo 
biti zapriseženi vsebini, prispevati 
iz svojih asociativnih bazenov 
k »umetniškemu delu«, ne iz 
lastnega zanikanja, temveč nečesa 
zunaj njih (sistema). Sodelavci so 
velikokrat vpeti v več procesov 
hkrati, nekateri to zmorejo, 
drugi ne, a ni poanta v tem, kdo 
zmore več, temveč v tem, da bi se 
negovalo zdravo delovno okolje, 
ki delo dotičnega gledališkega 
delavca vrednoti dovolj dobro in 
»sodobno«, da ta isti lahko preživi, 
ne da bi se zakopal v delo do 
groba in še potem mrtev iz njega 
oddeloval dolgove. Ko kreativno 
delo postane dolžnost: »rekel sem 
ja, zdaj pa moram«, »utrujen sem, 
a vseeno moram«, »v resnici me 
zelo zanima, ampak vpet sem v pet 
projektov ...«, »moram se izkazati, 
če ne, ne bom nikoli več delal«, »v 
resnici ne bi delal tega, ampak sem 
zaposlen tukaj ...«, ko kreativno 
delo postane breme, ne pa nuja – 
želja – klic po nečem, PO ZGODBI, 
KI JO ŽELIM POVEDATI, nastopi 

vse nasprotno od kolektivnega 
dela, kaj šele kolektivne umetnosti. 
Lahko nastopi tudi stiska, ne samo 
za tega človeka, ampak za vse 
okoli njega. Zato je čas, v katerem 
delamo mi, prekleto težek, ker 
vstopamo v obdobje posledic tega 
istega sistema, ki je že dodobra 
načel ne/institucionalne delavce, 
od igralcev pa do vsakega člana, ki 
je v tej isti instituciji zaposlen. Po 
mojem smo v obdobju, ko omeniš 
kolektivno delo, in se človeku 
lahko celo zvrti v glavi, ker ima 
poln kufer tega »kolektivnega«, 
ker potrebuje čas zase, potrebuje 
odmor, predvsem potrebuje sebe, 
da bi prišel do tega, kaj kot član 
lahko sploh doprinese temu istemu 
kolektivu.  
Ko pa se dela v okolju, ki skrbi za 
vse te okoliščine, je ta kolektivna 
moč neverjetna, je absolutno 
najmočnejša moč, ki sem jo 
kdajkoli doživela v gledališču, in 
zagotovo premakne vsakega, ki 
je priča temu. In mislim, da je to 
največji zaklad gledališča. In je v 
najtemnejših časih zagotovo svetla 
luč na koncu tunela. In smisel. Ta 
drugi človek, ta druga skupina, 
na oni strani parterja. In njihova 
energija – moč, da postanem del 
njih, ne da bi opazila, kdaj sem 
zdrknila na »oni« svet.

Se ti zdi, da obstajajo teme, 
besedila, ki jih je posebej 
smiselno gledališčiti danes?
Vse, kar ogreje ljudi, jih pripravi 
do tega, da se zakopljejo globoko, 
z vsem srcem, pametjo, strastjo, 
da na poti omagajo, Attar bi rekel 
zgorijo, in se potem znova dvignejo 
iz pepela, je gotovo smiselno.

Imaš občutek, da pripadaš 
generaciji gledaliških 
ustvarjalcev, ki jih veže kaj več 
kot le čas in prostor, v katerem 
ustvarjate? Vlečete mladi 
gledališčniki kakšne estetske, 

ideološke vzporednice?
Ja, imam občutek, da pripadam 
generaciji, ki jo veže prijateljstvo, 
dobra doza tekmovalnosti, 
predvsem pa nenehno veselje 
in vzpodbuda pri delu. Mislim, 
da vsi enako močno zaznavamo 
trenutno situacijo, da pa vsak 
na drugačen/svoj način poskuša 
dati vse od sebe, da bi bogatil 
ta gledališki svet. In počasi 
doprinesel k spremembi. Predvsem 
s svojim odnosom do dela, ki ni 
samoumeven.

Na kakšen način vneseš sebe 
v svoje predstave? Predstavlja 
tvoje delo tudi tvoja prepričanja? 
Kako gledaš na avtorstvo v 
gledališču? Si lahko pri svojem 
delu brezkompromisna in kaj 
te pri tem zavira – produkcijske 
razmere, repertoarna politika?
Pri delu se mi zdi pomembno 
stališče. Skozi svoje stališče 
šele lahko razpiram teme, ki jih 
obravnavam/-o. In se do njih 
opredeljujem. Samo tako lahko 
sploh naletim na konflikt, ki me 
pravzaprav vznemirja, mi ni jasen 
ali pa ga hočem raziskovati. In 
večkrat se mi zgodi, da ga tekom 
procesa zamenjam. Zato mislim, 
da je to vstopna točka za vsak 
proces. In v tem smislu se mi zdi 
avtorstvo naravna posledica ali 
pa celo »osnovna bit«. Nasploh pa 
ne maram ideje, da bi se nečemu 
morala pokoriti, če mislim in 
čutim drugače. Predvsem pa tega 
ne morem trpeti v procesu dela. 
Zato na nivoju predstave, ki si 
jo želim in jo skupaj s sodelavci 
gradim, nenehno skrbim, da lahko 
ta nastane v nabolj idealni podobi, 
kot smo si jo zamislili. Lahko 
odpustim tehnikalije, pristanem na 
kompromise glede reči, za katerem 
vem, da jih lahko izrazim drugače, 
če so produkcijsko neizvedljive. 
Ne dovolim pa, da se znotraj 
procesa »frizirajo« vsebine, ki jih 
želimo izraziti ali celo »prilagajajo 

kaj se dogaja, in počasi nastaja 
zgodba, ki jo lahko vsak preobrne v 
kateremkoli trenutku v katerokoli 
smer. In ko se strategije nas vseh 
pričnejo dopolnjevati za to eno 
stvar, za to eno idejo, poanto, 
preobrat, je več kot očitno, da je 
vse, kar je (kot iniciacija) obstajalo 
v moji glavi, premalo. In da je bila 
ta »ideja« samo prava smer za 
to pot. Ko se začne takšne vrste 
»aktiven dialog«, ki se udejanja 
skozi delo/skušnje, se pojavljajo 
izzivi, ki hranijo vse nas. Zato bi 
zdaj pretenciozno rekla, da se urim 
v tem, kako vzpostaviti pogoje za 
dogodek. Vsak dan znova. Vsako 
vajo znova. In da v obdobjih, 
ko se vse porazgubi in nastane 
praznina, nenehno pri sebi gojim 
to sposobnost priklicati nazaj 
občutek o tem dogodku: kakšen naj 
bo, kaj je treba vzpostaviti, zato da 
se zgodi nekaj, kar tega, ki gleda, 
»premakne« v smer, ki jo želimo. 
Recimo, da se trudim gojiti to 
»vizijo« naprej, ker je najbrž edina 
rešilna bilka. V tem pogledu sem 
avtokrat, ja. Ampak tudi kompas, 
kar se mi zdi najtežja naloga 
režiserja. Po vseh skušnjah povleči 
prave smernice, zaiti in priti nazaj 
... Zahteva vodjo, za neko pot, a 
vendar, do cilja – zmage pa je 
možno priti samo skupaj. Sicer 
ostaja vizija v glavi in ne bo nič od 
nje. Vsaj ne gledališko potentnega.

pričakovati, da se bodo razmere 
izboljšale same od sebe. Ne bodo 
se.

Kaj je tvoja najljubša strategija 
uprizarjanja besedila? Kako je 
ta vezana na delo z igralci in 
drugimi sektorji? Kako vidiš 
vlogo režije, je ta še avtokratska 
in ali bi morala biti?
Strategija se vzpostavlja vedno 
znova, glede na zgodbo in njen 
tok pripovedovanja. In utrip, meso 
in duh teksta. Glede na igralsko 
skupino in njihov utrip, njihove 
odnose med sabo in njihov odnos 
med njimi in mano. Slednje 
velja enako za vsa sodelovanja 
z mojimi ožjimi sodelavci, mojo 
ekipo. Komunikacija, ki se dogaja 
med vsemi nami in velikokrat 
sploh ni besedna, je zagotovo 
prevedena na veliko nivojev tudi 
v predstavi sami. Zato mislim, da 
je moja naloga, naloga režiserja, 
da najprej omogočim, da se ta 
komunikacija začne. Da jo dobro 
vodim, in da vse to, kar mislim/
čutim, da bi se moralo zgoditi, na 
neki način naselim v vse ljudi, ki 
so del tega procesa. Da ustvarjam 
okoliščine in igralno polje, kjer 
se reči lahko začnejo dogajati. 
Hkrati pa, da ne izgubim posluha 
za vse, kar se zgodi onkraj mojih 
pričakovanj, smeri, tendenc. Da 
v pravem trenutku popustim in 
zaslišim človeka pred mano – 
igralca, skupino, kompozitorja. Da 
prepoznam, na nivoju materiala, 
kaj se dogaja in kakšne potenciale 
ta material, to, kar se dogaja 
pred mano, ima. Kako ga lahko 
razvijemo, oblikujemo. Zato gre za 
nenehno dajanje in sprejemanje. 
Med mano in drugimi. Mislim, da 
ni nič lepšega kot vaja, na kateri 
se vse strune uglasijo. Štartamo 
iz nič, in korak po korak skozi 
igralce in njihove prezence, ki 
se počasi ogrevajo in pojavljajo, 
transformirajo, se zgodi neko 
dejanje, začnemo prepoznavati, 

okusom« in pričakovanjem 
kogarkoli. V takem primeru sem 
pripravljena tudi nedokončati 
predstavo. Mislim, da je ta svoboda 
več kot pomembna in mogoče 
edini smisel, zakaj sploh delati 
predstavo.

Ali kot ustvarjalka čutiš 
družbeno odgovornost po 
»nastavljanju ogledala« družbi? 
Moraš odgovarjati na vprašanja 
današnjega časa?
Prizadevam si, da se v vsakem 
procesu spustim dovolj globoko 
v vsebino, da jo razumem in 
dojemam tako dobro, da si sploh 
lahko postavim pravo vprašanje/-a. 
Vprašanje/-a, na katera se ne da 
odgovoriti kar tako. In ni nujno, da 
so to vprašanja prav našega časa. 
Včasih prav niso, a posledično, 
zaradi umestitve v čas in prostor, 
ki je temu nasproten, vidim veliko 
več o današnjem svetu. Takrat se 
najbrž (ne)namerno to ogledalo 
vzpostavlja samo zase. Sicer pa 
imam veliko intimno potrebo, da 
odkrijem zagonetko/konflikt/pasti/
preskoke v gledanju, branju teksta/
zgodbe/predstave, ki jo delamo. 
Kadar mi to ne uspe, se mi zdi, da 
samo kažem svet, ki ga vsi že tako 
ali tako gledamo, vidimo, to me pa 
ne zabava najbolj. Se mi zdi, da je 
to premalo in me blazno frustrira. 
Takrat se počutim neodgovorno, 
da sem zapravila čas in priložnost 
za neki gledališki svet, ki je gotovo 
možen. Ali pa, da sem zamudila 
priložnost za morebitno novo 
gledanje na reči ... 

Ti slovenski prostor omogoča 
razvoj, kakršnega bi si želela? 
Vidiš v njem svojo prihodnost?
Vidim, vidim. Vse bolj jasno.
Predvsem pa mi je jasno, da je 
dosti odvisno od nas, kako bomo 
delovali naprej. Kakšne korake 
bomo ubrali, za vse spremembe in 
razvoj. Ker mislim, da je iluzorno 
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Vidiš v gledališču kot kolektivni 
umetnosti kakšen dodaten 
potencial v današnjem času 
individualizacije? Kako gledaš 
na vlogo režiserja – kot avtorja 
ali usmerjevalca skupnosti?
Vzpostavita se dve področji 
»skupnosti«, eden, ko govorimo o 
ustvarjanju, in drugi, ko mislimo 
na že končano uprizoritev. Mislim, 
da pa je razlika že med produkcijo 
zunaj in znotraj institucije, in sicer 
pri produkcijskih okoliščinah in 
formaciji ekipe. Zelo mi je blizu 
kolektivno iskanje, režiserja ne 
vidim kot velikega avtorja, ki ima 
pod sabo podizvajalce svoje ideje, 
skupaj iščemo, samo da sem jaz na 
drugi strani odra. To ne pomeni, da 
na neki točki ne prevzamem vajeti, 
niti ne pomeni, da gre za popolno 
demokracijo odločanja. Prevzamem 
neko drugačno odgovornost, 
odločitve lažje sprejema tisti, ki 
ni na odru. Da pa imamo občutek, 
da skupaj vlečemo v isto smer. 
Seveda pa je že tu razlika med off 
sceno in institucijo. Zdi se mi, da 
je minila ideja velikega režiserja 
in da ne govorimo o izoblikovanju 
režijske poetike. Poetika pride s 
tem, ko delaš, sama od sebe nekako 
za tabo, če jo poskušaš postaviti 
v ospredje ali pa ne. Včasih se 
mi zdi, da če se tvoja umetniška 
identiteta gradi skozi vnaprej 
določeno lastno specifiko, se hitro 
ujameš v ponavljanje. Mislim, 
da veliko režiserjev v sledenju 
svojemu vnaprej določenemu 
avtorskemu podpisu, slogu vsa 
besedila oziroma predstave dela 
na enak način, s tem pa si zapirajo 
vrata pri odkrivanju neskončnih 
možnosti odra.  
Nimam težav, da se z vsakim 
projektom srečujem z novimi 
ljudmi, med katerimi se dogajajo 
neki novi trki, mi je pa zelo 
všeč delati z ljudmi, ki jih dobro 
poznam. Ni nujno, da se naše 
vizije vedno skladajo, dovolj je, 
da delujemo skupaj. Zaenkrat še 

nisem imela problema s tem, da bi 
se z ljudmi, s katerimi se ujamemo, 
naveličali drug drugega. Če večkrat 
delaš z isto ekipo, postaneš tudi 
bolj zaupljiv in odprt.

Si želiš ustvariti svoj kolektiv, 
stalno zasedbo sodelavcev?
O tem smo razmišljali že na 
akademiji, a gredo te stvari veliko 
počasneje, kot bi si mislil. Že 
kmalu po začetku usklajevanja 
vizij pa naletiš na nesoglasja 
in hitro je jasno, da ima vsak 
svoje idejno vesolje in smo ne 
nazadnje tudi kot generacija 
estetsko razpršeni. Na koncu 
se kolektiv formira nehote, z 
ustvarjanjem v skupnih projektih. 
Mogoče sem prej bolj mislila, da 
je potrebna neka formalna ali 
dorečena formiranost, zdaj pa se 
mi zdi vse bolj vredno to, kar pride 
samo od sebe iz ponavljajočega 
se skupnega delovanja. Na prvi 
pogled so združevanja bolj mogoča 
na neodvisni sceni. V praksi pa 
pride pogosto do problemov na 
organizacijski ravni, iskanja lukenj 
v urniku, drobižu za honorarje in 
posledično do »vzemi, kar imaš« 
metode pri snovanju zasedbe. Pa 
je s te perspektive v resnici prav 
institucija nekakšen potencialno 
stalen kolektiv, ki se za potrebe 
vsake predstave posebej znova 
vzpostavlja v določeni kontinuiteti. 

Katere teme, besedila se ti zdi 
pomembno gledališčiti danes? 
Katera te zanimajo?
Zdi se mi, da so vse teme in 
besedila vredni gledališčenja, 
nimam favoriziranih avtorjev, 
na gledališče gledam kot prazen 
prostor, ki ga hočem napolniti. 
Vprašanje kje in s kom in s čim 
pa je pravzaprav vprašanje, proti 
čemu se boriš. Ogromno je odvisno 
od konteksta nastajanja, ekipe, 
hiše. So besedila ali teme, ki jih je 

smiselno delati zunaj institucije in 
obratno.

Kako gledaš na uprizarjanje 
neposredno družbenokritičnih 
tem? 
V primerjavi z obravnavanjem 
arhetipskih in splošnih tem? 
Oboje je lahko splošno, pogosto 
se zgodi, da se ravno na videz 
aktualne teme izkažejo za splošne. 
V Celju delam predstavo o 
novodobnem fašizmu in spopadam 
se z vprašanjem političnosti 
predstave. Ta ni odvisna od teme, 
ampak od načina obravnavanja, 
metode, odnosa do gledalca, v 
kakšen položaj ga postaviš in kako 
z njim operira poetika predstave. 
Mislim, da danes politike ni v 
deklarativnosti, ampak je v načinu 
vplivanja.

Kako vidiš sebe v vlogi 
režiserke? Kako komuniciraš s 
soustvarjalci?
Najprej sem človek, ne umetnik. 
Ne bi vseh aspektov življenja 
podredila neki ideologiji gledališča. 
Odnose poskušam graditi na 
podlagi spoštovanja, ne postavljam 
se na mesto prvega, čeprav sem 
idejni vodja, koordinator. Dokler 
obstaja vzajemno spoštovanje, 
grejo stvari lahko hitro ali pa vsaj 
bolj zabavno. Delanje predstave 
ni samo premiera oziroma sama 
predstava, ampak tudi celoten 
proces, ki se zgodi do takrat. To je 
veliko časa, ki ga hočem preživeti 
tako, da maksimalno uživamo. 
Ne verjamem v to, da pride prava 
kreativnost samo iz travme in da 
je sproščeno okolje neproduktivno. 
Všeč mi je stavek, da »više voliš 
moć nego snagu«, v slovenščini 
bi rekla nekako pozicija moči in 
močnost. Pogosto se držimo svoje 
pozicije moči, oblasten človek 
pa zame ni močen. Začenjam 
na isti ravni kot vsi ostali, do 

ekipe pristopam individualno, 
avtoritete ne pridobivam z bojem, 
trudim se zares slišati različna 
mnenja. Zanima me, kakšna je 
moč, ki pride iz človečnosti, ne 
iz strukturne pozicije. To pa je 
včasih težko, ker sem ženska in 
mlada režiserka, zaradi česar 
se velikokrat od mene vnaprej 
pričakuje, da moram vzpostaviti 
neko »mačo« pozicijo, kar pa me ne 
zanima. 

Kakšen je tvoj način spopadanja 
s tekstom? Imaš kakšno 
ustaljeno metodo?
Sem zelo vizualen tip. Tekst berem 
sprva dramaturško, analitično, 
temu pa sledi moj pogled, branje, 
ki diktira adaptacijo. Najprej 
razumem inherentno strukturo 
besedila, potem pa na to nalagam 
svoje videnje, iz popolnoma 
drugega bazena in pogleda 
združim ali razdvojim, odvisno. 
Ampak je z vsakim procesom 
drugače. Premalo izkušenj imam, 
da bi lahko govorila o metodi ali pa 
načrtni odsotnosti metode; vsakič 
je malo drugače. Zelo važno je, kje 
in s kom besedilo uprizarjam, tudi 
temu prilagajam način dela.

Ali sporočaš sebe, svoje ideje, 
svoj »statement« skozi svoje 
predstave? Kako?
Do zdaj sem vsakič imela 
priložnost delati na ta način, 
iz sebe. Mislim pa si, da se zna 
zgoditi, da bi kdaj delala tudi 
mimo sebe, mogoče za honorar, 
in si pri tem že vnaprej poskušala 
razjasniti svoje avtorsko mesto 
in namen v projektu. Vedno, ko 
delaš brez honorarja, delaš iz svoje 
potrebe, če ne, ti ne uspe. Po drugi 
strani pa verjetno vsakič nekako 
nehote prilezeš v predstavo skozi 
zadnja vrata, dvomim, da sploh 
znaš drugače delati, brez vplivanja 
recimo podzavesti. Trudim se delati 

raznolike vsebine, na drugačne 
načine in v različnih metodah v 
procesu. Zase bi rekla, da so to 
popolnoma različne predstave, 
mogoče pa bi zunanji opazovalec 
vseeno lahko potegnil neko rdečo 
nit in estetsko specifičnost. 

Čutiš obvezo, da kot umetnica 
kažeš ogledalo družbi?
Ne. Ni moja prva identiteta ta, 
da sem umetnica. Svet hočem 
delati večji, nimam moralnega 
imperativa, odpiram poglede 
na nove svetove, predstavljam 
konkretno poanto vsakič posebej, v 
tem oziru je gledališče samo medij. 
Umetnik si takrat, ko delaš nekaj 
zelo konkretnega, in samo tisti čas, 
ko to delaš. 

Si v svojih procesih lahko 
brezkompromisna? Te 
produkcijske zmožnosti in 
repertoarna politika ovirajo?
Inhibira te že denar, sploh to, 
da nisi plačan. Na akademiji 
sem se navadila delati predstavo 
»samo z dvema stoloma«, ker me 
je delo z neko stalno ekipo, pod 
svojimi pogoji vedno zanimalo. 
Mogoče se to kdaj prepozna 
kot minimalistično estetiko, pa 
čeprav ne gre za to. Na akademiji 
nas do neke mere učijo delati v 
strukturi institucije. Včasih slišim 
koga, ki pravi, da si na neodvisni 
sceni ne bi upal delati predstave, 
ker je navajen, da ima na voljo 
vse sektorje za svoje umetniško 
ustvarjanje. Je pa to ogromno 
vprašanje.

Imaš občutek, da mlado 
generacijo ustvarjalcev kaj 
povezuje?
Na površju izgleda, kot da je tako, 
v resnici pa ni. Občutek je, da smo 
skupaj proti nekomu, pa sploh 
nismo. Mislim, da je tudi že ta 

strukturno veliki skupni sovražnik 
izginil, in težko je s prstom 
pokazati, proti komu se borimo. 
Mislim, da na neki abstraktni ravni 
mladi delimo podobna mnenja, 
veliko se govori o skupni pobudi 
in združevanju kot obliki upora, 
ampak smo v resnici popolnoma 
razpršeni. Večinoma zelo čutimo 
pristisk preživetja, obremenjeni 
smo s tem, kje, kako, s kom, na 
kakšen način bomo delali, in v to 
gre veliko psihične energije. Včasih 
imam občutek, da je to pravzaprav 
edina stvar, ki nas druži. Zdi se 
mi, da mladi danes delajo veliko, 
mogoče več, kot so včasih, ne 
vem pa, koliko je to zares dobro. 
Seveda je super, da dobivamo 
priložnosti za razvoj in so nam 
ponujena delovna mesta, po drugi 
strani pa se mi zdi, da se producira 
veliko predstav, od katerih nihče 
ničesar ne pričakuje. Ko pa veliko 
delamo, smo s tem tudi utišani in 
razkropljeni. Dobiva se vtis, da smo 
generacija, ki jo druži porinjenost 
ob zid, a to ostaja na nivoju tem, 
okoli poetik in nekega poguma pa 
smo prevečkat vsak sam, osamljen; 
na koncu dneva celo konkurenca, 
čeprav tega nihče ne izreče.

Ali lahko usmerjaš svojo 
karierno pot, si izbiraš projekte, 
ki te zanimajo? Ti slovenski 
prostor omogoča razvoj?
Zaenkrat lahko rečem, da sem 
vsako stvar delala iz svojega 
interesa in na način, ki je bil meni 
ugoden, kar pa ne govori nič o 
stanju na sceni. 
Zdi se mi, da vseeno na sceni ni 
veliko prostora za napake, novim 
avtorjem ali kolektivom se hitro 
pripiše neke oznake in določi 
strukturno mesto na sceni, kar 
pa povzroči, da se mladi radi 
zatečemo v svoj »safety zone« 
ustvarjanja ali pa se ubija to zdravo 
začetniško navdušenje in veselje do 
gledališkega potenciala.
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Kako bi opredelil slovenski 
gledališki prostor, kaj je njegova 
specifika, kaj je pri nas trenutno 
najbolj aktualno? Zaznavaš 
kakšne vrzeli ali dosežke 
našega gledališkega prostora v 
primerjavi s tujino?
Ko ravno omenjaš tujino – morda 
je neka takšna vrzel povezana prav 
s tem, da je naš prostor relativno 
zaprt, kar pomeni, da je malo 
ali celo premalo gostovanj tujih 
gledaliških skupin, sploh takih, 
ki so v tem trenutku zanimive in 
delajo gledališče, ki je drugačno 
od tistega, kakršnega gledamo 
sicer v našem prostoru. Zdi se 
mi pomembno, da smo čim bolj 
na tekočem s tem, kar se dogaja 
v tujini. Olajševalna okoliščina 
je vsaj ta, da živimo v svetu, v 
katerem so potovanja relativno 
poceni in lahko dosegljiva, tako da 
tudi te predstave niso popolnoma 
nedostopne.
Ena večjih težav našega prostora je 
sicer po mojem mnenju povezana z 
odnosom kulturne politike, pa tudi 
širše javnosti do neodvisne scene. 
Zdi se mi, da je ta zelo pomembna, 
saj lahko pomembno oplaja tudi 
institucionalno sceno, v tem pa 
prepoznavam njeno progresivno 
vlogo. Pri nas pa smo že tako 
daleč, da glavni problem niti ni 
več povezan samo s financiranjem 
neodvisne produkcije, pač pa tudi 
s tem, da se nekateri funkcionarji 
sploh ne zavedajo njenega pomena. 
Zdaj se je treba boriti že za to, da 
se sploh prepozna vloga in pomen 
neodvisne scene. Včasih se mi zdi, 
da se nekateri politični odločevalci 
obnašajo tako, kot da tega sploh 
ne potrebujemo. A žal je tako, da 
bolj kot opozarjaš na določene 
težave, hitreje naletiš na očitke, da 
kulturniki samo jamrajo in govorijo 
o pomanjkanju denarja, kar seveda 
ne drži.
Če pa se usmerim na pozitivne 
stvari, menim, da jih v resnici 
glede na splošne kulturnopolitične 
razmere ni tako zelo malo. Mislim, 
da imamo v slovenskem gledališču 
vrhunske igralce, verjetno tudi 
v evropskem merilu, prav tako 

tudi ogromno odličnih gledaliških 
režiserjev, kar se navsezadnje 
pozna tudi po tem, da je gostujočim 
predstavam tuja javnost praviloma 
naklonjena. Poleg tega imamo 
ogromno takšnih gledaliških 
režiserjev pa tudi igralcev, ki 
redno ustvarjajo v tujini in so 
tam cenjeni ter uspešni. Opažam 
tudi, da imamo v zadnjem obdobju 
spodobno produkcijo novega 
dramskega pisanja, tudi pri 
mladih avtorjih, kar se mi zdi zelo 
pozitivno. Tukaj se že pozna, da 
se je v zadnjih letih organiziralo 
kar nekaj delavnic dramskega 
pisanja in da se dramsko pisanje 
poučuje tudi na akademiji. Kot član 
uredniškega odbora revije Adept 
sem pridobil neposredne izkušnje, 
da tega pisanja ni tako malo in da 
se najde kar nekaj dobrih besedil 
ali vsaj takih, ki imajo ogromen 
potencial. 

Kako se ti zdi zastopana dramska 
produkcija v teatrih?
Seveda bi lahko bila boljša, čeprav 
tega uprizarjanja morda spet 
ni tako zelo malo, kot se zdi na 
prvi pogled. Je pa res, da se vanj 
kategorizira že razne avtorske 
projekte in da imajo kanonizirana 
besedila in uveljavljeni avtorji 
praviloma prednost pred mlajšimi. 
Žal je tako, da je za mlade 
dramatike v večini primerov 
zelo težko priti v ta prostor. 
Še ko se organizira sezona, v 
kateri se v narodnem gledališču 
uprizarjajo samo slovenska 
dramska besedila, sodobnih, kaj 
šele mlajših dramskih piscev na 
repertoarju tako rekoč ni. To pa 
je škoda. Vseeno – morda naivno 
– verjamem, da več kot bo teh 
tekstov in boljši kot bodo, težje jih 
bo ignorirati. In zdi se mi, da gre 
trend navzgor tako pri kvantiteti 
kot kvaliteti te produkcije, tako da 
ostajam optimističen. Poleg tega 
so se v preteklih letih vzpostavile 
bralne uprizoritve, ki v določenih 
primerih tudi niso več samo 
vmesna stopnja med branjem in 
uprizarjanjem, ampak so že skoraj 

povsem avtonomen uprizoritveni 
žanr. Obenem predstavljajo tudi 
eleganten vstop za mlade dramske 
pisce. Po eni strani jim dajejo 
možnost za uvid v uprizorljivost 
lastnega teksta, kar je zanje lahko 
zelo pomembna izkušnja, po drugi 
pa tudi priložnost, da predstavijo 
sebe in predvsem svoje tekste 
publiki, ki sicer do njih ne bi 
prišla. 

Kakšen se ti zdi odnos širše 
javnosti do kulturne produkcije? 
Velikokrat se zdi, da nekatere 
predstave postanejo v tujini zelo 
odmevne, pri nas pa se o njih 
praktično ne govori …
Morda je to delno povezano z 
dejstvom, da živimo v neki navidez 
nepolitični družbi – pomislimo 
samo na številne politične stranke, 
katerih glavni adut priljubljenosti 
je njihova kvazi »nepolitičnost« 
ali »neideološkost«, čeprav se 
potem vsakič znova izkaže, da se 
ravno v tej nepolitičnosti politika 
vedno najbolj skriva in da je 
neideološkost že neka ideologija 
sama zase. Kljub temu se mi zdi, 
da teh odzivov včasih ni tako zelo 
malo, mogoče bi si celo želel, da bi 
jih bilo celo manj, pa da bi bili ti, ki 
so, tehtnejši in bolj argumentirani. 
Spomnimo se recimo samo 
Prešernovih nagrajenk lani, kjer 
se je zgodil resnično zavržen 
stampedo. 
Če pa govorimo o pisanju kritik 
in refleksij, je nesporno dejstvo, 
da je tega pisanja precej manj, kot 
ga je bilo včasih. O tem se sicer 
zadnje čase več govori, upam, 
da bo to vodilo tudi v določene 
pozitivne spremembe na tem 
področju. Dejstvo pa je, da se 
mediji drastično spreminjajo, sploh 
tradicionalni in klasični, nekateri 
od njih celo popolnoma izginjajo, 
z njimi vred pa se spreminja tudi 
naša bralna kultura. To prinaša 
nove izzive in drugačna pravila 
igre za publicistiko na splošno, pa 
tudi za tak tip pisanja.
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Govoril si o instituciji in o tem, 
da se zdi preveč zaprta. Kljub 
temu pa so se v zadnjih letih, 
sicer predvsem nenačrtno, 
zgodile predstave, ki po mnenju 
širše publike niso sodile v te 
institucije, ravno s tem pa so 
odpirale prostor za nekaj novega. 
Če se še malo navežem na prejšnje 
vprašanje, se mi zdi, da se ravno 
pri teh predstavah vidi, da se 
občasno vendarle sproži nekaj več 
odziva v javnosti. Spomnimo se 
recimo predstav V republiki sreče 
ali pa Kralj Ubu, ki sta spodbudili 
neki večji odziv te, kot ti praviš, 
širše javnosti, tudi v Mladinskem 
gledališču je bilo v zadnjem 
obdobju več takih predstav, ki so 
sprožile javno diskusijo. 
To, kar me sprašuješ, pa je 
absolutno pomembno, torej da 
se gledališče vedno znova na 
novo izumlja in da ne ostaja na 
istem mestu, saj sicer postane 
neka zaprašena, konservativna 
institucija, ki ni več relevantna. 
Določeni principi, ki se uvajajo v 
institucionalna gledališča, denimo 
principi snovalnega gledališča, 
sicer v resnici niso nič radikalno 
novega. Na alternativni sceni to 
poznajo že kar nekaj časa, je pa 
seveda pomembno, da prebija tudi 
tiste prostore, kjer publika tega 
mogoče ni toliko vajena. 

Ali v našem gledališkem 
prostoru opažaš pojavljanje 
kakšnih novih tokov? Kateri 
elementi so specifični za 
slovensko gledališče in v 
čem vidiš prostor za razvoj v 
prihodnosti? 
Če bi želel dati pametnejši in 
celostnejši odgovor, bi za to moral 
razmišljati v širšem časovnem 
okviru. Ni dovolj, da razmišljava 
samo o predstavah, ki so se zgodile 
v zadnjih nekaj sezonah, pač 
pa je treba vzeti daljše časovne 
obdobje. Za kaj takega pa jaz, ki 
sem šele študent in se v gledališče 
počasi uvajam, vendarle nisem 
najprimernejši.
Ravno danes so sicer objavili 

Grumove nominirance, imamo kar 
dve dokumentarni drami, tako da 
je morda dokumentarno gledališče 
spet ali še vedno precej popularno. 
Zdi se mi, da je precej tudi 
avtorskih projektov, predstav, ki 
nastanejo po principu snovalnega 
gledališča, pa tudi vdiranja 
zasebnega v gledališko fikcijo. 
Morda se v teh poskusih išče neka 
avtentičnost ali pristnost na odru. 
Ko govoriva o tokovih, pa se 
na neki način vračava na 
začetek. Pomembno je, da je 
razvita neodvisna scena, ki je 
bolj nagnjena h gledališkim 
eksperimentom, raziskovanju, 
tveganju in tako naprej. Tam 
se zato dogajajo neke invencije 
in preboji, ki se lahko potem 
prenašajo tudi v institucionalna 
gledališča. Zelo ljuba mi je izjava 
Blaža Lukana, ko je pred leti na 
nekem simpoziju na Borštnikovem 
srečanju predlagal, da se o 
neodvisni sceni ne razmišlja 
v polju alternativnega, ampak 
paralelnega. Gre za droben premik, 
ki pa vendarle ima pomembne 
pomenske razlike. Če govorimo 
o alternativi, to implicira nekaj, 
kar gre nasproti glavnim tokovom, 
medtem ko »paralelno« bolj meri 
na neke vzporedne gledališke 
tokove. In dejansko gre za dve 
področji, ki nista drugo nasproti 
drugega, ampak se medsebojno 
oplajata. Če hočemo, da se naše 
gledališče razvija, je zato toliko bolj 
pomembno, da se tega zavedamo.

Kako je po tvojem mnenju v 
slovenski gledališki prostor 
vpeta gledališka teorija? V čem 
vidiš njeno nalogo? 
Ko se je Rok Vevar v nekem 
članku ukvarjal z zgodovino 
slovenske alternative in med 
drugim pisal tudi o umetniškem 
vrenju v osemdesetih letih, je 
omenil takratni festivalski dogodek 
z naslovom Kaj je alternativa. 
Po njegovem mnenju je ravno 
ta spoj teorije na eni strani in 
umetniškega življenja na drugi, do 
katerega je takrat prišlo, ključno 

doprinesel k temu, da je Ljubljana 
iz provincialne prestolnice v tistem 
času postala kulturna metropola. 
Ta izkušnja kaže na to, da ima 
teorija lahko zelo pomembno mesto 
in funkcijo, in tudi zato je treba 
kulturno življenje in umetniške 
prakse vedno znova teoretizirati. 
Če sva prej govorila o mladih 
dramskih piscih – morda je prav tu 
manko. Da se te nove pisave tako 
rekoč ne reflektira, ne analizira in 
ne misli.
Sicer pa, eden boljših odgovorov na 
vprašanje o tem, kaj je gledališče, 
ki sem ga dobil na akademiji, 
je, da je gledališče misel. Misel 
o samem sebi, o posamezniku 
v družbi, o družbi na splošno, 
o nekih univerzalnih temah in 
tako naprej. Potem pa je samo 
stvar izbire, ali k temu pristopaš 
skozi gledališko prakso ali skozi 
filozofsko teoretične premisleke, ki 
pa se lahko sprožajo tudi ali prav 
ob gledališki praksi.

Kako se ti zdi gledališka teorija 
zastopana danes? In kakšne se ti 
zdijo možnosti za vstopanje v ta 
prostor kot nekomu, ki se s tem 
šele začenja spopadati?
Sodeč po lastni izkušnji, sem 
presenečen, da te možnosti so 
in da niso tako majhne. Dejstvo 
je, da obstajajo različni prostori, 
kot so revija Adept, spletna stran 
Koridor, Radio Študent; vsi so zelo 
legitimni za začetke in prve objave. 
Študentje AGRFT imamo poleg tega 
srečo, da imamo zelo tesen stik s 
profesorji, ki ti lahko pomagajo, če 
se ujameš z njimi in če prepoznajo 
v tebi potencial. Verjetno pa sta, 
tako kot na ostalih področjih, 
tudi tu potrebna vztrajnost in 
zavedanje, da takoj na začetku od 
tega še ne bo prav dosti denarja, 
kar sicer tako ali tako ne bi smela 
biti glavna motivacija za to, kar 
počnemo. 

Sodeluješ tudi pri radijski oddaji 
Teritorij teatra.
Tako je, in za to priložnost sem 

se nam lahko tako kaže na veliko 
različnih načinov. 
Za kritično umetnost pa po mojem 
mnenju ni dovolj, da se zgolj 
postavi na drugo, »alternativno« 
stran te perspektive in na ta 
pojav pogleda z drugega vidika, 
z drugačnimi očmi – s pogledom 
otrok, denimo. S tem bi spet 
spregovorila v nekem ideološkem 
jeziku, le da z drugega konca. 
Menim, da bi se namesto tega 
morala kritično soočiti s tem 
sistemom in strukturo, vanj 
vnašati neki razcep, ga nenehno 
postavljati pod vprašaj. A obenem 
to pomeni, da bi se morala vedno 
znova ukvarjati tudi z lastnim 
medijem, z medijem, v katerem se 
izraža, z njegovimi konvencijami 
in značilnostmi, v zadnjem času 
pa morda vse bolj tudi na splošno 
z razmerami, v katerih umetniki 
ustvarjajo. 

Vloga kritike danes? 
Kritika ima ogromno funkcij 
in uredniki medijev se tega 
absolutno premalo zavedajo. Od 
tega, da je lahko dokument časa, 
ki ga utegnejo nekoč potrebovati 
bodoči gledališki zgodovinarji in 
raziskovalci, do tega, da omogoča 
predstavi neki odzven. Zdi se mi, 
da je za gledališkega ustvarjalca 
grozno, če naredi predstavo, ki, 
potem ko se konča, izzveni v 
prazno. Kritika je tista, ki odpira 
vprašanja, polemike in razpravo 
tako s predstavo in ustvarjalci 
kot tudi z bralci. Hkrati je lahko 
kritika, kolikor se že to sliši 
banalno, tudi v službi tega, da se 
nekdo odloči za obisk predstave. 
Pri tem sem naštel le nekaj možnih 
funkcij, zagotovo jih ima kritika 
še precej več, in zato je bistvenega 
pomena, da je ne odrivamo na rob 
ali celo čez njega. 

Transgeneracijah kot na drugih 
sorodnih festivalih že večkrat, 
tudi sicer ima ogromno znanja 
o gledališču, tako da se od njega 
vsako leto veliko naučim. 

V svoji diplomski nalogi si 
se ukvarjal z gledališčem, 
prostorom kritičnega premisleka 
družbenega. V čem vidiš nalogo 
gledališča oziroma umetnosti?
Tema moje diplomske naloge je 
bila precej splošna in v resnici 
dolgočasna. Ukvarjal sem se z 
vprašanjem odnosa med ideologijo 
in umetnostjo; gre za neko 
razmerje, ki ga mora umetnost vsaj 
po mojem mnenju vsakič znova 
premišljevati. Umetnost si umišlja, 
da ni podaljšana roka ideologije, 
pač pa da ima uporniško, 
emancipatorno, protiideološko 
držo. Vprašanje, ki sem si ga 
postavil, pa je bilo, na kakšen 
način lahko to funkcijo izpolnjuje. 
Do možnih odgovorov sem najprej 
pristopil z vprašanjem, kaj sploh je 
ideologija. Izkazalo se je, da ima ta 
pojem, čeprav je v nekem splošnem 
diskurzu zelo pogosto v rabi, precej 
različnih pomenov, nanj pa se 
vežejo tudi zelo različni filozofski 
koncepti. 
V nalogi sem omenil, pa tudi 
sicer večkrat govorim o tem, neko 
Žižkovo analizo Chaplinovih filmov, 
v kateri piše o tem, kako so v njih 
otroci praviloma predstavljeni 
na za odrasle neobičajen način. 
Odrasli jih ponavadi dojemamo 
kot ljubke, prijazne in nežne, v 
teh filmih pa so prikazani kot 
neprijetni, nesimpatični in tako 
naprej. Zakaj, se vpraša Žižek? 
Kdo na otroke gleda na tak način? 
Otroci sami. Pri tem ne gre za to, 
da otroci v resnici ne bi bili ljubki, 
pač pa da jih kot take vidimo zgolj 
zato, ker nanje gledamo z očmi 
odraslih. In obratno: otroke lahko 
dojemamo kot neprijetne, če nanje 
gledamo s pogledom otrok samih. 
Ideologija se po mojem mnenju 
umešča prav na raven tega pogleda 
oziroma perspektive, s katere se 
oziramo na neki družbeni pojav, ki 

res zelo hvaležen urednici Varji 
Hrvatin. Gre za odlično izkušnjo. 
Varja je izrazila željo, da bi se letos 
več prostora namenjalo robnim 
praksam v gledališču in temam, ki 
sicer niso najbolj zastopane, tako 
da sem decembra pisal o položaju 
neodvisne scene, aprila pa se 
bom ukvarjal s festivalom Vzkrik, 
ki je super platforma za mlade 
nadobudne dramske pisce.

Deluješ tudi kot selektor na 
festivalu Transgeneracije. V 
čem vidiš nalogo gledališkega 
selektorja?
Kriterij je verjetno, ne glede na 
vse, na koncu nekoliko odvisen 
od vsakega posameznika, čeprav 
ga poskušaš objektivizirati skozi 
znanje, ki ga imaš o gledališču. 
Poleg tega je dejstvo, da ko 
opravljaš selekcijo, izbira nikoli 
ni absolutna; ne izbiraš najboljše 
predstave na splošno, ampak zgolj 
najboljše v naboru tistih predstav, 
ki so prijavljene na festival. Če je 
sezona slabša, potem tudi selekcija 
ni najlažja. 
Kar se Transgeneracij tiče – gre 
za zelo specifičen festival, ker 
na njem sodelujejo dijaki, ki še 
niso gledališki profesionalci, zato 
na njihove predstave ne moreš 
gledati s tega stališča. Skupaj s 
soselektorjema in sožirantoma 
Katjo Markič in Matejem 
Bogatajem zato poskušamo 
ocenjevati ne le sam končni 
izdelek, pač pa tudi ali predvsem 
proces ustvarjanja. Pomembno 
se nam zdi, da dijaki skozi delo 
z mentorjem spoznajo izrazila 
medija, to je njegova sredstva in 
domet, da v predstavi lahko izrazijo 
neko generacijsko stališče in tako 
naprej. Poleg tega v Sloveniji 
srednje šole ustvarjajo v med 
seboj zelo različnih okoliščinah, 
kar je pri selekciji in žirantskem 
odločanju tudi treba upoštevati. V 
resnici gre za zelo odgovorno in 
včasih ne najbolj enostavno delo. 
Imam pa to srečo, da na festivalu 
sodelujem z Matejem, ki je zelo 
izkušen, v tej vlogi je bil tako na 
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Živa Selan, 
 igralka
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Za kateri projekt bi lahko rekla, 
da je bil najbolj tvoj? V katerem 
si kot ustvarjalka najbolj 
uživala?
V Macbethu, ki smo ga delali v 
tretjem letniku akademije. To je 
bil najboljši proces, kar sem jih 
doživela do zdaj. V bistvu je bil 
zelo nenavaden – štirje igralci, Eva, 
Matej, Dominik in jaz, smo delali 
predstavo z ogromno liki. Eva in 
Matej sta bila lady in Macbeth, 
midva z Dominikom pa sva igrala 
vse ostale like. Izkazalo se je, 
da moram oblikovati 17 likov. 
Ukvarjala sem se torej s tem, kako 
vse to povezati. Vse delo je bilo 
popolnoma moje in samostojno, kar 
je bilo božansko. Vprašanje je bilo 
samo, kaj bom jaz. Genialno je bilo 
to, da nas je bilo samo pet – igralci 
in režiser Dorian Šilec Petek, 
mentorjev zaradi komplikacij z 
uskoki skorajda ni bilo. Nič ne 
rečem, predstava ni bila 
najboljša … meni, ki sem bila 
popolnoma seznanjena z vsakim 
simbolom, pa je bila še vseeno 
super. Bi bilo pa odlično, če bi imeli 
več časa. Predvsem mi je bilo več, 
da smo bili sami in smo se lahko 
igrali. Treba se je bilo ukvarjati s 
tem, kako vseh 17 likov združiti 
tako, da bodo med seboj povezani 
in da se bom v vsakega od njih 
zares spustila. Kako jih združiti v 
koherentno celoto. Temelj je bil, da 
sem vešča in da porinem Macbetha 
v norost. Vešča, ki spreminja 
oblike in ga preko njih porine v 
pogubo. Čisto izvoren motiv za 
celotno predstavo je bil, da hočem 
kaznovati ljudi, ki uničujejo 
nedolžne. Se pravi ljudi, ki imajo 
neko moč, bodisi na vsakodnevni 
bodisi na globalni ravni, kakorkoli, 
da se postavim za ljudi, ki ostanejo 
na drugi strani. Za množice, o 
katerih se na koncu nikoli ne piše, 
za katere ne vemo. Prišla sem pa 
do tega preko prizora, v katerem 
Macbeth odpošlje svoje ljudi, da 
ubijejo Macduffove otroke. Ker 
imam tako afiniteto do otrok, 

sem izhajala od tu. Lok moje 
vešče se je vlekel nekako od zelo 
formirane estetizirane oblike, zelo 
ekspresionističnih potez, do zelo 
realističnega zadnjega stavka: »Tvoj 
čas je prišel, dobil si zasluženo 
kazen.« Take vrste ustvarjalnost, 
ko tekst enostavno požiraš, mi je 
bila daleč najbolj dragocena. In 
da mi ni nihče žugal ali pa me 
usmerjal, ravno zaradi odsotnosti 
mentorjev, ampak smo si lahko 
rekli: »Mi tukaj zdaj delamo. Nas 
pet otrok.« Na akademiji smo res 
taki mladički, hvala bogu. V tem 
smo študentje zelo lepi.

Obstajajo vloge, ki te bolj 
pritegnejo od drugih?
Tisti liki, ki so mi manj podobni. 
Velikokrat se mi zgodi, da igram 
vloge nekakšne »mile Jere« 
oziroma bolj nežne osebe, kar mi je 
vsakodnevno blizu. V Celju pa zdaj 
delamo projekt Alarmi, v katerem 
igram lik, ki je izvorno pisan bolj 
za moškega in je totalno agresiven. 
Zdi se mi genialno, da lahko to 
igram. Kot bi bila en majhen 
renčeč pes, ki ga spustiš s povodca 
in lahko ponori.

Kako je bilo igrati otroka v 
Zimskem Sončevem obratu v 
MGL-ju?
Zelo dobro. Zdi se mi, da med te 
čez ramo vržene ljudi, ki sem jih 
prej omenila, spadajo tudi otroci. 
Odrasli se v resnici premalo 
ukvarjamo z otrokom in tem, kaj 
se mu v družini dogaja. Starši 
se zatopijo v svoje probleme in 
prepiranje, se pa ne zavedajo, da 
lahko otrok, ki mogoče sploh še 
ne zna formulirati stavkov, vse 
sliši in vse občuti. Zato sem imela 
v podtekstu idejo, da je šlo za 
nekoga, ki v resnici veliko več ve 
od otroka. Da je šlo za nekakšnega 
omniprezentnega otroka. Zdi se 
mi, da smo kot otroci znali biti 
v nekaterih stvareh veliko bolj 

pronicljivi in da so nam bile 
nekatere stvari, ki jih sami sicer 
nismo znali artikulirati, veliko 
bolj jasne. Ko pa odraščaš in se ti 
pogled spreminja, začneš graditi 
neke sisteme delovanja, ki te 
včasih čisto zaslepijo pred nečim 
bistvenim. Imam pa v sebi veliko 
imanentno otroškega, kar tudi 
velikokrat slišim, tako da mi pri 
samem oblikovanju vloge v bistvu 
ni bilo težko.

Kakšne so bile prve izkušnje 
v profesionalnem gledališču? 
Kako so se ujemale s tvojimi 
pričakovanji iz časa akademije?
Bile so veliko olajšanje. Razlog, da 
se na faksu nisem počutila dobro, 
je bil, da sem bila ves čas v neki 
podrejeni vlogi, za katero se ni 
noben zavzel, kot bi se moral. Po 
eni strani opominjanje na to, da si 
samo otrok, ki se šele uči, po drugi 
strani pa moraš biti tudi odgovoren 
odrasel, prepuščen samemu sebi. 
Dvojna merila. Po eni strani smo 
odrasli in samostojni, po drugi 
strani smo pa nenehno v podrejeni, 
skoraj manjvredni poziciji. Moja 
prva vloga v profesionalnem 
gledališču je bila v MGL-ju, v 
Zimskem Sončevem obratu, kjer 
sem bila kar naenkrat sodelavec. 
To se mi zdi ta čudovita plat 
gledališča, zdi se mi, da je vedno 
bistvena skupnost. Da smo tam 
skupaj, da se poslušamo, da imamo 
drug drugega ozaveščenega. 
Nikakor ne pomeni, da so odnosi 
vedno rožnati, je pa pomembno, da 
imamo v zavesti drug drugega. V 
kolektivu so me zelo lepo sprejeli, 
čudovito smo se razumeli. Pravijo, 
da prvega procesa nikoli ne 
pozabiš, no, ta je bil res prekrasen.

Katere teme se ti zdi pomembno 
uprizarjati danes? Katere 
predstave, filmi so zate dobri?
Predvsem tiste predstave, ki so 

sprašujeta Ivana Percan Kodarin in Filip Mramor
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dobro odigrane. Ko vidiš nekoga, 
ki na odru joka, in je jasno, da 
razume bolečino lika. Sočutje se 
mi zdi v življenju in svetu zelo 
pomembno in dober igralec mora 
biti po mojem predvsem sočuten. 
Če znaš sočustvovati z likom, da 
se lahko tako vživiš vanj, da na 
odru popolnoma iskreno čutiš, da 
je tam ena sama gola, lepa emocija 
– to me vedno prepriča in mi je 
na koncu vseeno, ali je predstava 
dobra, slaba … Po mojem ima tudi 
tekst na to velik vpliv, morda celo 
večji kot režija. Torej, če je pred 
mano živ človek, ki na odru lepo 
in iskreno čustvuje, je zame to to. 
Pri filmu sem pa zelo stroga. Sama 
ne gledam tako noro rada filmov, 
gledališče mi v samem gledanju 
da več. V filmu gre veliko bolj 
za vizualno umetnost, ki pa me 
enostavno ne gane tako močno (si 
pa to želim spremeniti). Zato mi 
mora zgodba govoriti o stvareh, 
ki so zame bistvene – to je npr. 
socialna tematika. Nekako se mi 
zdi, da če se odločiš narediti film, 
ga naredi socialno ozaveščenega. 
Saj so npr. tudi ljubezenski 
filmi lepi, ampak mislim, da 
se na svetu dogajajo veliko 
pomembnejše stvari, o katerih je 
treba spregovoriti. Za primer bom 
dala film Jaz, Daniel Blake, pri 
katerem sem kar dušo spustila, in 
pa film Hladna vojna, ki mi ni dal 
veliko, kljub temu da je dober. Res 
me bolj zanima socialna tematika, 
film, ki predstavlja različne obraze 
socialnih stisk, človeškega truda.

Ali glede na dosedanje izkušnje 
meniš, da ti projekti omogočajo 
nekakšno avtorstvo, lasten 
podpis, ne glede na to, ali gre 
za ljubezensko zgodbo ali kaj 
drugega?
Imam izkušnje z institucionalnim 
gledališčem, ne z off sceno, za 
katero se mi zdi, da veliko lažje 
nosi avtorstvo, saj lahko ti kot ti 
rečeš: »Jaz tako mislim.« To seveda 

lahko drži tudi za institucionalna 
gledališča, je pa manj možnosti, 
manj je takih projektov. Moj 
princip dela je čisto vedno tak, da 
se odločim, kaj hočem skozi lik 
povedati. Drugače se mi zdi moje 
delo prazno in nepomembno. Po 
navadi si določim specifični stavek, 
ki predstavlja nekakšen temelj in 
gonilo, na katerega se lahko vedno 
vrnem. Neki kamen, h kateremu 
se lahko vedno vrnem, kadarkoli 
se izgubim. Na tak način ni noben 
tekst, ki ga govoriš, prazen, vedno 
je zadaj razlog. To se da zanimivo 
povezati tudi z življenjem. Mislim, 
da imamo vsi tak stavek, ga pa 
verjetno ne znamo formulirati, tam 
je nezavedno.

Obstajajo razlike v tvojem 
ustvarjalnem procesu v 
predstavi in filmu?
Glede samostojnega dela se proces 
ne razlikuje. Vsako situacijo si 
razložiš, za vsak stavek točno veš, 
kaj pomeni in zakaj je točno s 
temi besedami povedan, razčistiš 
si vse odnose, kolikor gre. Včasih 
ti seveda ostanejo vprašanja in 
to tudi ni nič hudega. Toliko, da 
veš, kaj delaš. Snemanje filma 
je v bistvu podobno predstavi, v 
kateri igraš samo v nekaj prizorih 
in se znova in znova vračaš na 
oder. Pred vsako sceno oziroma 
ponovnim prihodom na oder 
se znova zbereš, stvari miselno 
ponoviš in se zaveš, kaj je tvoja 
naloga, potem pa za nekaj časa 
spet izstopiš. Kadar si na odru 
brez postanka, narediš miselno 
pripravo samo na začetku. Sem pa 
ugotovila, da te v času snemanja 
filmska vloga veliko bolj spremlja, 
ko greš domov, ker je za tabo 
npr. 12 ur snemanja. Tudi med 
kosilom, med odmorom, v maski 
in preden zaspiš, si nekako v 
preži, glavni del možganov je pač 
v tekstu. Tisto, v kar zapadeš med 
delom, kar ostane. Medtem ko 
se mi zdi gledališko delo veliko 

bolj »v trenutku«, torej, da sem 
med delom popolnoma prisotna 
in zbrana, doma pa popolnoma 
izstopim. Seveda ves čas razmišljaš 
in se ukvarjaš s tekstom, ampak 
te vloga ne spremlja zares. Tako 
je bilo pri Posledicah, kjer sem 
sicer imela samo dva snemalna 
dneva, ampak je bila na setu tako 
močna ustvarjalna atmosfera 
(kar je bilo čudovito, ta set je bil 
iz moje perspektive čudovit, ker 
so bili v ekipi sami mladi, ki se 
jim je videlo, s kakšnim žarom 
opravljajo svoje delo, od režiserja, 
asistenta do scenografa, igralcev … 
Videlo se jim je, da so tam res 
zato, da ustvarijo nekaj svojega in 
novega, prvič je bil magistrski film 
celovečerec. Vedeli so, da gredo 
na glavo in da gredo skozi zid, od 
mladosti je kar buhtelo, se kalilo ... 
Ko sem prišla okoli sedmih domov 
po nočnem snemanju (snemali 
smo sceno na »underground« 
zabavi) – vrnila sem se v svoje 
varno vatirano življenje –, sem si 
kar malo zaželela, da bi imela tudi 
jaz tako razburkano življenje: »Noč, 
dan, to za nas ne obstaja.« in »Vse 
kar pijem, so red bulli, vse kar jem, 
so droge.«

Kako lahko režiser vpliva na 
tvoje delo? Kaj ti lahko da, 
odvzame?
Pri Dorianu mi je všeč to, da 
pravzaprav vso odgovornost 
preloži name. Ne čuti, da mi mora 
podrobno razlagati stvari in to mi 
je lepo, stvari mi prepusti. Zaradi 
tega mi je takrat tudi dal 17 likov. 
V glavnem svoboda. S Kico sem 
v eni predstavi delala minimalen 
prizor, v katerem mi je popolnoma 
natančno določil premik na odru, 
ampak znotraj tega sem z likom 
lahko naredila, kar sem hotela. 
Všeč mi je, ko sem v neki določeni 
funkciji, določeni mizansceni in 
obliki lahko svobodna. Da na tak 
način drug drugemu zaupamo. 
Potem sem pa delala z enim 

ti v gledališču zdi pomembna 
skupnost. Ali vidiš v tem kakšno 
vzporednico z družbenimi 
premiki, hkrati pa tudi z neko 
gledališko poetiko, ki trenutno 
nastaja?
Mislim, da ko svet postaja vse bolj 
zastrašujoč, ljudje avtomatično 
začnemo stremeti k skupnosti. 
V resnici je skupnost za moje 
razlaganje sveta, za moj način 
bivanja, odgovor. Ko si obkrožen s 
skupnostjo, kar naenkrat postanejo 
pomembna življenja in težave tudi 
drugih ljudi in se nehaš ukvarjati 
samo s sabo. Spet se bom vrnila k 
sočutju, ki sem ga omenjala, edino 
tako lahko človeška civilizacija 
preživi. Človeška civilizacija se 
mi zdi kot avtoimuna bolezen, 
ki je vedno obsojena na propad. 
Da imaš ves čas pred očmi, da 
je nekdo v škripcih in da ta 
škripec razumeš kot svoj škripec, 
to se mi zdi odgovor. In to Žiga 
Divjak nadgenialno čudovito 
razume. Obožujem tak način 
dela. Na splošno se mi zdi, da se 
v gledališču, ko imamo ves čas 
opravka drug z drugim, pa še na 
splošno smo sočutni ljudje, lahko 
oblikuje lepo okolje, na podlagi 
katerega lahko začnemo gledati 
na svet drugače. Po eni strani sem 
strašno pesimistična do sveta, 
že odkar obstajam. Svet imam za 
zelo temačen in v resnici je človek 
zelo individualistično naravnana 
žival. Pa od nekdaj se bojim vojne, 
ker me zgodovina uči, da ljudje 
enostavno ne zdržimo dolgo časa 
v miru in si gremo slej ko prej na 
živce. To je lahko vidno in občutno 
že v akademijskih prostorih. Ali pa 
ko si predolgo na morju s skupino 
ljudi oziroma dolga leta v zakonski 
skupnosti. Po drugi strani pa sem 
velik optimist, v grenkih stvareh 
poskušam videti tudi pozitivne 
stvari – tako lahko spreminjamo in 
delamo stvari boljše.

z nizko stopnjo kriminala. Moja 
največja skrb je, da bi mi ukradli 
kolo. Za to sem hvaležna in na to 
se hočem osredotočiti. Najbolj me 
moti mentaliteta, da je Slovenija 
v k... in kako je zahodna Evropa 
boljša. Seveda, bodimo kritični 
do svoje okolice, jasno, moramo 
biti, ne smemo samo slediti. 
Moramo se pa tudi zavedati, 
da imamo možnost tudi sami 
narediti kaj dobrega ali pa kakšno 
spremembo. Treba si je tudi 
razjasniti, da so si države, ki jih 
Slovenci radi kujemo v zvezde, npr. 
Skandinavija, svoj status pridobile 
s kolonialističnimi potezami in 
je bil ogromen del sveta zaradi 
njihovih kapitalističnih principov 
zasužnjen. Krize so tako ali tako 
povsod, ne moremo kar slepo 
hvaliti vsega. Vesela sem, da živim 
v državi, ki nima zavojevalne 
preteklosti, ki nima zavojevalne 
politike, predvsem to mi je na 
Sloveniji všeč. Je pa za nas značilna 
zavist, da smo raje vsak na svojem; 
ena generacijska značilnost bi 
bila lahko tudi, da se ne znamo 
prodajati. Ampak zame prevlada 
to, da se Slovenija ne okorišča 
z drugimi. Delam umetnost in 
rada imam umetnost, ker mi srce 
spregovori. Res iščem iskrenost in 
srčnost v vsaki obliki umetnosti in 
se mi zdi, da v Sloveniji to lahko 
doživim, ko na odru gledam igro, ki 
me do kosti pretrese, in si rečem, 
da za to živim, da je to noro, ali 
pa kot igralka, ki se lahko spusti 
v nove svetove in take trenutke 
poskuša ustvariti. Če pa bi delala 
samo na filmu, bi verjetno iskala 
in si želela tujine. Pri samem 
filmu (stvari se spreminjajo) bi 
si želela več trga, več opcij. Sem 
pa predvsem gledališčnica, sicer 
oboje enako rada počnem, ampak 
v slovenskem gledališču dobim to 
srčnost, ki jo iščem.

Prej si govorila o Borštnikovih 
nagrajencih in poudarila, da se 

režiserjem, pri katerem je bil 
proces obupen ravno zaradi tega, 
ker je vse vzel v svoje roke. Točno 
je vedel, kaj bo kdo delal in kaj naj 
bi kdo bil.

Prejšnje generacije gledaliških 
ustvarjalcev so se v nekem 
smislu bolj izoblikovale od 
današnje. Ni toliko ustaljenih 
trendov, nekaj širšega, kar bi 
generacijo povezovalo …
Če pogledamo lanskoletno 
Borštnikovo srečanje: Žiga Divjak, 
Nina Rajić Kranjac, ki sta v bistvu 
še mladička … FSF, ponovno dva 
čisto nova, mlada obraza. Mislim, 
da se dogaja nekaj velikega. Se 
mi pa zdi, da se to dogaja zato, 
ker svet postaja vse bolj kritičen. 
Vemo, kako je z umetnostjo in 
z ljudmi – začnemo se oglašati, 
ko nam voda teče v grlo. Ko 
začnemo vse tanjše piskati. Vse 
manj vemo, kaj se dogaja. Da se 
nekdo odloča med tem, ali bi raje 
imel daljši študentski status ali 
bi raje začel čim prej delati, da 
mu bo začela teči delovna doba, 
ki jo bo na koncu koristil šele pri 
pokojnini. Da se raje odločiš za 
daljši študentski status, ker je 
pokojnina tako zelo v zraku, kot 
našim staršem niti približno ni 
bila. Nimamo pojma, kaj je naš 
naslednji korak, nimamo pojma, 
pred čim stojimo. Predstava, ki se 
mi je zdela zelo pomembna glede 
glasu generacije, je bila Dan po 
Nine Ramšak. Dobra je bila ravno 
v tem »jaz ne vem, kaj se dogaja, 
in mi gre to na jetra, jaz ne vem, 
kako naj se upiram; po eni strani 
vem, da se moram, po eni strani 
se hočem, ker v meni vedno bolj 
vre, ta negotovost se spreminja 
v jezo«. Tako se po mojem tudi 
začenjajo vse spremembe, vse 
revolucije. Iz tega, da postajamo 
ljudje iz negotovosti in strahu vse 
bolj jezni. Sem velik domoljub, 
naši državi sem hvaležna že zato, 
ker mi je dala tako varno okolje, 
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Iza

dramatičarka

Strehar,foto: Zala Opara

Zdi se, da je mlada slovenska 
dramatika končno postala redno 
obravnavana tako v instituciji 
kot zunaj nje. Rezidence, 
natečaji, delavnice ... V čem 
vidiš pomembnost objavljanja 
in uprizarjanja mlade slovenske 
dramatike?
Zdi se mi predvsem pomembno, 
da se dovolj kmalu zazna potencial 
nekega pisca in se ga podpre, da 
razvije samozavest in se razvija 
naprej. Če nekdo vlaga vate, si tudi 
ti bolj prizadevaš, posledično se 
razviješ pravočasno, preden prideš 
na trg in ugotoviš, da nimaš za 
najemnino, položnice ... Pisanje 
je delo in dobro je, če dramatiki 
čim prej dobijo dohodke od pisanja 
dramatike, torej se ji lahko še 
naprej posvečajo. Sicer se zgodi, da 
ostane dramatika nekaj, na čemer 
se dela potem, ko človek pride 
domov ob petih popoldne ... Če 
se vlaga, je rezultat boljši in tudi 
dramatika se lahko razvija. 

V čem vidiš primanjkljaj, če bi 
uprizarjali samo klasike in tuje 
avtorje?
Izgubil bi se glas generacije, neka 
sodobnost, in po mojem mnenju 
ljudje morajo slišati naš glas. 
Osebno se mi včasih zdi, da to, o 
čemer pišem, tako ali tako že vsi 
vedo. Potem pa ugotoviš, da druga 
generacija drugače gleda na našo 
in ima neko mnenje ter stereotipe 
zaradi netemeljitega poznavanja. 
Preko dramskega teksta, v katerem 
si lahko vzameš uro in pol, da 
obdelaš neko tematiko, pa začutijo 
empatijo in razumevanje. 

Kako gledaš iniciative za 
spodbudo k pisanju, kot so 
delavnice dramskega pisanja in 
objavljanje dram v revijah, kot 
sta Adept in Lud literatura?
Vse to so zelo dobri nastavki, da se 
razvije nekaj več. Super je, da te 
delavnice obstajajo, manjka jim pa 
to, da bi na zaključni večer prišel 
producent oziroma umetniški 

vodja in pograbil te tekste. No, 
saj nekateri pridejo, da ne bom 
posploševala, ampak če potegnem 
vzporednico s scenarističnimi 
delavnicami: tam je predstavitev v 
okviru festivala slovenskega filma, 
kamor so povabljeni producenti, 
tako da se tvoje delo lažje opazi. 
Mislim, da bi bilo treba tudi bralne 
uprizoritve prirediti v okviru 
nekega večjega festivala, da ne bi 
šlo za tako izoliran dogodek in bi 
si lahko ljudje našli nekaj časa in 
si šli to pogledat. Z objavami pa je 
enako. Definitivno dobro, da so, 
ker sicer dramatika ni zastopana. 
Vprašanje pa je tudi, koliko bi bila 
dramatika brana, če bi bila več 
objavljana.
Kljub vsemu pa je dramatika 
navsezadnje tudi literarna zvrst. 
Tu se skriva tista večna debata, da 
dramski tekst ni popoln, dokler ni 
uprizorjen. Mislim, da ja in ne ... 
Seveda si želiš, da bi bil tvoj tekst 
uprizorjen, je pa to tudi sama po 
sebi zvrst, ki jo lahko bereš, si jo 
izposodiš v knjižnici in imaš nekaj 
od tega. Navsezadnje, jaz sem 
začela pisati slučajno. Imela sem 
namreč nekakšen odpor do tega – 
najprej ti dajo brati Antigono, nato 
bereš Hamleta in se ti ne zdi, da je 
to neka zvrst, ki ti je blizu. Potem 
pa sem si naključno izposodila Kdo 
se boji Virginie Woolf in ugotovila, 
da je tudi to dramatika. 

Kako gledaš na avtorske 
projekte, ki besedilo razvijajo po 
snovalnih principih? Se ti zdi, 
da je neposredna vključenost 
avtorja/avtorice prihodnost 
dramatike ali zgolj neka 
paralelna smer?
Mislim, da gre za enega od 
legitimnih principov; teh je itak 
ogromno. Super se mi zdi, da 
imajo avtorski projekti tudi svoje 
dramatike, ne mislim pa, da je to 
edini način pisanja dramatike. 
Rekla bi, da ima tovrsten pristop 
svoje mesto v nekem kanonu 
dramskih besedil in je to neka 
novejša zadeva, ni pa to edina 
prihodnost dramatike. 

Si kdaj delala snovalno? Pri 
avtorskem projektu?
Nisem in tudi še nisem čutila 
želje, morda pa nekoč bom. Sama 
potrebujem v glavi mir, da začnem 
ustvarjati, in če si vržen med ljudi, 
tega ni. Če na primer pišem po 
naročilu, se o besedilu na začetku 
veliko pogovarjam, kasneje pa se 
moram nekam zapreti s svojimi 
mislimi, da lahko sama predelujem 
in razvijam. Pisanje za avtorski 
projekt pa je drugačno, saj gre za 
soavtorstvo več ljudi in trenutno 
nisem v taki fazi, da bi želela, da 
mi toliko ljudi že v osnovo vtika 
prste. 

Ali imaš pri pisanju naročenih 
tekstov občutek kreativne 
svobode? Imaš prostor, da pišeš 
sama s svojimi mislimi, npr. v 
sklopu rezidence MGL?
Pisanje po naročilu se mi zdi 
dobra stvar. Ljudje so me že 
spraševali, koliko se mi zdi tekst, 
ki ga razvijam za MGL, avtorsko 
delo. Meni se zdi, da je v celoti. Z 
Gregorjem Grudnom, v sodelovanju 
s katerim je nastajalo besedilo 
Izkoristi in zavrzi me, sem se 
pogovarjala, katere teme naju 
zanimajo, in potem sem ustvarila 
prvo verzijo. Iskala sem tisto 
smer, ki zanima njega, in mesto, 
kjer se zgodi neki presek z mojo 
avtorsko poetiko. Ne gre za to, da 
bi se oddaljila od tega, kar mi je 
blizu, temveč gre za iskanje nekega 
skupnega polja interesov, ki bi 
ustrezalo obema. Se mi pa zdi, da 
je to zdaj, ko smo v nekem obdobju 
razgradnje klasičnih tekstov, 
neka vmesna pot med klasičnim 
pristopom in cefranjem. Pride torej 
do kompromisa med režiserjem 
in dramatikom, da sta na koncu 
oba zadovoljna. Mislim, da gre 
tudi za lažji način, kako priti do 
uprizoritve. 

Kako bi primerjala pisanje po 
naročilu s samoiniciativnim 
pisanjem?

sprašuje Jernej Potočan
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Trenutno tekstov ne pišem, če 
niso naročeni, ker nimam časa. 
Na neki način komaj čakam, da 
vsi ti projekti minejo in bom imela 
tri mesece, da bom lahko nekaj 
napisala sama zase. Mi je pa bilo 
pisanje po naročilu na začetku 
kar stresno. Ko pišem sama zase, 
pišem bolj instinktivno, pišem 
tako, da je meni dobro, in mi je 
čisto vseeno, kaj si kdo o tem 
misli. Pri pisanju po naročilu pa 
je prisoten neki pritisk. Ampak 
je konec koncev zelo dobra 
izkušnja, pri kateri vidiš, kako 
zmoreš narediti nekaj, kar je tudi 
drugim všeč, in nekaj, kar si lahko 
predstavljajo, da bi delali. Torej gre 
tudi za neko potrditev.

Kateri tokovi in avtorji so najbolj 
vplivali na tvoje pisanje?
Na začetku absolutno Edvard 
Albee, Tennessee Williams, 
Sarah Kane. V resnici najbolj 20. 
stoletje. Veliko pa sem pobirala 
tudi iz teorije in proze. Npr. ko 
sem pisala komedijo za Celje, mi 
je bila glavna inspiracija knjiga 
Zdenka Roterja Padle maske. Sicer 
pa ogromno različnih stvari, npr. 
stripi Snoopy, potem seveda filmi 
Pedra Almodovarja ... Seveda 
cenim tudi Simono Semenič, a se 
mi zdi, da imava povsem različni 
poetiki. Sicer vpeljujem kakšne 
postdramske izstope, drugače 
pa mi vseeno najbolj ustreza 
realizem na odru. Tudi zelo rada 
ga gledam. Ampak to je trenutno 
obdobje, kdo ve, kaj bo čez pet 
let. Zdi se mi, da se moraš kot 
ustvarjalec neprestano razvijati 
in preizpraševati o temah, ki jih 
obravnavaš, o svoji formi, da ne 
gre za to, da si zgolj naštudiral 
neko formulo, ki jo zdaj guliš in 
se zasediš, in se tega zaveš, ko si 
že tako zaseden, da pa mogoče 
ne gre več nikamor drugam. Ne 
morem pa tudi mimo Ivane Sajko, 
Quentina Tarantina, Slavoja Žižka, 
Romane Salecl, Noama Chomskega, 
Andréa Bretona, Vitomila Zupana, 
Roberta Bolana, Davida Lyncha, 
Richarda Wagnerja, Salvadorja 

Dalija, Jacquesa Préverta, filma 
Apokalipsa zdaj, serij Dekleta 
ter Prijatelji in glasbenih 
skupin Laibach, Rammstein ter 
Čajkovskega in Šoštakoviča …

Misliš, da imamo pri nas dovolj 
stika z mlado pisavo?
Ne. Zato se mi zdi, da toliko ljudi 
za svoj največji navdih šteje filme, 
ker do filma lažje prideš. Dramsko 
besedilo je itak uprizorjeno v 
tujini, včasih gostuje ali pa ga 
greš pogledat v tujino, ampak to 
je to. Lahko se sicer pozanimaš, 
kaj je dobilo nagrade in kupuješ 
tekste, ampak res se moraš aktivno 
ukvarjati s tem. Nejc Gazvoda se 
na primer zelo trudi, da ostaja v 
stiku in kupuje vse. Jaz sicer še 
nisem tam, da bi vložila denar v 
to. Nekatere tekste pa se da dobiti 
tudi v knjižnici AGRFT ali če prosiš 
koga iz gledališča. 

Ti naš gledališki prostor 
omogoča razvoj, kakršnega 
bi si želela? Kako vidiš svojo 
prihodnost?
Meni je nekako sekira v med 
padla, ker imam dva dramska 
teksta, ki bosta uprizorjena, torej 
v MGL in Celju. V obeh hišah 
dobivam ogromno podpore in 
super je, da me je po študiju nekdo 
vzel pod okrilje. Po akademiji si 
nekoliko izgubljen in to je odlično 
sodelovanje, da se ne počutiš kot 
idiot, ki nihče ne bo stal za njim, 
če naredi napako. Ker je pač stres 
dobiti prvo priložnost. Zato se 
mi zdi, da je najboljša stvar, ki jo 
gledališče lahko naredi za mlado 
dramatiko, da te nekdo malo čuva. 
S tem ne mislim, da smo nedorasli, 
ampak govorim preprosto o tem, da 
ti ni treba skrbeti še za okoliščine 
poleg dela na lastnem tekstu, ki je 
že tako stresno. 

Kako občutljiva si na vmešavanje 
drugih v tvoje tekste?
Nisem več toliko. Prvi tekst je 
seveda tvoj otrok. Ampak tukaj gre 

za zaupanje. Teater je skupinsko 
delo. Če imaš zaupanje in veš, 
da tvoji sodelavci te predloge in 
opombe delajo v skladu s tem, 
kar želiš povedati sam, ter da 
so ti predlogi zgolj v funkciji 
tega, da kot avtor prej prideš do 
svojega cilja, je to zelo hvaležno. 
Saj možno je, da bi tudi sama 
prišla do istega rezultata, ampak 
bi morda potrebovala dva meseca 
več. Dramaturg ti z lahkoto poda 
neke strukturne napotke in ti malo 
pokrajša in premeče in gre hitreje. 
Če pa nimaš zaupanja, pa ne gre. 

Kako si prišla do odrov?
Pri šestnajstih sem začela pisati 
po naključju. Na Škofijski klasični 
gimnaziji, kamor sem hodila, 
je dramski maraton, kamor se 
dijaki lahko prijavijo, in sem za 
šalo napisala tekst in odkrila, da 
sem našla ljubezen. Potem sem se 
vpisala na dramaturgijo, kjer sem 
razvijala svojo prvo dramo Hlod 
na avtocesti, ki sem jo napisala 
kot diplomsko delo. Zatem sem 
si rekla, da je dovolj s tem, saj 
za pisanje vedno potrebuješ 
inspiracijo. Potem pa sem tekst 
poslala na natečaj za nagrado 
Slavka Gruma, kjer je besedilo 
dobilo posebno omembo. V komisiji 
je bila tudi Darja Dominkuš, ki 
je sestavljala repertoar za bralne 
uprizoritve v SNG Drama, in je 
tekst dala na repertoar. Potem 
sem se jaz nesrečno vpisala na 
magistrski študij teorije filma in 
televizije, kasneje pa sem napisala 
nov dramski tekst, ki je bil sicer 
spregledan, ampak ko sem ga 
končala, sem se odločila, da 
ponovno poskusim. Po tej odločitvi 
sem imela vedno kaj pisati. Potem 
sem napisala Lahko bi bilo, ampak 
ni in ga poslala na Mladega 
dramatika, kar tudi ni šlo skozi. 
Treba je vedeti, da sem človek, 
ki so mu drugi vedno govorili, 
da mora svoja besedila pošiljati 
teatrom, jaz pa sem si rekla, da 
bom dokazala, da se ti ni treba 
prilizovati ter da moraš zgolj 
dobro delati in vlagati v to. Potem 

Pišeš ogromno različnih žanrov. 
Pisala si za otroke, napisala si 
komedijo, sicer pa si najbolj 
domača v nekakšni realistični 
drami ... Po kakšnem ključu 
izbiraš žanr glede na to, o kateri 
temi želiš pisati?
Najraje pišem to, kar se dandanes 
imenuje dramedija, in ne maram 
tega izraza, ker vsi pravijo, da 
pišejo dramedije, pa jih ne. 
Sicer pa tako ali tako ne maram 
opredelitve po žanru, saj gre za 
zelo ameriški proizvod. Sicer mi je 
pa preizkušanje v novih »žanrih« 
vedno velik izziv. Rada bi se 
preizkusila v kateremkoli žanru.
Glede izbiranja tem pa imam 
ponavadi obraten proces, kot si ga 
predvidel z vprašanjem. Ponavadi 
izbiram temo glede na žanr, za 
katerega sem se odločila, in ne 
obratno. 
Npr. pri komediji sem si rekla: »Ok, 
tu je razpis za komedijo, dajmo 
napisati komedijo. Katera tema me 
pa zanima, u, politika me zanima. 
Bom pač pisala o tem skozi žanr 
komedije.« 

Kako veš, ali je neki tekst 
primeren za oder ali za filmsko 
platno?
Intuitivno. Velikokrat me ljudje 
prepričujejo za kakšen scenarij, 
da je gledališki, ali za kakšno 
dramo, da je filmska, in se včasih 
sprašujem, če mi to govorijo le 
zato, ker vedo, da se ukvarjam z 
obojim, ampak sama vem, da svojih 
dramskih tekstov ne bi predelovala 
v scenarij, ker sodijo na oder, 
moji scenariji pa ne. Lažje bi npr. 
scenarij predelala v radijsko igro 
kakor v gledališko. 
Ljubim obe vrsti pisanja, ampak 
ravno zaradi tega, ker vem, da 
nekaterih stvari ne morem izraziti 
skozi dramo, nekaterih pa ne skozi 
scenarij. 

popoldanska dejavnost. Kako je 
pri tebi? 
Jaz živim zgolj od tega, tako da 
se da. Ampak bomo videli čez tri 
leta, ko pa morda ne bom imela 
projektov. Se moraš pa temu res 
posvetiti. Zato npr. zadnji dve leti 
nisem imela počitnic, saj je treba 
ves čas delati na sebi in na svojem 
znanju. Pripravljen moraš biti tudi 
na to, da ne boš imel zgolj enega 
projekta, ki bo dovolj za eno leto, 
ampak jih boš imel več in da to 
predstavlja tudi neka odrekanja. 
Je pa res, da sem imela precejšnjo 
srečo. Na primer, vse projekte 
dobivam plačane in nimam stika z 
»ali bi napisala nekaj, in če se stvar 
kam razvije, ti plačamo«. 

Pred sabo imaš dve profesionalni 
odrski uprizoritvi.
Dobro je imeti dve taki uprizoritvi 
pred sabo, saj je manj stresno, 
ker si govorim, da tudi če bo ena 
polomija, bo pa mogoče druga zelo 
dobra. Sicer me je pa precej strah. 
Drug teden začnemo z vajami za 
MGL in se prav pripravljam na 
bralno uprizoritev, ker me bo bolelo 
v želodcu, ko bom poslušala vsako 
repliko. Sicer pa bom na vajah 
prisotna toliko, kolikor se nam bo 
zdelo potrebno napisani tekst še 
spreminjati. 

Eno svojo uprizoritev si pa že 
videla, in sicer uprizoritev 
Hloda na avtocesti v zasedbi 
medicinske fakultete.
V bistvu mi je bilo težko poslušati 
svoje replike, ker sem točno vedela, 
katera pride naslednja, in sem 
imela v glavi, kako bi vsaka replika 
morala zveneti. Tako da je bilo 
med predstavo kar stresno, potem 
ob koncu sem si pa rekla: »Pa saj 
ni slabo.« In šlo je za amatersko 
skupino, tako da sem bila še bolj 
pomirjena, ker če so tekst izvajali 
amaterji in ni bilo slabo, potem 
sem nekaj naredila prav. 

sem se pa prijavila na natečaj za 
žlahtno komedijsko pero in se je 
zgodilo. Vmes so študenti medicine 
uprizorili tudi Hlod na avtocesti 
v SiTi Teatru. Ena od članic 
skupine je moja bivša sošolka in je 
režiserki predlagala moj tekst, ta 
pa se je odločila, da ga bo postavila 
na oder. Ko sem dobila komedijsko 
pero v Celju, so v teatru rekli, da 
bodo besedilo dali na repertoar 
jeseni 2019. Ta nagrada je pa ravno 
lepo sovpadla s festivalom Vzkrik, 
kjer je bila podana vzpodbuda, da 
bi se pri nas vpeljalo rezidenčno 
pisanje. Isti čas so Gregorja 
Grudna, ki trenutno postavlja moj 
tekst, zanimale podobne tematike, 
kot v pisanju zanimajo mene, 
Barbara Hieng Samobor, ki je že 
brala neka moja besedila, pa je 
našla skupno vez. 

Na natečaju Slavka Gruma je bilo 
tvoje besedilo Hlod na avtocesti 
posebej omenjeno, dobila pa 
si tudi štiri Grossmannove 
nagrade za scenarije in žlahtno 
komedijsko pero. Kako gledaš na 
te nagrade?
Nagrade, ki sem jih dobila, so 
bile predvsem spodbuda, da 
delam nekaj v redu in lahko 
delam to naprej, dobila pa sem 
tudi nekaj denarja. Poleg tega, 
nagrade pridejo prav za status 
samozaposlenega v kulturi.
Vseeno pa same nagrade še ne 
prinesejo ničesar. Sama sem bila 
že na robu tega, da bom začela 
dobivati komplekse, ker sem 
imela štiri nagrade za scenarij in 
nobenega posnetega. Bala sem se, 
ker so vsi promovirali to idealno 
sodelovanje, ki ga najdeš na 
akademiji. Jaz ga nisem našla. Po 
koncu študija, ko sem bila še vedno 
brez projektov, se mi je pa vse 
odprlo. Najprej sem videla, da se 
scenaristično nekaj odpira, in sem 
se odločila, da bom dala dramatiko 
na stranski tir, in potem se je še 
dramatika odprla. 

Velikokrat slišimo, da se 
dramatika obravnava kot neka 
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sprašuje Jaka Smerkolj Simoneti

scenograf in režiser
foto: Jaka Babnik
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Eden izmed povodov za nastanek 
te izdaje Adepta je revija 
Maska iz leta 1997, v kateri so 
v strukturiranih intervjujih 
predstavljali takratne režijske 
generacije. Kako ti gledaš na 
pojem generacij v gledališču? Ali 
oznaka »mladi ustvarjalci« nosi 
kakšen pomen?
Oznaka mladi ustvarjalci postane 
problematična predvsem na 
točki, ko se zažre v marketinške 
strategije in privede do posplošitev, 
ki niso zares vezane na delo, ki 
ga opravljamo. Po eni strani je 
seveda razumljivo, da se želi mlade 
tako potiskati naprej, a po drugi 
se večkrat znajdeš v ustvarjalnem 
kolektivu mladih ustvarjalcev, kjer 
sam ne bi uporabil te oznake za 
vse vključene. Sicer pa ne bi mogel 
reči, da ima generacija skupni 
označevalec niti v vsebinskem niti 
formalnem smislu, prej bi rekel, da 
gre za zagon, s katerim se vstopa v 
gledališče. Generacija se po mojem 
mnenju vzpostavi v momentu, ko 
hkrati nastopi nova skupina ljudi.

Torej bi lahko rekli, da gre za 
medsebojno omogočanje. Preboj 
enega pomeni preboj drugih?
Mogoče res, ja.

Vendar ne na podlagi podobnih 
vsebin ali estetik.
Jaz tega ne vidim. Če gledam 
gledališče Nine Rajić, je popolnoma 
drugačno od gledališča Nine 
Ramšak ali Nine Šorak. Šalo z 
imeni na stran, gre za popolnoma 
različna gledališka razmišljanja, ki 
pa skupaj vstopajo v prostor.

Če pri režiserjih govorimo o 
režijskih generacijah, se zdi, da 
na področju scenografije lažje 
opredelimo linijo, ki jo je od 
Mete Hočevar prevzel Branko 

Hojnik. Navkljub izjemno 
velikemu številu različnih 
mladih ustvarjalcev se zdi, da 
je slovenski gledališki prostor 
na področju vzgajanja mladih 
scenografov siromašen. Kako 
to, da si se sam usmeril tudi v 
scenografijo?
Prostor je absolutno siromašen. 
V času mojega študija je bila na 
študiju scenografije samo Nastja 
Miheljak, zdaj pa je nastopila nova 
generacija treh scenografov (Neža 
Dali Novak, Katarina Majcen, 
Dan Pikalo). Tako da se bo morda 
zgodil nov preboj, ki mu bo uspelo 
vdihniti življenje v scenografijo kot 
prakso. 
Meni je dan tehnične vaje, ko se 
postavi celoten svet uprizoritve, 
od nekdaj poseben užitek. Osebno 
me je pritegnilo grajenje svetov in 
zadrževanje na slikah. Dobil sem 
priložnost za delo in zdaj delam in 
sem hvalažen vsem, ki mi zaupajo 
sodelovanje pri projektih. 

Najverjetneje gre tudi za 
dejstvo, da ti kot scenografu 
pri nas ne uspe dobiti tako 
širokega referenčnega polja. 
Kam potemtakem posegaš po 
referencah?
Najmočnejši so seveda Nemci, 
saj imajo možnosti za igro s 
prostorom. Zanimivi so tudi 
Poljaki, Italijani. Vse, kar je malo 
drugačno, se mi zdi zanimivo, saj 
imam pri nas pogosto občutek, da 
smo ujeti v produkcijske pogoje. 
Veliko delamo z reciklažo forme 
in artiklov odpisanih predstav. Če 
gre za tuje vplive, sem trenutno 
obseden s tremi. Raimund Orfeo 
Voigt, ki sodeluje tudi z Matejo 
Koležnik, pokojni Bert Neumann, 
ki je sodeloval s Frankom 
Castorfom, in njegova estetika, 
ki je nekako definirala berlinsko 
gledališče Volksbühne, nazadnje 
še Katrin Brack, ki ji je uspelo 

razviti posebno obliko ustvarjanja 
fantastičnih reči z redukcijo. Po 
mojem mnenju bi ravno v tem 
sami lahko prišli dalje, problem pa 
je, da tovrstni prostori zahtevajo 
specifične režijske pristope.

Če pogledamo denimo 
scenografsko prakso Urše 
Vidic, trenutno ene najbolj 
vidnih scenografk, znotraj 
gledaliških procesov opazimo 
dve liniji. Gre ali za realizem ali 
za dekonstrukcijo gledališkega 
aparata. Podoben trend opazimo 
širše, tudi pri tebi.
To je seveda točno, zdi se, kakor da 
ne obstaja nič vmes. Osebno me 
najbolj zanima ostajati na sliki, 
ki ni realna ali teatralna, ampak 
črpa iz tradicije simbolizma, če o 
tovrstnih tradicijah sploh lahko še 
govorimo. Trenutno opažam, da 
najbolj uživam, ko nekaj najdem, 
privlečem na oder in razmišljam, 
kako to osmisliti. Ko imaš pogoje 
za izdelavo in delavnice, tak način 
dela pogosto spregledaš. V tem 
so mi ljube predstave Vrh ledene 
gore (režija Mojca Madon, MGL), 
Prekleti kadilci (režija Tin Grabnar, 
SNG Drama Ljubljana) in Se mi 
vsaj ni treba poljubljati ter Solzice 
(oboje režija Dorian Šilec Petek, 
AGRFT in SNG Drama Ljubljana). V 
tem iskanju je nekaj žlahtnega, saj 
gledališče vidim kot serijo najdb, 
najdeš tekst, igralec najde nekaj ... 
padajo kocke in pogledaš, katere 
številke lahko sešteješ. Problem pri 
scenografiji je, da pogosto začne z 
ničle in plava v nekih abstraktnih 
krogih, s tem pa izgubi gledališki 
naboj.

Tudi pri Vrhu ledene gore se 
sicer realistična scenografija 
zaveda gledališča okoli, 
podporniki kulis so razgaljeni ...
Izhajajoč iz logike, kako danes 

hodimo v gledališče. Mislim, da 
ni več tega, da bi se popolnoma 
izgubil v zgodbi. Dejstvo dogodka 
je jasno in moja osebna preferenca 
je, da se mi dogodek v prvih petih 
minutah razjasni, da razumem, 
zakaj sem sedaj tukaj – kam bo ta 
dogodek vodil. V tej nepoznani poti 
pa je užitek, ki izhaja iz jasnega 
izhodišča. Se mi zdi, da gledalci 
danes ne gledajo več neposredno 
zgodbe, ampak bolj postopek. 
Mogoče pa je to le domišljanje 
ljudi iz stroke, a predstave, ki se 
poskušajo pretvarjati, da niso v 
gledališču, me ne kupijo več. Saj 
jih niti ni.

Kako pa se tvoji scenografski 
postopki prenašajo na tvoje 
režije? Tudi tam začneš s 
prostorom?
Ja, vendar opažam, da vedno 
manj. Udejstvovanje v scenografiji 
je pripeljalo do tega, da se v 
pripravljanju za prihajajoči režiji 
izgublja potreba po definiranju 
prostora, obračam se na vsebino 
in atmosfero. Kot režiser lahko 
menjavaš teme, pri scenografiji 
pa menjavaš neke druge stvari, ki 
so sicer vezane na vsebino, a niso 
osnovna vsebina materiala, temveč 
bolj neka počela sveta. Režijsko 
me najbolj zanima kozmos, logika, 
povzeta po Gombrowiczu. Obsesija 
pojmov in znakov, ki se pojavijo 
v življenju, in kako se zažirajo v 
telesa likov, se spajajo in ustvarjajo 
nove pomene. V ospredju so stvari, 
ki se dogajajo, ne toliko stvari, ki 
so izrečene.

Proti koncu poglejva še širše. 
Kje zaznavaš največje vrzeli 
v slovenskem gledališkem 
prostoru?
Redkokdaj se mi zgodi, da bi v 
gledališču gledal stvari, ki jih ne 
razumem. Zgodi se, da gledam 

stvari, ki jih težko razumem ali jih 
moram prekontekstualizirati, da 
jih razumem, ampak pogrešam to, 
da bi se mi zgodilo nekaj, na kar bi 
se odzval s »Čakaj, prosim, kako?«. 
Pa ne govorim niti o absurdu. 
Meni se to največkrat zgodi pri 
predstavah Jerneja Lorencija, 
recimo v Stenici (PGK) v trenutku, 
preden gre poroka v franže, tik 
preden se ustreli lik Maruše 
Majer, ko se za nekaj trenutkov 
popolnoma izgubiš. Gledaš telesa, 
ki kar naenkrat to več niso, nekaj, 
kar sam poskušam imenovati 
monstruoznost. Mislim, da je to 
največji potencial gledališča – 
lahko vzameš ljudi, ki rečejo dober 
dan, nato pa so minuto kasneje 
zmožni ubijati. To največ govori o 
človeškosti. To mi najbolj manjka, 
da bi se izgubil v materialu. Pri 
mladih je to pogosto le točka 
izgubljanja, ne pa ves svet. To 
me recimo fascinira v gledališču 
Kantorja, Castelluccija ali Wilsona 
– ljudje, ki jim je uspelo narediti 
premostitve iz jezika.
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sprašuje Filip Mramor

 igralec

foto: Miloš Ojdanić



164 165

Se ti zdi okolje, v katerem 
deluješ, okolje, ki ti omogoča 
razvoj?
Ja in ne. Ja, ker je ogromno 
možnosti za samoiniciativo, in 
ne, ker ni sistemsko poskrbljeno 
za to, da bi bila ustvarjalnost 
na delovnem mestu prioriteta. 
Verjetno lahko pomanjkanje 
posplošim na več različnih služb, 
ni tako samo v gledališču. Zdi se 
mi, da smo zastareli v razlikovanju 
med službo in ustvarjalno službo. 
Bojimo se preizkušanja novih 
metod, ki jih drugod že izvajajo, 
ker smo preveč okosteneli v 
strukturah in pristopih do dela. 
Ustvarjalnost šele zdaj počasi 
vstopa v prostore ustvarjanja.
Velikokrat čutim, da je dobra 
predstava lahko splet naključij ali 
pa izreden trud ustvarjalne ekipe, 
ne gre nujno za stalno kolektivno 
stremljenje k dobremu, veliko je 
okoliščin, ki zavirajo dober proces.

Ali dobro predstavo v nastajanju 
ovirajo produkcijski pogoji? 
Se zatakne že pri repertoarni 
politiki?
Produkcijski pogoji vedno so in 
vedno bodo, roki, omejitve in 
zahteve so vedno del ustvarjanja 
in ga lahko tudi spodbujajo. 
Mislim, da je največja težava v 
samoumevnosti in tem, da včasih 
stvari počnemo samo zato, ker se 
tako pri nas že od nekdaj dela. 
Mogoče ni nujno, da imamo vsako 
leto enako repertoarno politiko, 
morda je v spremembi ustvarjalni 
potencial. Morda pa je tudi v 
stalnosti, v vsakem primeru se ga 
je dobro zavedati.  

Se ti zdijo kakšne teme, besedila, 
načini ustvarjanja še posebej 
smiselni za današnji prostor?
V Sloveniji imamo gledališča, 
ki naj bi opravljala različne 

funkcije znotraj svojega prostora, 
čeprav vsi delamo vse. Mogoče 
bi se lahko bolj profilirali znotraj 
uprizoritvenih načinov in bili tako 
bolj globoki v različnih poskusih. 
Mogoče sem igralskocentričen, 
ampak vseeno mislim, da 
predstava pade na njenem 
igralskem kolektivu, in zdi se mi, 
da je nujno postavljati vprašanje, 
kaj je kolektivu v veselje ali izziv 
igrati. Vedno se trudim, da imam 
povsod priložnost delati stvari tudi 
samoiniciativno, ker se mi zdi to 
edini način za vzdrževanje igralske 
kondicije in vneme.
To se velikokrat zgodi samo po 
sebi – ko pride dober režiser, vsak 
najde svoj interes. V resnici pa ima 
vsak izmed nas specifične želje 
po igranju vlog in uresničevanje 
teh želja je lahko stimulativno 
za ustvarjalčevo odgovornost. Te 
pogosto zmanjka, čeprav opažam, 
da si jo dobri ustvarjalci priborijo 
sami. 
Ne zavedamo se, da je zagnana 
skupina najboljša skupina. Jaz sem 
odraščal z zgodbami iz Silicijeve 
doline, kjer ustvarjalni kolektivi 
v podjetjih večino časa posvečajo 
»stranskim hobi projektom«, ki se 
integrirajo v poslanstvo podjetja in 
ga celo nadgradijo. 

Imaš občutek, da se institucija 
oplaja z ugotovitvami, do katerih 
se pride na off sceni? Si ti zunaj 
kaj odkril in vnesel v svoje delo?
V SNG Drama Ljubljana sem 
si zamislil Študije bananinega 
olupka, ki so poskus raziskovanja 
komedije telesa, o kateri se malo 
govori, sem pa vesel tudi svojih 
zunanjih projektov. Najbolj »moja« 
sta Naj gre vse v pi in Nemoč, 
ne čutim pa prehoda mojega 
zanosa v Dramo, je pa res, da tu 
še nisem dolgo. Želel bi si okolja, 
kjer bi to bilo prepleteno. Mislim, 
da pametne skupine integrirajo 

prostor za raziskovanje v svoj 
program. 

Ima gledališče kot kolektivna 
umetnost kakšen dodaten 
potencial v današnjem vse bolj 
individualiziranem svetu?
Pozabljamo, da je že sama 
predstava izkušnja srečanja in 
izmenjave. Mogoče se nam zdi 
samoumevna ali pa nam je celo v 
breme, pa to ne bi smela biti. Za 
srečanja gre tako pri uprizarjanju 
kot ustvarjanju – da se dobro 
delati v skupini in potem doživeti 
izpopolnjujočo izkušnjo s publiko, 
seveda pa gre tudi obratno. 
Ustvarjanje ni enostavna in samo 
prijetna stvar, zato je zavedanje, 
kakšno moč ima podpora skupine, 
še toliko pomembnejše. Včasih 
pozabimo tudi na lepoto in 
ogromen potencial tega, da se v 
sobi zbere deset ljudi z namenom, 
da »nekaj ustvari«, povozijo nas 
tovori od povsod drugod. Ljuba 
mi je ideja potujočih gledališč, 
igralskih skupin, ki pridejo nekam 
nekaj predat, se srečajo z ljudmi 
in nadaljujejo pot. Gledališče od 
ostalih umetnosti ločuje moč, ki se 
skriva v tem, da se nekaj zgodi in 
da je živo. Dobre predstave imajo 
skrb za to že vgrajeno vase.

Se ti zdi, da si kot igralec avtor? 
Kako (navkljub ali z režiserjem) 
preneseš svojo idejo?
Mogoče gre samo za angažma 
znotraj teme, občutek, da imaš 
glas v ustroju. Lahko v smislu 
lika zavzemam neko stališče, 
ki je diametralno nasprotno 
mojemu ali sploh nepomembno, 
ampak če čutim, da komunicira 
znotraj zgodbe, to deluje. Dobri 
režiserji vedo, da predstave ne 
delajo sami, kar je osnova. Režijo 
vidim kot usmerjanje ustvarjalne 
skupine. Vesel sem, kadar vidim 

predstavo, v kateri igralci na odru 
nekaj izžarevajo, komunicirajo. 
Velikokrat pa sam tega ne počnem, 
kar me frustrira, in vedno znova 
iščem načine, kako priti tja. 
Želim biti aktiven in odgovoren 
soustvarjalec predstave.

Čutiš odgovornost umetnosti 
do družbe? Poslanstvo kot 
ustvarjalec kazati družbi 
ogledalo?
Mislim, da je odgovornost 
umetnosti to, da komunicira, ne 
nujno nastavlja ogledalo. Bolj 
čutim odgovornost do sebe, do 
svoje iskrenosti in iskanja svojega 
glasu. Ne zavedam pa se »višje« 
odgovornosti. Ne vem popolnoma, 
kje je gledališče v navezavi na 
družbo, ne vem, če verjamem, da 
ima neposreden vpliv na dandanes. 
Mislim, da ima drug, širši ali celo 
globlji vpliv na človeka in osnovno 
človeško potrebo po stiku in ne 
nazadnje provokaciji in pomiritvi. 
Odgovornost gledališča je po moje 
v tem, da se izraža, ne glede na to, 
kako to počne. Pogosto predstava, 
ki bo nagovarjala popolnoma 
družbeno aktualno temo, ne bo 
dosegla takšnega učinka, kot 
predstava, ki se bo ukvarjala z 
navidez oddaljeno tematiko. Vsak 
odmik je priložnost za drugačno 
perspektivo in uvide. Gledališče 
pa je vedno povezano s »svetom 
zunaj« in včasih se mi zdi, da je 
danes moderna skrb za družbeno 
odgovornost, ki pa je lahko prazna 
in tam samo zato, ker mora biti. 
Pomembnejša se mi zdi iskrenost 
komunikacije.

Kako vnašaš sebe v lik? Kako 
komunicira s tabo in ti skozi 
njega?
Veliko je odvisno od procesa, od 
mesa predstave, v kateri si. V 
Nemoči čutim tako lik, za katerega 

vem, da je zgrajen znotraj mene, 
hkrati pa močno čutim stik z 
ljudmi in danim trenutkom – prav 
prepletanje tega mi je najbolj 
zanimivo.

Imaš igralsko metodo? Kakšno 
stalnico načina dela z likom?
Ne vstopam vedno enako, toda 
trudim se, da vedno s polnim 
plinom in z vseh strani. Rad 
se česa priučim, naredim kaj 
izven sebe, pristopim s polno 
radovednostjo in čim širšim 
mikroskopom. Predstava Pomona 
je bila v tem smislu zanimiva 
izkušnja. Lik »dungeon masterja« 
sem raziskoval prav detektivsko, 
igral namizno igro Dungeons 
& Dragons, se naučil reševanja 
rubikove kocke – vse to, da bi se 
oddaljil od sebe in vstopil v drug 
svet. Ugotovil sem, da imam to rad, 
ekstremen odmik od sebe in velik 
angažma, ki ga to zahteva. Nemoč 
pa je nastajala popolnoma drugače, 
z raziskovanjem motivov, oseb, 
dogodkov. Tudi na akademiji sem 
se srečeval z mnogimi pristopi, 
tako da vzamem, kar mi pride prav. 
Metode so zgrajene kot orodja, 
zna pa se zgoditi, da kdaj orodja 
sploh ne potrebuješ, kar je tudi 
legitimno. 
V študijih predstav velikokrat 
nimamo časa za debate o načinu 
dela in procesu, mene pa zelo 
zanima tudi metagledališki aspekt, 
raziskovanje metode dela in 
načinov. Snofor je bila predstava, 
katere študij je bil usmerjen 
prav v odkrivanje pristopov do 
ustvarjanja. Rad imam okolja, ki 
se zavedajo, da delo ni samo delo 
znotraj predstave. 

Kaj ovira kreativnost v 
institucionalnem gledališču?
Del problema vidim v velikih 
kolektivih. Zdi se mi, da je bila 

naloga institucije včasih ta, da 
je delegirala delo in določala 
vloge, danes pa bi morala biti 
njena glavna naloga omogočanje 
ustvarjalnega dela. Hierarhija 
v ustvarjalnosti počasi izginja. 
Mislim, da naše razumevanje 
ustvarjalnih okolij še ni dovoljšnje. 
Vsaka institucija potrebuje čas za 
raziskovanje, pogovor, refleksijo, 
samoiniciativo kolektiva, in to so 
zame elementi ustvarjalnega dela, 
ne le enajst odkljukanih predstav. 
Paradoksalno se mi zdi, da se 
najboljši rezulati zgodijo takrat, ko 
ne stremiš po rezultatih.

Imaš občutek, da usmerjaš svojo 
karierno pot?
Pogosto razmišljam, če je to to, 
kar si želim, ali pa samo ugašam 
v čudni gledališki črni luknji. Z 
veliko ljudmi se pogovarjam o 
tem in mislim, da ni tako. Vedno 
se sprašujem, kako naj si mlad 
ustvarjalec ustvarja svoj prostor, 
kje so naše predstave dela in 
ustvarjanja, kako želim delati 
gledališče. Ob stiku s poklicnim 
svetom sem prvič slišal za izraz 
»gledališka realnost«, češ, tako 
pač je. To je neumnost. Ne bi 
smelo biti normalno, da so 
ljudje nezadovoljni, da ni jasne 
komunikacije, da je vsaka sedma 
predstava na sceni dobra in da se 
bolj kot vnema širita utrujenost in 
nemoč. 
Zagovarjam misel, da ima vsak 
človek v vsakem trenutku možnost, 
da se oddalji, reče ne, in v tem 
pogledu čutim, da imam možnost 
usmerjanja svoje karierne poti, 
čeprav je to pogosto povezano z 
odrekanjem (finančni) varnosti 
in stabilnosti. Ker čutim, da bom 
lahko prišel do sebe in ustvarjal 
dobro, sem tu, kjer sem. Upam in 
verjamem pa, da bom to odločitev 
pripravljen spremeniti, če bom ta 
občutek izgubil.
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Nina 
Šorak,

sprašuje Eva Kučera Šmon

Študirala si filozofijo in potem 
vzporedno še dramaturgijo, 
veliko si se ukvarjala in se 
še ukvarjaš z režijo filmov in 
gledaliških predstav. Zanima 
me, kako bi se opredelila, če bi 
se morala. Kot dramaturginja ali 
režiserka? 
Kot oboje. Ne bi se odločila samo 
za eno od obeh stvari. Nasploh 
se mi zdijo vsi ti predalčki brez 
potrebe. Vsem tem nalepkam se 
raje izogibam, ker se mi zdi, da 
marsikdo nosi marsikaj v sebi. 
Slučajno je pač prišlo do tega, da 
sem se, no, se še vedno ukvarjam 
z obojim, z dramaturgijo in režijo. 
Menim, da ti dve smeri, ta dva 
poklica sploh nista toliko ločena, 
kot marsikdo misli. Mogoče je 
razlika samo ta, da imaš kot režiser 
več odgovornosti.

Kam bi se uvrstila, če bi 
te vprašali, kateremu tipu 
gledališke estetike pripadaš? 
Sem vedela, da bomo prišli tudi 
do tega vprašanja. (smeh) Nimam 
pojma, kam bi se uvrstila. Zelo 
težko se je estetsko uvrščati 
nekam kot dramaturg, ker vedno 
padeš v estetski okvir režiserja. 
Kot režiserka bi pa tudi zelo 
težko karkoli rekla, to bi moral 
namesto mene oceniti nekdo 
drug. Začela sem na off sceni, ki 
ima zaradi specifičnega položaja 
zelo okrnjen način produkcije in 
zato se je vedno treba prilagajati. 
Počasi prihajam v institucijo, kjer 
so razmere bolj prijazne. Sem pa 
tudi v instituciji do zdaj ustvarila 
šele dve predstavi, zato se težko 
opredelim za neko linijo estetike, 
ki bi bila moja oziroma ki bi ji 
pripadala. Z vsako predstavo, s 
katero se ukvarjam, hočem odkriti 
nekaj novega. Že to, da nisem 
študirala režije, se nekje pozna. V 
teh režijskih projektih, ki jih imam, 
si zato sama poskušam dajati 
neke naloge, ravno zaradi tega, 

dramaturginja in režiserka
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ker nisem šla skozi akademski 
proces, ki je strukturiran tako, da 
se v vsakem letniku ukvarjaš s 
specifičnimi stvarmi, s katerimi se 
preizkušaš v celotnem režijskem 
polju. Naučiš se obrti in to mi je, 
vsaj na začetku, ko sem se začela 
ukvarjati z režijo, manjkalo. Sem 
pa prepričana, da se moja režija 
kriminalke v MGL precej razlikuje 
od predstave Četrtek v Gleju. Gre 
za povsem drug format, za povsem 
drugačno vsebino, ampak kot 
sem že rekla na začetku, o moji 
estetiki bi moral govoriti kdo drug. 
Še vedno me najbolj intrigira in 
veseli gledališče, ki se ukvarja 
z vsebino. Občutek imam, da se 
stvari, ki jih danes označimo za 
dobro gledališče, ukvarjajo ravno s 
tem – z vsebino. V kakšno estetsko 
smer to gre, pa konec koncev sploh 
ni toliko važno. 

Bi vseeno upala govoriti o 
imenih, ki mogoče narekujejo 
trenutno sodobno gledališče, 
trenutne estetske trende? 
Rajić in Divjak, recimo. Popolnoma 
različna v estetiki, popolnoma 
različna tudi v vsebini, s katero se 
ukvarjata, ampak hkrati oba zelo 
močna in oba zelo zgovorna v tem, 
kar delata. Vemo, kakšno estetiko 
imata in težko je zdaj vrednotiti, 
ali je to estetski trend ali ne. Trend 
je zanj in trend je zanjo, tako kot 
ima vsak od nas svojega. Tudi 
Lorenci ima svoj način, svoj trend. 
Če bi že morala govoriti o trendu, 
bi poudarila ukvarjanje z vsebino. 
In dokler bo to v ospredju, bomo 
lahko govorili o dobrem gledališču. 
Če pa se bo vsebina kdaj spet 
začela ignorirati, nam pa seveda 
slabo kaže. 
 

V četrto režijsko generacijo so 
umestili Horvata in Janežiča, 
peta pa še ni zares določena. 
Se ti zdi, da se je peta režijska 

generacija vendarle že 
oblikovala? Kdo bi ji oziroma ji 
po tvojem mnenju pripada? 
Ne vem, kaj je s to genearcijo 
vmes, ampak recimo Nina Rajić 
in Žiga Divjak tvorita skupaj zelo 
močno linijo. Generacijo vmes bi 
tako recimo predstavljali mlajši 
od Horvata in starejši od Nine 
in Žige. Če smo torej preskočili 
neko vmesno generacijo, je potem 
generacija Nine in Žige tista, ki 
zelo dobro orje in bo tudi naprej 
orala. Občutek imam, da se ta 
generacija ukvarja s teatrom na 
poseben način, ki je odprt, je 
teatrsko svež. Podobno kot so 
Janežič, Horvat in Lorenci, ki po 
mojem pripadajo isti generaciji, 
odpirali in še zdaj odpirajo nove 
stvari, tako zdaj to počneta onadva. 
So pa seveda Lorenci, Horvat 
in Janežič še vedno genialni in 
izjemno pomembni ustvarjalci, ki 
delajo čudeže. 

Kakšen se ti zdi položaj režiserja 
danes? Je še vedno v dominantni 
poziciji nad ostalimi ustvarjalci 
predstave? 
Glede na to, da izhajam iz 
dramaturgije in da sem se šele 
pozneje začela ukvarjati z režijo, 
mi režiserjeva pozicija moči sploh 
nikoli ni nič pomenila. Zdi se mi, 
da je umetno ustvarjena zaradi 
nekih drugih, osebnih interesov. 
Nimam občutka, da bi gledališče 
samo po sebi potrebovalo nekoga, 
ki ima tako pozicijo moči, v smislu 
avtoritarnosti, česar so bile recimo 
navajene generacije pred nami. 
Verjamem v kolektiv, verjamem v 
to, da brez sodelavcev nikakor ne 
bi mogla režirati. Brez sodelavcev 
sploh ni gledališča, saj to nikoli 
ni stvar enega, ampak vsaj dveh 
– igralca in tehnika, ki mu prižge 
luč. Vedno se mora zbrati neka 
skupina, da se gledališče lahko 
ustvari. Zdi se mi, da se trend 
obrača tudi zaradi tega, ker nam ni 

več toliko pomemben ego, zaradi 
katerega bi nekoga označili za 
vodjo predstave in mu pripisali vse 
zasluge.Odgovornost se je začela 
razporejati, vsi smo ustvarjalci, vsi 
prispevamo svoj del, delež, ki je 
enakovreden. Jaz v to verjamem in 
bi si želela na tak način delati tudi 
v prihodnje. Je pa res, da ima vsak 
svojo vlogo in da ima režiser večjo 
oziroma drugačno odgovornost 
kot igralec, drugačno odgovornost 
kot dramaturg in vsak je seveda 
zadolžen za opravljanje točno 
določenega dela. Vseeno pa je 
med vsemi ustvarjalci pomembna 
komunikacija in ne individualizem. 
Brez komunikacije ni gledališča. 

Kaj pa odnos med režiserjem in 
dramaturgom? Kako ga dojemaš? 
Kot duet, v katerem dominira 
režiser, dramaturg pa ostaja v 
podrejenem položaju, ali kot 
enakovredno dvojico? 
Zdi se mi, da se mora posameznik 
oziroma dramaturg sam 
vzpostaviti. Mogoče imam srečo 
glede teh navezav, ker sem imela 
vselej zelo dobre izkušnje. Je 
pa res, da sem vedno uveljavila 
svoj princip dela. Režiser ti pove, 
na kakšen način si predstavlja 
sodelovanje, in razumljivo je, da 
ima vsak svoj pogled na delo z 
dramaturgom. Kot dramaturginja 
predstave zato vedno izrazim željo, 
da bi bila prisotna na čim več vajah 
in da bi lahko komentirala delo 
na približno enak način, kot ga 
komentira režiser sam. Ne želim, 
da je moj vložek zgolj teoretičen, 
da se torej ne ukvarjam zgolj z 
rojstvom avtorja in predstavitvijo 
njegovega delovanja, ampak 
tudi s konkretnimi, praktičnimi 
problemi uprizoritve. Nikoli 
nisem imela občutka, da smo 
dramaturgi v podrejenem položaju, 
samo drugačna odgovornost nam 
pripada. Logično je, da je režiser 
viden kot vodja, ker je avtor svojega 

v tem briljantni. Moja izkušnja s 
tem, da sem nekomu dala pisati 
tekst, je zelo dobra. Pisala ga je 
Barbara Zemljič, ki sicer piše 
za film, pa vendar je bila zaradi 
precej žanrsko obarvane predstave 
zame najprimernejša kandidatka. 
Če sem iskrena, se mi zdi nekaj 
najlepšega, ko lahko sodeluješ z 
avtorjem teksta za točno določeno 
uprizoritev, da torej delaš s 
tekstom po naročilu. To mi je ena 
ljubših izkušenj in želela bi si, 
da bi se navezave med režiserji 
in dramatiki dogajale tudi v 
prihodnje. 

Se ti zdi slovenski prostor dober 
za tvoj umetniški razvoj? Bi rada 
nadaljevala ustvarjanje tukaj pri 
nas ali stremiš po ustvarjanju 
čez mejo? 

Ne, ne, ostala bi tukaj, z veseljem. 
Trenutno imam ogromno srečo, 
ker imam polno dela in sem zato 
izjemno hvaležna. Verjamem, da 
je marsikdo v položaju, ko teh 
priložnosti nima, in mislim, da 
bom tudi jaz enkrat prišla do točke, 
ko ne bom imela dela. Kljub vsemu 
se mi pa zdi prostor, v katerem 
ustvarjamo, izjemno dragocen. 
Okrog nas je veliko izjemnih in 
svetovno znanih ustvarjalcev. Če 
pogledamo samo Tomija Janežiča 
in Horvata, ki recimo uči v Švici, 
enako tudi Ostan, ki ogromno uči 
v tujini. Pa Mateja Koležnik, ki 
je itak neustavljiva, in večkrat 
nagrajeni Lorenci. Pomembno se 
mi zdi, da cenimo te bisere in da 
se obenem zavedamo, da prihaja 
generacija, ki še naprej dviguje 
kvaliteto našega gledališča. 
Ravno zaradi tega me naš prostor 
navdihuje in spodbuja, zato bi z 
veseljem ustvarjala tukaj, dokler 
bo to seveda mogoče. Zaenkrat me 
tujina ne vleče, ampak kot sem 
že rekla, dokler imam delo, bom 
zadovoljna tukaj. Potem bomo pa 
videli, kam me bo zanesla pot. 

zaradi vezi in prijateljstva. Z vsemi, 
s katerimi sem že sodelovala, 
bom zagotovo sodelovala tudi v 
prihodnje, je pa menjava ekipe 
pomembna tudi zato, da prevetrim 
določene režijske vzorce, ki se me 
držijo. 

Verjetno slediš tudi sodobni 
slovenski dramatiki in mladi 
slovenski dramatiki. Kakšen se 
ti zdi njun položaj? 
Zdi se mi, da je dobrodošel vsak 
korak, vsaka akcija, ki je izpeljana 
v tej smeri, je pa kljub vsemu 
položaj sodobne dramatike še 
vedno precej žalosten. Zelo redki 
imajo priložnost svoj tekst gledati 
tudi na odru. Recimo Iza Strehar 
je taka posameznica, ki je zdaj 
dobila svoj prostor v MGL. To 
so mali koraki, za katere sem 
zelo vesela, ampak seveda jih 
je premalo. Mnogokrat smo se 
že spraševali, kje tiči razlog, da 
sodobna slovenska dramatika ne 
najde svojega mesta v gledališču. 
Morda je količinsko premalo 
dobre dramatike ali pa umanjka 
povezav med umetniškimi vodji in 
dramatiki. Ne vem, ne razumem 
izvora težav. Mogoče je problem 
tudi v akademiji, saj lahko povem, 
da kot študentka dramaturgije v 
predbolonjskem sistemu nisem 
imela nikakršne izkušnje s 
pisanjem dram, razen s pisanjem 
scenarijev, kar je bilo pa tudi 
odvisno od tega, ali se boš povezal 
s kakšnim režiserjem ali ne. Če 
ja, potem se je tvoja pot scenarista 
nadaljevala, drugače pa si pisal 
sam zase, za svoj računalnik in 
lasten arhiv. Tako da zagotovo 
nisem bila izobražena v tej smeri, 
vem pa, da se je zdaj to močno 
izboljšalo, da imate predmete in 
smeri, ki so povezane s pisanjem. 
Še vedno pa ostaja vprašanje, ali 
se lahko v tako kratkem času, kot 
je čas študija, že formira avtor 
ali pa skupina mladih, ki bi bili 

koncepta, svoje ideje, in če že, smo 
vsi ustvarjalci podrejeni njegovemu 
konceptu. Ko pa režiram, se 
dramaturg podredi moji viziji in 
deluje v skladu z njo. 

Omenila si uspešne povezave z 
režiserji. Kaj pa misliš o stalnih 
dramaturško-režijskih parih? 
Zdijo se mi povsem normalni in 
človeški, ker vsak človek teži k 
varnosti, vsak si želi sodelovati 
z nekom, ki ga dobro pozna. 
Najprej zaradi tega, da mu ni 
treba vedno znova skozi proces 
spoznavanja, previdnosti in 
prijaznosti. Meni osebno gre ta 
princip vljudnosti blazno na živce, 
ker med ustvarjalnim procesom 
za to ni prostora niti časa. V obraz 
si moramo iskreno in surovo 
povedati, da je vse skupaj zanič 
ali da je izjemno. Iskreno moramo 
govoriti o tem, kako stvari stojijo, 
ne pa biti previdni zato, da ne 
bomo koga užalili. Zato se mi zdi, 
da je najti nekoga, s katerim lahko 
sodeluješ dlje časa, zelo dragoceno, 
sploh, če si tak ustvarjalec, ki 
mu to veliko pomeni. Trenutno 
sem recimo v položaju, ko 
začenjam režijsko pot, in ravno 
zdaj se odločam za menjavo svoje 
ustvarjalne ekipe. Pa sploh ne 
zaradi tega, ker bi bili med nami 
kakršnikoli nesporazumi, pač pa 
se mi to zdi nujno zaradi mene in 
zaradi predstave same. Včasih za 
določen projekt potrebuješ nekoga 
drugega, ker je ta drugi mogoče 
ustreznejši za določen tip projekta. 
Do zdaj sem ves čas delala z Uršo 
Adamič, v projektu, ki ga začnem 
delati čez en mesec v MGL, pa bo 
moja dramaturginja Eva Mahkovic. 
In ravno ona se mi za točno ta 
projekt, za točno ta tekst, v točno 
tej hiši, s točno temi igralci zdi 
najboljša možna dramaturginja. 
Tudi za naprej se bom poskušala 
držati tega, da grem z nekom v 
projekt zavoljo predstave, ne pa 
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Katere vsebine se ti zdi 
pomembno gledališčiti danes?
Vse. Všeč mi je, da je gledališče 
lahko raznoliko, všeč mi je, 
če zajema različne stvari od 
klasikov do socialno angažiranih 
projektov. Nujno se mi zdi, da 
ljudje gledališčijo vsebine, ki jih 
intrigirajo, in da to delajo scela. 
Prevečkrat se dogaja, da se mladim 
podtika projekte, ki jih ne zanimajo 
zares, ampak se jih bojijo odkloniti. 
Prevečkrat se tudi zgodi, da starejši 
režiserji delajo prazne predstave 
brez angažmaja in intrige, samo 
zato, da delajo ali pa služijo. Sam 
imam rad, da me stvar pretrese, 
da mi ustvarjalci omogočajo, 
da se lahko identificiram, me 
postavijo iz varnega udobja in 
samozadostnosti. 

Kako gradiš vlogo?
Hmm. Ne vem. Težko bi napisal 
svoj recept. Sploh ne vem, če je 
to možno. Vsaka vloga je pač 
drugačna oziroma si želim, da 
bi bila vsaj kanček drugačna. 
Odvisno od materiala. Včasih 
sem inspiriran takoj, spet drugič 
traja dolgo časa in me mogoče 
inspirira naključni mimoidoči. 
Velikokrat začnem »šolsko« pri 
glavni intenci oziroma pri tem, kar 
si »vloga« najbolj želi doseči. Zelo 
sem vesel, kadar imam možnosti, 
da se ji lahko resnično posvetim, 
se sprostim in se igram. Čeprav 
si v glavi ustvarim neko vizijo, se 
ta zmeraj spreminja in je vedno 
nekje v daljavi, jaz pa capljam za 
njo in jo poskušam uloviti. Všeč 
mi je ta neulovljivost, to mi je pri 
tem poklicu najbolj zanimivo. Da 
sem vsakič znova na začetku, da 
ni strogo predpisane formule, 
ki bi vsakič delovala. Spomnim 
se, da smo se s Šugmanom še na 
akademiji pogovarjali o tej tezi 
Stanislavskega: »Nekateri igralci 
bližajo vlogo sebi, drugi sebe 

vlogi.« Ne vem, kaj je boljše … 
Mi je pa druga opcija vsekakor 
zanimivejša. 

Te kakšne vloge bolj pritegnejo 
od drugih?
Seveda. Dobro je imeti hvaležen 
material, kakorkoli to morda 
zveni banalno. Zdaj dve leti delam 
v instituciji in lahko to malo 
reflektiram. Velikokrat se zgodi, da 
ni toliko vlog za mlade, velikokrat 
se zgodi, da starejše generacije 
igrajo mlajše vloge, da igralci 
igrajo 60-letnike in 30-letnike 
naenkrat. Medtem pa se mladim 
dogaja, da dobivajo stranske 
vloge. Ne da bi verjel v majhne 
in velike vloge, ampak vseeno je 
razlika. Izkušen igralec z veliko 
kilometrine lažje naredi neko 
stransko vlogo oziroma stranski 
lik bolj zanimiv kot pa nekdo, 
ki je še relativno zelen. Včasih 
potrebujemo veliko več energije in 
angažmaja, da bi naredili manjšo 
vlogo bolj zanimivo, kot pa neko 
večjo, kjer pač vse dela zate. 
Seveda pa so neke preference. 
Velikokrat se zgodi, da preberem 
tekst in si rečem: »To bi igral.« 
Vedno se nekako zagledaš v neki 
lik. Želim si raznovrstnih vlog. 
Ne maram se ponavljati, vedno 
stremim k raznolikosti.

Se počutiš, da si bil kdaj že 
stigmatiziran?
Pa ja. Včasih. Že drugič se mi 
je zgodilo, da mi je nekdo, ki je 
gledal Posledice, rekel, da mora 
moj lik biti tak, kot je ta v filmu. 
Že drugič se mi je zgodilo, da so 
me prosili, če se lahko zabrijem po 
glavi. Zdi se mi, da se te kaj takega, 
predvsem mladega igralca, kar 
hitro oprime.

Ti delovno okolje vedno omogoča 
nekakšen podpis oziroma 
avtorstvo?
Ne, niti slučajno. Včasih si prisiljen 
biti izvajalec ali pa nimaš prostora 
za kaj takega. Zadnje čase veliko 
razmišljam o avtorstvu …
Čeprav danes gledališki kritiki 
velikokrat pišejo o avtorstvu, pa se 
včasih tudi sprašujem, kaj naj bi to 
po njihovo bilo oziroma zakaj bi ga 
vedno iskali. Menim, da je zmeraj 
treba prispevati del sebe, mislim 
celo, da drugače ne gre oziroma 
da je nesmiselno, nepristno in 
šarlatansko. Nisem pa prepričan, 
da je to isto avtorstvo, o katerem se 
pogovarjamo danes. Ne verjamem, 
da je avtorstvo areté – vrednota 
sama po sebi.
Gašper Tič mi je na balkonu MGL 
rekel: »Mladi nimate pojma o obrti. 
Najprej se morate naučiti obrti, 
potem ste šele lahko resnično 
vrhunski.« Mislim, da je bil eden 
izmed igralcev, ki je zmeraj na oder 
prinesel največjo možno prikolico 
sebe, čeprav je ni vedno zvrnil 
na plano s kakšnim avtorskim 
monologom, in da je imel zelo, zelo 
prav … Je pa res, da je spet drugič 
rekel: »Kako boste igrali, če pa ne 
živite?« Nekako moraš napolniti 
to prikolico, če si vešč obrti, pa jo 
lahko lažje, atraktivneje in bolj 
učinkovito izprazniš.

Imaš občutek, da nadziraš svojo 
ustvarjalno pot ali ona bolj vodi 
tebe?
Za zdaj imam občutek, da me bolj 
vodi. Verjetno bi bilo drugače, če 
bi bil na svobodi ali pa če bi lahko 
sam izbiral projekte. V instituciji 
pa je tako, da dobiš, kar pač dobiš. 
Nimaš še zares izbire v tej fazi. 
Tako da ja, me kar vodi.

S kakšnimi režiserji rad delaš? 
Kaj bi si želel od režiserja?

Predvsem si želim, da je režiser 
angažiran in zagnan, da ga zanima 
lasten izraz, da mu proces nekaj 
pomeni, da gre za ustvarjanje in ne 
toliko za gledališčenje v smislu, da 
se dobimo na prvi vaji in vsi vemo, 
kako bo stvar videti, ko bomo 
tekst prenesli na oder. Zanima me 
njegov podpis, njegova specifika.

Kako bi primerjal sodelovanje 
s starejšo generacijo, npr. 
v instituciji, in z mlajšo 
generacijo?
Je kar razlika. Sploh, ko prideš tja 
z nekim strahospoštovanjem in 
nisi tako sproščen kot z vrstniki, 
kar te velikokrat lahko zavira. 
Hkrati pa se lahko od starejših 
kolegov ogromno naučiš, tudi 
od starejših režiserjev. Nam 
mladim pogosto manjka neka 
»pozitivna« suverenost. Velikokrat 
smo premalo prepričani v svoje 
odločitve in posledično ne 
stojimo za njimi dovolj trdno 
in delamo stvari napol – nismo 
dovolj radikalni. Medtem ko 
imajo nekateri starejši preveč 
»negativne« suverenosti in so 
preveč samozadostni, avtoritarni 
oziroma zavirajo tujo suvernenost. 
Težko je najti pravo mero.

Kako bi primerjal svoja 
pričakovanja z akademije s 
profesionalnim teatrom?
Prvo leto, v Mariboru, je bilo kar 
nad pričakovanji. Mislil sem, da 
me bodo čakale manjše vloge, bil 
sem veliko lepše sprejet, kot sem 
pričakoval, da bom. Je pa res, da 
recimo trenutno v Drami pogrešam 
svojo generacijo. Dobro je, če imaš 
zraven sebe še nekoga, s komer 
lahko skupaj rasteš, da je vedno 
prisotna neka zdrava tekmovalnost 
oziroma spodbuda. Teater 
večinoma kreirajo in vzpostavljajo 
generacije in ne posamezniki. 

Če se vrnemo k avtorstvu … bi 
si želel delati nekaj svojega? 
Imaš občutek, da te pri tem delo 
v komercialnih projektih ovira 
ali te zanima s čisto obrtniškega 
vidika?
Ja, absolutno si želim delati kaj 
svojega, kar jeseni (upam) tudi 
bom. Delal bom magisterij. Vedno 
je želja po nečem tvojem, po 
nečem lastnem, nečem, kar ni 
samo neko kolesje, ki se mi zdi, 
da velikokrat lahko izčrpava, če ni 
nekega notranjega zadovoljstva. 
Vsak ima neki ideal, vizijo, kakšen 
teater bi si želel delati. Se pa ta 
redko uresniči, preredko. Zdi se 
mi, da tak projekt, da 100-odstotno 
stojiš za prestavo in si z največjim 
užitkom delal, pride enkrat na pet 
let, recimo.

Imaš kakšnega takega?
V instituciji še ne. V času 
akademije pa mi je bilo recimo 
super delati v MGL, ko smo delali 
Kinderland. Je pa res, da potem 
z distanco začneš preizpraševati 
neke stvari, je bil pa zelo zabaven 
proces. Res eno iskanje, lepo 
iskanje, kar se mi zdi v teatru 
redkost. Kar se pa tiče komerciale, 
je vedno treba biti previden. 
Vseeno smo javne osebnosti in 
lahko hitro dobiš neki žig. Se mi pa 
zdi, da se ljudje večinoma spuščajo 
v to zaradi denarja. Če primerjam 
svojo izkušnjo, Reko ljubezni, 
sem po eni strani vesel, da sem 
šel v to, čisto zaradi kilometrine 
pred kamero, ki sem jo dobil, pa 
tehnične plati snemanja, ki jo 
spoznaš in je sicer ne bi. Če na 
leto preživiš 100 dni pred kamero, 
se to nekje pozna. Tako res dobiš 
neko čisto obrtniško znanje. S tega 
vidika sem nekaj odnesel od tega. 
Poleg tega ljudje hitro pozabijo … 
Veliko ljudi pretirava s to stigmo.

Čutiš trend povečevanja 
performativnega dela tudi 
v načeloma gledaliških 
produkcijah?
Osebno, zanimivo, ne. Sodeloval 
sem pri projektih, kjer tega res ni 
bilo. Mislim, da se tudi hitro zgodi, 
da se dramski in performativni 
teater mešata. Velikokrat lahko 
nekaj izpade performativno, pa 
sploh ni, in obratno. Danes je 
težko določiti mejo. Spomnim se, 
ko sem gledal Frlićeve Izbrisane, 
to je bil najbolj genialen primer 
tega – predstavo je delalo 
kranjsko gledališče, na začetku 
so občinstvu pobrali vse osebne 
izkaznice. Na koncu so na oder 
povabili neko družino izbrisanih, 
jo predstavili, točno povedali, kdaj 
so bili izbrisani, nato so položili 
vse zbrane osebne izkaznice na 
mizo in vprašali, če bi si kdo iz 
solidarnosti razrezal svojo osebno 
in še sam občutil, kako je biti 
izbrisan. Jaz, v prvem letniku, 
seveda takoj dvignem roko, tisti, 
ki pa je niso, so morali mimo te 
družine na oder po svojo. No, in 
potem sem izvedel, da to sploh ni 
bila družina izbrisanih, ampak 
samo igralci. Evo, in še vedno si 
nisem dal delati nove osebne. Tako 
da je to vedno zapleteno – kaj 
igralec izreka, ko izreka, če izreka 
… ali je to njegovo stališče, stališče 
vloge, stališče režiserja, avtorja … 
To so zanimiva vprašanja. Če imaš 
samo neko osebno stališče, še ne 
pomeni, da znaš igrati in da si 
dober igralec. Tu vidim nevarnost 
– potem bi ta poklic lahko opravljal 
vsak. Vedno so vpletene še druge 
stvari, tudi če gre za performativo, 
še zmeraj so neka osnovna pravila, 
to, kar kot igralec pač moraš znati.
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Tvoja pot se je začela s študijem 
primerjalne književnosti 
na Filozofski fakulteti, na 
magistrskem študiju pa si 
vpisala dramaturgijo in 
scenske umetnosti na AGRFT. 
Zakaj se je danes pomembno 
ukvarjati z gledališčem oziroma 
dramaturgijo?
Dramaturgija je ključnega 
pomena za družbene strukture, 
ki jih gledališče predstavlja v 
umetniškem smislu. Dramaturgija 
se mi zdi pomembna, ker gre 
za neprestano vzpostavljanje 
ustrojev in njihovo rušenje ali 
preizpraševanje. To je tudi stvar, ki 
me najbolj zanima. V soavtorstvu 
odpirati vsebine, o katerih bi bilo 
pomembno govoriti, pa so premalo 
reprezentirane. V tem smislu je 
dramaturgija ena ključnih profesij 
za gledališče danes, iz nje izhaja 
branje teksta, interpretacija, ki 
omogoča igralske kreacije, ipd. 
Dober dramaturg lahko v predstavi 
naredi ogromno. Je pa res, da v 
Sloveniji to soavtorstvo še ni tako 
vzpostavljeno, da bi bila dramaturg 
in režiser v tandemu avtorja 
koncepta ter nosilca projekta.

Pišeš tudi gledališke kritike, 
s čimer zagotovo dobiš neko 
širšo sliko trenutne gledališke 
pokrajine. Se ti zdi, da 
ustvarjalce, opredeljene s 
terminom »mladi ustvarjalci«, 
združuje kakšna skupna 
vsebina?
Hipotetično ja, ampak so projekti 
pogosto zamejeni s produkcijo. 
Idealistka v meni si želi, da bi 
mlada generacija imela svoj 
glas, prostore, čas in denar, 
da bi se lahko do popolnosti 
izpilila. Velika večina mladih 
režiserjev je pri neinstitucionalnih 
projektih veliko bolj kreativnih, 
svobodnih, sprejemajo radikalnejše 
odločitve. V večini institucij pa 
kot mlad ustvarjalec nimaš tako 

veliko manevrskega prostora za 
svojo vizijo, podrejen si rdeči 
niti gledališča, repertoarju, 
namenjenemu določenemu 
občinstvu. Zdi se mi, da nas kot 
mlade ustvarjalce najbolj združuje 
preizpraševanje forme in vsebine 
ter predvsem kanona. Zdi se 
mi, da je bilo do nekaj let nazaj 
grozljivo sporno imeti pomisleke 
o Molierovih ali Shakespearovih 
pisateljskih kompetencah, 
medtem ko smo mladi ustvarjalci 
tako odprti in kritični do vsega, 
vključno do samih sebe, da s 
tem nimamo težav. Vleči črte, 
premeščati fokus, preizpraševati 
misli. Pa tudi vzpostavitev 
enakovrednega kolektiva 
ustvarjalcev. 

Katere teme se tebi zdijo 
najpomembnejše ali najbolj 
podhranjene v sodobni gledališki 
produkciji?
Absolutno teme vseh manjšin, 
žensko vprašanje, zastopanost 
likov LGBTQI ... To so teme, ki 
bi si jih želela veliko več videti, 
tudi preko že prej omenjenega 
preizpraševanja kanona in vstopa 
politične oziroma družbene 
kritike na oder, ki pa se ne bi 
izrekala samo proti kapitalizmu 
ali fašizmu, tega je veliko, ampak 
preizpraševala, zakaj je do teh 
pojavov sploh prišlo. 

Trenutno si kot dramaturginja 
zaposlena v Lutkovnem 
gledališču Ljubljana. Kako 
gledaš na lutkovno gledališče 
v kontekstu širših gledaliških 
praks?
Rekla bi, da zadnjih deset 
let lutke – s tem mislim vse 
lutkovne produkcije in tudi 
obe institucionalni gledališči, 
ljubljansko in mariborsko – 
pridobivajo na relevantnosti. To se 
je začelo predvsem z zelo pametno 

zasedbo. Veliko časa je bila praksa, 
da se pridobi položaj v ansamblu 
z avdicijo, kar se meni sicer 
zdi super poteza, ker formalna 
izobrazba ne bi smela določati 
človekove življenjske poti, je pa 
to vplivalo na še večje ločevanje 
med dramskim in lutkovnim, 
resnim in otroškim, profesionalnim 
in polprofesionalnim. Nekje 
pred dobrimi desetimi leti pa 
so v lutkovno gledališče pričeli 
prihajati vedno bolj uveljavljeni 
dramski režiserji, ki jim je to 
predstavljalo nov izziv. Lutk 
se niso lotevali pokroviteljsko 
in lutkovno gledališče je v tem 
začetnem obdobju naredilo nekaj 
prelomnih uprizoritev (Meso in 
razodetje, Proces, Love Dolls), ki 
so bile presežki v celoti gledališke 
produkcije. Zdi se mi, da je 
ravno prisotnost profesionalnih 
igralcev in režiserjev pripomogla 
k uveljavitvi lutkovnega gledališča 
kot žanra, enakovrednega 
dramskemu, čeprav to vseeno kaže 
na dojemanje dramskega gledališča 
kot merila za relevantnost, kar se 
mi zdi problematično.

Kako pa je s kritiko? Trenutno 
pišeš kritike za Delo in zadnje 
čase lahko veliko beremo o krizi 
kritike.
Kritika je bila glavna in prva pri 
moji odločitvi za študij primerjalne 
književnosti. Moji prvi zanimanji 
sta film in literatura, zato sem 
izbrala tudi tak prvi študij, s 
katerim sem želela pridobiti neko 
širše poznavanje humanističnih 
ved. Zelo hitro sem začela pisati 
kritike za Literaturo, Dialoge in 
Delove Književne liste. Gledališko 
kritiko sem začela pisati pri 
Koridorju, kjer pa sem pisala samo 
o lutkovnih predstavah, sodelovala 
pa sem tudi na seminarjih pri Zali 
Dobovšek na Bienalu Ustanove 
lutkovnih ustvarjalcev. Potem 
nekaj časa nisem pisala zunaj 

študijskih obveznosti, potem pa 
se je zgodilo sodelovanje z Delom. 
S kritiko imamo nekaj ključnih 
problemov. Prvi je nerazumevanje 
dejstva, da negativna kritika 
vedno pomeni kritiko sistema 
in produkcije. Govorim seveda 
iz svoje izkušnje, negativna 
kritika predstave ne pomeni, da 
so ustvarjalci slabi, vedno gre 
predvsem za kritiko repertoarja, 
sestavljanja zasedb, združevanja 
režiserjev in besedilnih izhodišč. 
Slaba predstava je vedno posledica 
vsega naštetega. Igralci so slabi, 
ker so imeli slabo vodstvo, režiser 
je dobil besedilo, s katerim ni 
vedel, kaj početi, ni si pa mogel 
privoščiti, da bi odklonil angažma, 
in tako vse do vrha. Drugi problem 
pa je, da je gledališče delo, v 
katerem si osebno zelo angažiran 
in izhajaš iz sebe. Kritiko je tako 
težko sprejeti, ker se sam ponudiš 
družbi na pladnju in potem nekdo 
s tem ni zadovoljen. Zato se mi zdi, 
da moramo začeti razločevati med 
sabo in svojim delom, službo. To ni 
cela identiteta in kakovost izdelka 
ni nujno povezana s kakovostjo 
ustvarjalcev ali njih kot ljudi.

Položaj kritike je gotovo tudi 
povezan z dejstvom, da ne 
obstajajo prostori za vzgojo 
kritike ali njeno nadaljnjo 
refleksijo.
Z gledališko kritiko imamo ta 
problem že kar nekaj časa. 
Literatura kot umetnost se recimo 
zelo veliko ukvarja s kritiko, 
recimo Literaturine delavnice 
in Festival Pranger, včasih jih je 
bilo še več. Znotraj gledališča se 
kontinuirano rešuje tudi problem 
stanja dramatike. Za gledališke 
kritike pa tega ni, izvzemši Zalo 
Dobovšek in njeno Malo šolo 
kritike, ki je še mlad projekt. V 
gledališču se zdi, da nihče zares 
ne želi kritike. Kritika se percipira 
kot odvečen poklic, nanj se lepi 

različne oznake frustracij in 
nemožnosti dela na projektih v 
gledališču. Osebno me teatrologija 
in kritika zanimata bistveno 
bolj kot ustvarjanje gledališča v 
trenutnih razmerah. Pri kritiki 
je tudi problem pomanjkanja 
strokovnih publikacij in s tem 
prostora za strokovnejše, daljše 
kritike. Zelo hitro prideš na to, 
da pišeš ocene, dolge okoli 4000 
znakov s presledki, v njih pa moraš 
zaobjeti vse elemente predstave 
in še podati sodbo. Sama se veliko 
ukvarjam tudi z dejstvom, kar je 
mogoče neprofesionalno, da je 
kritika edini odziv, ki ga prejme 
samozaposleni v kulturi. Moje 
negativne kritike ustvarjalec ne 
more uveljavljati kot referenco 
pri zaprositvi za status. To se 
mi ne zdi v redu, saj je slaba 
predstava velikokrat producirana 
sistemsko in zanjo niso krivi samo 
ustvarjalci. Tudi kot kritik ne dobiš 
nikakršne refleksije. Jaz bi si zelo 
želela odzivov, recimo sodelovati 
pri seminarju gledališke kritike 
na AGRFT, saj si tudi sama želim 
napredovati kot kritičarka.

Si tudi prejemnica nagrade 
za najboljše besedilo mladega 
avtorja. Zanima me, kakšne 
trende in vrzeli zaznavaš v 
gledališki produkciji?
Vrzel in trend gresta z roko v 
roki. Trend bi bilo treba zrušiti, 
vrzel zapolniti. To so integralno 
uprizorjeni kanonski teksti brez 
kakršnekoli avtorske interpretacije. 
Uprizoritve za ceno igralskih 
kreacij danes pač niso dovolj, 
sploh ker te igralske kreacije 
ponavadi ustvarjajo tisti, od katerih 
to pričakujemo in bi to lahko 
naredili tudi v bolj avtorskem 
branju besedil. Večinoma imamo 
repertoarje, ki ne premišljajo, 
kaj komunicira z občinstvom in 
družbo, ki prebiva v prostoru, kjer 
se to uprizarja. O tem je veliko 

govora na podelitvah Borštnikovih 
nagrad že tri leta. Gledališče ni 
samemu sebi namen in ustvarjalec, 
ki ima kaj povedati, bi moral 
povedati to, ne pa tistega, kar bi 
gledalci radi gledali. Po drugi 
strani je v takem prostoru, kot je 
naš, zelo pomembno, kdo si. Vidi 
se, da določeni ustvarjalci spijo 
na preteklih lovorikah, mlajši, 
ki pa so pogosto bolj angažirani 
in zagnani, pa dobivajo manj in 
tudi slabše priložnosti. To se še 
posebej pozna pri dramatiki, saj se 
mladih dramatikov enostavno ne 
uprizarja iz kakršnihkoli razlogov 
že. Velikokrat na odru spremljamo 
besedila, veliko manj kakovostna 
od tistih, nagrajenih z nagrado za 
najboljše besedilo mladega avtorja. 
Obstajajo mladi avtorji, recimo 
Katja Gorečan, Varja Hrvatin 
in Jernej Potočan, ki so izrazito 
prisotni na delavnicah in njihove 
bralne uprizoritve spremljamo 
skorajda vsak tretji mesec, ampak 
do repertoarjev jim ne uspe priti. 
Škoda je, da si ne upamo več 
tvegati, saj se v tem jasno kaže, 
da ni zares pomembna kvaliteta 
izdelka, ampak kdo si.

Se ti zdi, da v našem prostoru 
obstaja vizija prihodnosti, 
izboljšav?
Ne želim biti pesimistična, ampak 
vsaj pri dramatiki ne gojim velikih 
upov, da bo prišlo do kakšnih 
preobratov. Vsaj dokler živimo v 
sistemu, ki ga usmerja kapital. 
Morda počasi v samouprizarjanju 
ali pa še na več festivalih bralnih 
uprizoritev mlade pisave, kjer 
publika navdušeno ploska in 
umetniški vodje sedijo v prvi vrsti 
in hvalijo potencial, ampak jasno 
je, da enostavno nismo enkovredni 
belim debelim moškim dramskega 
gledališča.
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Po kakšni poti si prišla do 
gledališke kostumografije?
Ko sem študirala oblikovanje 
tekstilij in oblačil na NTF, smo 
imeli tridnevni workshop o 
kostumografiji z Angelino Atlagić, 
ki je bil zelo, zelo zanimiv. 
Svetovala mi je, naj razmislim o 
tej smeri in poti. Potem sem šla 
na AGRFT in začela sodelovati s 
študenti režije. Od takrat naprej 
sem zastrupljena z gledališčem. 

Torej je bila tvoja prva izkušnja z 
gledališčem na akademiji?
Eno izkušnjo sem imela že prej in 
potem je bila akademija. Z Markom 
Čehom smo delali Othella in z Niko 
Bezeljak Helena. 

Kaj bi si svetovala, če bi se lahko 
vrnila na začetek svoje kariere?
Ko sem spoznala Angelino Atlagić, 
mi je povedala, da v gledališču 
vse pride čez čas in da potrebuješ 
vsaj deset let, da začneš zares 
delati. Takrat sem bila do tega 
skeptična, ampak ko zdaj gledam 
nazaj, se s tem strinjam. Svetovala 
bi si veliko več potrpljenja. Zdaj 
ga imam veliko in stvari rešujem 
čisto drugače, kot sem jih na 
začetku. Prihajam s področja, ki 
je avtorsko in ni kolektivno. Ko 
vstopiš v skupino in začneš delati 
v kolektivu, je to zelo težko. Težko 
se je navaditi na kolektivno delo in 
na kompromise, ki pa imajo za cilj 
boljšo predstavo. 

Kakšen bi bil tvoj nasvet 
nekomu, ki šele stopa na to pot? 
Morda prav to?
Pri mladih kostumografih sem 
opazila, da ne berejo in se ne 
spoznajo na dramaturgijo, ki pa 
je zelo pomembna za vizualno 
oblikovanje. Posledično so 
predstave (študentske in tudi 
kasneje) na nižjem nivoju. Vizualni 
del je narejen zgolj vizualno 
in ne sodeluje z igralcem, igro, 
režijo ... Svetovala bi jim malo več 

izobraževanja o gledališču in teoriji 
gledališča.

Kako se lotiš dramske predloge 
oziroma na kakšen način 
pristopaš do produkcijskih 
informacij? Iz česa črpaš 
inspiracijo?

To je zelo odvisno od procesa. Pri 
vsakem je drugače. Zdaj, ko imam 
precej izkušenj tako v Sloveniji 
kot tudi v tujini in sem sodelovala 
z več režiserji, sem ugotovila, da 
rada delam v kolektivih, v katerih 
se vsega lotevamo iz besedila in 
teme, ki nas zanima. Skupaj se 
usedemo za mizo in prve vaje 
so namenjene pogovorom ter 
raziskovanju. Takrat vloge še niso 
razdeljene, ampak smo kolektiv, ki 
zastavlja vprašanja, išče probleme 
in rešitve. Najzanimivejša in 
najpomembnejša točka procesa se 
mi zdi raziskovanje. Sestavljeno 
je iz več nivojev; prvi je iskanje 
vizualnih referenc, drugi iskanje 
materialov, nato, če je to potrebno, 
obisk fundusov in potem kreativni 
del, ki nastaja v sodelovanju z 
vsemi ustvarjalci.

Kako delaš z režiserji, ki 
najmanj razvijejo prav idejo 
kostuma? Ali to omogoča 
svobodo ali je morda tudi ovira?
To, da režiserji res nimajo ideje 
ali znanja o kostumu, je lahko 
velik problem, lahko pa je 
tudi olajšava za kostumografa. 
Ko začne predstava škripati, 
je prva stvar, v katero se vsi 
zapičijo, kostum. Nihče se ne 
pritožuje nad scenografijo ali 
glasbo, nad kostumom pa. To 
je zelo, zelo zanimivo. Pri tem 
je najpomembneje prepričati 
režiserja in igralce, zakaj mora 
kostum biti takšen, kot je. 
Nezaupanje pogosto prihaja iz 
prejšnjih izkušenj z različnimi 
kostumografi, ki se niso toliko 
ukvarjali z gledališčem ali pa so se 
ukvarjali zgolj s svojo vizualnostjo. 

Če kostumograf ne pozna dovolj 
dobro gledališča, znajo režiserji in 
ostali to izkoristiti. Sploh igralci, 
ki so res dobri v manipulaciji; pri 
kostumu nekaj ni vredu, ne morejo 
dihati itn. Kostumograf mora biti 
zelo taktičen. Najboljši način se mi 
zdi ustvarjanje situacije, v kateri 
igralci in režiser mislijo, da so 
sami prišli do rešitve. Za to porabiš 
ogromno časa in energije, ampak 
če želiš ohraniti svojo idejo in 
živce, je to najboljša pot. Treba je 
tudi poslušati.

Kostum je, kakor vsi ostali 
scenski elementi, podrejen 
višji ideji. Kako pri sodelovanju 
ohranjaš svoj avtorski 
vložek, svojo integriteto? 
Si kot kostumograf lahko 
brezkompromisen? Kako na 
koncu vrednotiš svoje delo?
To je najtežje. Vsi gledališčniki so 
sugestivni. Tudi kostumografi. To 
je treba izkoristiti v svoj prid. Gre 
za isto tehniko kot prej – prepričati 
sodelujoče, da je ideja njihova. 
Kostum je narejen zaradi njih in iz 
navdiha, ki so ti ga dali. Težko je 
ohraniti avtorstvo v smislu pečata. 
To pride s časom in ko enkrat vidiš 
celoto. Kostuma ne moreš narediti 
zunaj svoje estetike in obstajajo 
stvari, pri katerih ni kompromisov. 
Za vse obstajajo meje. Pomembno 
je, da se čez te meje ne gre in da 
se jih spoštuje. Pri ekipah, ki dolgo 
sodelujejo in v katerih je zaupanje, 
teh težav ni. Ta problem je večji pri 
procesih, kjer se nihče ne pozna. 
Avtorstvo se lahko ohrani v detajlih 
in stvareh, ki jih drugi ne opazijo, 
na primer v barvah ali teksturah. 
Pomembno je poznati dramaturgijo 
in raziskovati teorijo gledališča. 
To pomaga združiti vizualnost in 
avtorstvo. 

Na kakšen način sodeluješ s 
scenografom in režiserjem? Kako 
združuješ svoje in njune ideje?
To se razlikuje glede na proces 
in režiserjev karakter. Delala 

sprašuje Ana Laura Richter
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sem z režiserji, ki točno vedo, kaj 
želijo; želim, da je moja predstava 
na vlaku v devetdesetih ali kaj 
podobnega. Potem je treba režiserja 
prepričati, kaj lahko njegovi ideji 
dodaš, kaj vse ta ideja ponuja, 
kakšen je lahko slog. Ko začneš 
ponujati rešitve in biti avtonomen 
s tem, da veš, kaj delaš in govoriš, 
to sodelavci zaznajo in spoštujejo. 
V normalnih procesih se to zgodi 
za mizo in sodelujejo vsi. Začne se 
z eno idejo, za katero pa ni rečeno, 
da je tudi končna oziroma da se ne 
bo spreminjala. Ko se najde skupni 
jezik, ki ustreza problemu in 
tematiki, se znotraj njega poskuša 
in spreminja, vendar se od njega 
ne odstopa. 

Po kakšnem sistemu se lotiš 
dela? Ali najprej zasnuješ 
protagonista, antagonista … ? 
Sploh v primeru bolj klasične 
predstave?
Tudi to se spreminja. Včasih 
izhajam iz celotne zgodbe in 
konteksta, včasih res od karakterja 
do karakterja. Včasih začnem 
kostume delati šele po enem 
mesecu vaj. Rada hodim na vaje 
in opazujem, kako se igralci 
premikajo po odru, kaj vse se 
dogaja z njimi, in te dejavnike 
vstavljam v svojo vizualno sliko. 
Naredim si več »mood boardov«. 
Nekateri so tematski in so vezani 
na tekst, drugi so vezani na našo 
idejo, tretji na videz igralca, četrti 
so kreativni. Naredim barvne 
sheme, pomene barv, spremembe 
barv, tekstur, oblik. Počasi se vse to 
združi. Vsaki obliki in barvi rada 
dam ime, ki ima pomen, vezan na 
dramaturgijo oziroma na kontekst. 
To potem kombiniram glede na 
situacijo ali igro. 

Kako sodobnost vzporejaš s 
preteklostjo? Če gre na primer 
za tekst, ki je nastal v nekem 
drugem obdobju in režiser želi 
ustvariti presek obeh obdobij? 
To je težka naloga. Če je tekst 
nastal pred sto ali dvesto leti, je 
to zanimivo, saj lahko vzameš 

reference iz tistega časa in jih 
kombiniraš s sodobnostjo, ulično 
ali visoko modo (odvisno od 
lastnega vizualnega koncepta). 
Z dekonstrukcijo zgodovinskega 
kostuma in vstavljanjem sodobnega 
kostuma dobiš različne stvari. 
Iz tega lahko izhaja sodoben ali 
pa futurističen kostum. Včasih 
je zanimivo tudi citirati, če je 
možnost, da vzameš zgodovinski 
kostum in nanj dodajaš sodobne 
stvari. Vse je znak, in kako znake 
zastavimo, določi, kako bomo 
predstavo brali. To so zanimive 
predstave. 

Ali neko ikonično predstavo v 
svoji verziji reinterpretiraš? 
Ali si pozorna na kostume tiste 
kultne izvedbe? Ali črpaš iz nje 
inspiracijo oziroma ali se sploh 
opiraš na prejšnje uprizoritve?
To je lahko zelo nevarno. Na 
začetku, na fakulteti, na primer, 
smo bili vsi fascinirani nad Alanom 
Hraniteljem. Vsi si ustvarimo 
slike, kako naj bi bilo nekaj videti 
glede na kultne predstave. Ne 
samo v našem prostoru, tudi 
zunaj. Posledično mislimo, da je 
to edina pot. V naši podzavesti te 
slike ostanejo, in čeprav se tega ne 
zavedamo, pozabimo razmišljati 
o lastni kreativnosti in predstavi, 
saj imamo v glavi neprestano 
neko referenco. Pred kratkim sem 
bila na predavanju scenaristke iz 
Bejruta, ki je rekla, da je dobro, 
da veš, kaj se je delalo, ampak 
v trenutku, ko se odločiš nekaj 
delati, ne glej, kaj so delali drugi. 
To se mi zdi najboljši nasvet. To 
te omeji, saj se zapreš v neke 
slike in ne znaš priti ven iz tega, 
pojavijo se misli, da če narediš 
nekaj drugačnega, to ni dobro in 
ne bo sprejeto. V tem primeru je 
čas najboljša rešitev. Nehati moraš 
razmišljati, kako bodo to sprejeli 
drugi, seveda pa moraš vedeti, kaj 
delaš. Tudi če so kritike znotraj 
ekipe negativne, je to za nekaj 
dobro, saj pomeni, da se razvijaš 
po svoji poti. 

Kaj je zate najtežji del procesa?
Kostumska vaja. (smeh)

Pogosto imam občutek, da v 
gledališču vlada predsodek 
do mode oziroma dialoga s 
trenutnimi trendi; zanima me, 
zakaj je tako. Seveda gledališka 
kostumografija ni moda, 
ampak včasih opažam trend 
neestetskega oblikovanja, pri 
katerem imam občutek, da izhaja 
zgolj iz tega, da kostumografija 
ne bi bila opredeljena kot moda.
Obstaja tiha vojna med 
oblikovanjem in kostumografijo. 
Na AGRFT pogosto mislijo, da je 
moda nekaj, kar ni pomembno in 
sploh ne razmišljajo o oblikovanju, 
ki je, ne glede na to, ali gre za 
kiparstvo, tekstilno, modno ali 
grafično oblikovanje, enak proces 
in zna biti enako zahtevno. V 
produkciji oblačil v trgovini 
je lahko marsikaj drugega. Po 
drugi strani oblikovalci mislijo, 
da je oblačilo (vizualna podoba) 
najpomembnejša stvar. Pri tem 
obstaja problem pomanjkljivega 
poznavanja enega in drugega. 
Najpomebnejše za predstavo je, 
da sledi svojemu cilju. Če je to 
visoka stilizacija, je to v redu. In 
obratno. Mene osebno v našem 
gledališču moti slog gledališča, ki 
je tak, kot da bi gledal reklame na 
televiziji ali videospote. To se vidi 
pri vseh elementih – kostumu, 
sceni in režiji. Za zdravo gledališče 
je pomembno, da ne zapademo v 
kič ali šund. Pogosto (spomnim 
se nekaj neodvisnih predstav in 
tudi predstav v Drami) te zmoti 
kostum ali pa ga pogrešaš. Pri tem 
se vidi problem v komunikaciji 
med ekipo ali pomanjkanju 
idej. Nič nimam proti temu, da 
je kostum »high fashion«, če je 
predstava tako zastavljena. Za 
kostum je najpomembneje, da 
diha s predstavo in govori svojo, 
paralelno zgodbo. V tem je igra 
kostuma; da živi z igralcem, hkrati 
pa tudi zunaj konteksta igralca. 
Preden igralec spregovori, gledalec 
že dobiva informacije o liku in 
situaciji, in to zgolj preko kostuma. 

sprejmem več vsake ponudbe, kot 
sem jo na začetku, ampak le tiste, 
pri katerih imam občutek, da lahko 
naredim nekaj novega. Trudim se 
ohranjati svoje avtorsko delo tudi 
zunaj gledališča. V prihodnosti 
se vidim med svojimi osebnimi 
projekti in dobrim, zanimivim 
gledališčem.

Še vprašanje za konec: na katero 
svoje delo si najbolj ponosna?
O svojem delu ne razmišljam na 
ta način. Ko se predstava zaključi, 
je ne morem več gledati, saj vidim 
samo napake in kaj bi lahko bilo 
drugače. Na neki točki se je treba 
ustaviti. Zanimivo mi je bilo delati 
Gilgalovanje in Zločin in kazen. 
Predstavi nista visoko estetizirani, 
vendar sta živi in vsak vizualni 
element živi s predstavo in mu 
verjameš. Ti dve predstavi sta 
zanimivi, čeprav sta v nekem 
smislu namenoma antiestetski 
in antikostumski. Delala sem 
predstave, v katerih sem imela 
tudi sto kostumov, predstave, ki so 
bile zelo estetizirane, ampak jih ne 
morem videti. 
Ampak ja, nikoli ne razmišljam o 
tem. Po končani predstavi ti proces 
ostane ali pa ne. Na začetku sem 
delala z velikimi imeni gledališča, 
in so mi v spominu ostali – posebej 
eden izmed njih je bil katastrofalen 
– kot res grozna izkušnja, ampak 
kostumi so pa bili, tudi danes se mi 
zdi tako, vizualno najzanimivejši 
od vseh. 
Ko smo na začetku delali na 
AGRFT, je bil proces super, ampak 
predstava pa ne. Včasih enostavno 
ne gre. Ko to prerasteš, te take 
stvari naredijo močnejšega. Tudi 
uveljavljeni kostumografi se 
soočajo s problemi. Sam se odločiš, 
kako in s kom boš delal in kako 
boš uskladil stvari. Tako se ti uspe, 
vsaj v estetskem smislu, izogniti 
kompromisom. Ampak za to so 
potrebna leta izkušenj. Lahko se 
ti zgodi, da zapadeš v neki model 
dela, iz katerega ne prideš. In 
teater nima smisla, če začneš delati 
po šabloni. 

ali res delam tako, kot želim, ali 
padam pod vplive. Želela sem 
narediti tudi pregled svojega dela; 
kaj ni bilo ok, kaj je bilo ok, kakšno 
delo mi ustreza itn. Pomembno 
se mi zdi, da imamo premor, da si 
vzamemo čas za analizo svojega 
dela. Ljudje, ki delajo neprestano, 
tega ne morejo početi. Posledično je 
vizualnost v teatru zelo vprašljiva.

Kako primerjaš delo v Sloveniji 
in tujini?
Zelo rada delam v Sloveniji, saj 
večina ustvarjalcev res rada dela 
gledališče. V Sloveniji je gledališče 
nacionalna umetnost. Gledališče 
je zelo živo, še posebej pri 
mladih. Čutiti je, da se gledališče 
spreminja, da napreduje. V tujini 
je glede financ in možnosti bolj 
ali manj enako – vsi mislijo, 
da je treba varčevati ravno pri 
kostumih pa tudi scenografiji. Na 
enake probleme naletiš povsod. 
Mislim, obstajajo tudi gledališča, 
ki jih, čeprav želiš nekaj narediti 
in čeprav delaš z ljubeznijo, to ne 
zanima. Zanima jih zgolj, da imajo 
predstavo, gostovanja, ne preveč 
komplikacij ... in to je zelo žalostno. 
Razlika med Slovenijo in tujino ni 
velika, razlika je med režiserji in 
producenti in tem, koliko denarja 
kdo ima. To je pa tudi vse.

Se ti zdi, da slovensko gledališče 
omogoča razvoj, kakršnega bi si 
želela?
Do neke točke se v Sloveniji lahko 
razvijaš. Čeprav sem rekla, da 
imam rada slovensko gledališče, 
obstaja problem, za katerega se zdi, 
da je zapisan v naš DNK. Slediš 
neki poti, in ko dosežeš določeno 
točko udobja in samopotrditve, 
se na njej ustaviš. Zelo malo 
slovenskih režiserjev študira in 
dela v tujini. Posledično pridejo 
do točke, na kateri se nehajo 
razvijati. Pomembno se mi zdi, da 
greš v tujino in poskušaš delati v 
različnih gledališčih. Iz vsega se 
lahko učiš in izkušnje izkoristiš 
za lastno napredovanje in razvoj. 
Prišla sem do stopnje, na kateri ne 

Lepota oblikovanja kostumov je 
v tem, da ima kostum svoj zelo 
močan jezik, ki pa pride naravno. 
Hoteli ali ne, oblačilo je del 
človeka in njegovega karakterja, v 
gledališču se vse vrti okrog človeka 
in situacije.

Krajino slovenske gledališke 
kostumografije oblikuje 
peščica posameznikov, ki 
skoraj praviloma delujejo tudi 
v tujini in ki so svoje delo 
nerazdružljivo povezali z eno 
od že vzpostavljenih režijskih 
poetik. Kako se vklapljaš v svet 
gledališke kostumografije? 
Zaznavaš v njej trende in tokove, 
ki ostajajo neozaveščeni?
To vprašanje je zelo zanimivo. 
Spomnim se, da se je, ko sem 
začenjala, točno vedelo, kdo so 
avtoritete: Angelina, Leo Kulaš ... 
To ustvari sliko pri mladih, da 
razen njihovega načina in estetike 
ni drugega. Zdaj vem, da obstaja 
estetika zunaj tega. Problematično 
je, da se režiserji navadijo na ta 
stil in jim je lažje reči: »On ve, 
on je najboljši v tem in on bo 
to naredil.« To pogosto ni res. V 
estetskem smislu naša in celotna 
balkanska scena zaostaja, in to 
zgolj zaradi tega razloga. Na celem 
Balkanu je nekaj kostumografov, ki 
vedno delujejo po nekem modelu. 
To je normalno, saj imajo deset 
predstav na leto in s takim tempom 
ni mogoče biti produktiven in 
kreativen. Po drugi strani so to 
tudi trendi, ki so mogoče minili. 
Še vedno obstaja raven, pod 
katero se ne sme spustiti. Zelo 
problematično se mi zdi, da 
če želiš iti naprej po neki poti, 
režiserji pogosto mislijo, da morajo 
k sodelovanju povabiti določenega 
scenografa, kostumografa ali 
glasbenika, ker je to ekipa, ki mu 
bo zagotovila uspeh. 
To je zelo kontradiktorno s tem, 
kar je gledališče. S tem imam 
težave. Sama približno štiri mesece 
nisem delala v gledališču. Zdaj 
bom začela delati na Madžarskem. 
Imela sem potrebo najti sebe 
znotraj tega. Vprašala sem se, 
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Kaj pomeni danes biti igralec?
Zdi se mi, da je igra raziskovanje 
samega sebe, drugega, 
raziskovanje trenutka, odzivanja, 
poslušanja … Predvsem pa 
raziskovanje tega, kako prinašaš 
neko bivanje, stanje na oder. In 
biti igralec se mi zdi, da je ravno 
poglobljeno ukvarjanje s tem. 

Kako gledaš na vedno pogostejše 
privatizme, ki se pojavljajo v 
vse več predstavah in postajajo 
konstitutivni del igre?
Mislim, da je to samo neka 
gledališka metoda, s katero 
lahko prideš do nečesa. To pa, 
tako kot vsi ostali principi, lahko 
uspe ali ne. Včasih je ravno to 
lahko tisto, kar naredi predstavo. 
Nimam problemov s tem, ampak 
če se uporablja samo zaradi 
trenda oziroma nedomiselnosti 
in neizvirnosti, je po navadi 
dolgočasno in neuspešno.
Odvisno je od koncepta in tega, 
kako s tem delaš, kako oblikuješ 
material. Pomembno je, iz česa 
izvira. Ko gledam predstave, vidim, 
kako pomemben je proces, ker se 
to v predstavi odraža: vidiš, s čim 
so se ukvarjali, do kje so šli, kaj jih 
je zanimalo, in v tem pogledu ne 
moreš prevarati gledalca.

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, vseeno ne 
poučuje igre po eni točno 
določeni metodi. Kako bi opisal 
svojo igralsko metodo?
Skozi leta in različne procese 
spoznaš, na kakšen način deluješ, 
kaj ti odgovarja ipd. Kar pa se 
tiče neke fiksne metode, pa 
mislim, da je ne moreš imeti, ker 
je to zelo odvisno od procesa. Saj 
lahko vsakič prideš do nečesa na 
čisto drugačen način. Na koncu 
se mi zdi samo nujno, da si na 

odru z materialom povezan, da 
ga posvojiš, da najdeš neko svojo 
povezavo, ki je organska in ni 
vsiljena od drugih. Vedno se mi 
zdi, da se moraš v procesu boriti in 
truditi, da ti to uspe. 
Odvisno je tudi, kako razmišljaš 
o igri na splošno. Zdi se mi, da 
je nujno reflektirati svoje delo in 
vsakič znova razmišljati o tem, 
kako se ukvarjaš z vsebino. 
In včasih se mi zdi, da sem šele 
na začetku odkrivanja polja igre 
in gledališča. Da sem samo malo 
namočil noge.

Kaj pa je zate idealen proces, 
ki ti omogoči, da lahko dosežeš 
cilje, ki ste si jih z ekipo zadali?
Idealen proces je proces, ki poteka 
kot skupinsko delo in skupno 
iskanje nečesa, kar nas zanima. 
V neki klasični strukturi je vizija 
režiserja zelo pomembna, ker 
tako lahko stopimo skupaj z njim 
na pot. Meni odgovarja, če je ta 
vizija močna in imamo jasen 
cilj. Hkrati pa je nujno, da način 
dela dopušča tudi veliko prostora 
procesu samemu in sodelavcem v 
razvijanju materiala ter kreaciji. 
Pomembno je, da lahko delujemo 
kot ekipa enakovrednih členov. Da 
vsi delamo za dobro predstave.

Se ti zdi, da igraš ali na odru 
gledaš teme, ki te navdihujejo 
in ti omogočajo, da izražaš svoja 
mnenja?
To je odvisno od predstave, ampak 
v SMG se velikokrat ukvarjamo s 
precej aktualnimi temami, ki me 
zanimajo, in večinoma predstave 
nastajajo tako, da imamo vsi 
možnost, da se izrazimo. Tako ali 
tako pa moraš imeti vedno svoja 
stališča glede vsega, kar delaš, 
ker se drugače to praznino vidi na 
odru. Mislim, da v vsakem procesu 
lahko najdeš način, da stojiš za 

svojimi načeli, idejami, cilji ali pa 
da ugotoviš, kako skomunicirati 
nekaj, kar je zate izredno 
pomembno v tistem obdobju.

Kaj se ti zdi, da so prednosti in 
slabosti dela v neki instituciji 
z ansamblom, glede na to, da si 
hitro po koncu študija na AGRFT 
dobil angažma v SMG?
Najprej je služba v neki instituciji 
in mesto v ansamblu varnost, 
predvsem finančna. Ni se ti treba 
ukvarjati z nekimi stvarmi, skrbmi, 
s katerimi se soočajo kolegi 
na svobodi. Potem imaš reden 
angažma, kar je super, saj vseeno 
delaš z ogromno različnimi ljudmi. 
Po drugi strani pa je nevarnost, 
da padeš v to ogromno kolesje, 
in hitro se lahko zgodi, da imaš 
občutek, da je nekdo pozabil nate 
ali pa da sprejemaš kompromise, ki 
jih drugače ne bi niti slučajno.
Ima prednosti in slabosti, ampak 
je pa na svobodi ogromno nekih 
skrbi, ki se ne tičejo igre in 
ustvarjanja, kar je nedopustno. Po 
drugi strani pa je biti na svobodi 
še vedno draž – iščeš nove izzive, 
delaš drugače, delaš tisto, kar 
hočeš, delaš svoje projekte. 
Jaz si vseeno ves čas prizadevam 
za ohranjanje stika z neodvisno 
sceno. Vem pa, da je trenuten 
položaj glede financiranja 
katastrofalen. Vsi bi se morali 
skupaj boriti za boljše razmere: 
tako honorarji za npr. mlade 
igralce v instituciji kot honorarji na 
neodvisni sceni so pogosto žaljivi. 
To pa ti onemogoča normalno 
ustvarjanje, normalne delovne 
pogoje, v bistvu ti onemogoča 
normalno funkcioniranje v 
življenju nasploh.

Katere so teme, ki bi jih morali 
v gledališkem okolju naslavljati, 
mogoče tudi gledališčiti?

Zdi se mi, da bi na strukturni ravni 
morali vsakič znova premišljevati 
hierarhije, pozicije moči, ki se 
ustvarjajo. Podpiranje statusa quo 
za umetnost ni dobro. Glede tega bi 
morali biti glasnejši. 
Glede tem, ki so obravnavane, pa 
se mi zdi, da je v Sloveniji ogromno 
gledališke produkcije, ki se ukvarja 
z najrazličnejšimi temami. Kar 
opažam, je predvsem to, da je 
naša generacija na neki način 
zelo konservativna in v strahu. Ne 
upamo si več, ne upamo si narediti 
kar nekaj, nekaj, kar ni v skladu 
s pričakovanji, kar bi znalo koga 
vznemiriti.
In tudi jaz sem tak, ker je 
vsepovsod nekakšen pritisk in skrb 
za to, da moraš delovati v skladu z 
nekimi »običaji« ipd. … To je čisto 
sistemsko, simptom potrošniškega 
sistema in kapitalizma. Vse je 
tako odprto in »kao« dovoljeno, 
izbereš lahko karkoli, delaš 
karkoli, da je vprašanje upora 
tukaj najpomembnejše. Včasih je 
bil to jasen naslovnik, zdaj pa je 
to vse inteligentno premešano, da 
ljudje prej obupamo, preden bi kaj 
naredili.

Kakšno se ti zdi stanje 
slovenskega gledališča danes?
Mislim, da je kakovost gledališke 
produkcije dobra. Tudi ko govoriš 
s tujimi gledalci, ki si ogledajo 
predstave, so večinoma navdušeni 
nad našim gledališčem. Ampak 
to ne pomeni, da ne bi bilo lahko 
bolje. Pomembno je, kako se vzgaja 
ljudi in gledalce, da ne podležemo 
komercializaciji, puhlosti in 
samoumevnosti. Gledališče je 
lahko, kljub temu da je mnogokrat 
polje svobode, napredne misli in 
odprtosti, po drugi strani tudi zelo 
rigiden in na neki način fašistoiden 
sistem znotraj sebe. Zato se mi zdi, 
da je nujno, da stalno odpiramo 
neka vprašanja, čeprav so lahko 

boleča, premišljamo notranje 
strukture, ne dajemo potuhe 
otopelosti, ampak vedno znova 
malo porušimo vse skupaj in 
pustimo, da se zgradi na novo.

Kaj se ti zdi, da je glavna 
moč gledališča? Zakaj mora 
gledališče obstajati?
Seveda mora obstajati. Včasih 
je bilo gledališče največ, kar je 
lahko človek doživel kot umetniško 
izkustvo. Zdi se mi, da je to danes 
nekako prevzel film, tudi zaradi 
dostopnosti in specifike. Ampak 
gledališče ne bo nikoli izumrlo in 
je še vedno najmočnejše v samem 
jedru, ker je gledališče stvar 
trenutka, živosti, stvar povezave 
med gledalcem in performerjem, ki 
se zgodi vsakič znova in je vsakič 
znova lahko razburljiva in na neki 
način sveta. Težko karkoli prekaša 
ta moment transakcije med živimi 
telesi. 
Je pa res, da imam teorijo, da 
filmski igralci čez približno 40 
let ne bodo več potrebni zaradi 
napredka tehnologije. V gledališču 
pa se tega ne da narediti, ker 
temelji na stiku, na možnostih 
napake in na živi ter neponovljivi 
izkušnji. In v tem je moč 
gledališča. 

Kakšen je zdaj tvoj pogled na 
izobraževanje na AGRFT? Se 
ti zdi, da te je pripravila na 
samostojen vstop v ta svet?
Nič te ne more pripraviti na 
vstop, ker je zmeraj drugače, 
kot pričakuješ in si predstavljaš. 
V obe smeri. Zdi se mi, da se 
na akademiji soočiš z ogromno 
različnimi stvarmi, in to kar 
hitro. Včasih so mogoče nekatere 
stvari na akademiji preveč 
samoumevne in se ne ukvarja z 
nekimi simptomatičnimi problemi, 
s katerimi bi se morala. Mislim pa, 

da je tam veliko ljudi, ki delajo res 
dobro ter imajo ogromno znanja in 
lahko ogromno dobiš od njih.
Najpomembnejše pa se mi zdi, da 
se skrbi za študente. Ker prideš 
na faks zelo mlad, občutljiv in je 
študij zelo intenziven, je nujno, 
da se na te mlade ljudi pazi. Zdaj, 
ko gledam nazaj na akademijo, bi 
včasih spremenil vse, včasih pa 
nič. Ampak se mi zdi, da je moralo 
biti ravno tako, kot je bilo. 

Kaj te kot ustvarjalca najbolj 
zanima v gledališču?
Najbolj me zanima kreacija. 
Npr. ideja, ki jo dobiš na vaji, jo 
poskusiš in potem lahko postane 
nekaj mesenega na odru. Potem 
to, da me ukvarjanje z nečim 
popolnoma posrka in o tem ves 
čas razmišljam. In pa seveda to, 
da lahko stojiš na odru in predajaš 
neke stvari in vzpostavljaš stik s 
soigralci in gledalci. Ko se to zgodi, 
je izjemen občutek. Neko čiščenje 
se zgodi na odru. Seveda me 
zanima tudi kolektiv, skupina, ker 
gledališče je v prvi vrsti kolektivna 
stvar. Zanima me, kaj je potrebno, 
da se vzpostavi dinamika, da lahko 
na odru neka skupina ljudi biva 
skupaj.
Pa tudi, kako je vsaka ponovitev 
lahko vedno drugačna. To šele zdaj 
zares spoznavam. 
In zanima me repeticija. Kako 
lahko greš vsako predstavo korak 
dlje, da se v bistvu, če hočeš, 
proces nikoli ne konča. 
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Kaj pomeni danes, ko gledališče 
in film vse bolj iščeta pristnost 
ter posledično svoja vrata vedno 
bolj odpirata naturščikom, biti 
igralec?
Lahko govorim samo iz svoje 
izkušnje: na svobodi sem dve leti 
in so precejšnja nihanja: pride 
obdobje, ko nimam nič dela, 
in pride obdobje, ko ga imam. 
Največja težava je, kako preživeti 
iz meseca v mesec. Kljub temu 
da dobivam projekte, da dobivam 
veliko projektov – predvsem v 
zadnjem letu –, je med njimi veliko 
neinstitucionalnih, kar pomeni 
manj denarja. Pa ne zato, ker nam 
ne bi želeli plačati, ampak zato, ker 
res ni denarja. Za neinstitucionalno 
produkcijo je veliko manj sredstev 
in posledično so tudi honorarji 
veliko nižji. Izbiranje naturščikov 
pa se mi zdi super, ker so si očitno 
zaželeli točno tega človeka v filmu/
gledališču. In s tem absolutno 
nimam nobenih težav. Moja edina 
težava je, da me skrbi, ali bom 
lahko naslednji mesec plačala 
najemnino. S tem pa se nočem 
ukvarjati, ker prevlada nad tem, 
kar hočem početi.
 

Pri igralskih začetkih so pri 
finančnem osamosvajanju 
pogosto pomembne vloge v 
serijah, TV-oddajah ipd. Kaj si 
misliš o tem? Te to zanima?
S tem nimam težav; razumem, 
da veliko mladih igralcev vzame 
tovrstne projekte samo zaradi 
denarja, verjamem pa, da 
mnoge tudi zanima in si to želijo 
preizkusiti ali početi. Pogovarjala 
sem se z igralci, ki so sodelovali 
v takšnih projektih in so zelo 
hvaležni za priložnosti, ker dobijo 
veliko več izkušenj pred kamero, 
ki jih drugače ne bi dobili, saj je 
filmov in priložnosti za delo na 
filmu v Sloveniji bolj malo. Mene 
to toliko ne zanima; so me sicer 
klicali, a sem zavrnila, ker si tega 

ne želim.
Sodelovala si pri mnogih 
institucionalnih in tudi 
neinstitucionalnih projektih. 
V čem je razlika? Kaj pomeni 
ustvarjati gledališko umetnost 
znotraj oziroma zunaj 
institucije? 
Glavna razlika so verjetno finančne 
in produkcijske razmere. V procesu 
se pozna, če niso zagotovljeni 
osnovni pogoji in si omejen pri 
tem, kar si želiš ustvariti. Ko 
smo na primer delali Samoroga z 
Zalo Sajko, smo večinoma vadili 
pri njej doma, v kuhinji, kjer se 
praktično ne da narediti veliko 
stvari. In potem vedno delaš z 
mislijo, da moraš izkoristiti to, 
kar pač imaš. Vsekakor so boljše 
delovne razmere v institucijah: 
imaš zagotovljen prostor, kar ti 
olajša delo in fokus. Institucija 
ima bolj fiksne urnike, pri 
neinstitucionalnih projektih pa 
so ure zelo arbitrarne, vsakič 
drugačne, in to je težko usklajevati, 
ker ves čas preverjaš urnike v 
beležkah, kdaj imaš vajo, do kdaj 
si prost, kdaj moraš na naslednjo 
vajo, na snemanje na radio ipd. 
In zato ne moreš biti v trenutku 
tukaj in zdaj, ampak si nenehno 
prisiljen razmišljati o tem, kaj bo 
jutri, kaj bo naslednji teden ... Kar 
ni najlažje.

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, ne poučuje igre 
po eni točno določeni metodi. 
Kako bi opisala svojo igralsko 
metodo? Na čem temelji?
Na akademiji sem imela veliko 
srečo, saj sem bila v letniku Mucka 
in Horvata, ki sta bila odprta do 
vseh igralcev in sta zelo podpirala 
metode igre, v katere smo se 
želeli usmeriti. To, kar sta videla v 
nas, sta nam pomagala izraziti in 
razviti. Zdaj, ko sem na svobodi, 
opažam, da poskušam razumeti, 

kaj režiser in ekipa želita, in priti 
z njimi na isto valovno dolžino. Če 
mi to uspe, se mi ni česa bati.

Kaj je zate idealen gledališki 
proces, ki ti vse to lahko 
omogoči?
Najbolj pomembno je, da se imamo 
z ekipo fino. Če je sproščeno 
vzdušje, če se lahko po vaji še 
pogovarjamo, družimo, smejimo, 
je idealno. Ko se to zgodi, so to res 
lepi trenutki, ker imaš občutek, 
da dihaš skupaj z vso ekipo in se 
lahko počutiš sproščeno.

Ena od zahtev, danes morda 
še bolj eksplicitna, je odrsko 
razgaljanje igralca. Ustvarjalci 
in gledalci se večkrat želimo 
voajeristično podati v igralsko 
intimo. Kakšen je tvoj pogled 
na privatizme, ki postajajo 
konstitutivni del sodobne igre?
Na akademiji smo delali veliko 
avtorskih projektov. In lahko 
rečem, da sem se iz njih največ 
naučila. Ne rečem, da se pri študiju 
že obstoječih dramskih tekstov 
nisem naučila nič, ampak pri 
avtorskih projektih sem morala 
veliko bolj vključiti še »drugi del 
možganov«, analitični del. Na 
neki način sem morala biti sama 
svoj dramaturg – sami smo si 
tudi pisali tekste. Zdi se mi pa, 
da prenašanje lastnih frustracij 
na oder in v predstavo ni najbolj 
produktivno.

Sodelovala si pri mnogo 
projektih, ki jih lahko štejem kot 
primer političnega gledališča. 
Te politične predstave, ki smo jih 
delali, se mi niti niso zdele tako 
zelo direktno politične. Mogoče 
so navzen izgledale take, ampak v 
procesu smo se večinoma ukvarjali 
z zgodbami določenih ljudi. In 
zato tega med procesom nisem 
dojemala kot politično predstavo.

Kako je gledališče danes lahko 
politično? 
Če grem gledat predstavo in 
po koncu, ko grem domov, o 
tej predstavi razmišljam (na 
kakršenkoli način: guglam stvari, 
berem članke ipd.), mi je torej 
nekaj ostalo. Če pa, ko grem 
domov, pozabim na predstavo, ki 
sem jo gledala, name očitno ni 
naredila nobenega vtisa. Na zelo 
različnih predstavah lahko zelo 
veliko dobim. Ko gledam predstavo, 
gledam različne stvari in lahko iz 
tega zelo veliko sprejmem. In v tem 
vtisu, učinku, ki ga predstava pusti 
na posamezniku, se mi zdi, da je 
glavna moč gledališča.

Katere vsebine se ti zdijo 
pomembne v gledališču danes? 
Se ti zdi, da igraš ali na odru 
gledaš teme, ki te navdihujejo 
in ti omogočajo, da izraziš svoje 
mnenje?
Mislim, da se v slovenskem 
prostoru odpira veliko tem, 
problem pa je, kako globoko gre 
predstava, koliko se poglobi in 
koliko to lahko izrazi navzven. 
Zdi se mi, da nekatere predstave 
govorijo o pomembnih temah, 
hkrati pa se poskušajo zaviti 
v vato, da bi bile lahko všečne 
in varne, kar je tudi posledica 
hiperprodukcije.
Na svobodi v tem obdobju, v 
katerem smo, res nimam možnosti, 
da bi si izbirala projekte. Vzamem 
vse, kar mi ponudijo, ker nimam 
izbire.

Kakšen je tvoj pogled na 
akademijo zdaj, ko si že nekaj 
časa na svobodi? 
Če gre za umetniški razvoj, mi je 
AGRFT dala res veliko. Prej sem 
bila eno leto na pravni fakulteti, in 
ko sem prišla na akademijo, sem 
prišla na prekleto bradavičarko! 
Vse mi je bilo novo, čudno, bizarno 

... Me pa nihče ni pripravil na to, 
kaj bo, ko bo treba izpolnjevati 
obrazce, oddajati akontacijo 
dohodnine ipd., kar pa postane 
kar naenkrat pomebnejše od tega, 
da hočeš delati. Mislim, da bi 
morali imeti predavanja samo o 
tem, kaj se zgodi, ko prideš ven, si 
na svobodi in moraš izpolnjevati 
mnogo obrazcev in si zagotoviti 
status. Sploh pa zdaj, ko je toliko 
prekarcev.

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želela?
Kakšen mesec ja, potem pa pride 
kakšen mesec, ko se mi zdi, da ne. 
Odvisno od tega, s kom delam. Ko 
delam z nekom, ki mi, če se lahko 
patetično izrazim, odpre nova 
obzorja, odkrijem nov svet, in to je 
izjemno! In ko to dobim, se nimam 
kaj pritoževati. Potem to odtehta 
tudi finančne težave.
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Kakšen je tvoj odnos do 
akademije danes, če pogledaš z 
distance? Kaj je pomenilo zate, 
da si se vpisala starejša, po enem 
že opravljenem študiju – je bila 
to po svoje prednost ali bi rekla, 
da si bila zaradi tega za kaj 
prikrajšana?
Seveda lahko govorim zgolj s 
svojega lastnega gledišča, ne 
vem namreč, kako bi vse skupaj 
doživljala, če bi na akademijo 
zajadrala takoj po končani 
gimnaziji, a jaz sem svojo zrelost 
občutila kot prednost. Že v sami 
želji po študiju, vedela sem, česa si 
zares želim in imela sem izkušnjo 
faksa, ki me ni tako veselil in 
izpolnjeval. Moja osebnost, trdnost 
in izkušnje so bile bogatejše, 
zato tudi moj manevrski prostor 
izražanja in ustvarjanja širši. Sem 
pa bila morda manj pogumna, 
manj »nora«, manj brez predsodkov 
od nekaterih mlajših sošolcev 
in sem morala več delati na tej 
osvoboditvi, osvoboditvi od zrele 
osebe. (smeh) Pa tudi po končani 
akademiji so se me lotevali dvomi, 
če sem morda zamudila nekaj 
let kaljenja kot mlada igralka, 
a ko potegnem črto, vidim več 
prednosti.

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, vendar ne 
poučuje igre po eni točno 
določeni metodi. Kako bi opisala 
svojo igralsko metodo? Na čem 
temelji? Kako gradiš vlogo?
O iskanju svoje igralske metode 
sem se razpisala v magistrski 
nalogi. Temu dolgo nisem 
pripisovala nikakršnega pomena, 
ustvarjala sem intuitivno in nisem 
se kaj dosti ozirala nazaj. No, 
dokler se kot igralka nisem začela 
bolj zanimati in sem pobrskala 
po sebi, kakšen je pravzaprav 
moj igralski proces in kakšne so 

moje lastne metode. In našla sem 
podobnosti, neki vzorec, neko 
rdečo nit pri vsakem nastanku 
svojih vlog in ga nekako povezala 
s psihologijo čuječnosti. Takrat me 
je namreč ta precej zanimala, in 
bolj ko sem se vanjo poglabljala, 
bolj sem v njej prepoznavala 
svoje delovanje na odru. Težko na 
kratko odgovorim, predlagam v 
branje svojo magistrsko. (smeh) 
Če pa povzamem nekaj ključnih 
opornih točk, bi izbrala naslednje: 
med srcem in glavo, sprejemanje 
trenutnega doživljanja, jaz sem 
vedno jaz in jaz ima tisoč in en 
obraz.

Sama si se hitro po končani 
akademiji zaposlila v SNG 
Maribor – kako gledaš danes 
na možnosti zaposlitve mladih 
igralcev? Je takojšnja zaposlitev 
prednost ali si morda želiš, da 
bi lahko izkusila še kakšno leto 
svobode več? Kaj so ti dale na 
primer vloge in sodelovanje v 
Gleju, BiTeatru, SiTi Teatru, 
Mini teatru? 
Mislim, da bi si lahko vzela še 
kakšno leto svobode; dokler si 
mlad, si tudi pogumnejši in manj 
obremenjem z življenjem in vsemi 
odgovornostmi, ki jih prinese. 
Leta kroženja med ansambli in 
različnimi ustvarjalci so mi dala 
ogromno, saj je vsakič znova 
vse novo in vsakič znova si je 
treba najti svoj prostor in splesti 
vezi. In to mi je zelo odgovarjalo. 
Hkrati pa redna zaposlitev bolj 
skrbi za tvoj napredek in razvoj, 
vsaj v Mariboru sem imela takoj 
izredne priložnosti, ki bi me na 
svobodi težko doletele, in sem 
lahko kot mlada igralka poletela, 
kar je vse prej kot zanemarljivo. 
Se mi pa zdi, da vsak igralec kdaj 
pa kdaj posanja o svobodi, a bolj 
zaradi nekega duha, bi rekla. 
Sploh, če ustvarjaš na neodvisni 

sceni; predanost, zagrizenost in 
»brainstorming« so drugačni, 
spominjajo morda na akademijske 
dni in vnemo, ki smo jo čutili 
takrat. A svoboda je na žalost 
kruta. Upam, da se stvari kdaj 
premaknejo na prisojno stran.

Prejela si številne nagrade, 
od Severjeve in akademijske 
Prešernove do Borštnikove. 
Kako gledaš na nagrade, je to 
motivacija ali dodaten pritisk? 
Najprej je dolgo trajalo, da sem 
jim sploh verjela, da sem verjela, 
da si jih dejansko zaslužim … In z 
Borštnikovo za mlado igralko sem 
to nesigurnost pustila za sabo. 
So pa tudi nagrade seveda zelo 
subjektivne in kdaj sam nad sabo 
izvajaš pritisk »zakaj jaz in ne 
kdo drug ali obratno«, a vsekakor 
jih je lepo prejemati in so zame 
predvsem motivacija in lepo darilo, 
da te je nekdo opazil, da je opazil 
tvoje delo in da se ga je očitno 
dotaknilo in ga nagovorilo. To je 
lahko le lepo!

Kako danes razumeš režiserja? 
Kaj je zate dober režiser in kaj ti 
ta ponuja?
Razumem ga kot svojega sodelavca, 
kot soustvarjalca, s katerim si v 
dveh mesecih izmenjaš ogromno, 
pa čeprav je on nekako tisti, ki 
bdi nad celotnim procesom. Če 
čutim, da ima do mene avtokratski 
odnos, se ne odzivam prav dobro. 
Dober režiser je zame tisti, ki me 
začara, ki mi meče kosti, ki jim 
morda na začetku nisem kos, ki 
mi odstre vrata v neznane svetove, 
a mi pusti, da jih sama odprem 
in vstopim. Tak, ki mi pusti, da 
ga vsaj malo začaram tudi jaz, 
da tudi on ni isti kot na začetku 
ustvarjalnega procesa. Mislim, da 
bi iz tega odnosa vedno morala 
oditi oba bogatejša – tako igralec 

kot režiser. A niso vsi procesi 
takšni, seveda, čarovnija se ne 
zgodi vselej, stremimo pa k temu. 
Vedno.

Vedno pogosteje se igralci 
odločajo za poskus v režiji. Kako 
gledaš na to, te režija zanima ali 
trenutno še nimaš teh ambicij? 
Trenutno jih še nimam. Imam pa 
željo nekaj narediti sama, kak 
avtorski projekt, a je strah očitno 
še prevelik oziroma ni poguma in 
pravega impulza.

Kakšno gledališče te kot igralko 
in gledalko najbolj privlači? Se 
ti dve želji nujno prekrivata? Ali 
pride kdaj do predstave, ki te ob 
ogledu fascinira, vendar te kot 
igralko ne intrigira? 
Po mojem se kar prekrivata. Če 
me kaj kot gledalko navduši, bi z 
veseljem skočila kar na oder. Kaj 
me najbolj privlači? Težko rečem, 
važno, da najde kanale do mojega 
srca. In zelo različne reči so jih 
našle. Ne maram pa površnosti 
oziroma površinskosti in blefa, tako 
režijskega kot igralskega, to me 
takoj odbije.

Kako vidiš slovensko gledališče 
danes? Je vitalno, perspektivno? 
Kaj najbolj pogrešaš v njem, če 
kaj? 
Gledališče dojemam kot širok 
pojem vseh, ki ga gradimo. 
Manjkata pa nam pogum in položaj 
v družbi, ki ga je nekoč gledališče 
imelo. Manjka povezanost 
med gledališči, med javnim in 
neodvisnim, manjka mu moč 
in ljudje v njem imajo vse manj 
moči … A obstajajo svetli zasevki, 
zato srčno upam, da se bo kaj 
premaknilo, ker imamo v našem 
prostoru ogromen potencial.

Nastopaš tudi v TV-nadaljevanki 
– koliko se delo na televiziji 
razlikuje od dela v gledališču? 
Ali te zanima tudi filmska igra, 
si želiš, da bi imeli slovenski 
igralci več možnosti za kreacijo 
filmskih vlog? 
Popolnoma se razlikuje. Čas 
ustvarjanja je drugačen, pri 
nadaljevanki vse poteka s 
svetlobno hitrostjo, vse deluje bolj 
lahkotno, oblikuješ lik, ki potem 
živi s tabo, v nekem predalčku 
ga nosiš ves čas snemanja, 
avtomatsko že veš, kako se odziva, 
kako razmišlja … 
Gledališče zahteva drugačen čas, 
za dva meseca se popolnoma 
predaš in potopiš v material, veliko 
raziskuješ, improviziraš, preden 
prideš do jedra lika in ga spoznaš, 
mu pustiš, da se naseli vate. Tekst 
nosim v glavi po več let, medtem 
ko ga pri snemanju serije takoj 
izbrišem iz spomina, hvala bogu, 
drugače bi mi najbrž razneslo 
glavo od vsega materiala! Tudi 
igralska intima in odnos s kamero 
sta popolnoma drugačna od odnosa 
s publiko, ki jo stalno močno 
čutiš, pa čeprav v popolni temi 
in čisti tišini. Pred televizijskimi 
kamerami sem se sicer ogromno 
naučila in pred njimi preživela 
dve leti, ki mi bosta ostali v lepem 
spominu, a ostajam s krvjo in 
potom prilepljena na odrske deske. 
Filma pa si zelo želim, nimam še 
nekih pravih izkušenj z njim, in 
ja, želim si, da bi bil pretok večji, 
da bi nas več lahko imelo možnost 
sodelovanja na filmu in da bi 
bile vloge prav tako kompleksne 
in zanimive, kot so v dramskih 
tekstih.
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Uspešna si tako v gledaliških kot 
filmskih vodah. Kako dojemaš ta 
dva medija? Kateri ti je bližje kot 
izrazno sredstvo?
Največja razlika v oblikovanju 
vloge je predvsem v naravi 
začetnega materiala. Pri filmu 
je scenografija že jasna oziroma 
večinoma naturalistična/prevzeta 
iz realnega sveta, dialog je 
večinoma začrtan, tako da je delo 
po tej, že ustvarjeni sliki bolj 
senzibilno, poteka v detajlih. To bi 
opisala, kot da z nule ali iz jedra 
nalagam košček po košček, dokler 
ne nastane celoten lik. Pri teatru 
je grajenje vloge bolj prožno, zdi 
se mi, kot bi v grobo skico celote 
postopoma vrisovala detajle celote 
lika, saj se načeloma začenja 
iz manj oprijemljivih osnov; tu 
se členi procesa pri ustvarjanju 
predstave še bolj dopolnjujejo, s 
tem da se mi zdi pri teatru še toliko 
bolj pomembno, da se razumem s 
celotno ekipo, saj je tu za proces 
še bolj značilna homogenost in 
soodvisnost. Dolgo sem bolj uživala 
v filmskih projektih, zdaj pa se 
veselje do teatra skozi spoznavanje 
funkcije režije spet vrača – pa tudi 
zaradi vedno manj treme pred 
publiko.

Kot si omenila, se zadnje čase 
preizkušaš tudi kot režiserka. 
Kako je do tega prišlo? Kako se 
počutiš v tej vlogi?
Gre za študentski klub KSŠŠK v 
Celovcu, ki je kulturno in politično 
zelo aktiven. Letos so prvič 
ustanovili gledališko skupino. 
Povabili so me k sodelovanju 
in povabilo sem z veseljem 
sprejela, saj sem bila sama nekoč 
aktivna v študentskem klubu in 
se z nekaterimi člani skupine 
poznamo še iz otroških let, ker 
sem tudi sama svoje otroštvo 
preživela na Koroškem. Delam 
torej z neprofesionalnimi igralci, 

vsi študirajo nekaj drugega, jih 
pa izjemno zanima vzporedna 
izkušnja ustvarjanja na odru. Zame 
so izjemna inspiracija. Ko so si 
iz besedila, ki ga delamo, izbrali 
replike in na te delali prizore, me 
je nadvse presenetilo, kako dobro 
so jih izpeljali, bili so emotivno, 
kreativno, dramaturško podprti 
in med seboj različni. Prvič sem 
v vlogi režiserke, vendar v njej 
nadvse uživam. Učim se, da moram 
biti vedno kar se le da pozorna, kaj 
sproti nastaja in se dogaja na odru. 
Nikoli se ne morem popolnoma 
pripraviti, kvaliteta se namreč kaže 
v fokusu na oder in v tem, da znaš 
biti tu in zdaj z igralci. 

Kako pa tamkajšnja publika 
spremlja teater?
Na Koroškem je, znotraj manjšine 
koroških Slovencev, veliko 
ljubiteljskih otroških in mladinskih 
gledaliških skupin, skoraj vsaka 
večja vas ima kulturno društvo, 
tu delujejo mnoge gledališke in 
lutkovne skupine, tako da so do 
teatra zelo odprti. Manjšina teater 
res lepo sprejema in predstave 
so dobro obiskane. Prej se je 
delalo predvsem komedije in 
tematsko manj zahtevne predstave, 
zdaj pa gre trend vedno bolj 
v eksperimentalne in gibalne 
predstave, ki so prav tako lepo 
sprejete; tudi starejša publika je 
presenetljivo odprta in dojemljiva 
za takšne uprizoritvene prakse. 

Ena od zahtev, danes morda 
še bolj eksplicitna, je odrsko 
razgaljanje igralca. Ustvarjalci 
in gledalci se večkrat želimo 
voajeristično podati v igralsko 
intimo. Strogo ločuješ svojo 
identiteto od odrske? Je to sploh 
mogoče?
Na začetku sem izhajala izključno 
iz sebe, saj sebe še najbolje 

razumem. Ko sem se v tem počutila 
že dokaj udobno, se je v meni 
pojavil vzgib, da začnem vedno 
več »črpati« iz okolja, čeprav se 
od sebe vsekakor dokončno ne 
moreš ločiti. Pri grajenju vloge 
grem lahko vedno bolj v ekstreme 
predrugačenja sebe – poskušam si 
zgraditi lik, ki nima zveze z mano 
v govoru, telesu, mimiki. Najprej 
sem si morala zgraditi bazo, kako 
zaigrati posamezno emocijo. Zdaj 
se lahko tudi vedno bolj igram, 
eksperimentiram in še naprej 
razvijam v metodi. 

Ne zgodi se redko, da slišimo 
»igralska predstava« ali »vse so 
naredili igralci«. Kako gledaš na 
svoj položaj pri utelešanju ideje, 
ki stoji za celotnim procesom? 
Kaj v tem procesu pričakuješ od 
svojih sodelavcev?
Mislim, da ne moremo govoriti o 
»igralski predstavi«, če je niso res 
delali izključno igralci. Režiser 
je namreč ta, ki igralca tako ali 
drugače spodbudi k razmišljanju 
in skupnemu ustvarjanju. 
Navsezadnje ne smemo pozabiti 
še na ustvarjalce, ki so odgovorni 
za druge elemente (kostum, 
luč, scenografija …), ki gradijo 
predstavo in jih gledalec percipira 
in se nanje odziva. Predstava 
in film sta rezultat sodelovanja 
skupine umetnikov. Režiser mora 
v končni fazi prepoznati vrednost 
avtorskih vložkov in jih znotraj 
predstave tudi povezati – oblikovati 
mora predstavo.

Kaj pomeni danes, ko gledališče 
in film vse bolj iščeta pristnost 
ter posledično svoja vrata vedno 
bolj odpirata naturščikom, biti 
igralec?
Podpiram delo naturščikov v 
filmu. Nikoli mi ni bila ovira 
igrati s tistimi, ki igre morda niso 

študirali, včasih so bili v svoji 
neobremenjenosti s tehniko še bolj 
naravni; je pa vse zelo odvisno 
od karakterja igralca. Sicer se 
pomanjkanje tehnike najpogosteje 
pozna pri govoru. Ključ je v 
napotku, ki ga igralec dobi; 
vsak igralec namreč potrebuje 
specifično pozornost. Mislim, da 
je režiser tisti, ki mora prepoznati 
stvari, na katere igralec reagira, 
in mu s pravimi napotki pomagati 
graditi lik. Odvisno od karakterja.

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, vseeno ne 
poučuje igre po eni točno 
določeni metodi. Kako bi opisala 
svojo igralsko metodo? Na čem 
temelji? Kako gradiš vlogo? 
Obstaja morda razlika med 
oblikovanjem vloge za film in 
gledališče?
V igro oziroma oblikovanje vloge 
nam ni bila vcepljena nobena 
specifična metoda. Vedno bolj 
spoznavam, da mi pri grajenju 
lika pomagajo kar se da različni 
pristopi. Butoh mi je na primer 
dal veliko pripomočkov za 
grajenje lika »iz fizisa«, kar se je 
zaenkrat izkazalo za najbližjo in 
najučinkovitejšo pot do dobrega 
rezultata. V realnem svetu recimo 
pogosto opazujem ljudi, njihovo 
držo, gestiko ipd. in potem gradim 
iz tega. Pomembni so analitični 
pogovori z drugimi: kako ljudje 
razmišljajo, dojemajo, reagirajo …

Katere vsebine se ti zdi 
pomembno gledališčiti danes? 
Vsaka tema je zanimiva, če je 
narejena dobro in s srcem. Če 
pride iz globine oziroma iz srca, bo 
to v publiki nekaj pustilo. Nobena 
predstava ne bo všeč vsem, ljudje 
smo si različni in vsak se drugače 
odziva, reagira na druge stvari, 
in dobro je, da je tako. Ljudje smo 

zmožni poistovetenja z marsičim, 
tudi s stvarmi, ki jih neposredno 
nismo doživeli. Zbližamo se 
zaradi emocij, ne besed, in tako 
se mi bolj kot tema zdi pomemben 
emocionalni naboj. 

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče in film omogočata 
razvoj, kakršnega bi si želela? 
Lahko vidiš v njem svojo 
prihodnost?
V slovenskem gledališču nisem 
veliko delala, nazadnje sem delala 
v Anton Podbevšek teatru Fiziko 
žalosti pred tremi leti, pred tem 
pa Pornografijo v Mini teatru in 
to je to ... V filmu pa se dobro 
počutim, vse izkušnje so bile 
super, upam si trditi, da sem 
naredila neki razvoj od prvega 
filma Kam leta 2013 pa do zdaj 
in da so mi procesi omogočali 
razvoj. Zelo problematično pa je, 
da je bilo veliko filmov narejenih 
brez potrebnega financiranja. 
Vsekakor bi mi manj skrbi za 
finance omogočilo več časa za 
samorefleksijo in razvoj. Če 
zaokrožim: razvoj omogoča, 
plačevanja položnic pa ne vedno.

Kaj so tvoje ambicije, želje?
Zanima me veliko različnih stvari, 
v zadnjih dveh letih tudi režija. 
Všeč mi je biti ustvarjalna na 
različnih področjih, v igri, režiji, 
kostumografiji. Prav tako si želim 
nadaljevati z našim bendom Insan 
(s katerim smo sredi snemanja 
prvega videospota) in z izdelavo 
nakita ter oblikovanjem oblačil, s 
katerima se ukvarjam v zadnjem 
času. Kjer je kreativna energija in 
uživam, tam bom.
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Po kakšni poti si prišel do 
gledališke kostumografije?
Že v osnovni šoli mi je šel likovni 
pouk zelo dobro, in ker sem želel 
risati ljudi, sem se odločil, da se 
vpišem na modno oblikovanje 
na Srednji šoli za oblikovanje 
in fotografijo. Takrat me moda 
še ni zanimala. Všeč mi je bilo, 
da smo imeli tudi krojenje in 
šivanje. V prvem letniku smo imeli 
predmet zgodovina oblačenja, 
pri katerem smo morali za vsako 
obdobje narisati moški in ženski 
kostum. Rad sem imel pravljice 
in historične filme, zato me je to 
navdušilo. Kasneje sem šel v SNG 
Dramo na predstavo in takrat 
sem prvič začutil, kako kostumi 
pripomorejo naslikati resničnost. 
Takrat sem začel razmišljati 
o tej smeri. Pri nas ni bilo 
dodiplomskega študija, zato sem 
šel v Rim. 

Kakšna je bila ta izkušnja?
Precej nora. Prvič sem bil nekje 
sam in moral poskrbeti za vse. 
Italijani so zanimiv narod z bogato 
kulturo in zgodovino. Veliko je 
šivalnic, v katerih so delali tudi za 
večje produkcije; ameriške filme, 
balete v Rusiji itn. Imel sem dobre 
profesorje, ki so mi svetovali glede 
izvedbe kostumov. Pri nas to ni v 
ospredju. Tam sem se naučil delati 
korzete, krinoline in ostalo.

Kaj pogrešaš pri mladih 
kostumografih oziroma kaj bi 
jim priporočal? Kaj bi svetoval 
nekomu, ki na to pot šele stopa?
Delal sem kot asistent starejšim 
slovenskim kolegom in slišal veliko 
o tem, kako je bilo včasih delati 
v gledališču. Bilo je veliko več 
denarja, možnosti in časa. Danes 
se v sezoni naredi več predstav, 
delati je treba hitreje in denarja 
za posamezno produkcijo je manj. 

Mladi režiserji ne pristopajo 
klasično, kot so režiserji to 
počeli včasih, ko je bila na prvi 
vaji že jasna celostna vizualna 
podoba. Danes se to ugotavlja med 
procesom. Če imaš malo financ in 
časa, se kostumi pogosto nabirajo 
v fundusih in kupujejo v trgovinah. 
Malokrat sem res narisal skice, 
po katerih smo potem izdelali 
kostume. V kakšnih gledališčih 
sploh ni šiviljske delavnice. 
Izumira poklic krojača, mojstre 
za moško obleko je težko dobiti. 
Krojačem, ki se še niso ukvarjali 
z gledališčem, je včasih težko 
razložiti, kako se kaj naredi, čeprav 
se danes dobijo knjige s kroji iz 
preteklosti. 

Torej pogrešaš praktično znanje?
Kot je rekla Bjanka Adžić Ursulov, 
ko je dobila Prešernovo nagrado 
za življenjsko delo, gre pri sodobni 
kostumografiji bolj za izbor kot 
pa za oblikovanje kostumov. Pri 
oblikovanju kostumov si zamisliš 
kostum in z oblačilom oblikuješ 
postavo človeka. Tako res daš 
obliko karakterju, ki ga igralec 
igra. Seveda tudi igralec oblikuje 
kostum. 

Kako združuješ svoj umetniški 
izraz in režiserjevo vizijo? 
Kako znotraj tega vidiš svoje 
avtorstvo? 
Slediš neki skupni ideji in nisi 
popolnoma svoboden, vendar 
vseeno znaš in narediš nekaj, 
česar ne bi znal narediti vsak, 
vsaj ne na isti način. Vsi gremo 
lahko v trgovino in izberemo 
stajling. Poznavanje in ustvarjanje 
kostumov pa je drugačno. Mislim, 
da na modno pisto lahko daš skoraj 
vse, saj so pravila drugačna. Pri 
kostumografiji pa moraš slediti 
nekim pravilom in upoštevati 
kontekst predstave. Že če samo 

izbereš barvo in material, je to 
nekaj tvojega. S tem podpreš 
gledalčevo doživljanje karakterja. 
Še bolje je, če ujameš celoto. To, 
da se res vsi elementi povežejo, je 
sicer redko. Vsakič, ko se moraš 
odločati glede kostuma, četudi je 
to samo barva nogavic, je to nekaj 
avtorskega. 

S kakšnimi režiserji rad delaš? 
Kako delaš z režiserji, ki 
najmanj razvijajo prav idejo 
kostuma?
Z vsemi režiserji rad delam, čeprav 
so med seboj zelo različni. Večina 
režiserjev si želi imeti scenografijo 
domišljeno pred kostumom. 
Do prve vaje je scenografija po 
navadi že zasnovana, o kostumih 
se pa šele začnemo pogovarjati. 
Včasih je problem to, da ti režiser 
pusti razmeroma proste roke, ko 
pa nekaj ustvariš glede na širšo 
režijsko idejo in prineseš skice, 
režiserju to ni všeč. Kljub temu da 
najprej ni vedel, kaj želi, potem 
vidi, da tega ne želi. Včasih delaš 
nekaj, kar na koncu ni uporabljeno. 
To te lahko razočara, ampak je 
spet odvisno od režiserja. Včasih 
idejo odpravi mimogrede, včasih 
pa tudi sam vidiš, da to ni prava 
smer za predstavo. Če dam primer: 
ko smo delali Pahljačo, ki smo jo 
potem preimenovali v Ventilator, 
je režiser rekel, da želi predstavo 
postaviti v prihodnost. Združevali 
smo futurizem, rokoko, balkansko 
in cigansko estetiko. Pri takem 
načinu dela je pomembno, koliko 
ljudi, ki bodo pomagali pri izvedbi, 
imaš na razpolago. V Kopru, kjer 
smo delali to predstavo, ni šivilj. 
Ker je bila ideja taka, smo lahko 
veliko naredili iz starih oblek. 
Starejši režiserji, za katere je 
značilen bolj klasičen proces, se 
že na začetku odločijo, kakšen stil 
želijo imeti, mlajši pa več časa in 
prostora namenijo raziskovanju. To 
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je napornejše, saj imaš za izvedbo 
manj časa, včasih celo manj kot 
mesec. Vendar pa tak način dela 
lahko prinese rezultate, ki jih 
klasičen proces ne bi. Potisne te v 
neznane vode in to je noro. Zdaj, 
ko precej delam z Nino Rajić, pri 
kateri je vsak proces raziskovanje, 
ki te nagradi z rezultatom, vem, 
da ga ne bi dosegli z drugačnim 
načinom dela. Je pa na koncu 
stresno in včasih moraš šivati tudi 
sam. Fino je tudi, da Nina Rajić res 
ceni trud sodelavcev in ve, da je na 
ta način naporno delati. 
Včasih je moral režiser podpisati 
tvojo skico, da je ne bo spreminjal. 
Danes ni več tako. 

Na kakšen način se lotiš 
dramske predloge? Iz česa črpaš 
inspiracijo? 
Vsakič je drugače. Najprej 
preberem tekst, vendar si, preden 
se dobim z režiserjem, sploh 
ničesar ne poskušam predstavljati. 
Najprej me zanima njegova ideja, 
saj je malo verjetno, da bo šlo 
za tisto obdobje in okolje, kot je 
v tekstu. Zanima me, kaj bi rad 
režiser s to predstavo sporočil 
in raziskal. Potem začnem 
raziskovati sam. Najtežji in 
hkrati tudi najpomembnejši del 
procesa je zame idejni. V tujini je 
kostumograf samo idejni vodja, 
ki ima pod sabo ilustratorja, 
raziskovalca, iskalca blaga, krojača 
...

Ali neko ikonično predstavo v 
svoji verziji reinterpretiraš? 
Si pozoren na kostume tiste 
»kultne« izvedbe? Ali črpaš 
iz nje inspiracijo oziroma ali 
se sploh opiraš na prejšnje 
uprizoritve?
Zelo rad gledam prejšnje 
uprizoritve, saj ne bi želel narediti 
pretirano podobnih kostumov. 

Tudi igralce rad oblečem tako, 
da so drugačni, kot so ponavadi. 
Raje vidim, da so v predstavi 
nekaj, kar niso v realnem 
življenju. Pri predstavah mi je 
všeč, če naredimo nekaj, kar 
še ni bilo narejeno. Včasih, ko 
berem tekst, ne piše dovolj, da 
bi si predstavljal karakter lika in 
njegovo obleko zgolj iz tega, kar 
pove. Če vidim prejšnje uprizoritve, 
si lažje predstavljam, kakšen je ta 
karakter, kakšno je vzdušje. Gre 
zgolj za občutek. 

Kako sodobnost vzporejaš s 
preteklostjo? Če gre na primer 
za tekst, ki je nastal v nekem 
drugem obdobju in režiser želi 
ustvariti presek obeh obdobij? 
Pri predstavah, kot je bila 
Ventilator, najprej raziskuješ; 
gledaš filme, slike, replike ... 
Izbereš elemente, ki bi jih lahko 
uporabil in vključil. V rokokoju 
je bil del obleke pod krilom, ki je 
poudaril boke, imenovan panier. Na 
bolšjaku sem našel ptičjo kletko, jo 
razpolovil in iz tega naredil panier. 
Zadaj sem obesil vrečke za smeti 
in tako dobil pridih apokaliptične 
prihodnosti, polne smeti. Na ta 
način sem poskusil združiti te 
elemente in obdobja. Vprašanje, 
če se v tem vidi rokoko, ampak 
kostum izhaja iz tega obdobja.

Kako izraziš karakter, njegovo 
glavno idejo, značilnosti? Kako 
v različnih žanrih ujameš 
karakterje?  
Če je karakter napisan kot 
negativec ali pa slepa dobrotnica 
... poskusiš. Včasih želiš z videzom 
sporočiti tudi nasprotno od tega, 
kar karakter je. Omejen si tudi 
z obdobjem in barvo, ki tudi 
sporoča karakter. V preteklosti 
so bili tudi kodeksi oblačenja 
izrazitejši. Prilagoditi se moraš 

času in obdobju, v katerem se 
predstava dogaja. Morda se da v 
sodobnih kostumih izraziti več 
karakterja, saj je bilo v preteklosti 
več pravil. V zadnjem času sem 
začel opazovati zanimivo oblečene 
ljudi na ulici. Ljudje se res različno 
oblačijo in kombinirajo stvari. Naša 
naloga je, da se vživimo v lik in si 
zamislimo, kako bi bil oblečen. To 
je zelo težko, saj kot kostumograf 
ne poznaš vseh dejavnikov. Včasih 
med vajami dobiš impulz in navdih 
od igralca. S kostumom poskušaš 
podpreti karakter, ki ga ustvarja. 
Vprašanje je tudi, ali želiš, da 
igralec deluje starejši ali mlajši kot 
je, kakšno postavo ima, ali jo želiš 
poudariti ali skriti. Morda želiš, da 
izgleda smešno in ga malo narobe 
oblečeš. Veliko je dejavnikov, s 
katerimi se lahko igraš, včasih po 
občutku, včasih zelo premišljeno.

Kako vidiš sebe v svetu 
slovenske gledališke 
kostumografije?
Ne vem, kako bi odgovoril. Če 
bi poskusil opisati svoje delo v 
primerjavi z drugimi starejšimi 
in tujimi kostumografi, bi rekel, 
da moja generacija še ni prišla 
do izraza. Na začetku kariere 
vsi precej sledimo in nismo 
tako neodvisni. Včasih pogledaš 
predstavo in takoj veš, kdo jo je 
delal. Ne vem, ali bi zame to lahko 
kdo rekel. Ne vem, če si to sploh 
želim. Pri Leu Kulašu, s katerim 
sem sodeloval kot asistent in je 
bil v veliko pogledih moj mentor, 
včasih sploh ne veš, da je predstavo 
delal on, saj vsakič dela drugače. 
Fino je, da imaš svoj podpis, ampak 
tudi da znaš delati drugače. Če 
znaš delati vse, pomeni, da si dober 
kostumograf. Za to potrebuješ 
veliko znanja o historični, sodobni 
in fantazijski kostumografiji. Pri 
fantazijskem gledališču moraš 
biti tudi modni oblikovalec, da 

majhna, vendar ni slaba. Ko sem 
delal na Balkanu, se mi je zdelo, da 
so razmere slabše. 

Kako primerjaš delo v Sloveniji 
in tujini?
V Italiji razmere niso odlične, 
razen v izbranih gledališčih in 
pa operi, v katero veliko vlagajo. 
Poleg tega tam res veliko potuješ 
in nimaš časa za družino. Pri nas 
so pogoji za to boljši. Imaš šivilje 
in kostumografske delavnice, ki jih 
v tujini, sploh v manjših teatrih, 
ni. Ko smo imeli koprodukcijo 
z gledališčem v Novem Sadu, 
sem videl, da so finančno res v 
slabem stanju. Ne morejo delati 
tako, kot delamo mi. Posledično 
še več eksperimentirajo. Ne 
trdim, da so mi všeč samo zelo 
vizualne predstave, uživam v vseh 
predstavah, ki imajo vsebino. 
Pomembna je raznolikost. Ko sem 
kot študent delal v Italiji, smo 
imeli za vaje samo tri tedne časa. 
Tekst so se morali igralci naučiti 
doma, saj ni bilo denarja za najem 
prostorov. Različno je, ponekod so 
možnosti slabše, drugje pa boljše. 
Angelina Atlagović je povedala, 
da v Bolšoj teatru v pogodbo ne 
napišejo sredstev, ampak jih dobiš 
toliko, kot jih potrebuješ. Leo 
Kulaš je rekel, da v Švici kupijo 
tudi po šest kavbojk, ki jih sploh 
ne uporabijo, ampak so samo kot 
testni model, kaj igralcu paše. 
Jaz še nisem prišel do tega. Tudi 
v našem teatru v Italiji so precej 
slabe razmere. Problem je, da 
poslušamo o tem, kako je danes 
slabo in kako je bilo včasih bolje. 
Morda to ni dobro. Vemo, kako je, 
koliko denarja imamo in iz tega 
poskušamo narediti najboljše.

kot sem ga opredelil prej, v filmu 
redkost. Gre bolj za stiliranje. 
Čeprav obleči ljudi z ulice, navadne 
ljudi, ni lahko. 

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želel? Lahko 
vidiš v njem svojo prihodnost? 
In kakšna je tvoja vizija 
prihodnosti?
Ugotavljam, da vlada neko splošno 
nesrečno občutje med mladimi 
ustvarjalci, saj razmere niso 
pretirano dobre. Problem je morda 
to, da vem, kakšne so bile včasih. 
Bilo je več denarja in tempo je bil 
počasnejši. Kar se tiče gledališča 
na splošno, pa mi je všeč, v 
katero smer se razvija. Ko sem 
študiral v Italiji, sem gledal veliko 
predstav, ki so bile narejene zelo 
klasično. V Sloveniji delamo res 
zelo različne stvari in v procesu 
puščamo prostor za raziskovanje. 
Mogoče je to pozitivna posledica 
slabšega finančnega stanja. Vseeno 
me skrbi, kam bo v prihodnosti to 
vodilo. Če bomo vedno prisiljeni 
delati z manj, morda nikoli ne 
bomo znali delati z več denarja. 
Kadar moraš trideset ljudi obleči 
v kostume iz srednjega veka, 
se vprašaš, kje boš dobil toliko 
materiala in kdo bo kostume 
izdelal, ali imaš sploh dovolj 
denarja in ali bodo imele šivilje 
dovolj časa itn. Tisti, ki se ne 
ukvarjajo s tem, težko razumejo, 
da je to res težek poklic. Imeti 
ga moraš rad, drugače tega ne 
moreš delati. Včasih je kar hudo; 
so vzponi in padci. Ko je projekt 
končan, včasih pozabiš na slabe 
stvari. Jaz se trudim, da na njih ne 
pozabim, saj so izkušnja za naprej. 
Občutek imam, da bi si moral 
dovoliti več in biti drznejši in samo 
iti v projekt. Je pa predstava vedno 
pustolovščina, v kateri rasteš in 
se razvijaš. Res je, da je Slovenija 

si izmisliš kroje in jih lahko 
spreminjaš. Računati moraš na 
to, da ljudje, ki jih oblačiš, niso 
manekeni, in upoštevati, kako bo 
kostum na njih videti. Pozoren 
moraš biti tudi na njihovo gibanje 
in vzdržljivost materialov. 

Kako se po tvojem mnenju in 
izkušnjah razlikuje delo za 
gledališče in film?
Pri filmu v Sloveniji gre večinoma 
za sodobne obleke. Pogosto narediš 
cel kostum, čeprav se ga na filmu 
vidi le del, drugače pa je podobno. 
Kot primer lahko dam predstavo 
Tih vdih, ki sem jo delal z Nejcem 
Gazvodo. Ta kostumografija bi 
lahko bila uporabljena tudi v filmu. 
Pri snemanju moraš paziti na 
pravila, ki jih v gledališču ni, in 
obratno. V filmu se lahko nekatere 
stvari tudi »zgoljufa«, pozoren 
pa je treba biti na materiale, saj 
nekaterih kamera ne prenese. Pri 
nas so kostumografi za film in 
gledališče precej ločeni in opažam 
trenje med tema skupinama. 
Večina filmskih kostumografov 
je zraven na snemanjih, čeprav 
je glavno delo narejeno do 
snemanja filma, zato mislim, 
da njihova prisotnost ne bi bila 
nujno potrebna. Seveda je treba 
skrbeti za kontinuiteto kostumov 
in njihovo dobro stanje, ampak 
mislim, da je v gledališču in pri 
filmu to podobno. Ko je premiera, 
je tako, kot ko se film začne 
snemati. Za kostume bi po začetku 
snemanja morali skrbeti drugi 
ljudje; v gledališču garderoberji, 
pri filmu pa na primer asistent 
kostumografa. Mogoče je tako 
tudi zaradi finančnega stanja. 
Včasih se zgodi, da se na snemanju 
še kaj spreminja. To je lahko 
problem, saj se film ponavadi ne 
snema v zaporedju, v katerem je 
potem zmontiran. Mislim pa, da 
je resnično oblikovanje kostuma, 
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Uspešen si tako v gledaliških kot 
filmskih vodah. Kako dojemaš 
ta dva medija? Kateri ti je kot 
izrazno sredstvo bližje? Kakšne 
so ključne razlike v ustvarjalnih 
procesih?
Težko bi se opredelil, kateri od 
medijev mi je bližje, gotovo mi 
ustreza trenutna kombinacija 
obojega, tako film kot gledališče 
me namreč na svoj način 
izpolnjujeta in ponujata vedno nove 
svetove. Teater z različnimi izrazi, 
ekspresijami in raziskovanjem 
samega sebe, medtem ko mi film 
vedno znova zastavlja vprašanje, 
kako s čim manj sredstvi pokazati 
čim več. Težko bi rekel, da so v 
procesu ustvarjanja neke stalne 
razlike. Vsak proces, tako znotraj 
enega kot drugega medija, je 
specifičen in unikaten. Odvisen je 
predvsem od režiserja in njegovega 
vodstva oziroma vizije.

Kaj pomeni danes, ko gledališče 
in film vse bolj iščeta pristnost 
ter posledično svoja vrata vedno 
bolj odpirata naturščikom, biti 
igralec?
V grobem bi lahko rekel, da 
je razlika med naturščiki in 
profesionalnimi igralci ta, da 
imamo profesionalni igralci več 
širine v izrazu in lahko igramo 
večji razpon likov in situacij, 
emocij. Opažam, da so naturšički 
v svojih zmožnostih in izrazu bolj 
omejeni; načeloma lahko igrajo 
en tip oziroma bolj omejen nabor 
likov, vendar tega zelo prepričljivo, 
velikokrat še bolj od profesionalnih 
igralcev. Zdi pa se mi, da se ta meja 
vedno bolj briše.

Akademija za gledališče, ki sicer 
močno temelji na zapuščini 
Stanislavskega, ne poučuje igre 
po eni točno določeni metodi. 
Kako bi opisal svojo igralsko 

metodo? Na čem temelji? 
Kako gradiš vlogo? Obstaja 
kakšna vidnejša razlika med 
oblikovanjem vloge za film in 
gledališče?
Stalna koda pri grajenju lika, 
po mojem, zoži potencialno 
raziskovanje oziroma je 
neproduktivna za dolgoročni razvoj 
igralskega aparata. Igro je treba 
dojemati čim bolj široko. Dobro 
je poskusiti čim več stvari, iti na 
čim več »workshopov«, delavnic. 
In to se že nekako obrestuje v 
naslednjih projektih. Potem pa 
sčasoma ustvariš svojo metodo, 
ki jo spreminjaš in modificiraš 
glede na projekt. Pred akademijo 
sem na primer obiskoval Studio 
bratov Vajevec, ki poučuje igro po 
Strasbergovi metodi, in ta mi je 
pomagala še pri snemanju filmov 
Posledice in Zgodovina ljubezni. 
Neke stalne metode torej nimam, 
poskušam biti fleksibilen in odprt 
za režiserjevo vizijo. Priprave 
oziroma vaje za snemanje Posledic 
smo v celoti snemali, kar je bila 
zagotovo velika prednost, saj smo 
se na vajah sprostili in izgubili 
strah pred kamero, kar je odprlo 
prostor za dodatno ustvarjalno 
energijo. 

Ena od zahtev, danes morda 
še bolj eksplicitna, je odrsko 
razgaljanje igralca. Ustvarjalci 
in gledalci se večkrat želimo 
voajeristično podati v igralsko 
intimo. Ne zgodi se redko, da 
slišimo »igralska predstava« 
ali »vse so naredili igralci«. 
Strogo ločuješ svojo identiteto 
od odrske? Je to sploh mogoče? 
Kako gledaš na svoj položaj pri 
utelešanju neke ideje, ki stoji za 
celotnim procesom? 
Vsekakor zasebnost postaja 
pogost del odrskih praks. Vedno 
več predstav nastaja iz avtorskih 
vložkov igralca in njegovih 

improvizacij, tako da smo vedno 
bolj na odru »mi«. Osebno se mi 
to zdi izjemno zanimivo in imam 
take predstave rad. Sicer ima to 
vsekakor mejo, ki jo določa režiser 
in je ne sme zlorabljati. Nikoli 
»vsega« ne naredijo le igralci, za 
njimi namreč vedno stoji režiser, 
ki mora vse skupaj povezati, 
urediti, zložiti, osmisliti, kar je 
na prvi pogled videti enostavno, 
ampak vsekakor ni. Režiser mora 
znati peljati igralca skozi proces 
in ga pripraviti, da ustvarja dober 
material in ga poveže v končni 
izdelek.  

Kateri ustvarjalni procesi so 
ti blizu? Se ti zdi, da igraš in 
se ukvarjaš s temami, ki te 
navdihujejo in ti omogočajo, da 
izražaš svoje mnenje?
Nimam nekih specifičnih tem, 
s katerimi bi se želel ukvarjati 
oziroma o tem še nisem razmišljal, 
bolj pomembno se mi zdi, kako 
se z njimi ukvarjati. S temami, ki 
smo jih odprli v filmu Posledice, 
in s samo problematiko zavodov, 
družbe, okolja, smo in še bomo 
sprožali debate in nova vprašanja. 
Skozi improvizacije se želim 
prepuščati osebnim in družbenim 
temam vseh vrst. Sicer pa si zelo 
želim delati z režiserji, ki pustijo 
igralcu veliko svobode, hkrati pa 
odprejo neke nove, še neznane 
svetove; torej da mi režiser pušča 
svobodo in me hkrati zna znotraj 
tega svobodnega raziskovanja 
dobro voditi in me potem na 
koncu pripeljati do konkretnega 
materiala in mi ga pomaga 
oblikovati v vlogo. Tako sem 
recimo doživljal proces snemanja 
filma Posledice, v katerem sva z 
Darkom Štantetom izjemno dobro 
sodelovala, imela sva skupne 
cilje, ambicije in sva se tako lahko 
med procesom dopolnjevala. Upal 
sem si brcniti v temo, biti slab na 

vajah, kar je za mladega igralca 
velik stres, ki mi ga je on pomagal 
rešiti. Neproduktivno je biti zgolj 
pravilen, vedno znova je treba to 
preseči, preseči zadovoljenost s 
korektnostjo znotraj svojih meja in 
se prepustiti projektu ter zaupati, 
da se bo zgodilo »tisto magično«.

Čestitke za pridobljeni naziv 
Žlahtni komedijant 2019 za vlogo 
v Predstavi, ki gre narobe. Kako 
pa se je »tisto magično« zgodilo 
pri omenjeni predstavi? In 
kakšen je tvoj odnos do komedije 
nasploh?
Hvala. Predstava, ki gre narobe je 
že preverjena zadeva. Je licenčna 
predstava in že samo izhodišče je 
izjemno močno in neizpodbitno. 
Tekst je dobro napisan, situacije 
so dobre, ponujajo veliko, humor 
je zgoščen. Pravzaprav smo že 
na začetku dobili točen recept, 
kako predstavo narediti. V 
knjigi je pisalo vse: scenografija, 
kostumi, premiki … Na začetku 
smo to preizpraševali in poskušali 
preseči te smernice, kmalu pa 
smo ugotovili, da je forma tako 
zavezana »receptu«, da se je je 
na odru najbolje povsem oprijeti. 
Recepta smo se držali in bili v 
tem uspešni. Še vedno smo igralci 
iskali lastni izraz in vlogo je bilo 
treba zgraditi na novo in v njej 
najti ustrezen sistem, kar nam 
je po mojem uspelo. Komedija 
mi je tudi sicer zelo blizu, rad 
jo delam. Zelo me zanimajo vsi 
njeni pristopi, principi komike pa 
tudi sam proces. Dobro komedijo 
je izjemno težko narediti. Je zelo 
matematično natančna, kar se je 
potrdilo v omenjenem procesu.

Se ti zdi, da ti slovensko 
gledališče omogoča razvoj, 
kakršnega bi si želel? Lahko 
vidiš v njem svojo prihodnost?

Trenutno ja, težko pa odgovarjam 
dolgoročno, ker se stvari tako hitro 
odvijajo, da bi vsako predvidevanje 
lahko pomenilo oviro. Pomembno 
se mi zdi iti korak za korakom 
in se ne prehitevati. Igralska 
kariera je tek na dolge proge in 
poskušam se ne obremenjevati 
s tem, kje bom čez dvajset let. 
Poskušam se posvetiti vsakemu 
projektu, ki ga dobim, in ga delati 
s srcem in užitkom, ker se mi 
zdi, da tak način koncentracije 
in predanosti prinaša tudi osebni 
napredek. Veliko ljudi, ki delajo 
v teatru, je nesrečnih, in proti 
temu se je treba boriti, upati je 
treba na dobre projekte ter vse 
speljati po svojih najboljših močeh. 
Ne smeš se vdati, ampak vedno 
znova verjeti, da bo teatru uspelo 
igralcu in tudi gledalcu ponuditi 
pozitivno vsebino v kakršnikoli 
obliki že. Teater ima tako moč, da 
je racionalno ne morem razumeti 
niti je ne morem artikulirati, za 
uresničitev dobrih projektov pa je 
vanjo treba verjeti.  
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Dramski umetniki velikokrat opravljamo svoje delo zastonj. Najpogosteje takrat, ko je delo umetniško navdihu-
joče, proračuna pa praktično ni. To je od nekdaj bila praksa in najbrž bo vedno tako. Umetnina je neprecenljiva, 
naj bo delo plačano ali ne. Vendar je skrajno problematično, ko subvencionirane institucije ali komercialno 
naravnani projekti bodisi v gledališču ali na televiziji poskušajo igrati na karto izkušenj, referenc in promocije. 
Značilnost profesionalnega dela je dostojno plačilo za opravljeno delo in vsak, ki je že plačal položnico za katero-
koli storitev, bi se moral tega zavedati. 

Kriza je drastično zmanjšala honorarje za ustvarjalce (igralce, kostumografe, scenografe, dramaturge, režiserje, 
lektorje itn.) in zdaj, ko krize za zaposlene v javnem sektorju ni več, so honorarji za samozaposlene ostali niz-
ki. Snemalni dan na komercialnih televizijah se je zmanjšal za več kot 50 odstotkov, honorarji v gledališčih so 
predvsem za mlade igralce smešno nizki. Razvrednotenje igralskega dela je tako postalo nekakšna nova norma. 
Najbolj žalostno je, da pri razvrednotenju sodelujejo tudi profesionalna gledališča, vodena od ljudi iz stroke, ki 
ponujajo različne nenavadne oblike zaposlitve s polovičnim, celo tretjinskim časom ali izjemno nizke honorar-
je. Na udaru so v prvi vrsti mladi ljudje, ki šele vstopajo v profesionalno življenje in so zaradi stiske in želje po 
delu primorani sprejeti še tako težke pogoje. V našem sistemu so samostojni kulturni delavci hkrati delodajalci 
in delojemalci, kar jim onemogoča sindikalno povezovanje, saj se težko pogajajo sami s sabo glede pogojev dela. 
Sindikati imajo v kulturniških krogih še iz časov socializma sloves zaviralcev umetniške svobode, vendar se v 
kapitalizmu, ki ga živimo, ta odnos mora nujno spremeniti, saj se edino sindikati lahko pogajajo z vsakokratno 
vlado. Mladim bi svetovala povezovanje v okviru Sindikata prekarcev ali Sindikata mladih. Kratkoročna zados-
titev nedopustnim praksam s kulturnega ministrstva, ki sredi sezone zmanjšuje že dodeljena sredstva (bržkone 
po navodilih finančnega ministrstva) pomeni dolgoročno razvrednotenje gledališkega dela in odpira vrata za 
nadaljnje zlorabe po hierarhični lestvici od vrha navzdol. 

Naša celotna družba temelji na vzbujanju strahu in negotovosti in tudi v gledališču ni drugače; igralci in drugi 
ustvarjalci se bojijo ravnateljev/ravnateljic, ravnatelji/ravnateljice se bojijo svetov in kulturnega ministrstva, 
kulturni ministri/ministrice se bojijo finančnega, finančni predsednika/predsednice vlade in tako v neskončnost, 

Vsi se nekoga bojimo
Združenje dramskih umetnikov Slovenije o stanju v gledališki produkciji

samozaposleni pa se bojijo vseh ali pač nobenega več, saj nimajo veliko izgubiti. V družbenem ozračju, ki brez 
zadržkov opleta z izrazi, kot so paraziti, ki sesajo davkoplačevalski denar in kar je še podobnih demagoških izrazov, 
je težko brez medijskega linča povzdigniti glas.

Kje je tukaj prostor za ustvarjalnost, za preizpraševanje družbe in časa, v katerem živimo, ne samo na odru, temveč 
tudi v življenju? Kdo se je še pripravljen boriti za pravice drugega? Mar ni odgovornost vsaj tistega, ki si je priboril 
varen položaj v družbi, da poskrbi za tistega, ki so mu te pravice kratene? Zakaj bi nas vodila misel, da če nisem 
bila deležna pomoči, je tudi ponujala ne bom? Taka družba in tako gledališče je nekaj, kar ne predstavlja javnega 
dobra in kar ne služi oplemenitenju družbe in ne pripomore k senzibilizaciji človeka.

V Združenju dramskih umetnikov Slovenije se zavedamo položaja svojih članov, zato se ukvarjamo z različnimi 
projekti, ki osvetljujejo trenutni položaj, in predlagamo strokovne rešitve. Namen projekta določitve standardov in 
normativov za delo v gledališčih je strokovna utemeljitev termina osebna priprava in izenačitev pravic in dohodka 
zaposlenih s samozaposlenimi, da bi samozaposleni za primerljivo delo prejeli enak ali večji dohodek kot zaposleni. 
Oblikuje se tudi predlog minimalnega cenika za opravljanje najrazličnejših del na področju dramskih umetnosti, 
ki bi, čeprav ne more biti zavezujoč, pomagal najranljivejši skupini v kulturi, se pravi mladim in samozaposlenim. 
Prav tako poteka delo za ustanovitev specialistične ambulante, ki bi delovala za ustvarjalce s področja kulture, saj 
gre pri umetniških poklicih za specifične težave, ki v našem zdravstvenem sistemu pogosto niso prepoznane kot 
poklicne bolezni.
Vsem nam, ki ustvarjamo slovensko gledališče, želim veliko poguma, empatije, navdiha in osebne etike tako na 
odru kot v življenju.

piše Iva Babić
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Bralnica
Priporočeni članki iz produkcije tujih teatroloških revij

MIŠI SE BODO IGRALE – gledališče v psihiatrični kliniki (TDR)

priporoča Benjamin Zajc

Walter Pfaff. »The Mice Will Play, Theatre in a Psychiatric Clinic«. TDR, let. 62, št. 4, 2018, str. 113–130.

Med članki, ki so izšli v decembrski številki revije TDR, zagotovo izstopa razprava Walterja Pfaffa – gledališčnika, 
ki se je s svojim delom uveljavil v Avstriji, Nemčiji, Švici in Indiji. V zapisu popiše svoja opažanja pri raziskavi 
in delu na psihiatrični kliniki. Gre za gledališke psevdo produkcije, v katerih raziskovalci poskušajo ugotoviti, 
ali je lahko igra v kliničnem kontekstu primerna neterapevtska pot do stopnje samostojnosti ljudi, ki trpijo za 
shizofrenijo, in ali lahko gledališko delo pripomore k njihovi bolj odprti naravi do lastnih travm. Projekt, ki ga je 
spremljal Pfaff, se je pričel leta 2011 v psihiatrični kliniki Königsfelden. 

Vrednost članka se izriše predvsem v premišljenem razmerju med teorijo in popisom praktičnega dela, bogatem 
naboru vizualnega gradiva in dejstvu, da avtor skozi osem podpoglavij gledalcu natančno pokaže vpogled v takšno 
delo in njegove posledice/rezultate. Ob branju se izkaže, da se z gledališko produkcijo utrjuje samospoštovanje 
stigmatiziranih mentalno bolnih ljudi in tako gledališče postane imaginarni oddelek klinike, kjer se z igro dogaja 
eksperiment pozitivne konotacije in nova raven gledališke terapije. 

KAKO GOVORIMO O DELU, JE DELO. Performiranje kritičnega pisanja. 

»Theron Schmidt: How we talk about work is the work. Performing critical writing.« Performance Research, let. 
23, št. 2, 2018, str. 37-43.

priporoča Tery Žeželj

Članek Therona Schmidta v reviji Performance Research s tematskim naslovom On Writing & Performance 
nastaja preko posamezno naslovljenih razdelkov s tezami o različnih aspektih pisanja kot performansa. Z 
mapiranjem premislekov o performativnosti, formah in vlogah pisanja se članek sam vzpostavlja kot »članek 
– dogodek«, ki posreduje in postaja prostor interakcije najprej med avtorjem in temo nato pa med bralcem in 
besedilom. V »branju – dogodku« avtor vodi našo misel in razmišljanje o pisanju kot delu cikla in kot posredniku 
med našimi mislimi, spomini, pozabljenim, prepričanji, gledališkim dogodkom ter mislimi avtorjev – ustvarjalcev. 
Tekst kot dogodek ustvarja tudi prostor srečanja med piscem in dogodkom, ustvarja in oblikuje prostor s formo, 
obliko ter tako opozarja na skulpturalne značilnosti tiskane strani, knjige ipd. Forma kritike same transcendira 
tudi formo dogodka, na katerega se besedilo nanaša. Opomni tudi na drug performativni vidik besedila, ki z 
naslavljanjem bralca ustvarja svojo publiko – ko pišemo tekst za neko platformo, se pisanje začne z vprašanjem, 
kaj želimo doseči in komu besedilo namenjamo, ter s tem ustvarimo javnost, krog bralcev. Besedilo je tudi glavni 
materialni dokaz o tem, da se je dogodek sploh zgodil, je transformacija performansa v dokumentacijo. 
Tako članek Therona Schmidta odpre produktivne razmisleke in vprašanja, ki na zanimiv način osvetljujejo 
pomembna vprašanja o kritičnem pisanju, ki so zelo aktualna tudi za naše razmišljanje o formi in vlogi kritike del 
s področja scenskih umetnosti. 

THOMAS OSTERMEIER IN FENOMEN BERLINSKEGA GLEDALIŠČA SCHAUBÜHNE

priporoča izr. prof. dr. Aldo Milohnić

Thomas Ostermeier. »Un metteur en scene, un théâtre, un continent, un monde Thomas Ostermeier et la 
Schaubühne«. Intervju s Thomasom Ostermeierjem; pogovarjala se je Clare Finburgh. Théâtre/Public, št. 230, 
oktober–december 2018, str. 4–23. 

[Za študente in sodelavce AGRFT smo pridobili ekskluzivni dostop do angleške verzije intervjuja.]*

Leta 1962, tik preden so zgradili zid, simbol hladne vojne, ki je razklal Berlin na vzhodni in zahodni del, je 
skupina študentov ustanovila gledališče Schaubühne. Pri izbiri imena za novo gledališče so se zgledovali po 
znamenitem Schillerjevem eseju »Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet« iz davnega leta 
1784 in progresivni reviji Schaubühne, ki je izhajala v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Leta 1970 je prišel v 
Schaubühne Peter Stein, ki so ga pred tem vrgli iz züriškega gledališča Schauspielhaus (kjer je bil nekaj časa 
umetniški vodja), menda zato, ker naj bi po predstavah zbiral denarne prispevke za »vietkongovce« v času vojne 
v Vietnamu. Stein je vodil Schaubühne do leta 1985, njegovo delo pa so nadaljevali Jürgen Bosch, Luc Bondy, 
Wolfgang Wiens in Andrea Breth. V zadnjih dveh desetletjih je vodilna figura tega pomembnega berlinskega 
gledališča režiser Thomas Ostermeier, s katerim se je za francosko gledališko revijo Théâtre/Public pogovarjala 
Clare Finburgh.
Intervju je zgleden primer poglobljenega pogovora o pomembnih mejnikih v zgodovini Schaubühne, o 
Ostermeierjevem vodstvenem in umetniškem delu v tem gledališču, tudi o produkcijah drugih izstopajočih 
nemških in evropskih gledališč, o nekaterih ključnih ustvarjalcih v sodobnem gledališču ter o kulturnih politikah 
v Nemčiji in drugih evropskih državah. Ostermeier se predstavi kot izjemno zanimiv in luciden sogovornik, 
ki ima izostrena in artikulirana stališča o sodobnem gledališču in aktualnih političnih vprašanjih. Intervju je 
prepreden z mnogimi provokativnimi trditvami; omenimo le eno, ki je zlasti zanimiva za naš kontekst, v katerem 
se je zadnjih nekaj let močno okrepil trend tako imenovanih »avtorskih projektov«: »Imam se za gledališkega 
obrtnika [a theatre-maker; un artisan du théâtre], ne umetnika. Nisem umetnik v smislu avtorja umetnine. Sem 
gledališki obrtnik v pomenu, da interpretiram besedila – umetnine, ki jih je ustvaril njihov avtor.« Priporočamo 
v branje vsem, ki že poznajo delo Thomasa Ostermeierja, pa tudi tistim, ki bi radi izvedeli kaj več o njem in 
gledališču Schaubühne.

*Clare Finburgh nam je prijazno posredovala intervju s Thomasom Ostermeierjem, ki je potekal v angleščini, 
francoski prevod pa je objavljen v reviji Théâtre/Public. Angleška verzija intervjuja, ki je namenjena študentom 
in sodelavcem AGRFT, je priložena k izvodu Théâtre/Public, ki se nahaja v akademijski čitalnici.
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