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Uvo Uvodnik
Drage bralke, dragi bralci!

Če smo bili v prejšnjem semestru še nekoliko 
negotovi glede aktualne politično-zdravstvene 
situacije v Sloveniji in širše, nas je v minulih 
mesecih delo že tako posrkalo vase, da prostora 
za misli o morebitni prekinitvi vaj za produkcije ali 
celo njihovi odpovedi, misli o tem, kako ponovno 
ne bomo mogli v roku zaključiti študijskih filmov, 
ker bo akademija zaprta, prostora za skrbi, 
kdo bo spet zbolel in s tem ustavil delo ipd., 
enostavno ni več. Delamo, delamo, delamo. Kot 
da ni bilo nič. Kot da se nismo ničesar naučili.

- Si negativen?
- Sem.
- Lahko delaš!
- Ampak –
- Ni važno, pridi.

Sploh pa trenutno v svetu divja nekaj hujšega, 
medijem bolj zanimivega, kar prevzema fokus 
vsemu ostalemu. Tudi virusu, ki nas je dve leti 
oviral (in nas še bo?). Zdaj ustvarjamo (delamo) 
z zavedanjem, da smo lahko srečni, ker sploh 
lahko delamo, z upanjem, da se vojna čim prej 
konča, in še večjim upanjem, da se ne razširi (k 
nam). Prelivamo se iz ene krize v drugo. Katera 
sledi? Kaj sploh sledi? Kaj pa če se realizira 
najhujši scenarij? Kateri je najhujši scenarij? No, 
morda pa negotovost le ni popolnoma odpravlje-
na. Zgolj zamenjala je svojo barvo in obliko.

Kaj nam torej ostane, da ne zblaz-
nimo v tem ponorelem svetu?
Hrepenenje in radovednost.
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dnikPričujoča številka Akademijskega lista, ki povze-
ma naše delo poletnega semestra 2021/22, je 
polna obojega: hrepenenja in radovednosti. V 
njej so na začetku, kot običajno, zabeležene vse 
gledališke produkcije prvega semestra, ob katerih 
lahko preberete misli ustvarjalcev produkcij ter 
strokovni besedili Evelin Bizjak in Ule Talije Pollak 
ob uprizoritvah Lepe Vide in Bolezni mladosti. V 
tokratni številki je (po nekajletnem premoru) po-
novno objavljena fotografija, rekonstrukcija zna-
nega umetniškega dela (v tem primeru Triadnega 
baleta), ki jo v okviru predmeta Kostumografija 1 
pod vodstvom doc. mag. Tina Kolenik vsako leto 
pripravi eden izmed letnikov na prvi stopnji.

Študentke in študentje druge stopnje v tem 
semestru pripravljajo enajst produkcij: pet iz 
dramske igre, eno produkcijo (sicer razdeljeno na 
štiri dele) pripravljajo študentke dramaturgije in 
scenskih umetnosti, posneta sta bila dva zaključna 
filma: igrani film in TV-drama, (pre)beremo 
pa lahko tudi o dveh magistrskih produkcijah 
umetnosti giba ter o eni iz oblik govora. Izpostaviti 
je treba novost – članek študenta filmskih in 
televizijskih študij Kristiana Božaka Kavčiča Film-
ska kultura v malem, ki piše o stanju študija filma 
na akademiji in razpira tudi širša vprašanja glede 
statusa filma. Upamo, da bo v prihodnje Akademij-
ski list vseboval še več takih razmišljanj.

V številko sta vključena dva intervjuja, prvi s štu-
dentom gledališke režije četrtega letnika Aljošo 
Živadinovim Zupančičem, ki trenutno pripravlja 
svojo diplomsko produkcijo – Lepo Vido, drugi pa 
z bivšim študentom AGRFT Aljošo Lovrićem Kra-
pežem, ki trenutno študira režijo na DAMU v Pra-
gi, poleg tega pa je za svoje diplomsko dramsko 
besedilo prejel univerzitetno Prešernovo nagrado 
ter bil nominiran za nagrado Slavka Gruma.



dnikV zadnjem delu lista lahko preberete in si 
ogledate, kako nova stavba akademije z različ-
nimi sodelovanji širi svoje zidove, študentke in 
študentje akademije pa razpiramo krila in včasih 
(po)letimo tudi na drugo stran zidu.

Kaj nam ostane?
Hrepenenje in radovednost.

Hrepenenja po novem znanju, hrepenenja po 
razumevanju, hrepenenja po večjem številu 
ur za vaje in za spanje hkrati, hrepenenja po 
dobrih kolegialnih odnosih, hrepenenja po 
pravočasni oddaji  člankov itn. Hrepenenje, 
to nematerialno in nerazložljivo čudo, je tisto 
nekaj, kar nam ostane. No, v resnici ostane 
samo na videz. Ker je hrepenenje en tak 
dober zajeb, kot v intervjuju pove Aljoša Živa-
dinov Zupančič. Ampak vseeno: hrepeneti je 
treba, kajti brez hrepenenja smo zgolj mrtve 
duše, ki mehanično izvajajo zapovedane 
akcije. In prav tako je nujna tudi radovednost. 
Treba je biti radoveden in pod tem pojmom 
razumimo »biti pripravljen, biti odprt za svet, 
v katerega posameznik in generacije vstopa-
jo. Radovednost je neka želja in potreba po 
prostoru, času, svobodi in kritični misli«, kot 
radovednost razume Aljoša Lovrić Krapež.

Torej, hrepenimo in bodimo radovedni.
Ta neoprijemljiva pojma sta dandanes 
morda še najbolj konkretni zadevi, na 
kateri se lahko naslonimo.

Prijetno branje!

HELENA ŠUKLJAN
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O, moja sobitja
 
PRODUKCIJA II. SEMESTRA DRAMSKE IGRE IN GLEDALIŠKE REŽIJE

Generalka: 25. maja 2022 ob 19.00 na Študijskem odru 3
Premiera: 26. maja 2022 ob 19.00 na Študijskem odru 3
Ponovitev: 27. maja 2022 ob 19.00 na Študijskem odru 3

Študenti dramske igre
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MAJA KUNAVER
ROK LIČEN
KAJA PETROVIČ
LUKA SERAŽIN

Študenta gledališke režije
MARKO RENGEO
LUCIJA TROBEC

Študentka dramaturgije in scenskih umetnosti
LUNA PENTEK

Mentorja
za dramsko igro in gledališko režijo
DOC. BRANKO JORDAN
IZR. PROF. JERNEJ LORENCI

Foto: LARA FRELIH



Improvizacija. Prostor poslušanja, odzivanja in 
skupnega ustvarjanja. Zastrašujoč in tudi vabljiv, 
saj je vstop v neznano in nepredvidljivo. Izraz je 
izvorno italijanski. Improviso. Iz latinske predpo-
ne »im«, kar pomeni ne, in besede »provisos«, 
predvideno. Je tukaj in zdaj. Dejanje, opravljeno 
v trenutku. Nenadna reakcija na prostor in čas 
ter odgovor na akcijo sočloveka. Pozornost s sebe 
preusmeriti na soigralca. Možna verzija sebe reagira. 
Na površino pridejo surova človeška čustva. Jaz ali 
del mene. Ozaveščanje svoje biti. Delati, delovati 
brez priprave. Iščemo iskrenost. To je čisti jazz.

…
»Ona ti je vsaj povedala. Ti si sam zginla.«
…
»In kaj sem js kriv?«
…
»Kje si bla?«
»Kje sem bla? Kje sem pa bla …«
…
»Za kok časa pa greš?«
»Dokler ne bom pogruntala stvari …«
»V Berlin greš pogruntat stvari? Ne morš kr it!«
»Karto mam.«
…
»Nič se ni zgodil učeri.«
…
»Ja, ampak morala sem pripravit mesne kroglice. 
Veste, to so njegove najljubše mesne kroglice.«
…
»Nisem bla na sprehodu … ne vem, kam grem … ne 
morem več.«
…
»No, pa mi povejte, kaj ste napisali v dnevnik?«
»Pisala sem o tem, kako nisem mogla spat.«
…
»Sanjala sem te.«
…
»Zbral sem si nekoga, ki me ma dejansko rad.«

Neprestano se potapljamo globoko v svojo bit. 
Vir. Kje v nas se skrivajo vsi ti svetovi in kam jih 
naseljujemo? V način, kaj izrečemo. Kako izreče-
mo. V način hoje. Kako sedimo. Kam gledamo. 
Vse to postane del prostora. Del zgodbe. Zgodbe? 
Nepredvidljive in lastne. Tok misli. Nepričako-
vani občutki. Naša imaginacija. Vezi se spletajo. 
Mi ali oni. Vedno bližje smo si. Vedno bližje so si. 
Zaljubljeni, razočarani, jezni, zmedeni, obupani, 
srečni. Sanjajoči. Ujeti v spominih. Kako ukrotiti 
ves ta neulovljivi jazz? Kje se srečata improvizacija 
in ideja o zaključeni gledališki celoti? V kakšnem 
soobstoju pravzaprav obstajata? Gre za odvisnost 
ali posledico? Montaža. Celota, sestavljena iz 
ranljivih koščkov sanj, bolečin, spominov, ljubezni, 
pesmi … Kako ohranjati iskrenost? Kako jo do-
puščati sredi vala formiranja, ponavljanja, sestavl-
janja in estetiziranja? Zasledovanje!
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PRODUKCIJA IV. SEMESTRA DRAMSKE IGRE, GLEDALIŠKE REŽIJE  
TER DRAMATURGIJE IN SCENSKIH UMETNOSTI

Premiera: 16. junija 2022 ob 20.00 na Študijskem odru 2
Ponovitve: 17., 21. in 22. junija 2022 ob 20.00 na Študijskem odru 2

FERDINAND BRUCKNER

Bolezen mladosti
 

Foto: USTVARJALCI PRODUKCIJE



Režija
MARUŠA SIRC

JURE SRDINŠEK 

Dramaturgija
LAETITIA REBECCA POHL

Igra
Marie – AJDA PIRTOVŠEK
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Irene – AJDA KOSTEVC
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Alt – MARK JACOB CAVAZZA

Lucy – LUCIJA OSTAN VEJRUP

Prevod
TINA MAHKOTA
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ZALA ŽAGAR
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Producentka
MIJA ŠPILER

Mentorji in mentorice
za dramsko igro in gledališko režijo

BARBARA CERAR 
PROF. MATJAŽ ZUPANČIČ

za dramaturgijo
PROF. DR. TOMAŽ TOPORIŠIČ

za jezik in govor
IZR. PROF. DR. KATARINA PODBEVŠEK

za scenografijo
PROF. MAG. JASNA VASTL

za kostumografijo
PROF. JANJA KORUN

DOC. MAG. TINA KOLENIK

Produkcija
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  

UNIVERZE V LJUBLJANI
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Spotify playlist: Bolezen mladosti

Najina streha je nebo, najina domovina svet
in midva se ljubiva, čeprav zunaj vse razpada.
In včasih sem vesela, da ne vem, kaj zunaj gori,
in da na vse pozabim, ko nasmeješ se mi ti.

Cel Dunaj je danes na heroinu.
Cel Dunaj sanja o mozambinu.

Verjetno je nekaj resnice v tem, ko praviš,
da človek od tega lahko umre. 

Vem, da je narobe.
Mora bit narobe.
Ampak prav ali narobe,
brez tebe ne zmorem.

In če ti povem, kako zelo te ljubim,
in bi bila to laž, bi ti to še vseeno kaj pomenilo?

Vem, da se sprašuješ, kako sem vedela,
da se bo to vse končalo.
Ona je ukradla tvoje srce in ti si me vrgel stran.

Čudno, kako si me nehal ljubit,
kako si me nehal potrebovat,
ko je ona prišla mimo.
Oh, kako čudno.

Jaz imam tvojo sliko,
ki si mi jo dal,
podpisana je z ljubeznijo,
tako kot je bila vedno.
Edina razlika,
edina novost …
Jaz imam tvojo sliko,
ona ima tebe. 

Zaljubljenci so tujci,
ni kaj za razpravljat,
srca so zvesta,
a resnica se zaupa nekomu drugemu. 

Vse je prevara!
Vsaka zveza in zakon,
vsak poljub
in celo resnična ljubezen!
Ves današnji čas,
celo poštenost!

Odpustiti ne pomeni pozabiti.

Če kaj sovražim, sovražim svoje življenje.
In če še kaj sovražim, sovražim svoje stanje.
In če še kaj sovražim, sovražim to sovraštvo.

Nočem več bit
vse to, kar sem.
Vse, kar sem bila,
zavračam.

Odrivam te stran, čeprav si želim, da ostaneš.
Toliko besed je še neizrečenih, 
ampak mi je zmanjkalo sape.
Zato pojdi. Pojdi že stran.

Marie, življenje ni cvetoče polje.

A imaš sploh kaj pojma, kje si trenutno?
Zapravljaš mladost med bari in 
študentskimi domovi.

Marie, ko gledaš zvezde, zreš v vesolje.

Vse, kar mi podariš, uničim. 

Marie, pomlad je tu, da vzklije žito.

Ne najdem več tolažbe ne v ljubezni ne v smrti.

Marie, v šumenju vetra nič ni skrito.

Vse ima svojo ceno,
vse ima svoje mesto.



Kaj je bolj romantično
kot umreti v mesečini?

Marie, ne piši pesmi več.  

Toda zdaj je mrtva,
tako mrtva,
za vedno mrtva in ljubka. 

Marie, ne piši pesmi več, nič več… Marie!

***

Vse prebrano ni plod naše domišljije, je kolaž 
naslednjih pesmi:

FABER – In Paris brennen Autos, Derfi di hebe, 
FALCO – Ganz Wien, WANDA – Meine beiden 
Schwestern, FRANK SINATRA – I‘m a fool to want 
you, PROVINZ – Reicht dir das, LITTLE JOY – With 
strangers, PATSY CLINE – Strange, She‘s got you, 
MICHELLE GUREVICH – Lovers are strangers, UTE 
LEMPER – Alles Schwindel, ISOLATION BER-
LIN – Vergeben heißt nicht vergessen, Wenn ich 
eins hasse, dann ist das mein Leben, Kreatur der 
Nacht, OF MONSTERS AND MAN – Sinking man, 
ANNENMAYKANTEREIT – 21, 22, 23, VON WEGEN 
LISBETH – Staub und Schutt, TOM WAITS – Dead 
and Lovely, HAZARD – Marie, ne piši pesmi več
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ULA TALIJA POLLAK

»Marie, življenje ni cvetoče polje« ali  
»prerijski mustang v kletki«
Dramatik Ferdinand Bruckner, ki je danes tako 
rekoč pozabljen, je v 20. in 30. letih zbujal veliko 
pozornosti in zanimanja v takratni družbi. Zasedal 
je položaj enega izmed najuspešnejših dramatikov 
weimarske republike. Rodil se je kot Theodor Tag-
ger, kasneje, ko se je odločil za izključno usmeritev 
v gledališče, pa je prevzel psevdonim Ferdinand 
Bruckner. Okoli njega je bilo veliko nejasnosti in 
misterioznosti, kar je verjetno dodatno pripomoglo 
k temu, da so bila mnenja o njem deljena – nekateri 
so menili, da se tako tematsko kot tudi dramaturško 
opira na pretekle dosežke, drugi so v njem videli 
novost, samosvojost in specifike takratnega časa. 
Znamenit naj bi bil po svojem »trdem realizmu, 
risbi podobni ostrini likov in situacij, skoposti 
dialogov in neprizanesljivem razlaganju duševnih 
vzgibov« (Schneider 10) ter po aktualnosti svojih 
del. Ko je leta 1958 umrl, je njegov sloves dramatika 
že odšel v pozabo, k čemur naj bi pripomoglo tudi 
Brechtovo gledališče (Virant 15).

Na Brucknerja sta močno vplivala Freud in Nietzsche. 
V svojih delih se je pogosto naslanjal na psihoanalitič-
na in filozofska spoznanja, še posebej pri analizi posa-
meznika v razmerju do družbe (Virant 15). V njegovi 
dramatiki – med drugim je to zelo opazno tudi v be-
sedilu Bolezni mladosti – je prisotno govorjenje enega 
lika mimo drugega, kar je bilo v dramatiki od preloma 
stoletja naprej dokaj pogosto. Skozi Bolezen mladosti 
iz vseh strani prodira t. i. »kolektivna kriza«, ki 
drami prida aktualnost in »nadindividualno veljav-
nost« (Reul 21). Gre za kolektivno dezorientacijo, ki 
krepi občutek brezsmiselnosti človekove eksistence, 
individualne psihološke patologije pa preprečujejo 
posameznim likom, da bi se uprli splošnemu vzdušju 
v družbi, ki je prevladovalo v obdobju po 1. svetovni 
vojni. Kolektivna in individualna bolezen se tako 
prepletata in tvorita kompleksen spoj, ki se mu lahko 
izognejo le redki posamezniki.

Mark Fischer v svoji knjigi Kapitalistični realizem 
pravi (34), da duševnih bolezni ne smemo dojemati 
kot nekakšne individualne kemijske procese v naših 
telesih, ampak se moramo ob porastu duševnih mo-
tenj v družbi ozreti in iskati vzroke zanje v družbe-
nopolitičnem in ekonomskem okolju. Treba je torej 
vzpostaviti širši kontekst posameznikovih stisk, da 
jih lažje razumemo. To je vsekakor treba storiti tudi 
pri analizi likov in situacije v Bolezni mladosti. Gre za 
mlado generacijo po 1. svetovni vojni, ki je odraš-
čala v času vojne, po kateri je hitro sledila neuspela 
nemška revolucija. Se pravi, da gre za generacijo, ki 
ni poznala drugega kot vojno stanje, v času miru, v 
katerem se odvija drama, pa se pod pritiskom vsepri-
sotnega razočaranja, minljivosti in nesmisla ne more 
znajti (Virant 16). Vse to pa vsekakor v posamezni-
kih sproži težnjo po eskapizmu, sanjah, iluziji, ki bi 
jim omogočali oddaljenost od realnosti. Če je morda 
mladost čas, ko imamo privilegij, da sanjamo in ide-
aliziramo življenje, je konec študija čas za streznitev 
in trenutek, ko se mora človek zbuditi in poiskati pot 
za nadaljnji razvoj življenja. Točno v tem položaju 
se znajdejo tudi osebe v Brucknerjevi drami, ko pa 
le nastopi čas, da se soočijo z resničnostjo, jih ta stre 
ali pa sprevrže (Reul 29). Liki so ujeti v odtujeni me-
ščanski družbi, ki jim je hkrati nezmožna ponuditi 
svoje mesto, ponudi jim le možnost pomeščanjenja 
oziroma prilagoditve; prvo jim predstavlja hkrati 
predvidljivost, ukalupljenje v trdno začrtane vzorce 
in posledičen občutek odvisnosti in nenadzora, 
meščanstvo pa jim predstavlja predvidljivost in 
posledično apatičnost do življenja. Družba jim tako 
v resnici ponudi zgolj prisilo odraščanja. V tako usta-
ljenem življenju se počutijo ogrožene, in ostaneta jim 
le dve možnosti: prilagoditev ali smrt.

Za razumevanje okoliščin drame je treba omeniti 
tudi odsotnost njihovih očetov. Očetje so se zaradi 
vojne in revolucije vrnili domov šele po mnogih 



letih, če sploh, in ko so se vrnili, niso mogli več 
zavzeti oziroma vzpostaviti nekdanjega patriarhal-
nega avtoritarnega položaja. To so jim onemogočale 
lastne izkušnje in okolje – krivda okoli vojne ipd. 
(Virant 16). Tako mladi niso imeli očeta, ki bi ga 
spoštovali, občudovali, se ga bali ali imeli potrebo 
po tem, da se mu dokažejo, se uprejo. Virant ome-
nja (17) Nietzscheja in Freuda, ki govorita o senci 
mrtvega ali odsotnega očeta, ki je lahko še težja 
kot njegova prisotnost. Tako občutje lahko vodi v 
zavračanje realnosti in v željo po nadomestnem oče-
tu, za katerega se v drami na nek način lahko izdaja 
Freder, ter v posledično infantilizacijo. Domovina 
teh otrok je vsaj toliko izgubljena kot njihovi očetje.

Kriza likov se odraža v patoloških oblikah njihove 
seksualnosti in v želji po smrti, samomoru in umoru 
(Kralj 18). Lado Kralj omenja knjigo Richarda 
von Kraffta - Ebinga Psychopathia sexualis, ki naj 
bi Bruck nerju med pisanjem drame predstavljala 
pomemben vir informacij o patoloških motnjah. 
Patologija se v Brucknerjevem delu kaže v sadoma-
zohističnem odnosu Marie in Frederja, v lezbičnem 
odnosu Marie in Desiree, histeričnih izbruhih Marie, 
seksualnem suženjstvu, v Desireejini želji po smrti 
in prostituciji (prav tam). Ta patološka dejanja pa so 
odraz edine možnosti upora likov proti meščanske-
mu ustroju družbe, ki propada. Reul (23) navaja M. 
H. Karterja, ki zapiše, da je po 1. svetovni vojni pri-
sotno splošno »razpoloženje svetovnega propada«, 
študentje imajo provokativen odnos do meščanskega 
načina življenja, kar se izraža v protestniških kršenjih 
družbenih tabujev, zlasti seksualnih. Ideja o »novem 
človeku«, »bratstvu med vsemi ljudmi«, se je 
popolnoma sesula. Liki so ujeti med preteklostjo in 
prihodnostjo, ki že smrdi po novi prihajajoči grozi.

Mladost kot obdobje iskanja samega sebe, čas se-
ksualnih zablod, zmešnjav, parčkanja in razhajanja 

(Schneider 11) – vse to naj bi bili izrazi osamlje-
nosti, strahu pred življenjem, brezciljnosti in 
brezupnosti. Takratna sodobna kritika je to seveda 
kmalu povezala z vplivom psihoanalize, vendar je 
morda pri Brucknerju zanimivo, da se ne ukvarja le 
z enim posameznim primerom, ampak izpostavlje-
no problematiko razširi na skupno dogajanje – ne 
gre le za bolezen posameznika, ampak za bolezen 
družbe (prav tam). V literaturi se po 1. svetovni voj-
ni pojavi mladina kot samosvoj in pogosto izoliran 
segment družbe (Virant 15), ki že odraža postopke 
družbene diferenciacije. Pojavi se pojem »izgublje-
na generacija« – generacija, ki je zmedena in brez 
usmeritve. Za njo je odločilna propadla okolica, 
ki na bolj senzibilne in ranljive mlade (Kralj 18) 
vpliva usodno. Njihova senzibilnost in ranljivost 
jih vodita v nihilizem in avtodestruktivnost. Gre za 
družbo, v kateri je težko locirati enega nasprotnika, 
proti kateremu bi se lahko boril. Gre za razkroj in 
razvrednotenje vrednot, ki odprejo vrzel, praznino, 
ki jo kasneje napolni fašistična ideologija.

Pomembna tema, ki se načenja v drami, je tudi 
Desireejin in Mariejin samomor. Durkheim v knjigi 
Samomor opozarja na zunanjo situacijo, v katero je 
storilec postavljen (9), in pravi, da nevropat lahko 
sicer kaže nekakšne predispozicije, nagnjenost k 
samomoru, vendar to še ne pomeni, da bo to dejanje 
tudi izvršil. Število prostovoljnih smrti v določenem 
obdobju naj bi določala moralna konstitucija družbe 
in s tem vprašanje količine intenzivnosti, s katero so 
sociološki vzroki učinkovali na posameznika (12). 
V nedavno objavljenem članku Naša mala klinika 
v reviji Maska se avtorji lotevajo teme duševnih in 
psihičnih stisk igralskega poklica in opozarjajo, da 
duševne in psihične stiske še vedno niso obravna-
vane enako resno kot fizične poškodbe in bolezni 
(Hrvatin, Buh, Ribič 85). To lahko takoj povežemo 
z Desiree in Marie. Kljub temu da sta obe izučeni 
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zdravnici, ki znata fizično pozdraviti človeka, pa nis-
ta kos svojim psihičnim motnjam. Teh niti ne pre-
poznata, kaj šele, da bi jih lahko pozdravili, zaradi 
česar na koncu tudi propadeta. Alt pravi, da »človek 
ne dezertira«, da je njegova družbena dolžnost, da 
ostane živ. Ker če se ubije eden, se dejanje samode-
strukcije širi naprej kot domino efekt.

V drami je zanimiv tudi prostor dogajanja, ki 
je  zaprt, izoliran pred zunanjim svetom. Postelja 
predstavlja vato, ponuja varnost, a dramske like 
hkrati uklešči. Njihov odnos je odtujen, replike pa 
letijo druga mimo druge, kot da se govorci med 
seboj ne bi zares slišali. Marie pravi, da je zadovoljna 
s sedanjostjo, ampak se hitro izkaže, da se sili v to, 
da potlačuje, se slepi in si ustvarja iluzijo. Konec 
študijskega obdobja pomeni vstop v meščanski, 
odrasli svet, kjer je odgovornost posameznika zgolj 
njegova. Marie se pripravlja na to iniciacijo in je celo 
pripravljena, vsaj navidezno, zavzeti svojo funkcijo 
v družbi. Njena prva iluzija, ki se kmalu podre, je 
Petrell oziroma Pobi, zato hitro zgradi in skoči v 
novo – Desiree. Ko se ji zruši iluzija, Marie postane 
nizkotna, nesramna, agresivna, medtem ko prej teži 
k nekonfliktnosti. Ko izve za zvezo med Pobijem in 
Irene, postane napadalna, predvsem do Irene, vendar 
se – na videz paradoksalno – izkaže, da je pravzaprav 
napadalna zaradi moškega; Marie namreč kasneje 
izreče, da potrebuje iluzijo moškega, v čemer se jasno 
pokaže patologija družbe, in Irene priveže zaradi 
pozornosti, ki bi jo rada dobila od Pobija. Ko ta 
poskuša oditi, mu ukazuje, naj jo udari, morda tudi 
zavoljo samokaznovanja, in na koncu Frederja celo 
nagovarja, naj jo ubije. Marie je morda edina, ki ima 
možnost in voljo, da bi se rešila svoje okolice, vendar 
jo ta hitro zatre. Freder ji pravi nedeljski otrok, kar naj 
bi se nanašalo na antično prepričanje, da je otrokov 
značaj odvisen od dneva v tednu, na katerega se je 
rodil. Nedeljski otroci naj bi bili optimistični, iskali 

naj bi nekaj novega, bili naj bi srečni. Ta pritisk, ki si 
ga sicer po večini ustvarja sama, najbolj občuti prav 
Marie, medtem ko Desiree stremi k občutku želenja, 
čeprav je morda najbolj apatična od vseh likov; njeno 
ime izhaja iz francoskega glagola désirer, kar pomeni 
želeti. Desiree hrepeni po tem, da bi jo kaj vznemiri-
lo, da bi ji kaj predstavljalo izziv, zato se podaja tudi v 
eksperimente, kot je recimo homoerotično razmerje 
z Marie, s katero se le poigrava, kar je za Marie 
na koncu usodno. Zelo kmalu se v drami pokaže 
dejstvo, da Desiree privlačita smrt in samomor. V 
življenju se počuti ujeta in se zaleti v vsako možnost, 
ki bi ji lahko predstavljala potencialno svobodo, 
taka je na primer njena kratkotrajna želja, da bi se 
poskušala ukvarjati s prostitucijo. Na koncu se v 
imenu svobode in nadzora nad lastnim življenjem 
zateče k samomoru, ki naj bi jo osvobodil tega sveta. 
V tem ji je zelo podoben Freder, tudi on se počuti 
povsem ujetega, morda celo najbolj od vseh, čeprav 
je njegova pot drugačna. S svojim manipuliranjem in 
sadističnem vedenjem vzpostavlja občutek nadzora, 
moči, kontrole vsaj nad drugimi, če ne že nad svojim 
življenjem. S tem, ko hitro »prebere« ljudi okoli 
sebe, jim je tudi zmožen na nek način pomagati. Ko 
manipulira, vodi in se odloča za Lucy ter Marie, ne-
kako – vsaj navidezno – prevzame odgovornost nase, 
čeprav se je v ključnih trenutkih odreka.

Alt, ki je tudi starejši od ostalih, deluje precej zrel, 
umirjen, moder in odgovoren. Z evtanazijo poma-
ga umirajočemu in trpečemu otroku, kar ga stane 
prostosti in dovoljenja za opravljanje svojega poklica. 
Vendar tej skupini mladcev, študentov (Marie, Desiree, 
Freder, Pobi, Irene), zares ne pripada. Velikokrat se 
zaveda vsega, kar se dogaja okoli njega, in poskuša celo 
pomagati Marie. Vprašanje, ki se ob tem liku poraja, je, 
ali ima tudi on – tako kot Desiree – težnjo po tem, da 
bi ostal v »mladosti«. Nahaja se namreč v nekem med-
prostoru med študentskim in meščanskem življenjem.



Dekadenca mladine je morda še najbolj nazorno 
prikazana skozi Lucy. Vprašanje, ki se tukaj odpira, 
je, kakšna je bila njena življenjska situacija, preden 
se je vanjo vmešal Freder. S tem, ko je Lucy pro-
stovoljno preložila odločanje o svojem življenju v 
njegove roke, je dobila nekakšno svobodo, svobodo 
oziroma privilegij neodločanja in možnost navide-
zne premestitve odgovornosti na drugega.

Zanimiv je tudi lik Irene, v katerem je močno priso-
ten preživitveni nagon, kar Irene dela tekmovalno in 
zavidajočo. Prihaja iz nižjega razreda kot ostali (poleg 
Lucy), zaradi česar se počuti manjvredna. To poskuša 
nadomestiti s svojo inteligentnostjo, ostrostjo in 
sovražnostjo. Ujeta je v svoje poreklo in družbeni po-
ložaj, a kljub temu deluje »najbolj zdrava od vseh«.

Pomemben je tudi lik Pobija. Tako kot ostali se tudi 
on utaplja v občutkih ujetosti in utesnjenosti. Iz teh 

občutkov mu je v preteklosti sicer pomagala Marie, 
ki je zanj prevzela vlogo mame, vendar ga je tudi ona 
kmalu začela utesnjevati – tako kot bi ga verjetno 
katerakoli resnejša zveza (se pravi tudi zveza z Irene).

V drami Bolezen mladosti je zelo zanimiv položaj 
žensk, še posebej za čas, v katerem je bila drama 
napisana oziroma krstno uprizorjena (1926). 
Ženske odločilno vplivajo na dogajanje in svojo 
usodo. Schneider pravi, da »vnašajo v moški svet 
negotovost ali izziv« (6). Ženske naj bi bile prika-
zane kot osebe, ki so hrabre in grejo do bridkega 
konca, medtem ko moški liki strahopetno ostanejo 
v življenju. Bruckner ženske like odreši pasivnosti 
in jih postavi enakovredne moškim, morda imajo 
nad njimi celo nadmoč. Schneider opozarja, da je 
»prevrednotenje, ki ga doživi ženski spol pri Bruck-
nerju, v primerjavi z drugimi meščanskimi pisatelji 
weimarske republike v oči bijoče« (7).
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V. dejanje, 4. prizor [1]

Družina obsedi v salonu pred steno. Pred steno, na kateri ni več njihovih portretov. Pred steno, na kateri ni 
več družinskih fotografij. Pred steno, na kateri sta samo še Orgonova in Tartuffova fotografija. Ter križ, prazen 
križ pobeglega Jezusa. Pred steno, ki v nobenem pomenu ne pripada več družini. To je konec. Ni več rešitve. 
Tartuffe je zmagal, zadeva je zaključena. Družina prične pakirati svoje stvari. Jočejo in gledajo pohištvo, ki 
ga bodo morali pustiti v hiši. Jemljejo le najosnovnejše stvari. Po večini obleke. Spakirali so. Pripravljeni so na 
odhod. In nato ... Ko se zdi, da je vsega že konec ... Takrat ... Takrat se kar na enkrat odprejo vrata. Odprejo se 
vrata! In skoznje prileti Tartuffe. Tartuffe v lisicah in s prevezo čez usta. Zvrne se po tleh. Družina šokirana. Za 
Tartuffom v salon vstopi Kralj. Ne samo Kralj, to je prava kraljčina, kurčina, kraljetinska kraljetina.

KRALJ
Obrišite solze podaniki zvesti,
tale ne bo vam več motil posesti.
Sleparjem prostora ni v naši državi,
kaj niste brali člena v ustavi?
Bahavi ščurek gre naravnost v zapor,
po odloku, ki potrdil ga državni je zbor.
Kaj me gledate, kot da sem nor?
Kar sem rekel, sem rekel,
že marsikateri se z mano je opekel.
Kam pa pridemo, če vsakega pocestnika
pustimo, da nadleguje poštenega podjetnika?
Takega, ki si s poštenim delom prigara
svoj košček zemlje in košček neba.
Če greste z mano, ste na poti do raja,
kdor bo odlašal, le stežka dohaja.
Poglejte naokrog. Kaj vidite?
Radost, veselje in med in mleko,
med nami pa iščemo vsakič novo prepreko.
Velike ideje od danes prepovedujem!
Ljudi v svobodi in ljubezni združujem!
Vsak ima priložnost, da se dokoplje do slave,
če le se podviza in zaviha rokave.
Ne delimo se več na one in tiste,
saj vsi smo prišli iz zibelke iste.
Samo uspeh posameznika naj še kaže,
kdo za človeka vrednega se izkaže.
Vsi za enega,
vsak zase!

OPOMBE:

[1] Kuclar Stiković, Oblak, Potočan: adaptacija 
Molierovega Tartuffa, april 2022



Orgon ne more verjeti svojim ušesom. Vrže se Kralju pod noge in začne poljubljati njegova stopala. Elmira 
in Marijana sta šokirani. Orgon steče v shrambo in se vrne s Kraljevo sliko. S stene sname Tartuffovo sliko in 
hitro obesi Kraljevo. Orgon vstane in med objemanjem Kralja začne z monologom »To je človek, ki ...« Med 
Orgonovim monologom Marijana in Elmira pobereta kovčke in gresta. Odideta za vedno. Orgon, zatopljen 
v Kraljevo podobo, njunega odhoda sploh ne opazi. Kralja, kraljčino, kurčino, kraljetinsko kraljetino še naprej 
kuje v zvezde. Na koncu tudi Kralj odide in za seboj vleče Tartuffa. Orgon ostane sam. Zadovoljen. Obsedi pred 
salonsko steno, na kateri visita njegov in Kraljev portret. Obsedi v tišini, ki je nekoliko pretiha za udobje. Orgon 
prične po hiši iskati družino. Zapusti salon. Kraljeva slika pade na tla.

KONEC
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Prva omejitev, ki smo jo študentje dobili glede adap-
tacije že takoj na začetku, je bila, da imamo lahko 
samo štiri igralce, kar je predstavljalo kar velik izziv. 
Čisto spontano in na pol v hecu se je najprej porodi-
la ideja, da bi z režiserjem Borom Ravbarjem naredi-
la Tartuffa brez Tartuffa. Zdela se nama je zanimiva 
ideja, ki pa je potem hitro padla v vodo – tako kot 
tudi prvotna usmeritev glede števila igralcev. Najprej 
sva razmišljala, da bi celotno zgodbo povedala 
skozi štiri like: Elmiro, Damisa, Orgona in Dorino. 
Situacijo s poroko sva rešila tako, da sva Marijanin 
položaj prilagodila Damisu. Med pripravo različnih 
verzij adaptacije pa sva ugotovila, da je Georges 
Forestier, francoski strokovnjak za Molièra, s po-
močjo Isabelle Grellet pred približno desetimi leti z 
uporabo svoje metode t. i. »la génétique théâtrale« 
(gledališke genetike) rekonstruiral, kakšna naj bi 
bila sicer izgubljena prvotna verzija Tartuffa v treh 
dejanjih iz leta 1664. Ugotovila sva, da je bila ta 
verzija napisana brez lika Marijane in Valerja, druga 
večja razlika pa je bila ta, da je Tartuffe posegel v 
Damisovo poroko in jo prekinil. Motivacija za to 
dejanje ni popolnoma jasna, midva z Borom pa sva 
situacijo spremenila tako, da naj bi se bil Damis pri-
siljen poročiti s Tartuffovo hčerko – in na ta način 
bi se Tartuffe 'priženil' v družino.

Če se vrnem nazaj na Tartuffa brez Tartuffa. Za-
čela sva s tem, da bi bil Tartuffe vseprisoten skozi 
pogovore, vendar nikoli zares fizično prisoten. S 
tem sva ga želela abstrahirati, vzbuditi dvom, ali je 
Tartuffe sploh resnična oseba ali pa je le vseprisotna 
ideologija, ki vdira v intimo družine. Predvsem pa 
sva se hotela osredotočiti na Dorino: kdo je in kje 
se skriva njena agenda. Dramsko dogajanje nič ne 
razkrije o njenem osebnem življenju – ima le dolg 
in ostro nabrušen jezik –, a sva zelo hitro ugotovila, 
da Dorina živi za družino. Najina adaptacija, ki je 
bila morda na začetku zelo radikalna, seveda (pri 
mentorjih) ni vzdržala. Z odstranitvijo prizorov, v 
katerih se Tartuffa ni dalo adaptirati drugače kot s 
tem, da jih črtava, sva izgubila srčico teksta. Sva pa 
skozi poglabljanje v tekst in v lik Dorine ugotovila, 
da ni Orgon tisti, ki je najbolj zaslepljen zaradi 
Tartuffa, ampak je to Dorina. Fokus se je ustalil na 
Dorini, Tartuffe pa se je vrnil v najino adaptacijo.

Ob formiranju koncepta adaptacije za prvo verzijo 
se je bilo treba odločiti za prevod. V slovenščini 
obstajajo trije celostni prevodi – Otona Župančiča, 
Aleša Bergerja in Primoža Viteza – in delni prevod 
Vladimirja Levstika. Ker se nama je zdel Župančičev 
prevod umetelen, a hkrati dokaj sodoben, sva izbrala 

ULA TALIJA POLLAK

»Morda bodo le v svetu slepcev stvari takšne,  
kakršne so v resnici«
BESEDILO OB ADAPTACIJI TARTUFFA



njegovega. Umetelnost v jeziku nama je ponujala 
možnost za poigravanje z različnimi nivoji jezika. 
Jezik v salonu naj bi bil popolnoma stiliziran in ume-
telen, medtem ko bi Dorinin govor in jezik prilago-
dili sodobnemu. Dorina in njen prostor bi ostalim 
osebam v drami ponujal nekakšno zatočišče, kjer se 
lahko vsaj deloma osvobodijo svojega videza in uje-
tosti v družbo, torej prostor, kjer se lahko sprostijo, 
saj je Dorina kot služkinja (in ne več Marijanina 
strežnica) edina oseba v hiši in družbi, pred katero se 
jim ni treba pretvarjati. Seveda se ta nuja in odnos do 
osvoboditve pri posameznih likih razlikujeta, neka-
terim likom (predvsem Orgonu in gospe Pernellovi) 
ta 'osvoboditev' celo vzbuja občutke ogroženosti.

Ko sva opustila prvo verzijo, sva ohranila oziroma 
sva se osredotočila na prostor, skozi katerega lahko 
vstopimo v adaptacijo. Dogajanje, ki se načeloma 
odvija v salonu, sva prestavila v Dorinino sobo, ki 
pa ni le njena soba, ampak je hkrati tudi pralnica in 
nekakšno »skladišče« za vse stvari, ki ob prihodu 
Tartuffa in njegovih navidezno puritanskih načel 
nimajo več prostora v salonu (alkohol, cigarete …). 
Dorinina soba predstavlja prostor, kamor drugi 
liki prihajajo po njeno pomoč, in hkrati prostor 
sprostitve, »antisalon«, kjer lahko opustijo vlogo, 

ki jo morajo igrati v salonu. Salon kot videz in an-
tisalon kot stvar sama. Ob tej odločitvi sva morala 
poiskati motivacijo in vsak prihod v Dorinino sobo 
utemeljiti. Še vedno sva ohranila določene prizore 
ali njihove dele, ki se dogajajo zgoraj, v salonu, ven-
dar pa se slišijo v Dorinin prostor. Tako se je odprla 
možnost za poigravanje z nekakšim »zvočnim 
voajerizmom« oziroma s prisluškovanjem, kar je 
ponudilo zanimivo možnost za uprizoritev.

Diana Koloini v svoji študiji žensk pri Molièru 
izpostavi, da je Tartuffe zrcalna slika, model 
države, v katerem oče – Orgon zastopa kralja. 
Koloini pravi: »Oče kot vir patologije kaže na to, 
da je patriarhalni red pri Molièru že sam po sebi 
patološki.« Izpostavlja tudi, da bo ženska tista, ki 
bo zaustavila Orgonovo obsedenost, in da imajo 
ženske v Orgonovi hiši poleg telesa tudi intelekt in 
duha. Pomembno vprašanje, ki ga je treba razrešiti 
in raziskati, je Orgonova zaslepljenost. Dolar v svoji 
knjigi Uprizarjanje konceptov govori o tem, da se 
lahko zaslepljenosti rešiš samo, če dobro pogledaš 
in uporabiš zdrav razum. Kje je Orgonov razum? 
Ali danes živimo v obdobju razuma? Vsekakor ne, 
ampak se morda tukaj postavi vprašanje, ali kdaj 
sploh smo in ali je to sploh mogoče. Morda ne gre 
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toliko za samo slepoto kot za nezmožnost soočiti se 
z resnico oziroma za željo po slepoti. Dolar pravi, da 
so naše strasti vir zaslepljenosti. Katere so Orgonove 
strasti, ki ga ženejo v zaslepljenost? Težko je nositi 
odgovornost, če se posameznik zanaša na Tartuffa, 
kralja, vero – s tem se odgovornosti in odločanja 
vsaj navidezno znebi. Prelaganje odgovornosti na 
druge je privilegij, ki Orgona in njegovo družino na 
koncu veliko stane. Tartuffe, kralj, vera omogočajo 
posamezniku, da mu ni treba razmišljati. Ko smo 
ravno pri kralju, konec oziroma rex ex machina 
predstavlja oziroma ponuja zanimiv problem, ki 
omogoča morda največ avtorstva pri adaptaciji. Kdo 
je danes kralj in ali bi kralj sploh prišel?

Zanimiv problem predstavlja tudi Kleant, ki je 
Molièrov rezoner. Molièrov problem, ki ga je imel 
s Tartuffom v svojem času, odmeva v Kleantovih 
verzih. Mnogi njegovi verzi so velikokrat skorajda 
»telefonirani« s sporočilom z namenom, da publi-
ka ne bi narobe razumela njegovega dela. Ne gre za 
kritiko vere in vernikov, ampak za kritiko hipokri-
zije, za kritiko ljudi, ki se pretvarjajo, da so verni, 
a se po njihovih dejanjih vidi, da so to le prazne 
besede. Večino teh verzov sva sčrtala, preostale pa 
porazdelila med Elmiro in Dorino.

Dorina s svojim odnosom do družine predstavlja 
enega izmed mnogih primerov razmerja med 
gospodarjem in hlapcem oziroma služabnikom. 
Kot pravi Dolar, je služabnik tisti, ki je v službi 
pridobil veščine, iznajdljivost, znanje in izkušnje, 
medtem ko se je gospodar lenobno predajal svojim 
užitkom. In gospodar je tisti, ki ne bo opazil, kdaj 
utegne izgubiti stik z realnostjo, ki ga bo pustila 
ob strani in nazadnje zavrgla. Služabnik je torej 
glas razuma, ki je sicer do neke mere omejen, 
gospodar pa je glas »strasti«. Orgon vsekakor 
ne živi v realnosti, ampak v blodnji, iluziji, ki jo 
ustvarja Tartuffe ali pa si jo ustvarja sam okoli 
Tartuffa. Orgon je zanimiv tudi z vidika morale, ki 
je seveda relativna stvar, na katero močno vplivata 
okolje in družbenopolitično dogajanje. Moralo je 
v Molièrovem času narekovala Cerkev, ki je bila 
z oblastjo nedvomno močno povezana. Orgon 
misli, da so njegova dejanja moralna in sveta, ker 
mu jih narekuje Tartuffe, pravzaprav pa so v merilu 
moralnosti, ki jo vzpostavljata Cerkev in vera, po 
večini nemoralna – razdedinjenje sina, prekinitev 
obljube Valerju, prisila Marijane, oziroma Damisa 
v našem primeru, v poroko … Pomembno se nama 
je zdelo vzpostaviti, da Orgon ni neumen oziroma 
omejen – gre za zaslepljenost, ki se ji verjetno ne 



more izogniti nihče. Morda gre celo za zasleplje-
nost, ki se je nekje globoko v sebi zaveda. Dorina 
pa ne skrbi za realizacijo njegovih »zaslepljenih« 
želja, ampak sama presoja, kaj je dobro za družino. 
Če že ne more preusmeriti Orgonove pozornosti 
ali mu odpreti oči, z usmerjenjem dialoga vsaj iz-
postavi njegovo zaslepljenost. Diana Koloini pravi, 
da Dorina deluje kot režiserka, ki oblikuje prizor 
tako, da ponazori Orgonovo obsedenost. Dorina 
Elmiri pomaga z režiranjem situacij, pravzaprav 
jo vodi v zapeljevanje Tartuffa. S sodelovanjem 
dveh žensk različnega socialnega položaja Orgon 
vendarle sprevidi, kakšen je v resnici Tartuffe. 
Vprašanje, ki se tukaj odpira, je vprašanje motivacij 
za Dorinina dejanja. Kakšno je njeno življenje? 
Popolnoma je podrejena skrbi za družino – ampak 
zakaj? Zato ker jih ima rada? Ker brani v primer-
javi z ostalo služinčadjo svoj privilegirani položaj? 
Ali pa so tudi to vse le njene strasti, ki jo slepijo?

Elmira in Dorina, še posebej v najini adaptaciji, 
v kateri sta prevzeli Kleantove replike, nasto-
pata kot znanilki prihajajočega sveta, čeprav 
v njem vsekakor ne bi radi ali pa mogli živeti. 
Elmira na prvi pogled deluje popolna, idealna, 
vendar ne njena inteligentnost, kaj šele lepota 

ne odtehtata njene »slabosti«, in to je, da se je 
rodila kot ženska. Tukaj se ponuja eden izmed 
razlogov, zakaj Orgon potrebuje Tartuffa: tako 
Dorina kot Elmira popolnoma nadvladujeta 
Orgona v smislu retorike in inteligentnosti. 
Orgon nima družine pod nadzorom, kot bi jo 
v strogo patriarhalnem ustroju družbe, v kateri 
živi, moral imeti. Tukaj se razpira tema toksične 
maskulilnosti. Orgon kot patriarh bi moral biti 
varuh reda, trden steber družine, pater familias. 
Ker pa tega ne more vzpostaviti in čuti pritisk 
okolice, da bi moral, se zateče k Tartuffu, ki mu  
morda lahko pomaga utrditi pozicijo s pomočjo 
tiranije. Diana Koloini opozarja še na eno stvar, 
in to je, da patriarhalni red ogroža sam patri-
arh, varuh reda je vir nereda oziroma njegova 
nezmožnost vzpostavljanja reda.

Morda bi zaključila z ugotovitvijo Rolanda Barthe-
sa in Wheeler Hawley, ki poudarjata, da služabnica 
ali služabnik – v našem primeru Dorina – »hoče 
imeti svobodo, da je služabnik, nikakor pa ne, da 
bi imela svobodo, da bi bila svobodna«. Kot pravi 
Hawley: »Dorina bi v svetu svobode, enakosti in 
bratstva umrla od želje, da bi živela v tiraniji, kjer 
se je lahko posluževala svobode govora.«
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NIKA KORENJAK

To ni manifest, to je le portret družbe  
z naslovom Pot je moj dom

Človek se boji svoje lastne moči. Človek se predaja 
ubranosti naključja in usodi. Človek hrepeni. Človeka 
razžira rak družbe. Človek je požrl samega sebe.

1. DEJANJE
Entropija je postopna degradacija sistema v kaosu. 
Kaos je nenadzorovana atmosfera, v katerega posa-
meznik vstopa odgovorno. Odgovorno do te mere, 
da se je pripravljen prepustiti in predati nenadzo-
rovanim silnicam materije in antimaterije in svojo 
eksistenco predati višjemu smislu. Logiki in volji 
vesolja. Človek je pripravljen sprejeti minljivost 
in ničevost trenutka, ki mu pravimo nekogaršnje 
življenje. Bodisi dionizično bodisi apolinično. 
Ničevost. Brez melanholije, anksioznosti ali mraka. 
To je le preprosto zavedanje, da človek ni center 
vesolja. Da je sposoben pogledati v sferično zrcalo 
takrat, ko se svetlobni žarek od njega odbije in mu 
znova in znova postavlja svet na glavo. Človek se v 
trenutku zave, da je njegova edina in ultimativna 
resničnost samo ena izmed možnih interpretacij 
njegovega bivanja.

Kaj se vendar zgodi, ko družba izgubi etiko in este-
tiko bivanja? Postane gluha in slepa za mladostniške 
razvijajoče se kreativne ume in jih sistematično 
degradira. Potisne jih na margino v razpadajočo 
vlažnost za mračne zidove, ki zunanjim pogledom 
predstavljajo strah in sram. Toda tudi v vlažni 
temačnosti vsakodnevice veliki umi svoje poglede 
usmerjajo naprej. Na ladjo, ki je priplula iz para-
diža, na kateri stoji lepa Vida. Glavo nespretno drži 
postrani, ker ji pod težo ovenelih cvetlic popuščajo 
mišice na vratu. Čaka. Ugleda vlažne zidove in 
beležnice, polne solza, besedi in spominov.

»DIONIZ prihiti truden in zasopel in 
poklekne pred njo: Dolga je bila pot, vso noč, 
ves dan, o Vida … Zakaj si šla od nas, brez 
slovesa od nas vdanih? … Angel božji mi je 
kazal pot; našel sem te in nikoli več te ne 
izpustim, nikoli več! …«
(Cankar, 1912: 19)

Le kako bi jo lahko še kdaj izpustili, ko pa je Vida 
njihova bolezen in njihova umetnost, bolečina in 
umetnina. Je tisto, kar bodo pustili za sabo, ko bo 
njihova zemeljska pot končana in telesa trohneče 
počivala pod zemljo. Trenutki, ki jih bodo preživeli 
s svojo umetnostjo, četudi le nekaj dni in ur, bodo z 
zlatom prekriti. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Vida 
se sveti, Vida smrdi, Vida je. Del ekipe, eden izmed 
velikih umov, in ne le prazno platno. Vida pooseblja 
tisto, kar ostali člani odreda odpisanih ustvarijo. Je 
prapočelo umetnika in umetnice. Omnipotenten 
bog s človeškimi napakami, ki svojih vernikov ne 
napaja z usmiljenjem in pokoro, temveč jih uči 
in spodbuja h konstantnemu preseganju lastnega 
sebstva, ki prepoznava in zasleduje voljo in moč, v 
kateri je treba najti in prepoznati.

2. DEJANJE
Kaj se zgodi, ko nekdo Vido prepozna le kot 
žensko? Kako jo lahko ljubi in poveličuje, če nima 
duše umetnika? Ima dušo kapitalista, ki svoje 
življenje vodi od točke A do točke B po prašnem 
kolovozu. Špediterja, odgovornega za odpravo in 
dostavo. Ljubi jo, ker je skozi razpoko med točko A 
in točko B, nekje skoraj na polovici poti, zagledal 
kozmos. 0,00001 procentov kozmosa. Razpoka ga 
je posrkala vase, Vida ga je vlekla s kolovoza, mu 



počistila prah z ramen in ga objela. Vrnitve skorajda 
ni. Dokler bo Vida grela blejsko posteljo, ga ne bo 
nazaj. Zapustil je kolovozne prijatelje in ljubezen, 
zapustil je vaško svatbo in napitnice, zapustil je svo-
je življenje. V objemu hrepenenja neveselo boleha.

3. DEJANJE
Pot je moj dom, pravi Vida. Zgodilo se bo. Umet-
niki bodo izgubili svojo umetnost, kapitalist bo 
izgubil svojo ljubezen, vsi bodo izgubili ideal in 
smisel bivanja, smisel bivanja tudi po smrti. Posmrt-
no življenje bo le še črna luknja, hudičev golaž ali 
pa le levitiranje v medprostoru brezdušnih lic. Toda 
Vida se vrne. Vrne se njen mit in njena ženskost. 
Vida se vrne v paradiž; tokratni paradiž ni nekje na 
španskem dvoru, je dionizično slavje med vlažnimi 
zidovi. Raj je med umirajočimi telesi, ki so zapustila 
toliko intelektualne lastnine, da bodo prihajajoči 
rodovi zajezdili njihov val in se izstrelili v neznane 
dimenzije. To je Vidin raj. Združitev. Nadtelesne-
ga. Nadumskega. Nadčloveškega. Naddružbenega. 
Nadkonvencionalnega.

Nad nad nad nad.

Manifestalno. Empatično. Za skupnost.
Kdor pa želi in misli, da mora, ali pa je lahko 
del te skupnosti, naj gleda. Z odprtimi očmi.
Na vse strani.
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EVELIN BIZJAK

Brechtova Sveta Ivana Klavniška in Cankarjeva  
Lepa Vida: iz revolucionarne borbenosti v njeno preseganje 

Podobno kakor Brechtova angažirana, družbe-
nokritična dramatika tudi glavnina Cankarjevega 
dramskega opusa gradi podobo sveta, ki izpostavlja 
socialne in politične spopade, razkraja razdiralne 
ideološke predpostavke, se zavzema za spremembo 
razredne strukture in v besedila uvaja narodotvor-
ne ideje. Z Lepo Vido (1912), s svojim poslednjim 
dramskim besedilom, pa se je Cankar odmaknil 
od takšnih vsebinskih potez in prestopil v polje 
lirizma, simbolizma, v stanje trpnega, večno hre-
penenjskega. Takšen spopad z abstraktnimi, širše 
eksistencialnimi idejami pa nosi v sebi tudi izstop 
iz klasične dramske forme, ki se v besedilu udejanja 
prek različnih formalnih inovacij: besedilo ni več 
soočenje nasprotujočih si pogledov, temveč »vrsta 
monologov, skupna recitacija« (Kermauner 289). 
Dramske osebe niso karakterji, ne sledijo nikakrš-
nemu materializiranemu cilju, govorijo besede in 
stavke, kakor pravi Poniž, prežete s čudnim, nedore-
čenim hrepenenjem, ki niti s koncem, s Poljančevo 
smrtjo, ne dobi nikakršnega pomiritvenega, naro-
dotvornega odgovora (82). Kakšne stične točke, po-
leg nearistoteljanske dramske strukture, lahko torej 
najdemo med Lepo Vido in Brechtovo Sveto Ivano 
Klavniško (1931), ki nasprotno od Lepe Vide, izlo-
čene iz območja razrednih spopadov in neposredne 
družbene kritike, s sliko ameriške mesne industrije 
zareže v kruto realnost ekonomskega in političnega 
delovanja ter razkrije uničujoče moderne kapita-

listične produkcijske odnose? Ali morda besedili, 
ki stojita vsako na svojem bregu 1. svetovne vojne, 
odražata čisto drugačno občutenje sveta?

Če se besedil lotimo s perspektive izvorne motivike 
naslovnih junakinj, ugotovimo, da gre v obeh 
primerih za arhetipska lika, izvzeta iz mitološke, 
večkrat literarno obdelane in metaforično izpeljane 
snovi. V primeru Lepe Vide je izhodišče ljudsko 
in razpira večpomenski motivni bazen, ki se prek 
izkušenj revščine, zdomstva, domotožja in obljube 
boljšega življenja preliva v to, kar se je skozi številne 
literarne obdelave vse od Prešernove pesmi Od Lepe 
Vide (1832), ohranilo kot njeno temeljno literarno 
bistvo: hrepenenje. Pa vendar ima, kakor ugotavlja 
Jože Pogačnik, Cankar med »obdelavami lepo-
vidskega motiva popolnoma izvirno in samoniklo 
mesto« (117), ki se, po Ponižu, »le z drobnimi 
detajli navezuje na motivni sklop in rešitve ki jih 
je ponujala narodna pesem« (Poniž 21). Namesto 
tega hrepenenju doda metafizično razsežnost in mit 
transformira v »krizo subjekta, potopljenega v kaos 
modernega sveta« (prav tam).

Tudi Brecht se s Sveto Ivano Klavniško navezuje na 
mitološko osebo, na Ivano Orleansko, ki je bila sicer 
resnična zgodovinska oseba, nepismena kmečka 
deklica, mistikinja, ki si je pri rosnih sedemnajstih 
letih zadala nalogo osvoboditi Francijo izpod 



angleške okupacije. Po številnih osupljivih vojaških 
uspehih, v katerih je ponovno zavzela velike dele 
Francije, je bila ujeta, obsojena in leta 1431 pod 
pretvezo krivoverstva, a v resnici zaradi političnega 
zločina upora proti angleški okupaciji, zažgana na 
grmadi (Peters 355). Cerkev jo je okronala za mu-
čenico, mitološki položaj pa je dobila s svojimi lite-
rarnimi, najpogosteje dramskimi obdelavami. Kot 
še navaja Peters, je vse od Shakespearovega Henrika 
V. in Schillerjeve Device Orleanske prevladovala kot 
podoba revolucionarke, ikona odpora pa tudi impe-
rialističnega ekspanzionizma. Po 1. svetovni vojni je 
postala simbol boja proti tiraniji, antiteza naciona-
lističnega duha, zavetnica tistih, ki v duhu novega 
mednarodnega svetovnega reda presegajo ozke 
nacionalne interese (Peters 357–356). Vlogo idea-
listične Ivane Orleanske je Brecht deloma prevzel iz 
dramskih besedil Georgea Bernarda Shawa Major 
Barbara in Sveta Ivana (Dukore 136), deloma pa 
tudi iz Goethejeve Ifigenije na Tavridi in Schillerje-
ve Device Orleanske (Speirs 79). V besedilu, ki prek 
procesa produkcije severnoameriške mesnoprede-
lovalne industrije prikazuje finančne mahinacije, 
ustvarjanje umetnega pomanjkanja, dvigovanje cen 
ter generacijo velikega števila odpuščenih delavcev, 
je njene mnogotere pojavne oblike spojil v figuro, 
ki v besedilu opravlja številne dramaturške funkcije. 
Ivana Klavniška je predstavnica Cerkve, ki zavzame 
posredniško vlogo med kapitalističnim orjakom 

Maulerjem in brezposelnimi. Kot članica dobrodel-
ne verske sekte črnih slamnikov obubožanim deli 
hrano, a se sprva pritožuje nad njihovim poman-
jkanjem skrbi za duhovne vrednote, z izgonom 
iz organizacije in osebno izkušnjo pomanjkanja 
pa opusti vzvišen odnos do osredotočenosti na 
materialne dobrine, ki zagotavljajo preživetje. Z 
njeno pomočjo Brecht ne uvaja kritike krščanstva, 
temveč problematizira situacijo, v kateri je prevla-
dujoči družbeni sistem, ki prevzema nadzor nad 
zaposlovanjem in preživetjem velikih množic ljudi, 
hkrati tudi generator njihovih nevzdržnih stisk. 
Zato ne preseneča, če delavski razred začne dvomiti 
v intelektualne sisteme, ki oblikujejo moralne in 
verske vidike njihovih življenj.

Sprememba Ivanine ideološke drže izhaja iz 
spoznanja, da pomoč dobrodelnih organizacij bolj 
koristi izkoriščevalcem kot izkoriščanim, saj ohranja 
minimalno znosnost brezposelnosti, tako pa deluje 
kot podpora institucionalnemu nasilju. Ivana spo-
zna, da je edina prava rešitev osvoboditev, ki lahko 
pride le v obliki revolucionarnega upora, zrušenja 
sistema endemičnega nasilja. V tej razsežnosti 
besedila, ki odgovornost za vzpostavljanje druž-
benih sprememb odvzame iz rok odrešeniške višje 
sile in jo preloži v naročje ljudstva, lahko skupaj z 
Milohnićem prepoznamo njegovo osnovno poanto 
(129), ki je porojena iz nekega čisto drugega čutenja 
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in dojemanja sveta kot Cankarjevo poslednje dram-
sko besedilo. Sveta Ivana Klavniška je primer zrelej-
še obdelave tematskih osišč, ki jih je Brecht razvijal 
že v svojih zgodnejših dramskih poskusih, vendar je 
šele s študijo Marxove kritike politične ekonomije 
uspel sestopiti z nihilistične kritike meščanstva in 
razviti globlji pogled na obravnavano problematiko 
(Milohnić 119). Nasprotno pa izhaja Lepa Vida iz 
časa, ko so se avtorja polaščali melanholija in dvomi 
v smisel lastnega ustvarjanja (Hribar 6). Z Lepo 
Vido je Cankar prelomil s svojo dotedanjo ustvar-
jalno pozicijo in izstopil iz zavzemanja za boljše, so-
cialno uspešnejše življenje. Takšna vsebinska izpel-
java pa ni povsem ločena od Brechtove, saj z njim 
deli problematizacijo nekaterih idejnih izhodišč. V 
Lepi Vidi namreč najdemo misli, ki bi jih lahko brez 
težav izrekla tudi Ivana Klavniška: »Mrva: Kaj je 
resnica? Resnica so te črne, vlažne stene, resnica je 
ta ječa, ki nam ni uklenila samo telesa, temveč tudi 
srce in misel, resnica je naša čista živinska lakot po 
kosu belega kruha in po žarku belega sonca … in res-
nica je naš strah pred smrtjo in strahopetnost pred 
samomorom …« (Cankar 8). Prav tako kot Brecht 
v Sveti Ivani Klavniški tudi Cankar v Lepi Vidi 
vzpostavlja pomen osvoboditve, vendar se ta pri 
njem ni več zmožna udejanjiti. Uvede razpoko med 
abstraktnim prostorom formiranja idej in snovnim 
prostorom njihove realizacije. Ta dva prostora 
nista več združljiva in ne vodita v svobodo, temveč 

le v njeno premišljevanje. Ali, kakor pravi Poniž: 
»Svetovi junakov v Lepi Vidi ne prerastejo okvirov 
mentalnih abstrakcij, temveč vztrajajo v introver-
tirani trpnosti, ki se ne udejanjajo kot konkretne 
zgodovinske akcije« (55).

Oba lika zavzemata središče, besedilno stičišče, 
vendar lahko kot etično točko razumemo le Ivano 
Klavniško, saj s prehodom iz verske trpnosti v pros-
tor aktivne ljudske akcije predstavlja nosilno aktivis-
tično idejo besedila. Lepa Vida obstaja onstran 
zemeljskega, onstran borbenega in aktivističnega, 
je le prostor projekcije drugih, privid in prevara, 
v svetu, ki nima več interesa boriti se za zemeljske 
ideje, in vidi rešitev zgolj onstran življenja, v smrti. 
Kermauner v Cankarjevi Lepi Vidi vseeno najde 
ideološko razsežnost: v prehodu v notranjost 
človekove duhovne sfere prepozna nujnost negacije 
materije, poziv k izgonu lastnine in lastništva ter 
prestop k težnji po preseganju, transcedentiranju sa-
mega sebe (291). Vendar pa prav stanje hrepenenja, 
ki je paradoksalno v tem, da se s svojo izpolnitvijo 
izniči in tako predpostavlja stanje nikoli udejanje-
nega, neuresničljivega, večno zasledujočega, v sebi 
nosi nekakšno melanholično občutje nezmožnosti 
svojega udejanjenja: gre torej za tragično vizijo 
sveta, človek lahko ves čas išče nekaj boljšega, 
vendar ima vsa njegova svetovnonazorska, borbena 
drža Sizifovo kvaliteto. Stanje hrepenenja je otožno, 



tesnobno, fantazmatsko, ne prelije se v nikakršno 
produktivno akcijo, zato predpostavlja trpljenje, a 
je kljub vsemu edina vredna eksistencialna drža. Saj, 
kakor pravi Lepa Vida: »paradiž ni moj dom, pot 
je moj dom« (Cankar 20), in »če bi hrepenenja 
ne bilo v mojem srcu, bi umrlo to srce, v paradižu 

samem bi umrlo« (Cankar 23). Na tak način se 
Cankar z Lepo Vido poda na pot prevpraševanja 
vloge umetnosti in njene zmožnosti spreminjanja 
sveta, na pot refleksije svojega dosedanjega ustvar-
janja. Etiko zamenja nova mitologija, metafizika, ki 
se lahko realizira le po smrti.
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POKLON TRIADNEMU BALETU OB NJEGOVI STOLETNICI

Triadni balet (Das Triadische Ballet), 
reinterpretacija, 2022
 

S študenti različnih študijskih programov in smeri – Dramske igre, Gledališke režije, Dramaturgije in 
scenskih umetnosti ter Kostumografije – smo stoletnico Triadnega baleta obeležili s sliko, za katero smo na 
tridnevni delavnici zasnovali in izdelali kostume iz nenavadnih likovnih in gradbenih materialov ter v njih 
tudi zaplesali. Triadni balet – premierno uprizorjen 30. 9. 1922 v Stuttgartu – je najbolj znano Schlemmerje-
vo delo. Gre za avantgardni balet, ki je opozicija tradicionalnemu baletu in uteleša napredne ideje Bauhausa. 
Leta 2019 nam je korona prekrižala načrte, zato smo sliko realizirali dve leti kasneje.

»Triadni balet je zabava forme in barve.« Oskar Schlemmer

Konceptualna zasnova in mentorstvo
PROF. JANJA KORUN in DOC. MAG. TINA KOLENIK



Prva vrsta spodaj, od leve proti desni
Abstraktni plesalec – JURE RAJŠP

Plesalka s konveksnim dekoltejem – DIANA KOLENC
Figura z žogami na rokah – MAKS DAKSKOBLER

Spirala – JULITA KROPEC
Potapljač – NEJC JEZERNIK

Druga vrsta, od leve proti desni
Plesalka z zlato žogo – HELENA ŠUKLJAN 

Turški plesalec – MAK TEPŠIĆ
Plesalka v belem – ŽIGA HREN 

Plesalka z zlato žogo – MANCA LIPOGLAVŠEK

Tretja vrsta, od leve proti desni
Plesalec z diskom – ALJOŠA ŽIVADINOV ZUPANČIČ

Žičnat kostum – CLAUDI SOVRÈ 
Plesalka z diskom – NIKA KORENJAK

Fotografija, oblikovanje svetlobe in kolažiranje 
CLAUDI SOVRÈ

Strokovna pomoč pri izdelavi kostumov in maske 
ROSANA KNAVS 

IRIS KOVAČIČ 
MARUŠA MALI

Mentorici 
PROF. JANJA KORUN 

DOC. MAG. TINA KOLENIK

Tehnika 
DIGITALNI PRINT NA PLATNO

 
Dimenzije

219 CM X 137 CM 

Kraj in leto nastanka
AGRFT, AŠKERČEVA 5, ŠTUDIJSKI ODER 5, 2021

AGRFT signatura 
9

Umetnina v vrednosti 49.000.000,00 evrov je v lasti  
Muzeja za sodobno gledališko in filmsko prakso na AGRFT.
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Moderno gledališče in njegove uprizoritvene 
tehnike so se razvijale v obdobju, ko so se v likovni 
umetnosti dogajale še radikalnejše spremembe. 
Pravzaprav bi lahko rekli, da so številne inovacije 
na področju uprizarjanja nastale predvsem zaradi 
inovacij v slikarstvu. Npr. na delo Edwarda Gordo-
na Craiga, pomembnega reformatorja takratnega 
gledališča, so močno vplivala dela Williama Blaka in 
prerafaelitov. V simbolističnih gledališčih v Parizu 
so ustvarjali številni inovativni slikarji tistega časa, 
kot so Maurice Denis, Édouard Vuillard, Pierre Bon-
nard, Paul Sérusier in Henri de Toulouse-Lautrec.

Vzporedno z razvojem umetnosti so človekovo 
dojemanje sveta korenito spreminjale tehnološke 
inovacije. S pojavom fotografije in pozneje filma so 
se pojavili novi načini gledanja ter novo dojemanje 
gibanja in časa, razvili so se tudi novi načini potovan-
ja, ki so Evropo pripeljali v stik s številnimi različnimi 
kulturami in njihovimi estetskimi tradicijami. Razvoj 
psihologije pa je v prvih desetletjih 20. stoletja pripel-
jal do večjega razumevanja sporočilne moči obliko-
vanja in s tem do načel sodobnega oglaševanja.

Vsi ti dogodki so močno vplivali in pustili nekaj vid-
nejših posledic tudi na razvoj tedanjega gledališča. 
Prva je bila novo pojmovanje scenografije simbolis-
tov, Adolpha Appie, Craiga in drugih. Slikarstvo ni 
več upodabljalo naravnih okolij ali določenih krajev, 

temveč je postalo bolj sugestivno z namenom, da bi 
izzvalo domišljijo in čustva. Tem eksperimentom v 
slikarstvu, ki so poudarjali čutne, afektivne lastnosti 
umetnosti pred njenimi posnemovalnimi funkcija-
mi, je sledilo, da so umetniki v gledališču raziskovali 
afektivni potencial scenografije.

Ruski umetnik Vasilij Kandinski, ki je zaslužen za prvo 
povsem abstraktno sliko, je na poti do popolne abstrak-
cije ustvaril več gledaliških predstav. Te uprizoritve so 
uporabljale zvok, svetlobo, premikajoče se strukture 
in človeško delovanje, ki pa je bilo zgolj funkcionalno 
in ni imelo pripovednega ali interaktivnega pomena. 
Kandinski je revidiral Wagnerjev koncept celostnega 
umetniškega dela, trdil je, da gre v gledališču za konglo-
merat, v katerem se ne glede na teoretično stališče 
posamezni elementi izmenjujejo v prevladi. Appia je 
kritiziral Wagnerja, ker se je držal konvencionalnih re-
prezentacijskih scenografij, Craig pa je kritiziral Appio 
in njegovo prevzetost nad glasbo in plesom.

Kandinski je domneval, da bodo gledališče prihod-
nosti sestavljali trije elementi: glasbeni gib, barvni 
gib in plesni gib – torej zvok, barva in gibljive 
oblike. Vsi ti elementi naj bi imeli enako vrednost. 
V daljšem eseju O duhovnem v umetnosti (1914) je 
Kandinski z zapletenimi izrazi pojasnil, kako bi bilo 
mogoče zgraditi to novo gledališče, ki temelji na 
duhovnosti, in ne na materialnosti.

ANA MELJO

Rojstvo Triadnega baleta 
v času razvoja modernega gledališča
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Nekatere vidike teorij Kandinskega je bilo mogoče 
preizkusiti tudi v praksi. Bauhaus, nemška šola za 
oblikovanje, ki jo je leta 1919 v Weimarju ustanovil 
Walter Gropius in v kateri je Kandinski pouče-
val, Oskar Schlemmer pa je bil vodja gledališkega 
oddelka, je izvedla vrsto poskusov gibanja igralcev 
v prostoru. Schlemmer in njegovi sodelavci so 
zasnovali kompleksne kostume, ki so igralce in 
plesalce spremenili v »gibljivo arhitekturo«. Z ob-
ravnavo odra kot črne škatle so raziskovalci ustvarili 
laboratorij, v katerem so preučevali zaznavanje 
najrazličnejših človekovih gibov. Craigov koncept 
Übermarionette je postal predmet vrste eksperi-
mentov o geometriji človeške figure, možnih mejah 
artikulacije okončin, razširitvi gibov v tridimenzio-
nalni prostor, omejitvah, ki jih človeškemu gibanju 
nalaga sila gravitacije, in načinih, kako plesalčevi 
gibi delujejo proti gravitaciji in kako z njo sodelu-
jejo. Pod naslovom Triadni balet je bilo zasnovanih 
in izvedenih več plesov. To delo je bilo fantazija, v 
kateri so se plesalci v kostumih spremenili v »me-
tafizično anatomijo«. Balet je dosegel demateria-
lizacijo odra, saj se je zdelo, da se kontrastne oblike 
v kontrastnih barvah premikajo po različnih poteh 
v tridimenzionalnem prostoru. Plesalci so se igrali 
tudi z ritmičnim gibanjem, mehanskim gledališčem, 
svetlobnim gledališčem in projekcijo. Gledališka 
skupina v Bauhausu tako ni predpisala nobenih 
načrtov, v katero smer naj bi se gledališče razvijalo, 

temveč je odprla različne možnosti, ki so jih nato 
ponudili drugim umetnikom, da bi jim sledili.

KOSTUM – GLASBA – KOREOGRAFIJA

Triadni balet je najbolj znano delo Oskarja Schlem-
merja, ki je bil rojen 4. septembra 1888 v Stuttgartu. 
Ustvarjal je predvsem kot slikar, kipar, koreograf 
in oblikovalec, najbolj znan pa je po abstraktnih, a 
natančnih slikah človeških figur in avantgardnih balet-
nih predstavah. Schlemmer je balet poimenoval »Tria-
dini«, kot oznako oz. napoved za tri dejanja, tri barve  
(vsako dejanje je imelo drugačno barvo in razpolo-
ženje: prvi trije prizori naj bi na limonsko rumenem 
ozadju ustvarili veselo, burleskno razpoloženje, srednja 
dva prizora na rožnatem odru naj bi bila praznična in 
slovesna, zadnji trije prizori na črnem ozadju pa naj bi 
bili mistični in fantastični) in tri plesalce (na odru se 
naenkrat pojavita največ dva moška in ena ženska).

Triadni balet je začel nastajati že leta 1912 v Stut-
tgartu v sodelovanju med plesno skupino Alberta 
Burgerja in njegove žene Else Hötzel ter Oskarjem 
Schlemmerjem, ki je najprej na podlagi študije 
geometrijskih oblik valja, krogle, stožca in spirale 
zasnoval slikovite kostume. K vizualno dovršenim 
kostumom je bila nato izbrana primerna glasba in 
šele nato je prišlo do snovanja koreografije – tak vrst-
ni red ustvarjanja še danes velja za revolucionarno 



izjemnega. Deli baleta so bili prvič uprizorjeni leta 
1915. Burger je za glasbo prosil Arnolda Schönber-
ga, saj se mu je njegova glasba zdela edina primerna, 
a žal sodelovanje ni bilo uspešno, zato sta Schlemmer 
in Burger uporabila glasbo Enrica Bossija. Premiera 
je bila 30. septembra 1922 v stuttgartskem gledališču 
Landestheater, glasbo zanjo pa je napisal Paul Hin-
demith. Leta 1923 so Triadni balet uprizorili tudi na 
tednu Bauhausa v Narodnem gledališču v Weimarju 
in na letni razstavi nemške obrti v Dresdnu.

Oskar Schlemmer je po navdihu Schönbergove 
poetične »glasbene melodrame« Pierrot lunaire ter 
svojih opazovanj in izkušenj med prvo svetovno voj-
no začel pojmovati človeško telo kot nov umetniški 
medij. Balet in pantomima sta bila po njegovem 
mnenju osvobojena zgodovinske prtljage gledališča 
in opere, zato je lahko predstavil svoje ideje o koreo-
grafski geometriji in človeku kot plesalcu, ki se giblje 
v prostoru in ga preoblikuje kostum.

Schlemmer je zapisal, da je za preobrazbo 
človeškega telesa, za njegovo metamorfozo, 
nujno potreben kostum oziroma preobleka, saj 
kostum in maska poudarjata identiteto telesa ali 
jo spreminjata, izražata njegovo naravo ali jo na-
merno zavajata ter poudarjata njegovo skladnost 
z organskimi ali mehanskimi zakoni ali pa to 
skladnost razveljavljata.

Gibanje lutk in marionet se je Schlemmerju zdelo 
estetsko boljše od gibanja ljudi, saj je poudarjal, 
da je medij vsake umetnosti umeten. Ta umetel-
nost se lahko izraža s stiliziranimi gibi in abstrak-
cijo človeškega telesa. Razmišljanje o človeški 
obliki ga je pripeljalo do zelo pomembnega 
oblikovanja kostumov, s čimer je ustvaril tako 
imenovano »figuro«. Sledila je glasba in končno 
so bili določeni plesni gibi, ki po svoji gracioznos-
ti, teatraličnih gestah, drobencljanju in vrtenju 
spominjajo na baletne koreografije.
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2. sto2. stopnja

DRAMSKA IGRA

SMER DRAMSKA IGRA  

Magne van den Berg: Dolgoročne posledice kratke izjave (Luka Bokšan)   50
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PRODUKCIJA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA DRAMSKA IGRA, SMER DRAMSKA IGRA

Premiera: jeseni 2022 v Prostoru za umetnost NÓT na lokaciji ODER 
(vhod s Študentovske ulice – zadnja hiša na desni na poti na Grad)

MAGNE VAN DEN BERG

Dolgoročne posledice kratke izjave
 

Foto: PETER GIODANI



Režija
LUKA BOKŠAN

Dramaturgija
NIK ŽNIDARŠIČ

Igra
MATEVŽ SLUGA
MINA ŠVAJGER
FILIP ŠTEPEC
LUKA BOKŠAN

Prevod
TANJA MLAKER

Scenografija in kostumografija
LUKA BOKŠAN

Oblikovanje svetlobe
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JANEZ GROŠELJ
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Mentor
PROF. BORIS OSTAN

Producentka
MIJA ŠPILER

Produkcija
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UNIVERZE V LJUBLJANI
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LUKA BOKŠAN

O samoti in tišini

SJON: Kaj pa greš pravzaprav iskat? 
JON: Samoto in tišino. 
SJON: Misliš, da te bo to osrečilo? 
JON: Ne vem, vendar se mi zdi prijetno.
SJON: Samota ni prijetna, Jon. Tej se moraš 
za vsako ceno izognit.

Živimo v času brez tišine. Tišina v svetu, ki nas 
obdaja, je postala skorajda nepredstavljiva, v nas 
samih pa tudi nezaželena. S tišino namreč pride 
tudi samota, ta pa ni prijetna, kot pravi Sjon. Tej se 
je treba za vsako ceno izogniti. V tišini in samoti še 
posebej jasno zazveni resnica. Na srečo nam lastne 
misli ves čas odnašajo valovi novih in novih infor-
macij, ki neutrudno spirajo obale naše zavesti, nanje 
pa odlagajo vse tisto, česar sploh nismo vedeli, da ne 
potrebujemo. Vsi smo utrujeni, kot Louise. Utruje-
ni od življenja, ki utripa v ritmu senzacionalističnih 
poročil, lažnih novic, dezinformacij in teorij zarote. 
Vemo, svet je v krizi. Človeštvo je v krizi. Planet je v 
krizi. In vendar se vrti, vedno hitreje in hitreje.

Besede, ki jih poslušamo dan za dnem, so samo 
še sredstvo manipulacije, vedno znova iztrgane iz 
konteksta in z vsakokrat poljubno interpretacijo. 
Živimo v času krize resnice. Kaj je pravzaprav tisto, 

kar je res? In kaj je resnično? Smo sploh še lahko v 
karkoli zares in popolnoma prepričani? Realnost 
sveta se nam izmika, preveč je arbitrarna, zato se 
pred njo zatekamo v mehurčke naših malih svetov 
upajoč, da so vsaj ti nekaj varnega in stabilnega, 
kar lahko obvladujemo. A tudi vezi medčloveških 
odnosov, ki dajejo strukturo našemu vsakdanu, so 
izjemno krhke. Na videz samoumevno ravnovesje 
lahko zamaje že ena sama napačna (ali napačno in-
terpretirana) izjava. Misel, izrečena na glas. Resnica. 
Ampak čigava? Smo zmožni sprejeti, da je resnica 
nekoga drugega diametralno nasprotna naši? Tudi 
ko gre za našega znanca, prijateljico, ženo, ljubimca? 
Kaj se zgodi, ko posameznikova potreba po svobodi 
začne ogrožati eksistenco drugega? V svoji posesiv-
nosti, ki jo radi imenujemo ljubezen, pozabljamo na 
prostor, ki ga dajemo drug drugemu. Je mar zveza 
med dvema človekoma res zvezanost v fizičnem 
pomenu te besede? Kaj nas zares veže? Je to prstan, 
avto, hiša ali partija biljarda?

Živimo v času, ko smo od malih nog navajeni 
imeti, posedovati, kupčkati in kupovati, zato ni nič 
čudnega, da se poleg stvari na tehtnici kaj kmalu 
znajdejo tudi ljudje in čustva. Z njimi se igramo kot 
otroci v peskovniku, le da smo grabljice in lopatko 



zamenjali za bolj sofisticirana orodja, s katerimi 
rušimo in gradimo okope naših medosebnih 
odnosov. Otroško igrišče se je spremenilo v bojišče, 
poligon za dokazovanje in merjenje moči. Namesto 
prave komunikacije smo se naučili le jezika čustvene 
manipulacije. Če se ne znamo več pogovarjati, kako 
bi se potem razumeli?

Je rešitev odhod? Izstop iz igre? Ali pa je prekinitev 
disfunkcionalnih razmerij in pobeg iz toksičnega 
okolja samo prelaganje odgovornosti na druge in 
nezmožnost soočanja s samim seboj? Ljudje spet 
najdejo sami sebe na potovanju, pravi Jon. Je sebe 
res mogoče odkriti nekje drugje, v novem okolju, 
z drugimi ljudmi ali pa ima prav Louise, ko pravi, 
da smo vsi ljudje enaki, da vsi hočemo isto in smo 
narejeni iz istega testa, zato je povsem vseeno, s kom 
smo in kje smo? Je torej bolje, da ostajamo skupaj 
– sami?
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»Sreča postaja moreča dolžnost,« začenja Alenka 
Zupančič strani, ki jih v Poetiki posveti sreči. Pozni 
kapitalizem nas sili, da smo srečni, še več, sili nas v 
to, da vsako nesrečo, vsako nezgodo spremenimo 
v pozitivno izkušnjo. Vse je dobro, in kar ni dobro, 
je vsaj dobro za nekaj. In kdor trdi drugače, je slab 
človek, človek brez morale, človek, ki ne ve, kaj je 
prav, ki ne ve, kaj se spodobi. In ravno tak človek je 
Jon, eden od štirih likov besedila Magne van den 
Berg Dolgoročne posledice kratke izjave: junak, ki se 
odloči, da bo odšel, da bo zapustil prijatelja, njego-
vo ženo, ki je njegova ljubimka, in Sjona, ki prijatelj 
sicer ni, je pa znanec, in to znanec, ki na začetku 
besedila še misli, da je prijatelj.

Ta in podobne otročarije se neprestano ponavljajo, 
liki se kot otroci v peskovniku stalno vračajo k 
njim, bežijo v banalnosti, ker je resnica pretež-
ka, pretvarjanja pa je konec. Jon je s svojo izjavo 
(»Imam idejo, da bi odšel od tod.«) počil srečni, 
idilični balonček, zdaj pa se morajo liki sprijazniti 
s situacijo in jo rešiti. A kaj je rešitev? Besedilo 
je razdeljeno na 20 delov (z dodatnim uvodnim 
delom s številko 0), vsak del pa je – bolj ali manj 
natančno – posvečen problemu, ki se je pojavil na 
koncu prejšnjega. Tako je treba izjavo najprej potr-

diti, nato potrditi overitev, sledi pa še birokratsko 
kljukanje ostalih vprašalnic (in ne vprašanj), ki se 
porajajo po izreku izjave. Ves tekst je izrekanje, vse 
je beseda, ki pa ne dobi performativnega statusa, 
temveč ostane prazna, ostane oklepanje travne 
bilke, ki je že davno zgnila. Besedilo je na 20 delov 
razdeljeno z razlogom: v tekstu je večkrat omenjen 
biljard (»Za partijo biljarda ni treba biti prijate-
lj.«), z njim pa avtorica ne upravičuje le zgradbe 
besedila, temveč tudi njegov ritem, njegovo 
gibanje. Biljard (snooker) je igra z 22 kroglami, od 
katerih dve izstopata: črna in bela. Bela je tista, 
ki igro začne, bela je izjava, vendar bela za razliko 
od ostalih krogel ne izgine iz igre, temveč ostane 
do konca, ona jo poganja, razvija, upočasnjuje in 
zaustavlja, čeprav sama ni več najpomembnejša.

Posledične izjave (posledica je pri četverici vedno 
nova izjava) niso tako pomembne, izginjajo, pojav-
ljajo se v obrisih, niso izpeljane, hkrati lažejo in 
kričijo resnico, včasih pa ne storijo nič, le prazne 
obvisijo v zraku. Dolgoročne posledice kratke izjave 
je tekst zbijanja, tekst kaosa, morda bi ga lahko 
privzdignili celo na nivo teorije kaosa, če bi se nam 
tako zahotelo. Na koncu pa vedno ostane nekaj v 
ednini – zapuščena Louise, ki ni črna krogla, temveč 

NIK ŽNIDARŠIČ

To si ti, kaj sm pa jst?



igralec, ki igre ne more končati, igralec, ki mu je bila 
možnost odvzeta, pa čeprav je bil koncu na neki toč-
ki bližje kot ostali. Tako je tudi Louise prva skoraj 
odšla, vendar se je uklonila Jonovi manipulaciji, da 
bo svoje stvari (torej edino, kar bo pustil za seboj) 
dal Sjonu, ki sploh ni njegov prijatelj. In to Louise 
tako razhudi, da pač ostane, s tem pa da priložnost, 
da jo vsi trije moški (mož, ljubimec in moški, ki si jo 
želi) lahko zapustijo. Louise ostane sama.

Kratek medklic: besedilo je do neke mere vprašljivo 
s feminističnega vidika. Louise kot edina ženska 
v besedilu je temperamentna, histerična (besedo 
uporabljamo namerno), neprilagodljiva, ihtava in 
čustveno razvneta, moški ( Jon, Sjon in Johan) pa so 
hladni, racionalni, po svoje hudomušni, vsekakor pa 
v besedilu predstavljajo normalo. Edina didaskalija 
v tekstu opisuje Louise: »Z Louise se nekaj zgodi.« 
Za ta dogodek v besedilu ni razloga, do njega ne 
privede nič specifičnega, temveč kar naenkrat je. Z 
Louise se zgodi nekaj nepojasnljivega, dogodek pa 
iz besedila štrli, morda vanj sploh ne spada. A naj o 
problematičnosti besedila razglablja nekdo drug!

Jezik likov je na začetku močno odrezan, pogo-
varjajo se v javnih prostorih, njihove interakcije 

so kratke, vselej pa so označene z »nepravo« 
didaskalijo v formi »sjon nagovori jona.« 
Časa za daljše pogovore, za razglabljanje ni, do 
informacije morajo priti hitro in učinkovito. 
Do polovice besedila (torej do desetega dela) pa 
je izjava preverjena: Jon ima v glavi idejo, da bi 
odšel od tod, morda odide že ta teden, odide z 
avtom, za seboj bo pustil škatlo s stvarmi, za ka-
tere nihče ne ve, kaj so (le Louise se pretvarja, da 
ji je Jon povedal). Takrat začne Sjon svoje znance 
spraševati o drveh, o njihovi pripravljenosti na 
hlad in o njihovem morebitnem obisku pekla. 
Ozračje postane napeto, resnično se ohladi, hlad, 
ki nadomesti razgretost, pa like sili v poetičnost, 
v razglabljanje, odkrivanje in v iskreno izrekan-
je – torej v govorjenje resnice. Pekel niso ljudje 
okoli tebe, zatrdi Jon, pekel je kraj.

Magne van den Berg Sartru ne sledi, temveč ga po-
stavlja z glave na noge – pekel je kraj, kraj pa tvorijo 
ljudje, ki so tam. Zatorej je treba oditi, vsi moramo 
oditi tja, kjer sreča mogoče je, kjer je resnična (in ne 
poznokapitalistična) sreča mogoča. V tem prostoru 
sreča ni biološki pojem, kot je pri nas, temveč nekaj, 
do česar prideš in kar ni omejeno ali določeno z 
materiali. Sreča je nekaj, kar obstaja samo-za-sebe.
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Premiera: jesen 2022 na AGRFT

PO MOTIVIH SIGISMUNDA KRŽIŽANOVSKEGA

Kvadraturin
 

Foto: ANASTASIJA GUMENJUK



Režija
MATJAŽ POGRAJC

Režijska sodelavka
SILVIE BIZJAKOVA

Dramaturgija
EVELIN BIZJAK

Igra
URŠULA VRATUŠA GLOBOČNIK
IVAN GORBUNOV
MITJA LOVŠE
LUCIJA LORENZUTTI

Prevod novele Kvadraturin in scenarij
URŠULA VRATUŠA GLOBOČNIK
EVELIN BIZJAK

Kostumografija
URŠKA MEDVED

Scenografija
NEŽA DALI NOVAK

Zvočna spremljava
LUCIJA LORENZUTTI

Koreografija
LIZA ŠIMENC

ANJA MÖDERNDORFER

Mentorja
za dramsko igro

PROF. BORIS OSTAN 
za jezik in govor

PROF. TOMAŽ GUBENŠEK

Producentka
MIJA ŠPILER

Produkcija
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  

RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  
UNIVERZE V LJUBLJANI

Kvadraturin. 
To je maža, ki razširi in kvadrira tisto, po čemer je 
razmazana. 2 na kvadrat je 4, 4 na kvadrat je 16, 16 
na kvadrat je pa že … ulalala!

Kvadraturini se življenje, ki raste in raste. Kvad-
raturinijo se težave in stiske do neke svoje točke 
ekstrema, ki jo ima kvadratna funkcija spodaj. 
Kvadraturinimo se ljudje, ko eksponentno na-
raščamo na demografski krivulji. Kvadraturinijo 
se celice v telesu in kvadraturini se predstava, ki 
je je vedno več in te začne presegati. To je dobro, 
takrat si na pravi poti.

Kvadraturini se znanje, ki ga medtem bašejo v glavo 
v šolah. Kvadraturini se neznanje, ki ostaja in se 
razleze na znanje, ki so ga kvadraturinili. Kvadratu-
rini se virus, seveda! Kvadraturini se tole besedilo, 
medtem ko ga pišem s trepetajočo roko.

Najraje se Kvadraturin kvadraturini v paniki. 
y = x2

Na odru se učim kvadraturiniti gledališke ak-
cije. Poteka kvadraturinjenje emocij, pomenov, 
gibov, zvokov. Domišljija kvadraturini mene.

Ker Kvadraturina v bistvu ni, začenjam od za-
četka. Kvadraturinim začetke. Kvadraturinim 
besede in misli, da bi nastal scenarij.

Nekoč se bo kvadraturinila predstava. 
Med vsemi vpletenimi in znotraj njih. 
Morda bi morali že zdavnaj ustaviti to 
Kvadraturinovo šalo?

URŠULA VRATUŠA
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PRODUKCIJA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA DRAMSKA IGRA, SMER DRAMSKA IGRA

Premiera: 27. junija 2022 ob 19.30 na Študijskem odru 5
Ponovitve: 28., 29. in 30. junija 2022 ob 19.00 na Študijskem odru 5

DUNCAN MACMILLAN

Pljuča
 

Foto: HELENA ŠUKLJAN in JURE ŽAVBI



Dramaturgija
HELENA ŠUKLJAN

Igra
Ž – TINA SKVARČA

M – JURE ŽAVBI 

Prevod
TINA MAHKOTA

Kostumografija
CLAUDI SOVRÈ

Oblikovanje zvoka
MARY ANNE BLANCHE

Mentor
PROF. BORIS OSTAN

Producentka
MIJA ŠPILER

Produkcija
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  

UNIVERZE V LJUBLJANI
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To je zgodba o Ž in M, o generaciji mladih 
ljudi, proti katerima leti iz hladnega vesolja 
meteor naravnost v … kam? Glavo? Srce? Ta 
grožnja pospešuje dihanje in vsrkava kisik 
vedno hitreje. In kaj se zgodi, če na koncu 
ostanemo brez?

M
vrednota = varnost
vrednota = družina
vrednota = otrok 
vrednota = Ž?
ljubezen?
ljubezen = Ž
Ž = biti ljubljen

Ž
biti občudovana
imeti svoje mesto na svetu
biti uveljavljena
biti pomembna
znanje znanje znanje 
uspeh 

Ž + M
dihata
levo pljučno krilo
desno pljučno krilo
skupaj 
kisik je svoboda
je življenje
je obstoj 
dihata
drug za drugega
pomembna sta 
vsaj drug za drugega 

TS

Razlogi, zakaj ne imeti otroka:
1. ker kaj pa jaz in moja kariera
2. to se celo življenje za nekoga bojiš
3. itak nas je preveč
4. otrok stane in to preveč
5. »najbolj vroče poletje, najbolj mrzla zima«
6. prevelika odgovornost
7. samo enkrat se živi – ne vem, če je 
 smiselno res vse dat na stranski tir za to
 (ok, sej ni nujno, da daš, ampak načeloma 
 vsaj za nekaj časa ja)
8. a sploh obstaja druga oseba, 
 ki bi ji zaupala, da ima z mano otroka?
9. rojstni dnevi s še več otroki
10. (nadležni) starši teh otrok
11. svet bo šel v kur*c – res hočeš na svet 
 spravit nekoga, ki bo imel še slabše 
 življenjske možnosti?
12. telo!

Razlogi, zakaj imeti otroka:
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
7. ljubezen (?)

HŠ

TINA SKVARČA, HELENA ŠUKLJAN, JURE ŽAVBI

Kisik



Dih

Vdih.
26. mlad. Naiven.
V redu sem.
Pa ne morem nehat razmišljat.
O življenju. Minljivosti.
Čakam v vrsti.
Dihaj.
Vdih.
Dom. Družina. Študij. Kariera.
Čas, diha. Brez prestanka. Kot stroj.
Vdih. Vdih. Vdih. Vdih. Vdih.
Naredit otroka. Bit oče. Imet moč.
Pripadnost.
Pa planet.
Vdih.
Dvom. Strah. Odgovornost.
Trudim se, za to gre.
V redu sem.
Vdih.
Samozavest. Samostojnost. Samorealizacija. 
Samomor.
Izstopim iz vrste, preveč je to, preveč
Zadušljivo.
Vdih.
Refleksija. Rotacija. Realizacija.
Ampak jaz sem dober človek.
A sm?
Vdih.
Nostalgija. Ja, nostalgija.
To je rutinsko.
V redu sem.
Pozabil sem fotoaparat.
Vdih.
Izdih.

JŽ
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PRODUKCIJA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA DRAMSKA IGRA, SMER GLEDALIŠKO PETJE

Premiera: 27. oktobra 2022 ob 20.00 v Klubu Cankarjevega doma

LEA MIHEVC

Od kod, dekle, si ti doma
 

Foto: URŠA PREMIK



Ideja in izvedba
LEA MIHEVC

Dramaturgija
NIK ŽNIDARŠIČ

Mentorji in mentorici
za gledališko petje

IZR. PROF. MAG. DARJA ŠVAJGER
za dramsko igro

DOC. BRANKO JORDAN
za izvedbo klavirske spremljave

MAG. NEJC ŠKOFIC
PROF. ŽARKO PRINČIČ

za jezik in govor
PROF. MAG. ALIDA BEVK

Producentka
MIJA ŠPILER

Produkcija 
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  

UNIVERZE V LJUBLJANI

Koprodukcija
CANKARJEV DOM

Zahvala
KLEMEN KOVAČIČ

KATJA MARKIČ
NINA VIRANT
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deklè -éta s, im. ed. tudi ž, tož. ed. tudi dekléta (ȅ é)̣

1. dorasla mlada ženska, ki še ni poročena: na 
vasi so se zbrali fantje in dekleta; razvila se je, 
zrasla je v lepo dekle; mlado, preprosto, veselo 
dekle; kmečko dekle; dekle, zrelo za možitev

// ekspr. neporočena ženska sploh: je še dekle; 
staro dekle

2. doraščajoča oseba ženskega spola: dekleta 
so v šoli mirnejša kot fantje

// pog. hči: mati je dekle bolj razvajala kot fanta; 
imajo več deklet; skrbela je za vzgojo svojih 
deklet

3. mlada neporočena ženska, ki je v ljubezen-
skem odnosu do druge osebe, navadno fanta: 
ima dekle; predstavil je svoje dekle

4. nav. mn., pog., ekspr. ženska sploh: pri nas so v 
službi sama imenitna dekleta / kot nagovor kako je, 
dekleta

5. s prilastkom vlačuga, prostitutka: druži se z lah-
kimi, poceni dekleti; pocestno dekle / dekle na 
poziv prostitutka, ki pride k moškemu na telefonski poziv

(Slovar slovenskega knjižnega jezika)

Recimo, da se tokrat opisa dogodka lotimo 
podobno, kot bi se ga lotil Dolar, če bi pisal opise 
dogodkov, torej slovarsko in rahlo igrivo. Recimo, 
da se ukvarjamo s sliko dekleta, ki nosi nošo. In da 
sta naši ključni besedi dekle in noša. In da je bilo 
dekle na sliki nekoč model (če kaj takega sploh 
prenehaš biti, kot nikoli ne pozabiš, kako se vozi 
kolo), in to ne model kar tako, temveč model 
v tujini, in to ne samo v tujini, temveč v Meki 
kulture: v New Yorku. In da to dekle menja, kar 
je, ker je menjati lažje kot biti. Dekle nosi maske, 
dekle se skriva, zakriva, pokriva in prekriva v/z 
modo, da izpade kot nekaj, kar ni. Ali kot nekaj, 
kar bi morda morala biti. To dekle se torej odeva 
v nošo, da prekrije nošo (ki jo v tem pomenu – če 
verjamemo slovarju – ponavadi uporabljamo s 
prilastkom). Svoj izvor, svoj vir, svoje območje, 
dobo in sloj skriva z uveljavljenimi kroji oblačil, 
obutve, vzorcev blaga in modnih dodatkov. Da 
bi prekrilo, da je doraslo in neporočeno ali da je 
doraščajoča oseba ženskega spola ali da je neporo-
čeno in v ljubezenskem odnosu s fantom. Dekle 
torej nekaj še ni. Dekletu nekaj manjka. Dekle 
je identiteta z mankom. Morda starost, morda 
prava (torej poročena, potrjena) ljubezen, morda 
dostojanstvo (dekle s prilastkom – kot ima lahko 
prilastek tudi noša – je vendarle vlačuga, vlačuga 
pa je zgolj ženska brez dostojanstva, ženska, ki se 
ne drži pravil ljubezenske zveze – na tem mestu 
nismo več igrivi, temveč sarkastični).



A to dekle poje. To dekle poje, da ne govori, ker 
je lažje lagati in zakrivati s tujimi besedami (tako 
ne z lastnimi kot tudi ne s tistimi iz tujine, torej v 
drugem jeziku). Kot pravi Dolar, ko piše o glasu, ki 
poje: »Hitro vidimo, da je petje slaba komunikaci-
ja, tako rekoč motnja v komunikaciji. […] Glasu je 
naloženo, da postane nosilec ekspresije v nasprotju 
s pomenom.« (44) Ta ekspresija pa nekaj povzroča, 
moramo dodati v primeru našega dekleta. Ne vpliva 
samo na poslušalce (kar je cilj in želja dekleta), tem-
več tudi nanj. Ko dekle na sliki poje, da bi zbežalo 
od sebe, se s tem hkrati približuje sebi, ujeto je na 
krožnici, na kateri leži točka, ki se ji poskuša izogni-
ti. Ko poje, se krožnica razklene, spremeni se v lok, 
ki postaja vedno krajši, dekle beži od sebe k sebi. Ko 
se ujame za svoj rep, ne more nikamor več. Ujeto 
je, lok se je spremenil v točko (od katere je bežalo), 
dekle pa ne more nikamor več. Čas je za soočenje in 
vprašanje: »Od kod, dekle, si ti doma?«

NIK ŽNIDARŠIČ

VIR:

Dolar, Mladen. O glasu. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2003.
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TINA RESMAN

Drama slanih oči
 

Foto: JELENA LASAN

PRODUKCIJA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA DRAMSKA IGRA, SMER GLEDALIŠKO PETJE

Premiera: 28. oktobra 2022 na AGRFT



Režija
TINA RESMAN

Dramaturgija
TINA RESMAN

Glas
TINA RESMAN

Instrumenti 
MAG. NEJC ŠKOFIC – klavir

N. N. – violončelo
N. N. – bandoneon 

Korepeticije
MAG. NEJC ŠKOFIC

Kostumografija
TINA RESMAN

Oblikovanje svetlobe
BOR RAVBAR

Koreografija
TINA RESMAN

Mentorja
PROF. ŽARKO PRINČIČ

IZR. PROF. MAG. DARJA ŠVAJGER

Producentka
MIJA ŠPILER

Produkcija
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  

UNIVERZE V LJUBLJANI

Premierni koncert igralke Tine Resman razgal-
ja ustvarjalkino notranjo borbo skozi drobtine 
vsakdanjega kruha, kopiči razkol med krivicami in 
železno ostrostjo sveta ter intimno sooča gledalca 
skozi že mnogokrat zapete pesmi velikanov. 

Igralka s spajanjem navidez nezdružljivih glasbenih 
žanrov in geografske raznolikosti peščice vrhunskih, 
svetovno uveljavljenih glasbenih legend skozi glas in 

besedo po tankem robu išče vdihnjene kabaretske in 
šansonjerske razpoke sladkega upanja, krvave kritike 
družbe, pekočih solz in zaljubljenosti v ponorelo 
lokomotivo življenja. Ob boku z izjemnimi glasbeniki 
bo gledalec skozi zapete resnice ustvarjalkinega glasu 
občutil jasno prisotnost Kurta Weilla, Edith Piaf, 
Helen Schneider, Svetlane Makarovič, Lize Minnelli, 
Elis Regine in Ute Lemper. Ali se lahko skozi mnoštvo 
jezikov iztrne en sama, kristalno jasna beseda – živeti? 
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Omnibus Ko se žgem je sestavljen iz štirih posameznih uprizoritev dramskih/gledaliških tekstov študentk prvega 
letnika magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT: Mance Lipoglavšek, Nine Kuclar 
Stiković, Urše Majcen in Helene Šukljan, ki so nastali v okviru predmeta Temeljne tehnike dramskega pisanja pri 
mentorici red. prof. mag. Žanini Mirčevski.

Dramska besedila se med seboj vsebinsko in slogovno zelo razlikujejo, a jih močno povezuje vsem enaka izhodišč-
na naloga (predelava Andersenove pravljice Deklica z vžigalicami) –  pogorele vžigalice in sežgane deklice.

Ko se žgem
 
PRODUKCIJA PRVEGA LETNIKA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  
DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI

Foto: NEJC ŽORŽ



Avtorice
MANCA LIPOGLAVŠEK

NINA KUCLAR STIKOVIĆ
URŠA MAJCEN

HELENA ŠUKLJAN

Mentorica
PROF. MAG. ŽANINA MIRČEVSKA

Producentka
MIJA ŠPILER

Produkcija
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  

UNIVERZE V LJUBLJANI

Projekt je nastal s finančno pomočjo Sveta za umetnost UL.
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(KO SE ŽGEM, 1. DEL)

Premiera: 6. junija 2022 ob 17.30 na Komornem odru SNG Drame Maribor

HELENA ŠUKLJAN

Ženska z vrečkami
HIBRIDNA MONODRAMA

 

Foto: NEJC ŽORŽ



Režija
HELENA ŠUKLJAN

Dramaturgija
MANCA LIPOGLAVŠEK

Igra
LEA KLANČIČ

Scenografija
MARUŠA MALI

Oblikovanje svetlobe
DOMEN LUŠIN

Oblikovanje odrskega giba
LARA EKAR GRLJ

Oblikovanje videoprojekcij
ANA GRZETIČ

Produkcija je nastala v sodelovanju med študentkami in študentom AGRFT, 
študentko novinarstva, študentko arhitekture in študentko filozofije Univerze v Ljubljani.

»Naj zgori Deklica z vžigalicami.«
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(KO SE ŽGEM, 2. DEL)

Premiera: 6. junija 2022 ob 19.00 na Komornem odru SNG Drame Maribor

MANCA LIPOGLAVŠEK

Zamrzovanje
DRAMSKO BESEDILO PO MOTIVIH

 

Foto: NEJC ŽORŽ



Režija
JURE SRDINŠEK

Dramaturgija
ULA TALIJA POLLAK

Igra
URŠA MAJCEN

MANCA LIPOGLAVŠEK
NIKOLA DROLE

 AJDA PIRTOVŠEK
JAKOB ŠFILIGOJ

Scenografija
MARUŠA MALI

Kostumografija
GAŠPAR MARINIČ

KRISTI KOMEL

Oblikovanje zvoka
LAETITIA REBECCA POHL

Snemanje zvočnih posnetkov
TAŠA TOMIĆ EGART

»Rada bi bila Ledenik.
Nihče se me ne bi mogel dotakniti.«
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(KO SE ŽGEM, 3. DEL)

Premiera: 7. junija 2022 ob 17.30 na Komornem odru SNG Drame Maribor 

NINA KUCLAR STIKOVIĆ

Deklica z vžigalicami: avtobiografska adaptacija
 

Foto: NEJC ŽORŽ



Režija
BOR RAVBAR

Dramaturgija in oblikovanje luči
NINA KUCLAR STIKOVIĆ

Igra
SUZANA KREVH
MINA ŠVAJGER

»Ker je znanstveno dokazano, da bo anksioznost v primeru bežanja pred njo  
zagotovo tekla za vami, naj bo to hibridno dramsko besedilo konfrontacija strahov,  

manifest želja, terapevtska izkušnja in slika aktualne politične atmosfere.«
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(KO SE ŽGEM, 4. DEL)

Premierno na ogled: med 6. in 8. junijem 2022 od 17.00 do 20.00 v LGL Maribor, Razstavišče

URŠA MAJCEN IN NELA POBERŽNIK

Deklica
POSTDRAMSKA AVDIOVIZUALNA INSTALACIJA

 

Foto: NEJC ŽORŽ



Instalacija je nastala na podlagi tekstovne predloge Urše Majcen.

Nela Poberžnik je študentka Akademije za vizualne umetnosti (AVA) iz Ljubljane.

»Moje telo je objekt«.
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NIKA OTRIN, 2022

Kar pustim, ostane
 

Iskanje hrane mlado potepuhinjo pripelje do 
nevarnega psa. Izkaže se, da ji je okolica, v kateri 
se znajde, bolj tuja kot pes, ki je enako sestradan 
in potepuški kot ona.

Foto: JAN PEROVŠEK

MAGISTRSKI ŠTUD. PROGRAM FILMSKO USTVARJANJE,
SMER FILMSKA REŽIJA, PRVI LETNIK, 2021/2022 



Nastopajoči
MOJKA KONČAR
BORIS OSTAN
MALA

JERCA LEGAN CVIKL
VASJA SIMIĆ
MIA ZAHARIAŠ

Režiserka in scenaristka
NIKA OTRIN

Direktor fotografije
JAN PEROVŠEK

Montažerka
VALENTINA AGOSTINI  
PREGELJ

Avtor in izvajalec glasbe
URBAN LESKOVAR

Producentka
MAG. JOŽICA ŠMID

Asistentka produkcije
EVA KUČERA ŠMON

Asistent režije
KRISTIAN BERNARD IRGL

Tajnik režije
CIRIL ZUPAN

Scenografinja
KATARINA PLANINC

Kostumograf
CLAUDI SOVRÈ MIKELJ

Oblikovalka maske
ANITA FERČAK

Asistentka oblikovalke maske
VANJA BOŽIČ

Mojster osvetljave
TIN SILVAŠI MEŠTROVIĆ

Osvetljevalec
TADEJ VINTAR

Prva asistentka kamere  
in ostrilka

RENI BABIČ

Druga asistentka kamere
MAJA ŠTOJS

Snemalec zvoka in mikroman
MIHA RUDOLF

Mojster zvokovne obdelave
MIHA RUDOLF

Scenski fotograf
TADEJ VINTAR

Trenerka psa
MIA ZAHARIAŠ

Asistentka trenerke psa
KATARINA WALLAS

Inštruktorica romunščine
PATRICIA-IOANA CUCU

Kolorist
JAN PEROVŠEK

Svetovalec za svetlobno 
in barvno obdelavo slike

TEO RIŽNAR

Oblikovalec napisov
JAN ČURIN

Risarka
VALENTINA AGOSTINI PREGELJ

Uporabljeni odlomki iz knjige
ŽIVLJENJE-SMRT-ŽIVLJENJE 

(ADRIAN P. KEZELE)

Tehnična sodelavca
LJILJANA BIBIČ

JURIJ LUKASHEVICH

Skrbnik materiala
CIRIL ZUPAN

Skrb predaje in vračila tehnike
BOJ NUVAK

ROK KAJZER NAGODE

Mentorji in mentorice
za scenaristiko

PROF. MAG. MIROSLAV MANDIĆ
za režijo

DOC. METOD PEVEC
za snemanje

IZR. PROF. MAG. SIMON TANŠEK
za montažo

IZR. PROF. MAG. OLGA TONI
za kostumografijo

PROF. JANJA KORUN
DOC. MAG. TINA KOLENIK

za produkcijo
STROK. SVET. MAG. JOŽICA ŠMID
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JUŠ HRASTNIK, DRAGAN VUKOVIĆ, 2022

Romantične duše
 

Dolgoletni politik Mlakar se pripravlja na nove 
volitve. Zaplete se v ljubezenski trikotnik med 
mlado Pavlo in njegovim svetovalcem Strnenom. 
Slepo verjame, da je Pavla zaljubljena vanj, zato 
vso energijo namesto v priprave na volitve posveti 
razmišljanju o Pavli.

Foto: TADEJ PERNUŠ

MAGISTRSKI ŠTUD. PROGRAM FILMSKO USTVARJANJE, 
SMER TELEVIZIJSKA REŽIJA, PRVI LETNIK, 2021/2022



Nastopajoči
PAVLE RAVNOHRIB
JULIJA KLAVŽAR
BRANKO JORDAN
SABINA KOGOVŠEK
IVO BAN
SILVA ČUŠIN
BORIS OSTAN
DOROTEJA NADRAH
JERNEJ KUNTNER
BRANKO ŠTURBEJ
LUDVIK BAGARI

Režiserja in scenarista
JUŠ HRASTNIK
DRAGAN VUKOVIĆ

Montažerja
JUŠ HRASTNIK
DRAGAN VUKOVIĆ

Skladatelj in izvajalec glasbe
LEON FIRŠT

Producentka
ANA KOVAČIČ

Asistentka režije
KATJA PREDAN

Tajniki režije
BLAŽ ANDRAŠEK
ALJAŽ BASTIČ
GAL NAGODE
JUŠ HRASTNIK

Scenografinja
TATJANA KORTNIK

Rekviziter
RUDOLF POŽEK

Asistenta rekviziterja
ŽAN RESNIK

GAŠPER POLAJŽER

Vodja gradnje
ŠTEFAN POLAJŽER

Barvanje in patiniranje sten
NENAD ŽIVKOVIĆ

Kostumografinja
META SEVER

Šivilja
TINA ŽEN

Oblikovalka maske
ANITA FERČAK

Tehnični vodja
GREGOR BREGAR

Glavni kamerman
TADEJ PERNUŠ

Kamermani
ANDRAŽ ŽIGART

VERONIKA FRANCESCA ŠTEFANČIČ
ŽIGA PLANINŠEK

VID URŠIČ

Kontrolorja slike
ALEŠ ŠTEFANČIČ

BORIS ŠKRABL

Mešalca slike
JASMIN AJKIĆ

MIHA HVALE

Mojster osvetljave
TRISTAN DRAGAN

Osvetljevalca
TADEJ PERNUŠ

ANDRAŽ ŽIGART

Snemalec zvoka
PETER ŽEROVNIK

Mikroman
URBAN FIJAVŽ

Mojster zvokovne obdelave
GREGOR BAJC

Literarna predloga
ROMANTIČNE DUŠE

(IVAN CANKAR)

Producentki Oddelka  
za film in televizijo

MAG. JOŽICA ŠMID
ANA KOVAČIČ

Tehnična sodelavca
VERA BOGATAJ

JURIJ LUKASHEVICH

Mentor in mentorica
za produkcijo

STROK. SVET. MAG. JOŽICA ŠMID
za televizijsko režijo

PROF. IGOR ŠMID
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Z (domnevnim) iztekom pandemičnega obdobja za-
krčenosti in hektičnosti se AGRFT prebuja v svoje 
novo poglavje. Prelomno leto (dosedanje pandemič-
no dvoletje se je zares zdelo kot zelo dolgo leto) s 
pridobitvijo novih prostorov in opreme na izjemno 
visoki ravni bi bilo mogoče že zapisati na časovnico 
zgodovine postopnega preobražanja akademije in 
visokošolskega izobraževanja na področju filma.

S preobrazbo je akademija končno prestopila 
marsikatere ovire in omejitve, ki so jo zaznamovale 
v preteklosti – prostorsko omejenost, omejene 
tehnične zmožnosti, pomanjkanje opreme in pros-
torov za postprodukcijske procese, borne možnosti 
za projekcijo itd. Tisti, ki smo študij na prvos-
topenjskem programu Film in televizija (FTV) 
izkusili še v predaškerčevskem obdobju, približno 
vemo, kako dolgo se je zdelo čakanje na obljublje-
no prenovo. Sterilni, sodobno opremljeni hodniki 
za nas, ki smo mokrili pajske v nagneteni Filmski 
predavalnici Nazorjeve in ki nas je omamljal 
zguljen šarm »tretje lokacije«, odslužene stavbe 
Arhiva RS na Kvedrovi, delujejo povsem tuje.

Predstavitveni video, ki je nastal pred leti in še 
vedno krasi spletno stran akademije (zavihek »O 
AKADEMIJI«), duhovito montažno poveže 
izjave govornikov, ki svoja premišljanja o akade-
miji začno na enak način: »Akademija je prostor 
…« Duhovitosti bom pridodal še sam in izrecno 

poudaril, da akademija zdaj zares tudi je prostor. 
Ali drugače, akademija je še bolj prostor, kot je 
bila prej. Ne samo, da je po kvadratnih metrih 
mogočnejša in po tehničnih zmožnostih silovitej-
ša, prostor je v mnogo bolj polnem pomenu besede 
kot prej. Zdaj akademija namreč lahko združuje 
več filmskih procesov: npr. posebna kinodvorana 
omogoča javne, dostopne projekcije in obenem po-
govore z ustvarjalci, okrogle mize, simpozije idr.; 
namenska soba za obdelavo zvoka odpira prostor 
za vpeljavo študija na področju (obdelave) zvoka v 
filmu ipd. Morda še bolj ključno, a nekoliko tišjo 
spremembo s svojim vzpostavljanjem prinaša še 
svež drugostopenjski program Filmski in televi-
zijski študiji (FTVŠ), ki izobraževalno dejavnost 
akademije znotraj filma in filmskega širi na drugi 
breg, na stran kritiške, teoretske in znanstvene 
refleksije, zgodovinopisja in pedagogike.

Študijski program FTVŠ je v zadnjih letih 
veliko pridobil in se počasi (nadejam se) 
oblikuje v pomembnega dejavnika na področju 
izobraževanja filmskih delavcev.[1] S prerazpore-
ditvijo in novo zaposlitvijo na ravni profesorskega 

KRISTIAN BOŽAK KAVČIČ

Filmska kultura v malem

OPOMBE:

[1] Pod oznako delavec razumem praktike, teoretike, operativce 
idr., torej vse, ki se kakorkoli ukvarjajo s filmom.



kadra, s povečanjem števila vpisanih študentov 
itd. se kažejo obrisi bogatega študijskega progra-
ma, ki naj bi ga v bližnji prihodnosti doletela še 
korenita preobrazba – razvejal se bo v pedagoško 
in nepedagoško smer. Ob postopnem razvijanju 
programa FTVŠ je vse bolj jasno, da akademija 
pod isto streho izobražuje profesionalce, ki bodo 
kasneje do filma pristopali z različnih bregov – to 
bi veljalo v prihodnjih letih dodobra izkoristiti.

Novost (od letošnjega koledarskega leta naprej) pri 
FTVŠ predstavlja tudi partnerstvo s strokovno revijo 
KINO!; AGRFT je s tem postala tudi njena soizda-
jateljica (sicer jo izdaja Društvo za širjenje filmske 
kulture KINO!). Povezava je v revijo prinesla novo 
rubriko, ki jo bodo polnili recenzirani izvirni znan-
stveni članki. Revija tako ostaja strokovno naravnana 
revija, a je z rubriko »Filmski in televizijski študiji – 
recenzirano« postala tudi prva periodična platforma 
za znanstvene objave na področju filma v Sloveniji. V 
nedavni dvojni ediciji 46/47 je tako že izšel recen-
zirani izvirni znanstveni tekst Domna Dimovskega 
o sublimnosti narave v filmu Božanski dnevi (Days 
of Heaven, 1978) Terrencea Malicka. Za prihodnje 
izdaje obstaja seveda realna možnost, da bodo del 
objav prispevali tudi nekdanji študenti FTVŠ.

Prizadevanje za kakovostno znanstveno delovanje 
v polju filma in filmskega kaže tudi uvedba novega 
področja v okviru tretjestopenjskega študijskega 

programa Humanistika in družboslovje – Filmski 
in televizijski študiji s temeljnima predmetoma 
Metodologija filmskih in televizijskih študijev ter 
Izbrana poglavja iz zgodovine filma in televizije. 
Kot je zapisano v Letnem poročilu akademije za leto 
2021, je mogoče pričakovati razpis nove smeri že v 
študijskem letu 2022/23. (Poleg tega se obeta tudi 
vzpostavitev novega interdisciplinarnega doktor-
skega študijskega programa Umetnost.) Akademija 
bo tako v razmeroma kratkem času uredila področje 
študija filma v teoretskih smereh na vseh treh stopn-
jah, kar je zagotovo zelo obetajoča novica.

Vlogo drugostopenjskega programa FTVŠ velja 
izpostaviti še iz dveh razlogov: (1) ker se program 
izvaja na dve leti in bo ravno letošnja jesen prinesla 
ponovno prevetritev v obliki novih študentov ter 
(2) ker je bil teoretski del prvostopenjskega študija 
filma na akademiji, kot lahko sklepam iz izsledkov 
svojega neformalnega kvalitativnega raziskovanja, 
že nekaj časa odrinjen na stranski tir. Neravnovesje 
med praktičnim in teoretskim je do neke mere vpi-
sano že v zasnovo prvostopenjskega programa FTV, 
ki je zasnovan izraziteje praktično. A še bolj kot 
konceptualni del ga je, vsaj med mojim študijem, 
pretežno praktičnega napravila izvedba.

Prvostopenjski program FTV v trenutni obliki je 
otrok bolonjske reforme. Prej ena smer (Filmska in 
televizijska režija) se je razcepila na tri: Filmska in 
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televizijska režija, Filmsko in televizijsko snemanje 
ter Filmska in televizijska montaža. Obenem se je 
trajanje programa s štirih omejilo na tri leta, kar je 
mdr. pomenilo, da študentje v zaključku študija niso 
ustvarili dveh kratkih igranih filmov, temveč samo še 
enega, in da se je program v mnogih pogledih zgos-
til, kar pomeni, da deluje precej natrpan. FTV je 
študijski program, ki od študentov zahteva izjemen 
vložek, za povrh pa študijsko delo temelji tudi na 
doslednem skupinskem delu in prilagodljivosti, tako 
rekoč stalni pripravljenosti na npr. spremembe v de-
lovnem procesu snemanja neke skupinske vaje ipd. 
Študijsko delo v okviru FTV zahteva neprekinjen, 
utečen tok, ki ga lahko zatrese že daljša odsotnost 
katerega od soštudentov. ( Jasno je torej, da se je ob 
daljši odsotnosti normalnosti, tj. za časa epidemije 
Covid-19, ta tok še precej destabiliziral.)

Če zopet sklepam iz svojih morebiti nezanesljivih 
empiričnih dognanj, je pobolonjska zgoščenost 
umetno ustvarila nekakšno hierarhijo med 
predmeti – predmeti, pri katerih prevladuje metoda 
skupinskega dela, vselej dobijo prednost pred tistimi, 
ki jih je mogoče opraviti povsem individualno 
(čeprav je skupinski del procesa tudi tu lahko 
izjemno dragocen). Povsem na vrhu prioritetne liste 
so kakopak glavni projekti posameznih letnikov: 
v 1. zaključni, v 2. kratki dokumentarni in v 3. 
diplomski film. Hierarhija pride do izraza predvsem 
v trenutkih študijske (ali splošne življenjske) 

preobremenitve. Kot »zadnja briga slehernega 
študenta« tako (žal) postanejo izbirni predmeti, 
a tudi nekateri obvezni, med katerimi sta se – če 
sklepam izključno iz svojih vtisov – prenekaterikrat 
znašla teoretska predmeta Teorija filma in televizije 
ter Zgodovina filma in televizije. Če vrzel med 
sferama filmske prakse in teorije nastaja že med 
študijem na akademiji, se reproducira in prevaja v 
tako imenovani profesionalni svet, v katerem sta 
razdvojenost in skreganost domala pregovorni.

Iz razkoraka med teorijo in prakso je mogoče 
občutiti kronično pomanjkanje filmske kulture pri 
nas, ki bi morda odpravila marsikateri aktualen izziv 
nacionalne kinematografije. Idealno razvita filmska 
kultura bi pomenila simbiozo vseh procesov filma 
in filmskega – produkcije, distribucije, prikazo-
vanja, kuriranja, pisanja, arhiviranja, restavriranja, 
digitaliziranja idr. – njihovo medsebojno oplajanje, 
predvsem pa zdravo nacionalno kinematografijo, ki 
je kvalitetno ustvarjena, reflektirana in zgodovinje-
na. A predvsem je slovenski filmski prostor že na za-
četni ravni izpraznjen iskrene filmske kulture, ki bi 
pomenila vsaj globoko zasidran naklonjen, spoštljiv 
odnos do umetniškega področja – kar je npr. 
mogoče zaslediti v odnosu do literature, gledališča, 
ki imata pri nas dolgo tradicijo. Simptomatično se 
ob tem zdi, da se ponekod pri nas zajeten zalogaj 
pozornosti namenja debatam, ki so, milo rečeno, ar-
haična – in da je zmeraj znova treba poudarjati, da 



film je umetnost, da filmsko ustvarjanje je delo, da 
nacionalna kinematografija ne sme biti prepuščena 
le trgu … Nekatere tuje filmske kulture so nas v tem 
vidiku »prešišale« že na začetku prejšnjega stoletja. 

Razvoj filmske kulture je, vsaj tako se zdi, deloma 
mogoče razlagati v povezavi z razvitostjo pod-
ročja filmske vzgoje. Do nedavnega filmske vzgoje 
v vzgojno-izobraževalnem sistemu pri nas zares 
ni bilo. Pred nekaj leti sta se v učne kurikulume 
osnovnih in srednjih šol prebila predmeta Filmska 
vzgoja (OŠ) in Film (SŠ), a kot izbirna predmeta. 
Poudarek na izbirna dajem predvsem, ker je v skladu 
z njunim statusom tudi izvedba precej nedosledna, 
večinoma odvisna od navdahnjenosti, predanosti pe-
dagogov (ki se morajo prilagajati povpraševanju in 
nimajo vpliva, ali se na njihov predmet prijavi zagret 
cinefil ali nekdo, ki ni imel druge izbire). Od obeh 
predmetov pač ni pričakovati podobnega uspeha kot 
pri obveznih predmetih s področja glasbe, likovne 
umetnosti itd. Podobno, kot se v t. i. »splošno 
razgledanost« vpišejo Jakob Petelin Gallus, Marjan 
Kozina (ta je že na meji …) ali Ivana Kobilca, bi se 
lahko tudi Vojko Duletič, Vlado Škafar … (Da o 
direktorjih fotografije, montažerjih, scenografih, 
kostumografih idr. niti ne začnem pisati.) Vsaj 
minimalna oblika filmske kulture bi najverjetneje 
pomenila višji obisk kinematografov, večji doseg st-
rokovne literature itd. itd. Tu je mogoče prepoznati 
poseben pomen, ki ga ima FTVŠ. S tem programom 

bo akademija izobraževala tudi bodoče filmske 
pedagoge in snovalce novih filmskovzgojnih progra-
mov, kar je v prvi vrsti precejšnja odgovornost.

Da se slovenski film ne razblini v toku zgodovine, 
ki prihaja po nas, so potrebni vsi procesi filma in 
filmskega. Akademija postaja v njihovih obliko-
vanjih ključen prostor, podij za aktiven, kritičen 
razmislek, posledično za spremembe na bolje. 
Akademija bi si s tega vidika morala dovoliti biti 
varno nevaren prostor za nove, drugačne ideje – 
sploh navkljub temu, da se nahajamo v okolju, ki 
»izgublja razumevanje, kaj je vizija in strategija, 
pojma trajnosti pa še sploh ni sprejelo«.[2] S širjen-
jem študijskih področij je akademija na dobri poti, 
da postane brstišče iskrene filmske kulture.

OPOMBE:

[2] Kocjančič, Nerina T. 2021: »Ustvarjanje identitete«. V: Gri-
čar, Nika, ur. Zmeraj znova: zbornik o slovenski kinematografiji ob 
30. obletnici samostojne Republike Slovenije. Ljubljana: Slovenski 
filmski center, javna agencija RS, str. 94.
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PRODUKCIJA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA UMETNOST GIBA, SMER UMETNOST GIBA

Premiera: 26. maja 2022 v Plesnem teatru Ljubljana

ANJA MÖDERNDORFER

Metamorfoze / Metamorphosis
 

Foto: URŠKA PREMIK



Avtorstvo, koreografija in izvedba
ANJA MÖDERNDORFER

Violončelo
AMÍKA ZOJA JELIČ

Kostumografija
ANA MELJO

Oblikovanje svetlobe
NASTJA MIHELJAK

Koreografija
ANJA MÖDERNDORFER

Mentorica
PROF. TANJA ZGONC

Producentka
MIJA ŠPILER

Produkcija
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  

RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  
UNIVERZE V LJUBLJANI

Koprodukcija
PLESNI TEATER LJUBLJANA

Delo spremlja vsespreminjajočo človeško podobo – 
tako zunanjo kot notranjo. 

Predstava spremlja življenjske prelomnice, ki sprožijo 
metamorfoze v duši in telesu posameznika. 

Kako spoznati sebe in vedeti, kdo si, 
če se venomer spreminjaš? 

Velik del sebe skrivamo pod površino telesa, 
in prav to vsebino poskuša avtorica predstave 
narediti vidno.
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PRODUKCIJA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA UMETNOST GIBA, SMER UMETNOST GIBA

Premiera: 26. maja 2022 v Plesnem teatru Ljubljana

ANAMARIA BAGARIĆ

Kava, črna
 

Foto: ANAMARIA BAGARIĆ



Avtorstvo, koreografija in izvedba
ANAMARIA BAGARIĆ

Oblikovanje svetlobe
NASTJA MIHELJAK

Mentorica
PROF. TANJA ZGONC

Producentka
MIJA ŠPILER

Produkcija
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  

RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  
UNIVERZE V LJUBLJANI

Koprodukcija
PLESNI TEATER LJUBLJANA

Ob skodelici kave in v domačem vzdušju 
nam avtorica pove vse o sebi. Skrbno kon-
fuzno, ne po kronološkem vrstnem redu in 
kljub skušnjavi – brez besed.

*** 

To tvoje popotovanje
Nejasna scenografija
in težko pričakovani dramski razplet
Katarza, ali Nirvana
Ni nikomur prav nič mar.
– Tone Škrjanec (Kobilice)
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PRODUKCIJA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA OBLIKE GOVORA, 
SMER OBLIKOVANJE GOVORJENIH BESEDIL

Premiera: jeseni 2022 v Lutkovnem gledališču Ljubljana

PO PREDLOGI DRAMSKEGA BESEDILA ČRNI KOS DAVIDA HARROWERJA

Skomine
 

Foto: ASIANA JURCA AVCI



Igra
ANJA PRUSNIK

ŽIGA ČAMERNIK
ANA TREVEN/KAJTA ROVAN 

Prevod
ALJA PREDAN

Dramaturgija
ANDREJ VAJEVEC

Kostumografija
URŠA GRAHOVAC

Scenografija
MARUŠA MALI

Oblikovanje svetlobe
ASIANA JURCA AVCI

Oblikovanje zvoka
LUKA URŠIČ

Igralski trening 
ŽIGA ČAMERNIK

ANDREJ VAJEVEC

Mentor
PROF. TOMAŽ GUBENŠEK

Producentki
MIJA ŠPILER

JELENA RADIĆ 

Produkcija
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  

RADIO, FILM IN TELEVIZIJO  
UNIVERZE V LJUBLJANI

KULTURNO DRUŠTVO BAUBO
IGRALSKI STUDIO BRATOV VAJEVEC 

S PODPORO LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA

Pia in Peter se po osemnajstih letih ponovno 
srečata, ko se Pia nenapovedano prikaže 
na njegovem delovnem mestu. Peter si je 
ustvaril novo življenje z mislijo, da ga nihče 
več ne more najti, Pia pa ni mislila na nič 
drugega kot na njuno ponovno srečanje. 
Ko v reviji nepričakovano zagleda njegovo 
fotografijo, se ga odloči poiskati.
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SKUŠNJA JE BOLJŠI IZRAZ ZA VAJO, Foto: MIHA GRUM
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PRAZNOVANJE, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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PRAZNOVANJE, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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PRAZNOVANJE, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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WOYZECK, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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WOYZECK, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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STEKLENA MENAŽERIJA, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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STEKLENA MENAŽERIJA, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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STEKLENA MENAŽERIJA, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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MAČKA NA VROČI PLOČEVINASTI STREHI, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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MAČKA NA VROČI PLOČEVINASTI STREHI, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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BAMBINA, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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BAMBINA, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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BAMBINA, Foto: ŽELJKO STEVANIĆ IFP/CTF UL AGRFT
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»Režiser mora biti gonilo domišljije« 
INTERVJU Z ALJOŠO ŽIVADINOVIM ZUPANČIČEM JE PRIPRAVILA LUCIJA TROBEC.

Predvidevamo, da ima vsak človek svojo definici-
jo gledališča, ki ji sledi, raziskuje njene zakoni-
tosti in jo nenazadnje neprestano postavlja pod 
vprašaj. Kaj je zate gledališče in kaj ti pomeni? 
Kako ga razumeš oz. definiraš?

Verjetno je to najtežje vprašanje, ki mi jih boš 
zastavila. Vsak posameznik ima svojo vizijo, kaj je 
gledališče. Vsak si drugače predstavlja, kaj naj bi mu 
gledališče dalo. Lahko je odraz njegovega življenja, 
potrebe po lepoti ali pa poeziji. Jaz osebno v gleda-
lišču želim videti vse našteto, da mi zares zadostuje. 
Najboljše predstave so zame tiste, ki odpirajo čim 
več različnih nivojev. Publika nikoli ni poenotena v 
dojemanju predstave, vsak jo misli po svoje. In rekel 
bi, da je to najboljše: da publiki ponudiš prostor 
in možnost, da po svoje misli predstavo. Na koncu 
dneva skoraj res ni važno, kaj so ustvarjalci sami 
želeli s predstavo doseči, važno je tisto, kar publika 
vidi v njej. Sicer pa mi je pri gledališču morda še po-
membneje, da znotraj predstave vzpostavi verodo-
stojen svet, pa naj bo ta ločen ali ne od resničnosti.

Tvoja starša – Dragan Živadinov in Dunja Zupančič 
– s svojim radikalnim in eksperimentalnim pristo-
pom ter razumevanjem gledališča veljata za vidnej-
ša predstavnika svoje generacije. Imaš občutek, da 
njuno delovanje vpliva tudi na tvoje dojemanje in 
ustvarjanje v gledališču, ter če ja, kako?

Njuno delovanje vsekakor vpliva name, ampak v 
vsakem primeru blagodejno. Nikoli me namreč 
nista silila v gledališče, v umetnost. V zadnjih 
letih si je oče celo začel izmišljevati, da mi je ves 
čas govoril, naj grem v farmacijo.

Glede na to, da imata edinstveno poetiko, sta verje-
tno zelo vplivala na to, da se ne zadovoljim prehitro. 
V glavo sta mi vbila, da mora biti res vse premišlje-
no, če ne že dovršeno, da ničesar ne smem prepustiti 
naključju, da se moram zavedati, da se je pred mano 
odvrtela že cela zgodovina umetnosti gledališča in 
da se bo nadaljevala tudi za mano. Dala sta mi širši 
pogled – občutek za univerzalnost.

Sicer pa nimam nekih hudih – morda pričakova-
nih – eksistencialnih vprašanj, v smislu, ali sem 
jaz jaz ali sem jaz on – moj oče – in ali se, recimo, 
bojujem proti svojemu očetu ali sem njegov največji 
oboževalec. Ne čutim potrebe, da me obremenjuje 
dejstvo, kako izjemen je on. Tudi če sam ne bi našel 
svojega individualnega režijskega glasu, me ne bi 
obremenjevala misel, da sem nesposoben za ta 
poklic, ker je on našel tako močan glas, da ga sliši 
ves svet. Predvidevam, da te v gledališču hitreje 
obremenijo nekateri drugi dejavniki: koliko in kako 
se znaš postaviti zase, koliko znaš popustiti, če si 
egoist ali ne, katerega spola si itn.

Želiš njuno začrtano pot nadaljevati 
ali se želiš od nje odcepiti?

Na to vprašanje bom verjetno znal 
odgovoriti takrat, ko se bosta upokojila.

Kulturalizacija vesolja je tudi zame zelo intrigantna 
tema in bi jo raziskoval naprej, vendar ne znotraj 
istega projekta – Petdesetletni gledališki projektil 
Noordung: 1995–2045. Ta projekt je Draganova 
zgodba, in vprašanje je, koliko mene bi sploh še 
ostalo, če se odločim prevzeti to njegovo »misijo«. 
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Mislim, da je najboljše, da se z njim zaključi, da to 
ostane njegova umetniška avantura. Navsezadnje 
ima njegov krovni projekt omejen rok trajanja 
(1995–2045). Vedno in z veseljem pa lahko sodelu-
jem ali mu pomagam kot njegov asistent.

Umetnost in gledališče te spremljata že od malih 
nog – je bilo tako tudi z željo po gledališkem 
ustvarjanju? Se morda spomniš, kdaj si spoznal, 
da bi tudi sam rad začel aktivno raziskovati in 
soustvarjati teater?

Do konca osnovne šole sem se aktivno ne ukvarjal z 
gledališčem. Bil sem zelo povprečen športnik – zlata 
sredina; treniral sem plavanje, v eni sezoni sem tudi 
aktivno tekmoval. Potem pa sem imel (ne)srečo, 
da sta me nekoč po treningu na avtobusni postaji 
zraketirala dva mnogo višja in mnogo starejša fanta. 
Uničila sta mi veselje do plavanja in nisem želel več 
hoditi na treninge. Nehal sem plavati. Potem sta 
mi starša predlagala Pionirski dom in po približno 
petih letih obiskovanja gledaliških delavnic v Pionir-
skem domu mi je postalo jasno, da se bom zagotovo 
ukvarjal z gledališčem. Na delavnicah se je veliko 
časa posvetilo igri, vendar sem igranje sovražil, verje-
tno sem se zato odločil za režijo. Šala.

Od kod in zakaj pa resnična želja 
po odkrivanju polja režije?

Režija me je začela zanimati zaradi gradnje novih 
svetov. Iz pozicije režiserja vidim največ svobode 
pri tem, da lahko sam določim, kakšne svetove bi 
gradil. Seveda pa gledališče ni diktatura enega sveta, 
na koncu namreč vedno prevlada demokracija, tudi 

če je režiser diktator. Nujno moraš slišati in videti, 
kaj ti igralci ponujajo, in to sprejemati, saj bodo po-
tem tudi oni lažje slišali tebe. Igralci v proces vedno 
prihajajo s svojimi svetovi, ki jih je treba upoštevati, 
sicer pride do nezadovoljstva in nestrinjanj. Če se 
ne upoštevamo in ne spoštujemo svetov drugih, je 
gledališki proces muka, in ne kreacija. Kljub vsemu 
pa mora biti – po mojem mnenju – režiser vedno 
gonilo domišljije.

Ali te v sferi gledališkega intrigira 
še kakšno drugo področje?

Če kaj, bi me zanimala glasba. Dramaturgijo 
predstave razumem kot komponiranje glasbe. Sicer 
se trenutno z glasbo zelo površno ukvarjam, ampak 
bi se bil v to pripravljen poglobiti. Glasba resnično 
definira ritem in atmosfere predstave. Glasba je naj-
močnejši element predstave. Poleg igralcev, seveda.

Kaj te znotraj režije najbolj zanima? Delo z 
igralcem, kakšne posebne vsebine ali morda 
razvijanje lastnih form oziroma konceptov?

S temami, ki me resnično zanimajo, sem se ukvarjal 
v procesih, ki niso neposredno povezani z akademi-
jo, torej v predstavi Težko je biti bog in v B-produk-
ciji prvega letnika Fantazma Grande. Predstavi sta 
si sicer zelo različni, ampak za obema absolutno sto-
jim, predvsem pa obe predstavljata moj stilni izraz. 
B-produkcija se je dogajala v kleti bivših prostorov 
akademije, na Nazorjevi, kjer ni odra – posledično 
ni bilo niti avditorija, prostora sta bila združena v 
enega, vse je bilo pomešano. Igralci so se tako sredi 
prizora zaletavali v publiko, ki ni vedela, da jim je v 



napoto. In meni je to dogajalo, najbolj na svetu. Po 
esenci je tisto, kar sem delal v prvem letniku, bližje 
temu, kar si želim od svojega teatra. Pri projektu v 
Drami pa sem lahko prvič zares pokazal, kaj sem se 
naučil v štirih letih študija režije.

V gledališču te torej trenutno najbolj zanima razi-
skovanje medprostora med odrom in avditorijem, 
med igralci in gledalci …

Vem, da je večini gledalcev neprijetno, če so iz-
postavljeni. Ljudje načeloma ne hodijo na predstave 
z namenom, da bi nastopali. Če govorim o razisko-
vanju odnosa oz. o meji med gledalci in igralci, lah-
ko kot primer izpostavim prav predstavo iz Drame 
Težko je biti bog, kjer imamo vzpostavljeno rampo 
in četrto steno, ampak smo vseeno gradili dialog s 
publiko. Gradili smo ga predvsem v smislu, da ima 
publika občutek, da sodeluje, da je notri, da niso 
samo opazovalci. Ne v smeri, da publika nastopa, 
ampak da sodeluje, razmišlja, se strinja ali ne strinja 
z dogajanjem na odru. In to je pravzaprav tisto, 
kar me zanima, kako vključiti publiko, da postane 
aktivna znotraj pozicije, ki jo zaseda.

Avtorski projekt Težko je biti bog si z ekipo 
osnoval znotraj Draminega programa Čakajoč 
Supermana. Za kakšen program gre in kako je 
potekal vaš proces dela?

Načeloma se pri Čakajoč Supermana režiserjem, ki 
so diplomirali ali so tik pred tem, ponudi možnost 
izkušnje profesionalne produkcije. Ko me je prejšnji 
ravnatelj Igor Samobor povabil k sodelovanju, mi 
je povedal, kaj je koncept (naslov) sezone, ki je bil 

relativno ohlapen: Drama je. Kdo bi si mislil, da 
bo tako točen. (smeh) Potem me je vprašal, kateri 
teksti me zanimajo, in naštel sem mu jih približno 
šest. Glede na sezono in na projekt se mu je zdel 
najustreznejši roman Težko je biti bog, bi pa v resnici 
lahko izbral karkoli.

Sprva sem imel vizijo ustvariti predstavo, v kateri bi 
igrali sami moški. Moška energija, moški idiotiz-
mi, moški svet. Jebi ga, to se ni zgodilo. Sicer sem 
željo v Drami tudi izrazil in je v začetku kazalo, da 
se bo uresničila, ampak mi je – zaradi urnikov in 
usklajevanja z drugimi predstavami – hiša lahko 
ponudila samo štiri igralke. Zaradi te nove zasedbe 
smo potem koncept popolnoma spremenili. Zdaj 
se mi zdi to super, ker bi se sicer lahko predstava v 
zgolj moški zasedbi hitro sprevrgla v »Butalce«, 
poleg tega pa bom do konca življenja hvaležen, da 
sem imel možnost sodelovati z Majo Sever, Petro 
Govc, Veroniko Drolc in Sabino Kogovšek.

Težko je biti bog je roman, ki sva ga z dramaturginjo 
Niko Korenjak dramatizirala. Spomnim se, da je 
bila prva verzija, s katero sva prišla na vajo, grozna! 
Z igralci in igralkami smo se mesec in pol samo po-
govarjali, potem pa smo bili še približno dva tedna 
nekje vmes med odrom in ne-odrom. Prvo verzijo 
teksta smo skrajšali za več kot polovico, prizore pa 
dokončno postavili šele v zadnjem tednu. Skoraj do 
zadnje vaje smo črtali, popravljali, prestavljali, in 
mislim, da je na koncu nastal kar dober tekst.
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Se ti zdi, da imate mladi režiserji in režiserke 
znotraj programa Čakajoč Supermana dovolj 
prostora za lastno raziskovanje in odkrivanje?

Govorim lahko izključno o svoji izkušnji, ker sem 
že velikokrat slišal, da je bila precej drugačna od 
izkušnje, ki so jo imeli režiserji in režiserke pred 
mano. Mi smo se imeli super! V Drami so bili 
do nas, zunanje in mlade avtorske ekipe, izjemno 
korektni. Delali smo v kaotičnem času, ko se je 
menjala vodilna garnitura Drame, in kljub temu 
niso pozabili na nas, pravzaprav obratno – vsi so 
zelo lepo skrbeli za nas. Prav tako nismo čutili ni-
kakršnega pritiska ali kontroliranja vodstva, nihče 
nas ni prišel preverjat na vaje, ali delamo v redu. 
Delovalo je, kot da nam popolnoma zaupajo.

Čaka te še zaključna, diplomska, predstava, kjer 
se boš ukvarjal s kar dvema tekstoma – Brech-
tovo Sveto Ivano Klavniško in Cankarjevo Lepo 
Vido. Od kod odločitev, da se boš v svoji diplom-
ski predstavi ukvarjal z dvema besediloma?

V resnici bomo v večini delali Lepo Vido. Brecht 
sicer bo, se pa lahko tudi delamo, da ga ni; bo 
nekje v ozadju, kot neko pomagalo ali antiteza 
tega, kar bomo delali pri Lepi Vidi. Cankar v svoji 
zadnji drami še poslednjič dokončno obračuna s 
temo hrepenenja in prav hrepenenje bo tudi naša 
osrednja tema. Tudi mi se v prvi vrsti ukvarjamo in 
sprašujemo, kaj hrepenenje pravzaprav je.

Kaj te je pri tej temi, torej hrepenenju, tako prite-
gnilo, da jo želiš preizpraševati v produkciji?

Predvsem to, da je popolnoma neulovljiva kate-
gorija. Lažje se je spraševati, kaj hrepenenje ni, 
kot pa, kaj je. V obeh dramah, Težko je biti bog in 
Lepa Vida, se sprašujem, zakaj je dobro zoper zlo 
tako brezzobo. Potencialen odgovor želim iskati 
v hrepenenju. Hrepenenje je en tak dober zajeb. 
Mehanizem v človeku, ki nas nenehno potiska 
naprej, v novo življenje, hkrati pa tudi nazaj, v 
staro. To se kaže kot neka tema, ki je nenehno ak-
tualna v današnjem svetu. Hrepenenje deluje kot 
nekaj, kar se tiče posameznika, saj vsak posame-
znik hrepeni; ali pač? Se v hrepenenju skriva neka 
kolektivna logika? Čeprav je notranji program, 
software, ki žene človeka, ga vedno pogojuje oko-
lica. Vsaj to, kako se hrepenenje v nas manifestira. 
Hrepenenje je orodje za doseganje ciljev. To, po 
čem hrepeniš, pa v resnici govori o vseh boleči-
nah okoli cilja, ne o cilju samem. Cankar piše, da 
hrepenenje ni cilj, ampak pot do cilja.

Se diplomskega dela lotevaš bolj raziskovalno, 
torej je v ospredju proces, ali imaš jasno postav-
ljen koncept uprizoritve in načrt poteka vaj?

To bo avtorski projekt. Nikoli se še nisem lotil 
snovalnega gledališča, tj. najbolj demokratične 
oblike gledališča. Ne omejujemo se na Cankarjevo 
besedilo, ker samo po sebi današnjega časa ne nago-
varja več dovolj efektivno. Na svetu je za to ostalo 
premalo metafizike in poezije, je pa tega Cankar 
zagotovo sposoben. Na vajah se mi je hitro pokazala 
potreba, da najprej natančno preberemo tekst in 
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ves naš fokus usmerimo na Cankarja ter njegova 
dela. Lepa Vida je zelo avtoreferencialen tekst; res 
je fascinantno, koliko različnih Cankarjevih svetov 
se srečuje v tem tekstu. Nekateri literarni teoretiki 
trdijo, da gre morda celo za enega prvih postmo-
dernističnih poskusov na Slovenskem. Vprašanje 
je, koliko dejanskega teksta Lepe Vide bo na koncu 
sploh ostalo v produkciji, zagotovo pa bo tekst na 
nek način ostal »Cankarjev«. Ves na temo hrepe-
nenja. Glede na to, da se je Cankar tako »kregal 
sam s sabo«, lahko uporabimo njegove besede in 
si nam ni treba izmišljevati novih. Ostajamo torej 
v neki stilni jezikovni poetični enotnosti in se ne 
oddaljujemo preveč od Cankarja.

Brecht pa je potencialno nujno zlo. Sogovor-
nik iz drugega kulturnega bazena. Brechta 
imamo, da se ves čas sprašujemo, ali imamo 
kakšno zvezo z njim, ali imamo kakšno zvezo z 
Nemci, z Evropo. In če nimamo zveze, kaj nas 
potem dela posebne, kaj nas dela nas.

Bi lahko izpostavil kvalitete in zanimanja, 
za katere meniš, da si jih pridobil med 
študijem na akademiji?

Na akademiji načeloma še ne delamo umetno-
sti. In to se mi zdi čisto prav. Bolj se spoznava-
mo s samo obrtjo. Svoje koncepte itak že ima-
mo. Sem se nismo prišli naučit, kaj nas zanima 
– stvari nas že zanimajo. Koliko in na kakšen 
način sem se naučil obrti, bo pa čas povedal. 
Verjetno bo že diplomska predstava dovolj zgo-
vorna. Mogoče sem v teh štirih letih dobil nek 
bolj zdravorazumski pogled na gledališče.

Zaključuješ prvo stopnjo študija na akademiji. 
Bi z nami, ki vanjo komaj vstopamo,  
delil kakšen nasvet, misel?

Ne se preveč obremenjevati. Ostanite mirni, ampak 
prezentni. Resni ljudje v gledališču nam sledijo, 
kdo smo, kaj smo, kakšen teater bi nas potencialno 
zanimal. Vsaj morali bi nam. Mladim režiserjem in 
režiserkam pa moram predlagati še, da si takoj po 
akademiji zagotovite status. Tako pravijo. Da boste 
lahko čim prej aktivni in vas bodo lahko izplačevali.

Pred sabo imaš polne roke dela z diplomsko 
predstavo, vendar bi te kljub temu vprašala 
o načrtih za naprej. Nameravaš nadaljevati 
študij, si vzeti prosto leto ali so v igri kakšni 
popolnoma novi projekti in ideje?

Čim več delati. Ker najboljša vaja je čim več 
delati in nabirati izkušnje. Imam že nekaj 
povabil. Upam, da se prej svet ne konča.



»Pomembno je ostati radoveden«
INTERVJU Z ALJOŠO LOVRIĆEM KRAPEŽEM JE PRIPRAVILA LUNA PENTEK.

Zakaj si se odločil za študij dramaturgije in 
scenskih umetnosti? Si se že prej ukvarjal z 
dramskim pisanjem ali si se v to usmeril šele 
med študijem na akademiji?

Gledališče me je zanimalo, odkar pomnim. Prav-
zaprav, odkar se zavedam svojega lastnega obstoja, 
zagovarjam svoje bivanje s pisanjem, gledališčem 
in z glasbo, kako pa sem na koncu izbral študij gle-
dališča, je zelo dolga zgodba. Ampak nekako se mi 
je študij na AGRFT-ju zdel intriganten, če ne celo 
ekstravaganten. Pa tudi celo malo duhovita ideja. 
Celo gimnazijo sem bil sicer prepričan, da se bom 
vpisal na študij igre, potem smo pa z nekim gleda-
liškim krožkom pripravljali uprizoritev Strniševih 
Žab in me je bolj začel zanimati poklic režiserja. 
Zdel se mi je nekakšna melanholično-hermetična 
figura, ki pa premore izjemen kreativen potencial. 
Tako da je bila moja prva ideja vpisati se na študij 
gledališke režije. Potem se pa spomnim, da sem bral 
naloge, ki jih je treba pripraviti za sprejemne izpite, 
in sem videl, da lahko na dramaturgiji kot nalogo 
pošlješ svoje dramsko besedilo, in potem sem zelo 
hitro začel sanjariti o tem, kako bi bilo, če bi jaz 
pisal dramo. Pa tudi ustvarjanje režijske knjige (kar 
se zahteva za sprejemno nalogo na gledališki režiji) 
se mi je takrat zdelo nezanimivo oz. sploh nisem ve-
del, kaj to je. Takrat nisem vedel niti tega, kaj režija 
ali dramaturgija sploh pomeni, tako da še preden 

sem se dobro zavedel, sem to dramo za sprejemno 
nalogo tudi zares začel pisati. In moram priznati, da 
imam obdobje pisanja za sprejemce v spominu kot 
eno izmed najlepših obdobij svojega življenja. Tisti 
čas sem doživljal kot neko osvobajanje, zelo katar-
zično, in potem napisal tudi svoje prvo dramsko 
besedilo. Zdaj, ko se spominjam načina pisanja tega 
besedila, mislim, da sem takrat to svoje pisanje ozi-
roma dramsko pisanje doživljal zelo romantično ali 
pa idealistično. Pred tem nisem napisal še nobene 
drame, ampak le kratke zgodbe in predvsem poezijo 
v gimnazijskih pa tudi v osnovnošolskih letih. 

Kaj te zanima znotraj dramatike? Katere teme in 
forme so ti blizu, s čim se želiš trenutno ukvarjati?

Zadnje čase me najbolj vznemirja mir ali pa vpra-
šanje miru, predvsem na področju pisanja, tako da 
imam občutek, da se bo moje naslednje zavijanje 
in migetanje na področju dramske pisave vrtelo 
okrog miru. Mogoče ne nujno v vsebinskem smislu, 
ampak predvsem v tem, da so me vedno priganjali 
neki roki, da sem moral sprejemati kompromi-
se predvsem v formi, in tudi če ni bilo zunanjih 
dejavnikov, sem si sam ustvarjal neko paranoično 
situacijo. Tako me tudi v smislu procesa pisanja 
zanima mir – daljši proces, poglobljenost in znotraj 
tega iskanje miru. Je pa moj odgovor tudi deloma 
vsebinski. Zadnje čase veliko premišljujem o miru 

Aljoša Lovrić Krapež je na AGRFT-ju zaključil študij dramaturgije in scenskih umetnosti, trenutno pa 
na praški Akademiji za gledališče in scenske umetnosti DAMU študira režijo. Gledališče ga zanima 
že od nekdaj, trenutno pa se mu zdi v ustvarjalnem smislu ključno ohranjati svojo radovednost, ves 
čas raziskovati in preizpraševati načine dela, formo in vsebino uprizoritev. Letos je predstava Under 
Construction v njegovi režiji prejela posebno nagrado Tedna slovenske drame za kreacijo, ki inventiv-
no povezuje različne gledališke jezike, njegova drama Weltschmertz pa je bila nominirana za Grumo-
vo nagrado. Aljoša pri svojem ustvarjanju poudarja, da je zanj največja odgovornost biti radoveden.
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in o svobodi. Sicer bi pa rekel, da me pri dramati-
ki zelo zanima nekaj, kar napada, kar ni pasivno. 
Mislim – ali pa predstavljam si, da mora dramska 
pisava pretentano, na nek odisejski način napadati 
oder, da ne sme popuščati, da se mu ne sme preveč 
prilagajati, da mora biti produkciji, igri, režiji, luči, 
kostumom, scenografiji, prišepetovalcem, poštar-
jem, gasilcem in vsem ostalim izziv. In s tem izzivom 
ne mislim, da jim mora nagajati ali da mora iti proti 
njim, ampak to, da jim ponudi neko priložnost, 
saj ima dramatika potencial ugrizniti v zaprašene 
vzorce. Ustvarjanje gledališča je ob prvi jutranji zori 
ponujena priložnost, da razsvetli tisto, kar se skriva 
za zavesami besed. Poudaril bi, da ima dramatika res 
veliko možnost provocirati in da ne smemo pustiti, 
da se jo zgolj uprizarja, ampak jo je treba vzeti 
resno. V tem smislu pa mora tudi dramatika sprejeti 
sama sebe.

Kakšen pristop imaš do pisanja? Raje načrtuješ 
ali se prepustiš domišljiji, navdihu? Bolj razmiš-
ljujoče ali raje impulzivno?

Prepričan sem, da sem izrazito impulziven pisec, 
da je moje pisanje zelo nenadno in kaotično. To 
se mogoče sliši patetično, ampak res mi največjo 
inspiracijo predstavljajo prostori ali časi, v kate-
rih še nisem bil, ali pa zapisi teh prostorov. Vsaj 
začetni deli procesa so vse prej kot kontemplativni 
ali razmišljujoči. Inspiracija, če pride in ko pride, 
pride sama po sebi. Sprovocira jo nekaj zunanjega, 
na primer kakšno pismo ali naključen dogodek na 
avtobusu ali samo to, da se spotaknem … Ogromno 
črpam tudi iz Youtuba – to je res bazen za pisanje. 
Brez izjeme pa je moja inspiracija glasba. Mislim, da 
nisem napisal še niti enega prizora brez sočasnega 
poslušanja glasbe. Ne morem pisati v tišini. Tako 

imam občutek ne samo, da nisem sam, ampak tudi, 
da pišem še iz česa drugega kot samo iz samega 
sebe. To so primeri, kako pride inspiracija, in tako 
se pisanje ne samo ponudi, ampak se izpolni. Ti 
trenutki, ko inspiracija pride »sama od sebe«, so 
zlata vredni, sprejemam jih ponižno ter jih obču-
dujem. Res pa je tudi, da jih nemalokrat spustim, 
da grejo, zaradi česar mi je kasneje žal. Ob takih 
zamujenih trenutkih se počutim tako, kot pravi 
Svetlana Makarovič: »Ladja pride, ladja gre.« Je 
pa res, da po prvem obdobju impulzivnega pisanja 
(nabiranja materiala) globoko vdihnem in se lotim 
premlevanja tega materiala, iščem miselna sidrišča 
vsega zapisanega in poskušam izumiti ali si izmisliti 
najprimernejši vrč za napisano.

Nominiran si bil za Grumovo nagrado. Kakšna je 
zgodba Weltschmertza? Kako si se lotil pisanja, 
zakaj si se odločil za temo, ki si jo izbral? Kaj ti 
nominacija pomeni?

Prvi prizor za to besedilo sem napisal prvi dan, ko 
se je pri nas začela pandemija, čisto prvi dan, prvi 
dan lockdowna sem začel pisati. Takrat se mi je 
zdelo še vse tako razburljivo, mogoče sem bil malo 
naiven, ampak mislim, da je specifika tega procesa, 
da sem napisal res ogromno materialov. Vsaj dvakrat 
več sem jih napisal, kot jih je dejansko v drami. 
Seveda niso vsi dobri, ampak je ta material kar vel 
iz mene. K temu je verjetno pripomoglo tudi to, da 
sem pisal v samoizolaciji, da sem bil v času lock-
downov izoliran. Tudi ko so bili lockdowni odprav-
ljeni in smo se lahko svobodneje gibali okrog, sem 
jaz še vedno zahajal na vikendico nad Črnomljem 
in tam v samoti pisal. Čeprav mislim, da sem sicer 
zelo socialen človek, je bilo za ta proces ključno, 
da sem bil veliko sam in velikokrat tudi osamljen. 
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V tistem času sem preposlušal ogromno večinoma 
slabega slovenskega trapa in drugega, tako da je 
najbrž vse to ustvarilo nek vajb pisanja in teksta. 
Veliko snovi sem črpal tudi iz realnosti, situacije so 
kar same prihajale k meni, tako da je v besedilu tudi 
nekaj citatov mojih staršev in sosedov. Sicer pa sem 
v pisanju zelo užival, predvsem ob pisanju komičnih 
prizorov, sem pa doživel tudi katarzične momente. 
V času pisanja sem se, tudi v neki teoriji,  veliko 
ukvarjal z vprašanjem utopije ali distopije v času 
korone. In tako nekako se mi je zdelo, da kljub temu 
da je ta tekst dokaj distopičen, ne morem trditi, da 
resnično je distopičen, ampak ima zgolj prvine tega. 
Trenutno je naša realnost obkoljena z raznoraznimi 
distopičnimi slikami, figurami, mislimi ipd., in s 
tem besedilom sem želel opozoriti ali pa vsaj samega 
sebe spomniti prav na razmislek o utopijah, o tistih 
svetovih in potencialih.

Nominacija mi seveda zelo veliko pomeni. Nikoli se 
nisem zares identificiral s tem, da sem jaz dramatik, 
tako da je bila v bistvu ta nominacija zame veliko 
presenečenje in jo tudi razumem kot neko potrditev 
ali popotnico za naprej. Definitivno je velika čast.

Kdaj si se odločil, da boš svoj fokus 
usmeril v režijo? Zakaj si se tako odločil? 
Kaj te je pritegnilo pri režiji?

Mislim, da sem se za režijo odločil zaradi moči ali 
pa vsaj zaradi potencialne moči. Ampak pri tem ne 
mislim na režijo kot funkcijo, ampak na neko moč 
miru gledališča samega – in zdelo se mi je, da lahko 
skozi režijo pridem temu najbližje. Torej ne moč, ki 
jo v tradicionalnem smislu nosi režiser ali režiserka, 
ampak me bolj zanima režija, ki je pripravljena 
iti čez meje same sebe. Dejstvo je, da me nikoli ni 

zanimala tradicionalna režija, režija iz teme – sedeti 
nekje zadaj, ampak me zanima režija, ki je sama sebe 
pripravljena zaklinjati v nič; režija, ki premisli svojo 
funkcijo in funkcionalnost; režija, ki se postavi po 
robu starokopitni hierarhiji, katere del (parado-
ksalno) je tudi režija sama; predvsem pa režija, ki 
ne podlega igram moči, ampak vidi v svojem delu 
priložnosti za neko novo početje. Pravzaprav lahko 
rečem, da me zanima, kaj sploh je sodobna režija, 
če sploh kaj je, čeprav verjamem, da je sredstvo, 
skozi katerega bi lahko izrazil sebe in – še bolj 
pomembno – svet okoli sebe. Zanima me režija 
brezkompromisnosti, režija, ki je upanje, predvsem 
pa režija, ki uspe režirati ali pa si drzne režirati upa-
nje in velike teme. Režija, ki zahteva spremembe, in 
režija, ki se ne bori samo zase, oziroma režija, ki se 
bori več kot le zase. Če se vrnem na začetek, to moč 
režije razumem kot vprašanje, in ne kot odgovor.

Predstava Under Construction v tvoji režiji je bila 
v tekmovalnem programu Tedna slovenske dra-
me. Za predstavo ste prejeli posebno nagrado 
Tedna slovenske drame za kreacijo, ki inventivno 
povezuje različne gledališke jezike. Kaj ti pomeni 
kolektiv Počemučka? Kaj ti omogoča? Kako si 
se odločil za inovativno formo uprizoritve? Kako 
ste pristopali k delu?

Kolektiv Počemučka … seveda mi vsi člani kolektiva 
pomenijo veliko, ampak ključna je naša vsebina, na 
kar nakazuje že samo ime – počemučka je ruska be-
seda za otroka, ki stalno sprašuje »zakaj?« (po slo-
vensko bi temu rekli zakajček). Predvsem se mi zdi 
zelo pomembno, da se je ekipa formirala iz potrebe, 
da bi poskusili drugačne načine uprizarjanja, da 
bi našli prostor zase, za eksperiment. Nekaj, za kar 
nismo imeli občutka, da bi lahko raziskovali znotraj 



AGRFT kurikuluma. Kljub temu da smo zelo 
mlada skupina, se mi zdi, da pot te skupine traja že 
kar nekaj let in je šla skozi različne faze: čisto na za-
četku smo eksperimentirali s fizičnim gledališčem, 
nekaj v smislu telo na telo, ampak – odkrito – to ni 
nikoli zares zaživelo, predvsem ker še nismo imeli 
pravih orodij, šele učili smo se komunicirati. Nato 
nas je začelo zanimati nekaj, kar bi lahko imenoval 
politično gledališče, in smo v nekaj tednih naredili 
kratko predstavo na to temo. Ključno pri teh zače-
tnih fazah je to, da smo se učili komunicirati, kar 
je tudi ena izmed specifik te skupine – prav način 
naše komunikacije, ki ga še vedno usvajamo, gre 
namreč za neskončen proces. Ključna sprememba se 
je za nas zgodila, ko so nas k sodelovanju povabili iz 
Gledališča Glej. To je bila za nas kar velika pre-
lomnica, ker smo morali kar naenkrat vzpostaviti 
strukturo, organizacijo skupine, hkrati pa zadržati 
in osmisliti naše metodologije in tisto, s čimer bi 
lahko z eno besedo mogoče rekel poslanstvo. Težko 
»izmerim«, koliko mi pomeni ta skupina, lahko pa 
povem, da sem vsem izjemno hvaležen, ker si brez te 
skupine ne predstavljam svojega študija in svojega 
dela. Kljub temu da smo zdaj razpršeni po svetu, Po-
čemučka ostaja moj gledališki dom, moja inspiracija, 
moj izziv. Znotraj nje sem deležen neizmernega za-
upanja in podpore, za kar sem neskončno hvaležen. 
Lahko bi ure in ure pel slavospeve ekipi, saj je vse, 
kar smo do zdaj doživeli skupaj, naravnost nepre-
cenljivo; ponosen sem na vse nas in na vse, kar smo 
naredili. Moram reči, da verjamem v nas, verjamem 
v to generacijo, kljub temu da Počemučka ni nekaj 
oz. se nimamo za nekaj, kar naj bi predstavljalo glas 
neke (naše) generacije. Ne delamo si utvar, da lahko 
govorimo za celo generacijo, ampak vseeno mislim, 
da se znotraj gledališča dogaja neka generacija, kar 
je neskončna inspiracija.

Proces predstave Under Construction je bil izje-
mno dolg proces – leto in pol od prve vaje ali od 
prvega sestanka do premiere. Začeli smo z idejo, 
da bi delali nekaj s Chagallom, za izhodišče sem 
izbral njegovo sliko Mladoporočenca s Parizom v 
ozadju, in tako smo začeli delati. Hodili smo na 
delovne vikende, med lockdownom in po njem, 
potem pa je med temi vajami nekako postalo zelo 
pomembno mesto, ki je naslikano v ozadju slike, 
tako da smo se potem bolj ukvarjali s tem mestom 
– mesto je postalo ključno in začeli smo delati z 
njim. Septembra, tisto leto pred premiero, smo se 
že pripravili, da bomo veliko delali, potem je pa pol 
ekipe dobilo korono in smo proces morali ustaviti. 
To omenjam, ker je bilo res ogromno začetkov in 
ustavljanj. Potem so prišli novi datumi premiere in 
pričela se je nova, zelo dolga predpriprava, v kateri 
je bila nepogrešljiva Karolina Kotrbova, scenografi-
nja, ki je bila ves čas prisotna pri projektu. Brez nje 
te predstave ne bi bilo oziroma ne bi bila takšna, 
kot je; v vseh fazah procesa je ogromno pridodala, 
pri pripravi na proces je neprestano krmarila med 
dramaturgijo, scenografijo, kostumografijo in 
generalno vizualno podobo. Proces je obogatila z 
bazenom referenc, asociacij in inspiracij. Pa tudi 
Bibo ( Jernej Potočan), dramaturg, ki se je projektu 
sicer pridružil nekoliko kasneje, je bil ključen del 
te predpriprave. Sodelovanje z dramaturgom mi je 
pomagalo urediti mojo zmedenost in neodločenost. 
Kot stranski ali sočasni produkt priprave je nastala 
sto do dvesto strani dolga akta – ogromno vizualne-
ga materiala, prizorov, ki jih je Bibo že prej napisal, 
člankov, ki so jih napisali ljudje, ki smo jih povabili 
prav z namenom, da napišejo nekaj o izbrani temi 
itn. Nič materiala iz akte ni ostalo v samem procesu. 
V bistvu čisto odkrito: na vaji sem predstavil nekaj 
elementov bodoče predstave, začeli smo s poklici, ki 

INTERVJU 145



so vključeni v predstavo, z bolj pravljično atmos-
fero, predvsem pa sem že od začetka vedel, da se 
želim ukvarjati s stolpom (ki ima ključen pomen 
v predstavi), da se želim ukvarjati z nostalgijo. 
Igralci so se tako hitro vključili v proces in prinaša-
li svoje materiale. Ogromno stvari je potekalo po 
principu domačih nalog, ki sem jih dal igralcem. 
Smo se pa seveda tudi mi – ustvarjalna ekipa na 
drugi strani – odzivali. Ni šlo za to, da bi samo 
igralci producirali; osnutke prizorov sem recimo 
pripravil tudi jaz, Karolina pa je skrbela za prostor 
– ves čas ga je motrila in pripravljala, skrbela za 
objekte, da so bili novi in sveži, iskala je povezave 
med njimi. Ključno, kar bi želel izpostaviti pri tem 
procesu, je to, da smo se na vajah noro veliko sme-
jali in se izjemno zabavali. Sploh v prvem mesecu, 
ko smo bili še zelo sproščeni in neobremenjeni, 
smo preigravali res duhovite vsebine.

Forma predstave se je prilagajala vsebini in prizo-
rom, ki smo jih delali oziroma smo jih sproducirali 
na vajah, pri čemer je bilo veliko raznih improvi-
zacij. Je bil pa ta proces nekakšnega lepljenja, mo-
dificiranja in spreminjanja materialov z namenom 
ustvariti novo obliko izjemno zahteven in izčrpu-
joč. Dodaten izziv je bilo dejstvo, da smo nabrali 
zelo raznovrsten material, zaradi česar je bilo težko 
izluščiti poanto. Prizori so nastajali in se vključevali 
v strukturo do zadnjega dne, še tik pred premiero 
smo predstavo popravljali in dodajali nove vsebine, 
ne glede na to, da smo imeli že pred tem ogromno 
materiala. To je bila morda posledica tega, da se je 
v drugi polovici procesa življenje počasi vračalo v 
normalo in smo imeli vsi vaje še za druge projekte/
premiere ... bilo je res noro živahno in ne najlažje 
delo. Kot režiser predstave si resnično, kljub pate-
tičnemu podtonu, dovolim izjaviti, da je bil proces 

zahteven, da je veliko zahteval od vseh nas, pa 
vendar nam je uspelo obdržati tisto, s čimer smo se 
podali v proces, s čimer smo kot Počemučka vstopili 
v proces: da igra ni nek nostalgični cirkus, ampak je 
bolj zvonjenje zvonov z roba mesta, o katerih govori 
zvonarka v predstavi.

Trenutno na praški akademiji za gledališče in 
scenske umetnosti DAMU študiraš režijo. Kakšni 
so občutki po prvi polovici leta? Kako poteka 
študij? Kakšen je način dela?

Študiram na mednarodnem programu na 
DAMU-ju, kar pomeni, da ne morem primer-
jati svojega programa s celotnim DAMU-jem, 
predvsem zato, ker obiskujem zelo specifičen 
program: Directing of Devised and Object The-
atre. Ampak v kontekstu tega lahko rečem, da so 
občutki res izjemni. Imam se zelo dobro. Uživam 
v morju možnosti, v mednarodnem okolju, v 
druženju s študenti s skoraj vseh kontinentov, 
zelo dobro se razumem tudi z mentorji – s 
profesorskim kadrom sem res zelo zadovoljen. V 
teh dneh ustvarjam predstavo z dvema kolegoma 
– Poljakom in Mehičanom. Mehičan Daniel je 
režiser projekta in performer, midva s Poljakom 
pa sodelujeva kot performerja, sočasna »brain-
stormerja« ter včasih kot dramaturga. Mislim, da 
se še v nobenem procesu do sedaj nisem počutil 
tako izpolnjenega, nagovorjenega in svobodne-
ga, kot se počutim tukaj. Zelo me nagovarjajo 
predvsem vprašanja in možnosti naših misli in 
teles ter komunikacija. Zelo sem hvaležen za čas, 
ki sem ga preživel na AGRFT-ju, in za vse, kar mi 
je dal, ampak imam pa občutek, da mi izkušnja v 
Pragi ponuja nekaj, česar v Ljubljani nisem doži-
vel – to je eksperiment. In ta eksperiment – ali pa 



možnost eksperimenta – me osvobaja in hkrati 
tudi dela živčnega. Moram priznati, da sem res 
nadvse zadovoljen in navdušen.

Kakšna je razlika ter kaj so podobnosti 
med študijem na AGRFT-ju in na DAMU? 
Te je kaj presenetilo?

Rekel bi, da je absolutno razlika ta, da je praška 
akademija veliko večja, ključna pa morda ta, da je 
razdeljena – na eni strani je dramska, na drugi pa 
alternativna smer, ki je na AGRFT-ju ni. Zdi se 
mi, da je zaradi tega akademski svet zelo drugačen, 
da alternativna smer veliko doda, čeprav imam po 
drugi strani občutek, da prihaja do neke polariza-
cije ali razhajanja med tema dvema programoma. 
Opažam, da se na programu, na katerem študiram, 
ogromno ukvarjamo z avtorskim pristopom, 
z načinom kolektivnega ustvarjanja, s stalnim 
feedbackom in razvijanjem odziva. Sama metodo-
logija tega, kako sploh delati v object theatru, pa je 
zelo drugačna. Ena izmed ključnih stvari, ki sem 
jih v Pragi opazil in zaradi česar bi lahko bil malo 
kritičen do AGRFT-ja, je pa, da je samo študent-
sko telo ali gibanje, angažma študentov na veliko 
višjem nivoju kot pri nas. Na primer, akademija 
oziroma njeni študentje so v povezavi z vojno 
v Ukrajini takoj reagirali z različnimi okrogli-
mi mizami, z mnogimi protesti, ki so jih sami 
organizirali, z debatami, z izobraževanji v tej smeri 
ipd. Brez dvoma na DAMU-ju po tem prednjačijo 
oziroma imajo te reči veliko bolj ozaveščene.

Kot razliko bi lahko izpostavil tudi to, da snovalni 
princip, v smeri katerega se izobražujem, zagotovo 
podira neke hierarhije, ki so pri nas zelo določene. 
Seveda tak način dela prinese nove strukture skupi-

ne, ampak to pomeni tudi, da se spremenijo odnosi 
med študenti; med igralci in režiserji seveda še vedno 
so razlike, ampak so te razlike drugačne in so tudi 
veliko manj zaprte. Ljudje so tukaj bolj odprti – čuti 
se, da obiskujem mednarodni program: imam sošol-
ce iz Hongkonga, Tajvana, Indije, Mehike, Islandije, 
Danske, Nemčije, Tajske … Ustvarjena je ena pisana 
druščina, ki za sabo potegne drug način komunici-
ranja, ki zelo veliko ponuja predvsem v ustvarjalnem 
smislu. To, da sem obkrožen z drugačnim ozadjem, 
s toliko različnimi ljudmi, ki gledališče percepirajo 
drugače kot mi ali pa vidijo neke druge potenciale v 
njem, druge načine delanja, se mi zdi ključno.

Imaš morda kakšen nasvet za 
prihodnje generacije?

Absolutno se ne počutim v poziciji, s katere bi 
lahko delil neke nasvete. Kljub vsemu imam še 
vedno občutek, da so moje znanje in izkušnje 
pičle in da se moje izobraževanje pravzaprav 
zares šele dobro začenja. Tudi sam sem še pred 
nekaj meseci gulil klopi na AGRFT, se živciral 
pred izpiti in hodil z ene vaje na drugo ... tako da 
nekega nasveta ali recepta nimam. Mogoče pa bi 
rekel – izhajajoč iz te izkušnje v Pragi –, da je biti 
študent privilegij in tudi odgovornost. In velika 
odgovornost je biti radoveden. Radoveden pa vsaj 
zame pomeni biti pripravljen, biti odprt za svet, 
v katerega posameznik in generacije vstopajo. 
Radovednost je neka želja in potreba po prostoru, 
času, svobodi in kritični misli. Predvsem kritični 
misli. In ta radovednost še zdaleč ni samoumevna. 
Torej ohranjanje te radovednosti ni samoumevno. 
Radovednost se ne prilagaja, radovednost ne dela 
kompromisov, radovednost je zvedava in neukrot-
ljiva sila, ki sliši več, kot vidijo drugi.
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PrekZavod Melara s Predsednicami na AGRFT 150

AGRFT v MGL: Izid knjige MGL Drama, tekst, pisava 2 153

Bralke v Veliki dvorani AGRFT: TSD in ADEPT 159

V tokratni rubriki »Preko Akademijskih zidov« 
izpostavljamo štiri pomembne dogodke, ki kažejo na 
to, da ima nova stavba AGRFT še veliko neizkori-
ščenega potenciala, če pomislimo na vsa morebitna 
gostovanja in sodelovanja z drugimi producenti ter 
na to, da se študentje/ke in profesorji/ce kljub novim 
prostorom ne bomo zadovoljili zgolj z njimi, ampak 
želimo, da se naš glas sliši tudi preko zidov AGRFT.

AGRFT je kot koproducent sodeloval z Zavodom 
Merala, ki je v režiji bivše študentke gledališke režije 
Nine Ramšak Marković pripravil uprizoritev teksta 
avstrijskega dramatika Wernerja Schwaba Predsed-
nice, ki so svojo drugo premiero doživele februarja v 
Veliki dvorani akademije. (Več na strani 150).

Na Mali sceni MGL-ja je 10. marca 2022 potekala 
predstavitev knjige Drama, tekst, pisava 2, ki sta jo 
uredila prof. Tomaž Toporišič ter dramaturginja 
Petra Pogorevc. Pri izidu knjige sta sodelovala tudi 
študenta AGRFT, Jakob Ribič s svojim prispev-
kom »Mlada dramska in ne več dramska pisava« 
ter Manca Lipoglavšek s prevodom dveh člankov. 
Manca Lipoglavšek je tudi moderirala dogodek, tj. 
pogovor z nekaterimi avtorji prispevkov, še pred 
samim pogovorom pa so branje odlomkov sodobnih 
dramskih besedil avtorjev in avtoric mlade generacije 
pripravili študentje akademije (režija: Živa Bizovičar, 
dramaturgija: Nik Žnidaršič, interpretacija: študentje 
3. letnika dramske igre, Mojka Končar, Matevž Sluga, 
Suzana Krevh in Filip Štepec). (Več na strani 153).

V aprilu sta se v Veliki dvorani AGRFT zgodila 
še dva dogodka: prvi v okviru Tedna slovenske 
drame, t. i. Dan nominirancev, 7. aprila 2022, ko 
so študentke in študentje dramske igre (Mojka 
Končar, Jan Slapar, Mina Švajger, Svit Stefanija, 
Matevž Sluga, Suzana Krevh in Nika Manevski), 
gledališke režije (Bor Ravbar in Jernej Potočan) ter 
dramaturgije in scenskih umetnosti (Nik Žnidar-
šič, Ula Talija Pollak, Tilen Oblak, Nina Kuclar 
Stiković, Luna Pentek in Tajda Lipicer) pod men-
torstvom prof. Nataše Barbare Gračner, prof. mag. 
Sebastijana Horvata, doc. dr. Nine Žavbi in prof. 
dr. Tomaža Toporišiča pripravili bralne uprizoritve 
nominiranih tekstov; letošnja novost dogodka so 
bila branja kratkih analiz/komentarjev nominira-
nih besedil, ki so jih prav tako napisali in prebrali 
študentje: Nik Žnidaršič, Luna Pentek, Tajda 
Lipicer, Tilen Oblak in Ula Talija Pollak.

Drugi dogodek bralnih uprizoritev pa je sledil 
pet dni kasneje, 12. aprila 2022, ko je predsta-
vitev doživela revija Adept. V tokratni številki 
so bila objavljena besedila: Bog mi je priča Brine 
Jenček, Dušan in Marina Jake Florjančiča, 
Goran Tajde Lipicer, Interpretacija Sanje Ele 
Božič (nagrajeno z nagrado za mladega drama-
tika), Dramakurbija Helene Šukljan in Mance 
Lipoglavšek, ter prizor, objavljen v prihajajoči 
številki, Ne it Helene Šukljan. Kratke bralne upri-
zoritve so seveda pripravili študentke in študentje 
akademije. (Več na strani 159).
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Predstavo so si ogledale tudi študentke prvega letnika 
magistrskega študija Dramaturgije in scenskih 
umetnost (Manca Lipoglavšek, Nina Kuclar Stiković 
in Helena Šukljan) ter pri predmetu Kritika scenskih 
umetnosti (doc. dr. Zala Dobovšek) skušale napisati 
kritike. Objavljamo nekaj odlomkov skušenj.

*

Tri upokojene čistilke – Žan Koprivnik kot Erna, 
Sara Dirnbek kot Greta in Miranda Trnjanin kot 
Marička – obujajo spomine na čase pred upoko-
jitvijo, ko so kot sodelavke čistile umazanijo za 
drugimi, »pomembnejšimi« ljudmi, ki so visoko 
na družbeni lestvici. V pogovoru se vzpostavi 
vzporednica med fekalijami, ki so omenjene kot 
dobesedna nesnaga, s katero so se čistilke ukvarjale, 
ter med fekalijami družbe oz. človeštva, ki butajo na 
plano kot stolica v zamašenem stranišču. Priča smo 
tako dobesednemu blatu in tudi umazaniji nacizma, 
fašizma, homofobije, nestrpnosti do drugačnih itn.

*

Vsi trije mladi igralci, ki upodabljajo te ostarele 
čistilke, izvrstno prikažejo prebliske tragičnos-
ti, zakopane pod debelo plast komičnosti, ki jo 
proizvajajo tako z uživaško transgresijo družbenih 
norm, vpisano v sam tekst, kot s stiliziranim in 
karikiranim načinom igre, ki like oblikuje v arhe-
tipske, a verjetne karikature, prek katerih je izpeljan 
družbeni komentar, h kateremu predstava stremi.

*

Glavni motiv, motiv stolice in stranišča, ki ga 
vpelje Marička, je prispodoba za umazani svet, 
umazano družbo in predvsem umazane protago-
nistke. Marička je dobesedno najbolj umazana, 
kos čokoladne pogače na njenem obrazu dobro 
učinkuje kot stolica, a kljub temu njen lik ni 
najbolj umazan. Bolj sta zapackani in pokvar-
jeni Greta in Erna, ki sta situirani le malce nad 
Maričko, in morata to seveda pokazati.

*

Če gre v prvem delu predvsem za režijo igralca, se 
med prehodom, ko igralci z rekviziti napolnijo belo 
scenografijo, zgodita režija mizanscene in odsotnost 
govora, ob kateri si gledalec malo spočije. Igralci 
ustvarijo prizorišče, ki s politim alkoholom in na 
pol pojedeno pogačo spominja na »day after« 
ali »jutro po«, kar asociira tudi na magistrsko 
produkcijo Nine Ramšak Marković Dan po, v kateri 
je dramaturg Milan Marković Ramšak skupaj z 
režiserko uporabil enake dramaturške strukture kot 
v Predsednicah.

*

Do vrhunca pride tik pred koncem, ko degradirana 
Marička vzame maščevanje v svoje roke in v pripovedi 
o gasilski veselici nesrečno in zlobno zaključi Gretino 
in Ernino usodo. Erna se seveda odloči ubraniti čast 
in tako iz zgodbe, ki si jo govorijo, preide v realnost, 
v kateri zabode Maričko. Ker sta že ves čas upora-
bljena režijski kod odmika in grotesknost, tudi umor 
učinkuje na tej ravni. Gledalca nikakor ne pretrese, saj 
je v nekakšni funkciji potujitve, ki občinstvu odpira 
asociativno polje. Preživita bolj umazani ženski, ta, ki 
se je sicer na dobesedni ravni trudila očistiti družbo 
(čiščenje stranišč), pa seveda izgubi življenje.

*

Predstava v svoji kritiki pobožnjakarstva (in prene-
seno Rimokatoliške cerkve), čistunskega morali-
ziranja ter komaj prikritega fašizma v Sloveniji v 
letu 2022 deluje ravno tako aktualno, kot je deloval 
tekst ob svojem nastanku v Avstriji leta 1990. Kar 
je pravzaprav žalostno samo po sebi, pomeni pa, da 
prestava doseže svoj namen. Sicer se v določenih 
točkah vendarle naslanja na avstrijsko ikonogra-
fijo (z avstrijsko narodnozabavno glasbo ipd.), a 
predstavi vseeno uspe postaviti karikirano zrcalo 
sveta, v katerem pobožnjakarska hinavščina uniči 
vse, ki jih še ni pokvarila, in v katerem ima vsak fin 
človek vsaj eno truplo v kleti.



Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič sta zbornik Dra-
ma, tekst, pisava, v katerem sta zbrala nekaj najbolj 
temeljnih in prodornih razprav domačih in tujih 
avtorjev, prvikrat pripravila že pred 13 leti. Z njim 
sta poskušala dokumentirati, premisliti, analizirati 
in raziskati premene in levitve dramske pisave v 
obdobju po performativnem obratu, ko se je, kot sta 
takrat zapisala v uvodniku, »izvršila vrsta delitera-
lizacij in hkratnih reteatralizacij gledališča, ki so bile 
v veliki meri zasnovane na krizi jezika in na ideji, da 
gledališče predstavlja umetnost sui generis in ne služi 
mediaciji del znotraj drugih umetnosti, na primer 
dramskih besedil«. (DTP I, 7) Skladno s preobli-
kovanjem odnosa med odrom in besedilom – tekst 
je namreč izgubil svojo prevlado, model literarnega 
gledališča pa je doživel relativizacijo – se je temeljno 
spremenila tudi besedilna forma dramskih besedil. 
Pojem dramskega besedila se je močno razširil – od 
tod tudi naslov zbornika, ki poleg »drame« vklju-
čuje še »tekst« in »pisavo« –, s čimer se je pojavila 
potreba po novem analitskem in teoretskem aparatu 
pa tudi po novih (ali vsaj drugačnih) definicijah 
dramskega besedila – avtorji so tako, denimo, začeli 
pisati o postdramskih (Lehmann) ali ne več dram-
skih gledaliških besedilih (Poschmann). Takšno 
teoretsko orodje, s katerim bi lahko ustrezno reflek-
tirali in analizirali tako spremenjena besedila pa tudi 
njihove raznolike rabe, sta Pogorevc in Toporišič 
poskušala vzpostaviti in ga ponuditi z v zborniku 
objavljenimi razpravami.

Zbornik je nedavno dobil svoje nadaljevanje. Razen 
naslova – temu je zdaj preprosto dodana številka 
»2« – in same strukture knjige, v kateri gre ponov-
no za kombinacijo prevedenih besedil tujih avtorjev 
in izvirnih študij domačih piscev, novi zbornik 
predstavlja vsebinsko in tematsko nadaljevanje 
prejšnjega. Uredniška želja, da bi z njim »pripomo-
gli k ustrezni refleksiji, analizi in zgodovinjenju raz-
nolikih sodobnih rab teksta« (DTP II, 8) na način, 
da se primere iz tukajšnje prakse sopostavlja v med-
narodni kontekst, je ostala enaka. Sta pa urednika 
raziskovalno področje to pot postavila v obdobje 
po letu 2000, torej večidel v čas po izdaji prvega 
zbornika. Zanj so, kot precizno povzema naslov 
prvega razdelka v zborniku, značilne »pokrajine 
po postdramskem«, ko se v postdramska besedila 
vrača dramsko, zaradi česar Anne Monfort za nove 
gledališke prakse celo predlaga izraz »neodramsko 
gledališče«. (Prav tam 147) Tega definira kot gle-
dališče, v katerem se »pojavi nepričakovana gostja: 
pripoved« (prav tam 150), ki večinoma črpa iz res-
ničnega, dokumentarnega pa tudi avtobiografskega. 
Toda pripoved se v gledališče ne vrača tako, da bi se 
posredovala s pomočjo posnemanja, prav nasprot-
no, diegezis postaja enakovreden element mimesis, 
»pripoved postane posebna, lastna instanca« (prav 
tam), tu »ne moremo govoriti o drami ali akciji« 
(prav tam), zaradi česar se resničnost ne preobraža v 
fikcijo, marveč poslej sobiva skupaj z njo, meje med 
njima pa postanejo zabrisane. Monfort zato pou-
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darja, da »tekst, osebe in fikcija ostanejo osnova 
za odrsko delo«, toda tekst je vseeno »destruk-
turiran, osebe razkosane in fikcija postavljena pod 
vprašaj« (prav tam 147), kar pomeni, da se po-
stdramskega ne opušča, pač pa se ga, kot v svojem 
članku ugotavlja tudi Tomaž Toporišič, ohranja. 
Dramsko se vpisuje v svoje postdramsko tkivo, tako 
da »obstaja skupaj s postdramskim in postpo-
stdramskim ter ne več dramskim.« (Prav tam 56) 
Prav zato je obdobje postdramskega gledališča, ki 
mu je bil v temelju posvečen prvi del zbornika, mo-
goče »obravnavati bolj v smislu kontinuitete kot 
pa preloma v gledališču« (prav tam 24), in prav 
takšno kontinuiteto si za svoj vsebinski fokus izbere 
tudi tokratna izdaja zbornika. V njej objavljene 
raziskave poleg premen, ki so se zgodile v gledališki 
pisavi po letu 2000, zanimajo tudi položaj in status 
besedila v sodobnem gledališču pa tudi različne 
manifestacije političnega v »sodobnih odrskih 
pisavah in pisavah odra«. (Prav tam 16) Poleg tega 
zbornik prinaša tudi teoretske obravnave novih 
dramskih piscev in pisk, torej tistih, ki so se v času 
med obema zbornikoma pojavili na novo, pa najsi 

gre za tuje avtorje (denimo Dina Pešuta, o katerem 
piše Toporišič) ali domače (Blaž Lukan tako na 
primer poglobljeno obravnava dramsko pisavo 
Varje Hrvatin). Te razprave so razdeljene v štiri 
poglavja (z naslovi »Pokrajine po postdramskem«, 
»Desakralizacija teksta«, »Med postdramskim in 
neodramskim« ter »Politike odrskih pisav«), ki 
jih uvodoma razpirajo prevedeni teksti tujih avtor-
jev (Élisabeth Angel-Perez, Bruna Tackelsa, Anne 
Monfort in Elinor Fuchs), tem pa se nato pridru-
žujejo še izvirne raziskave z domačega področja, ki 
so jih poleg avtorja pričujočega zapisa opravili še 
Tomaž Toporišič, Špela Virant, Blaž Lukan, Mateja 
Pezdirc Bartol, Ivana Zajc, Zala Dobovšek, Maja 
Murnik in Nenad Jelesijević.

Novi zbornik Drama, tekst, pisava 2 torej popi-
suje mutacije in spremembe, ki so se na področju 
dramske pisave zgodile v zadnjih dvajsetih letih, in 
tako nadaljuje tam, kjer se je prejšnji končal. Ker je 
področje dramske pisave dinamično in spremenlji-
vo, pa je prav mogoče, da bi se nekoč v prihodnosti 
obema že izdanima zbornika pridružil še tretji.
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