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SREČKO KOSOVEL

Nesem sončnico na rami,
zlat metulj je vzplaval nanjo,

sončnica se je nagnila,
o, da ne bi se zlomila!

Nesem sončnico na rami,
v njej so zlata, zlata zrna,

sončnica se je nagnila,
o, da ne bi se zlomila!

O, metulj razprl je krila,
sapica je vzvalovila,

sončnica se je nagnila,
o, da ne bi se zlomila!
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UvoUvodnik
Drage bralke, dragi bralci!

Ameriški mitolog in pisatelj Joseph Campbell je 
v svoji knjigi Junak tisočerih obrazov predstavil 
sedemnajst stopenj junakovega potovanja, ki jih 
je možno aplicirati na skoraj vse svetovne mitske 
zgodbe. Tako predstavi nekakšen arhetip (mit-
skega) junaka, saj je v svoji raziskavi ugotovil, da 
so mitološke zgodbe načeloma pisane po enakih 
vzorcih: potovanje junaka se začne z odhodom, 
sledi pot, polna različnih preizkusov, na kateri 
lik doživlja spremembe in dosega cilje ter se na 
koncu, z novimi znanji in vedenjem, vrne domov.

Bi lahko ta vzorec preslikali tudi na 
študentko oz. študenta naše akademije 
ali katere koli druge fakultete? 

Pred vami je že deseti letnik Akademijskega li-
sta (prej: Gledališkega lista), v katerem so zbra-
ne vse gledališke in dramaturške produkcije ter 
vsi študijski filmi ter TV-drame, ki jih v semestru 
pripravimo študentke in študentje AGRFT.

Če ste v Akademijskem listu najraje prebirali/e 
rubriko »AGRFT drugod in drugo na AGRFT« 
– ki mimogrede nujno potrebuje novo ime – ali 
rubriko »Družbeni kontekst«, vas moramo žal 
razočarati, saj tega tokratna številka ne vsebuje. 
Uredništvo Akademijskega lista se je prevetrilo, 
tako da smo se in se še vedno lovimo in učimo 
sodelovati v novih (»vremenskih«) razmerah. 
Na tem mestu ne bom(o) dajala(i) lažnih obljub, 
je pa cilj gotovo ta, da v prihodnji številki povza-
memo celoletno širše dogajanje na akademiji, 
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poleg tega se bomo v drugi številki posvetili 
trenutnemu dekanu, ki zaključuje svoj mandat. 
Skratka: pestro bo!

Vseeno pa tudi pričujoča številka ni švoh. Kot 
je že v navadi, lahko v njej preberete vse o 
aktualnih gledaliških in filmskih produkcijah ter si 
ogledate fotografije minulih produkcij in doku-
mentarne fotografije s snemanj zaključnih filmov. 
Predstavitev gledaliških produkcij je obogatena 
z besedili, ki so jih pripravili ustvarjalci produkcij, 
ter osvetljena s strokovnega-pogleda-v-nastaja-
nju, torej s strokovnimi članki študentk in študen-
ta Dramaturgije in scenskih umetnosti. Preberete 
še lahko tudi teoretični uvod v predstavitev 
AGRFT-filmov, napisan kot razmišljanje o letošnji 
»letini« študijskih filmskih izdelkov.

V lanskem letniku smo se odločili ponovno 
obuditi dokumentacijo likovnih interpretacij, ki 
jih pripravljajo študentke in študentje Oddelka 
za gledališče in radio, navadno v sodelovanju 
s študenti snemanja, ki pomagajo pri tehnični 
izvedbi fotografije. V tokratni številki objavljamo 
prvo sliko, ki ni nastala kot rekonstrukcija umet-
niškega dela, ampak kot kostumska zasnova 
dramskega besedila. Študentke in študentje so 
po dramskem besedilu Emila Filipčiča Ujetniki 
svobode izdelali svoje kostume ter ustvarili 
lastno kompozicijo slike.

V zimskem semestru sta bili izvedeni dve ma-
gistrski produkciji: prva kot projekt v delu Krik: 
prvi glas Jureta Žavbija, študenta dramske igre, 
druga pa kot razstava fotografij študenta kostu-
mografije Claudija Sovréta.

Tudi v minulih mesecih so študijski filmi in 
gledališke produkcije gostovali v Sloveniji in po 
svetu, prav tako so študentke in študentje za 



svoje delo prejeli nagrade na domačih tleh in v 
tujini. V kontekstu tega objavljamo intervju z ak-
tualno prejemnico nagrade za mladega dramati-
ka, Elo Božič, ki je nagrado prejela za svoj tekst 
Interpretacija Sanje. 

Poleg tega intervjuja ste vabljeni, da v rubriki »In-
tervju« preberete tudi pogovor z Borom Ravbar-
jem, študentom četrtega letnika Gledališke režije, 
ki prav zdaj pripravlja svojo diplomsko produkcijo, 
ter pogovor z Liljano Bibič, ki je po desetih letih 
dela na Oddelku za film in televizijo s tem študij-
skim letom postala nova vodja referata.

Študent/ka akademije se lahko marsikdaj počuti 
kot arhetip mitološkega junaka, ki se nemočen 
znajde nekje na svoji junaški poti in se ravno 
bori z nasprotnikom (identiteta nasprotnika je 
prepuščena posamični interpretaciji), kar ji/
mu daje občutek, da je situacija brezizhodna. 
To junaško pot je v svoji konceptualni zasnovi 
magistrske produkcije predstavil Claudi, kjer 
je vizualno zgodbo peljal skozi vzorec, ki ga je 
zasnoval Campbell, s tema razlikama, da je 1) 
namesto predvidenim sedemnajstim fazam sle-
dil dvanajstim (po modelu Disneyjevega scena-
rista Christopherja Voglerja) ter 2) skozi njegove 
fotokolaže ne spremljamo enega lika, ampak se 
vedno srečamo z drugim, prav vsak »model« na 
fotografijah pa je študentka ali študent AGRFT.

Ne moremo trditi, da bi lahko vsakega, ki 
študira na akademiji, razumeli kot arhetip 
klasičnega mitološkega junaka, dejstvo pa je, 
da je Claudi za ta umetniški projekt izbral zgolj 
AGRFT-jevce, iz katerih je sčasoma nezaved-
no raslo in zraslo potovanje junaka, kakršnega 
je predstavil Campbell.

Prijetno branje!
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Kdo bo?

 

PRODUKCIJA I. SEMESTRA DRAMSKE IGRE IN GLEDALIŠKE REŽIJE

Premiera: 16. januarja 2023 ob 15. uri na Študijskem odru 3

Foto: USTVARJALCI UPRIZORITVE



Ustvarjalke in ustvarjalci
ALEKSANDAR JOVANOVSKI

ČARNA LAMPRET
FILIP ŽUNIĆ

JAKOB PODJAVORŠEK
JULIJA URBAN

JURE ŠIMONKA
KATKA FRANJA SLOSAR

MARKO RAFOLT
NACE KOROŠEC
NEJC KRAVOS

NEŽA DVORŠČAK
PETER PODGORŠEK

URBAN BRENČIČ

Mentorica in mentor
za dramsko igro in gledališko režijo

PROF. BRANKO ŠTURBEJ
NINA RAJIĆ KRANJAC

Produkcija
UL AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  

RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
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PRODUKCIJA III. SEMESTRA DRAMSKE IGRE, GLEDALIŠKE REŽIJE 
TER DRAMATURGIJE IN SCENSKIH UMETNOSTI

Premiera: 13. januarja 2023 ob 16. uri  na Študijskem odru 2
Ponovitvi: 14. in 15. januarja 2023 ob 16. uri  na Študijskem odru 2

Anton Pavlovič Čehov: Striček Vanja: študija

 

Fotografiji sta nastali v okviru projektnega sodelovanja s študenti Fotografije na UL ALUO: Nare Dominko David, 
Oskarja Cergolja, Erika Contrerasa Mencingerja, Reneja Ketiša, Petje Muck, Jane Naumoske, Mihe Raucha in Eme Širec 
pod vodstvom doc. Emine Djukić in Sare Rman.



Režija
MARKO RENGEO
LUCIJA TROBEC

Dramaturgija
LUNA PENTEK

Igra
ALJA KRHIN 
MAJA KUNAVER 
ROK LIČEN 
KAJA PETROVIČ 
LUKA SERAŽIN
MARKO RENGEO 
LUNA PENTEK  

Prevod
MILAN JESIH

Kostumografija
KLAVDIJA JERŠINOVEC

Oblikovanje svetlobe
DOMEN LUŠIN

Producentka
MIJA ŠPILER

Mentorice in mentorji
za dramsko igro in gledališko režijo

DOC. BRANKO JORDAN
PROF. JERNEJ LORENCI

za dramaturgijo
PROF. DR. TOMAŽ TOPORIŠIČ

za jezik in govor
DOC. DR. NINA ŽAVBI

ASIST. MARTIN VRTAČNIK
za kostumografijo

PROF. JANJA KORUN
DOC. MAG. TINA KOLENIK

Produkcija
UL AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  

RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
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Na začetku III. semestra se nam je razprlo široko 
polje raziskovanja Čehova in Rusije 19. stoletja. Og-
romno primarne in sekundarne literature. Delovno 
gradivo smo zožili na dve drami in zbirko kratkih 
zgodb. Pripovedovali smo si zgodbe, zbirali referen-
ce …, na koncu pa se v poplavi materiala spraševali, 
kako sploh izluščiti bistvo iz vsega tega. Kaj nas 
zares zanima? Vstopati v intimo posameznika. Iskati 
meje med nami – študenti in liki. Bivati na odru, 
bivati drug z drugim. Raziskovati in naseliti prostor, 
ki ga še ne poznamo, da bi postal naš. Poglabljati se 
v besedilo, razpirati možnosti različnih interpretacij. 
Raziskovati jezik, ki nam je ponujen. Kreirati situa-
cije, v katerih lahko zaživi dialog. Raziskovati like in 
se truditi razumeti, kako delujejo.

Kdaj smo zares najbolj mi? Kdaj je posameznik 
najbolj pristen? Kje ga lahko spoznamo, v 
njegovih najbolj intimnih situacijah?

Doma.

In prav to je tisto, kar nam je 
omogočila drama Striček Vanja.

Spremljati posameznike, ki so »ujeti« v 
skupnem domu. Kjer so prisiljeni živeti drug 
z drugim. In to je tisto, kar jih sili v to, da 
prej ali slej pokažejo svoj pravi značaj.

Posestvo Serebrjakova s šestindvajsetimi sobami. In 
osem ljudi, ki so se ujeli v svoje pritoževanje. Vse jih 
dolgočasi, bivati na ogromnem posestvu se jim zdi 
strašansko mučno in dolgočasno. Kot da med sabo 
tekmujejo, komu je težje. Kdo je bolj izmučen. Kdo 
je v življenju dosegel več in koga se ne bodo niti 
spomnili. Kdo je na tem posestvu le iz preračunlji-
vosti in kdo je moral za to, da je tukaj, res garati.

Miza in ljudje okoli mize. Družina, ki nam ponuja 
največje udobje in nas hkrati sili v največje konflikte 

in najgloblje zamere. Tisti, ki so nam najbližje, nas 
lahko najbolj prizadenejo. Tisti, ki nas najbolje poz-
najo, nas lahko prvi izdajo. In če je v naši hiši polno 
pretvarjanja – komu sploh lahko zaupamo?

Ali še lahko imamo radi? 
Bomo še kdaj koga zares ljubili?

Vrt. Jedilnica. Sprejemnica. Soba. 

Prostori, ki se od prvega do četrtega dejanja počasi 
ožijo. Vedno bolj nas spuščajo v intimo tega posestva 
in s tem vedno bolj v intimo posameznikov. Z vsa-
kim prostorom smo bližje likom. V vsakem prostoru 
spoznamo nove razloge za njihovo vedenje. Vedno 
bolj razumemo, zakaj delujejo tako, kot delujejo. 
Spoznavamo njihove skrivnosti, želje, razočaranja.

Ampak ali zares verjamemo temu, 
kar ljudje okoli nas govorijo?

Tudi znotraj realizma se moramo ves čas spraševati, 
koliko sploh verjeti temu, kar nekdo izreče. Prebi-
rati in obračati stavke, jih interpretirati na različne 
načine in odkrivati, kakšne pomene lahko nosijo. 
In to je zagotovo eden od največjih izzivov in hkrati 
največje zadovoljstvo. Spoznavati, kaj vse ponuja 
samo en stavek. Preizpraševati njegov pomen. 
Uživati v možnostih, ki jih Čehov s svojo realistično 
pisavo ponuja. Dovoliti si raziskovati. Dopustiti si 
preizkušati različne možnosti.

Največji izziv je bivati v brezdelju.

Kaj pravzaprav počnemo, ko ne delamo ničesar? 
Ali popolno brezdelje sploh obstaja? V odsotnosti 
fizičnih akcij zapolnjevati prostor. Dopolnjevati 
dialog. Ustvarjati žive situacije. In se ponovno 
vračati k vprašanju: kaj pa počnemo, ko ne delamo 
ničesar? Kaj pomeni ničesar ne delati? In ali temu 
sploh verjamemo.

LUNA PENTEK

Striček Vanja: študija



Tišine, ki odkrivajo posameznike v njihovi najgloblji 
intimi. Tišine, ki povedo več kot besede.

Ustvariti atmosfero in slediti premišljeni partitu-
ri, kot jo je zapisal Čehov, hkrati pa znotraj tega 
najti človeškost in nas same. Iskati vzporednice z 
današnjim svetom, s svetom, v katerem živimo. Kje 
so vzporednice med Rusijo 19. stoletja in Slovenijo 
danes? Je vse, v kar verjamemo, pravzaprav laž? Si 
ves čas izmišljamo besede, skladamo lepe stavke 
samo zato, da bi skrili svojo ranljivost? In kako 
se naša ranljivost izraža? Humor, cinizem, žalost, 
obup, jeza, odtujenost, zdolgočasenost …

Kako pomembna je za nas naša preteklost? Ali si 
sploh želimo v prihodnosti kaj spremeniti? Živeti 
tukaj in zdaj. Ampak vedno v nas ostajajo spomi-
ni. Ljudje, ki so odšli. Zgodbe, ki so se končale. 
Trudimo se, da bi jih lahko pustili za sabo, da se k 
njim ne bi ves čas vračali, da ne bi ves čas bile tako 
močno prisotne.

Koliko nas je v preteklosti? V spominih? 
In koliko nas je tukaj in zdaj?

Si lahko pustimo sanjati?

1. STOPNJA | GLEDALIŠKE PRODUKCIJE 13



Anton Pavlovič Čehov je bil rojen 17. januarja 
1860 (po gregorijanskem koledarju 29. januarja) 
v Taganrogu ob Azovskem morju. Ko je bil star 
šestnajst let, je njegov oče, ki je družini vladal s 
tiranijo, bankrotiral. To je dramatično vplivalo na 
celotno družino, Čehova pa prisililo v prezgodnjo 
odraslost. V času študija medicine je objavljal kratke 
zgodbe v raznih moskovskih in petrograjskih listih, 
tudi po naročilu, in s tem finančno pomagal obu-
božani družini. Pri dvajsetih je napisal svoje prvo 
dramsko besedilo, ki ni bilo nikdar uprizorjeno in 
so ga odkrili šele po njegovi smrti. Leta 1887 so 
uprizorili njegovo prvo dramo Ivanov, leto kasneje, 
leta 1888, mu je Akademija znanosti podelila Pu-
škinovo nagrado za knjigo V somraku. Po diplomi je 
odprl medicinsko ordinacijo v bližini Moskve. Na 
nasvete, naj se odpove medicini in posveti pisanju, 
je v pismu prijatelju Suvorinu zapisal:

Medicina je moja zakonska žena, literatu-
ra moja ljubica. Če mi gre prva na živce, 
prespim pri drugi. Zavoljo mene je lahko to 
nespodobno, nikakor pa ni dolgočasno. In 
zato spričo moje nezvestobe nobena od njiju 
ni prikrajšana. Če ne bi imel medicine, bi v 
prostem času svojih odvečnih misli skoraj ne 
mogel posvečati literaturi. Nimam discipline. 
(Troyat, 124)

Že kmalu po diplomi je prvič kašljal kri, kar je 
bilo znamenje takrat neozdravljive jetike, ki ga 
je spremljala do smrti. Njegova najpomembnejša 
štiri dramska dela so: Utva (1896), Striček Vanja 
(1897), Tri sestre (1901) in Češnjev vrt (1903). 
Uveljavil se je tudi v novelistiki in je v svojem času 
poleg Maupassanta veljal za najboljšega evropskega 
novelista. Med njegove najboljše novele spadajo: 
Stepa (1888), Dvoboj (1891), Oddelek št. 6 (1892), 
Kmetje (1897) in Dama s psičkom (1899). V času 
svojega življenja je veliko potoval, od ruskega Dalj-

nega vzhoda do zahodne in južne Evrope. Umrl je 
leta 1904 v zdravilišču Badenweiler v Nemčiji. Pred 
spanjem si je naročil steklenico šampanjca, izpil 
kozarec in umrl.

Čehov v vseh svojih delih opisuje na videz nepo-
membne dogodke in običajne, neherojske ljudi, kar je 
bilo pogosto predmet kritike – še posebej Tolstoja, ki 
ga je sicer visoko cenil kot pisatelja. Kot odgovor, za-
kaj ne upodablja pozitivnih junakov, revolucionarjev 
(kot na primer revolucionarski Raskolnikov v Zloči-
nu in kazni Dostojevskega), je izjavil, da jih vendar 
nima kje vzeti. V pismu prijatelju Tihonovu piše:

Živimo podeželsko življenje, ulice v naših 
mestih še tlakovane niso, naše vasi so revne, 
naše ljudstvo onemoglo. Ko smo bili mladi, 
smo vsi kot vrabci ščebetali na kupu gnoja, ko 
pa se približamo štiridesetim, smo že starci in 
začnemo misliti na smrt. Kakšni junaki smo 
potlej? (Prav tam 119)

Kot zapiše Troyat, so liki, nastopajoči v njegovih 
delih, le groteskne lupine samih sebe, nesposobni 
akcije, katerih glavni problem je, da čutijo, da se jim 
je življenje izpraznilo. Kar se jim dogaja, so le nepo-
membni, praktično neopazni dogodki nepomemb-
nih, v bistvu neopaznih ljudi.

Pri Troyatu lahko beremo tudi o tem, da Čehov 
dokončno pretrga z realistično dramatiko in s 
klasično, sklenjeno dramaturško shemo. Dramatski 
trikotnik propade in uveljavljena struktura, ki je do 
takrat veljala za temelj dramskega dela, se podre. 
Protagonist se ne zavzema za plemenit cilj in ne 
propade zaradi zunanjih ter notranjih ovir, temveč 
jih večina propada že od samega začetka. V svojih 
delih ne uporablja zunanje in karakterne tragike, 
temveč njeno dramatsko, fragmentarno različi-
co. Njegovi liki ne doživljajo velikih prelomnih 

EVA BORIN CERJAN

Znova zapravljeni čas



dogodkov, temveč nam avtor preko njih predstavlja 
tragičnost vsakdana. Tragika ni prisotna v veli-
kih dogodkih, temveč v zapravljenem življenju, 
pasivnosti in spodletelih sanjah. Karakterji večino 
svojega življenja presedijo na svojih podeželskih 
posestvih, kjer je vsak dan podoben prejšnjemu, 
čas se nikamor ne premakne, vse ostane tako, kot 
je bilo pred leti ali desetletji. Od izčrpavajočega 
praznega in dolgega časa, v katerem življenje hitro 
mine, si je treba na trenutke odpočiti (na primer na 
koncu Strička Vanje, kjer so Vanja, Sonja in Astrov 
izčrpani od življenja in si želijo počitka). To se 
odraža tudi v jeziku vseh njegovih dram. Replike, ki 
jih izrečejo njegovi liki, večinoma nimajo globljih 
in skritih pomenov, temveč skušajo kar najbolj 
pričarati atmosfero podeželskih posestev, prežeto z 
dolgčasom, otožnostjo, praznino in hrepenenjem. 
Pomembneje kot to, kar izrečejo, je to, kar ostane 
neizrečeno, zato sestavni del njegovih dram predsta-
vljajo tudi tišine in premolki. Po mnenju Čehova se 
»v življenju ljudje ne ubijajo, obešajo in si izjavljajo 
ljubezni na vsakem koraku, temveč večino svojega 
življenja jedo, pijejo in govorijo nesmisle« (Skaza 
612). Takšno življenje nam slikajo njegova dela.

Čeprav nam je svet podeželanov iz prostranstev pred-
revolucijske Rusije na prvi pogled morda oddaljen, 
je Čehov še kako aktualen tudi v 21. stoletju. Resda 
smo si zapolnili življenje na drugačen način, toda 
motiv dolgčasa in zapravljenega življenja je tema, s 
katero se soočamo tudi danes. V Čehovovih delih je 
praznino poosebljala tišina. Danes jo hrup. Sporočila, 
piski, šumi in tudi glasba nas spremljajo na vsakem 
koraku, toda – smo zaradi tega kaj manj osamljeni? 
Praznina ostaja, še zmeraj je ista, razlika je le v tem, da 
jo težje prepoznamo, saj smo jo zakamuflirali z razni-
mi dražljaji (predvsem tehnološkimi, brez katerih si 
danes življenja sploh ne znamo več predstavljati). Go-
vorimo, da bi zapolnili tišino. In vse skrite občutke, 
sanje, strahove, ki bi jih lahko tišina prinesla s sabo.

Kot pravi Ana Sergejevna v Dami s psičkom: »Čas 
teče hitro, a vendar je tu takšen dolgčas.« (Čehov 
272). To drži tako za Strička Vanjo kot tudi za 
ostala prizorišča Čehovih del; podeželska posestva, 
katerih dobri časi so že minili in ki »prej kot dom 
delujejo kot zasilno zatočišče ali zapor nesrečnih, 
neizpolnjenih ljudi« (Bašović 71). Dolgčas se 
trudijo zapolniti z banalno vsakdanjimi pogovori, 
pitjem čaja in godrnjanjem. Prej ustaljen ritem 
življenja in navade prebivalcev posestva je v Stričku 
Vanji obrnil na glavo prihod zakoncev, ostarelega 
profesorja Serebrjakova in njegove mlade žene Jele-
ne Andrejevne. Serebrjakov s svojim godrnjanjem 
izčrpava vse ostale, Vanja se ne spravi več k delu, 
zdravnik Astrov, ki ga pokličejo zaradi Serebrja-
kova, pa ostane cel mesec in se pridruži Vanji v 
opuščanju prejšnjih navad, Jeleno ubija dolgčas, 
edino Sonja še vztraja v prejšnjem ritmu. Umirjeno, 
melanholično in otožno razpoloženje, ki ga avtor 
subtilno oriše v prejšnjih dejanjih, prekine osrednji, 
edini resnično dramatičen dogodek. Serebrjakov 
skliče sestanek, na katerem oznani svoje načrte o 
prodaji posestva, kjer prepoznamo skupne poteze s 
Češnjevim vrtom, v katerem pa posestvo na koncu 
tudi prodajo. Vanja, ki je s Sonjo za odplačilo dolga 
garal petindvajset let, izbruhne kot vulkanska 
eksplozija. V roko vzame revolver in dvakrat ustreli 
v smeri Serebrjakova, toda ironično obe krogli zgre-
šita tarčo. Prav tako ironično se na koncu drame 
dogovorijo, da bo znesek, ki ga bosta Sonja in Vanja 
izplačevala Serebrjakovu, ostal popolnoma enak.

Trepljev v Utvi v eni izmed replik pravi: »Življenje je 
treba upodabljati ne, kakršno je, in ne, kakršno mora 
biti, ampak takšno, kakor se kaže v sanjah.« (Čehov 
260). Vsi liki se s sanjarjenjem in hrepenenjem o ne-
kem drugačnem, boljšem življenju neuspešno ščitijo 
pred praznino, ki prežema njihov vsakdan. Zato kot 
ujetniki posedajo na podeželskem posestvu, pijejo 
čaj in govorijo banalnosti, da bi si zapolnili čas (ure, 
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dneve, tedne, leta ...) in ušli dolgčasu, ki prežema 
že tako zatohlo atmosfero. Kot da bi se praznina v 
življenjih likov preselila tudi v njihovo notranjost.

Neizpolnjeno življenje za seboj prinaša stanje 
neizmerne utrujenosti in posledično tudi potrebo 
po počitku. Zdravnik Astrov ne vidi več smisla v 
svojem poslanstvu, spreneveda se, kako naprej, kot 
bi se do konca izpraznil. »Preteklost, sedanjost in 
prihodnost opisuje s prostranostjo gozda« (Ba-
šović 205), v katerem je izgubil čut za orientacijo. 
Jelenina zunanja lepota je edino, kar ga še navduši. 
Čeprav ne gre za pristno ljubezen, zaradi nje ostane 
na posestvu mesec dni, popolnoma opusti svoje 
prejšnje življenje in zdravniško prakso. V želji, da 
bi bil v korist človeštvu in še posebej prihodnjim 
rodovom, ga privlačijo gozdnata prostranstva in 
okoljevarstvo, toda kaj, ko je človek nagnjen k 
uničevanju sveta okoli sebe, izsekavanju gozdov, 
izsuševanju ribnikov in močvirij, ne pa k njegovemu 
obnavljanju. Ugotovitev, da takšnemu človeku ni v 
korist, ga pahne v izgubo sanj, ambicij, v izgubo ži-
vljenjske energije, kar vodi v stanje izpraznjenosti in 
otopelosti. Tam ga najde Jelenina lepota, ki zadane 
tudi Vanjo. Ljubosumje, ki ga je že prej občutil do 
Serebrjakova zaradi lagodnejšega življenja in uspeha 
pri ženskah, se po njegovem prihodu na posestvo 
z Jeleno le še ojača. Mlada žena na njegovo žalost 
ostaja zvesta možu in se spretno izmika njegovim 
ljubezenskim izlivom, kar je le sol na rano obžalova-
nja, da se sam pred leti ni poročil z njo. Razočaranju 
ob ljubezenskem neuspehu se tako pridruži še ob-
čutek izdaje in splošnega razočaranja. Ugotovi, da je 
bilo kovanje Serebrjakova v zvezde nesmiselno, saj 
profesor ni bil veliki mislec svojega časa, temveč je 
ponavljal že zapisano in izrečeno, dokler ga ni upo-
kojitev ovila v plašč pozabe. Po petindvajsetih letih 
garanja Vanja spozna, da je svoja najlepša leta in z 
njimi tudi življenje zapravil z delom na posestvu 
in z odplačevanjem dolga. Obžaluje, da ni svoje 

življenjske poti usmeril drugače? Si življenja na-
polnil s čim drugim? Prav mogoče, da bi imel tako 
precej srečnejše in manj naporno življenje. Bi tako 
udejanjil svoja hrepenenja, ki jih niti ne definira? 
Tega, da bi zanj lahko obstajalo srečnejše življenje, 
se morda zave, toda v resnici ga ne išče. Prav tako 
kot nečakinja Sonja je tudi on poznal le trpeče 
delo, dobiček katerega je šel Serebrjakovu. Vse, kar 
mu še preostane, sta samota in dolga praznina let, 
ki jih bo treba nekako zapolniti. Toda ironično, 
tako kot poskus umora propade tudi njegov poskus 
samomora. Morfij, ukraden Astrovu, mora vrniti in 
si odgovoriti na vprašanje, kako si zapolniti leta do 
večnega počitka. Sonja ima odgovor – delo, in to s 
trpljenjem, kot sta ga še predobro poznala. Sonja, 
ki kljub tragičnosti zaradi svojega neprivlačnega 
videza in zapravljanja mladosti na podeželskem 
posestvu skriva v sebi življenjsko moč, je tista, ki 
pregovori Vanjo, da ukradeni morfij vrne Astrovu 
in vztraja z njo. Je edina, ki po prihodu zakoncev 
nadaljuje s prejšnjimi navadami, torej z delom, in 
ne podleže dolgčasu ter splošnemu brezdelju. To 
pa je le zapolnjevanje praznine, v kateri se skriva 
hrepenenje, ki ga je udomačila in sprejela za sestavni 
del svoje eksistence. Astrova je ljubila že šest let in 
zavedajoča se svoje neprivlačne zunanjosti ter Jele-
nine lepote začenja izgubljati upanje. Sama pravi, da 
raje vztraja v negotovosti, saj ta omogoča vsaj obstoj 
hrepenenja, gonilne sile Čehovovih likov. Zaveda 
se, da bi v trenutku, ko bi svoja čustva izpovedala 
naslovniku, doživela zavrnitev, ta pa bi pomenila 
konec hrepenenja, ki – kljub temu da je lahko lažno 
in zavajajoče – omogoča sanje in upanje. Na koncu 
se je pripravljena ponovno podati v brezno trpljenja 
in pokopati fantazije, želje po ljubezni in sreči z 
Astrovom. Po odhodu zakoncev tudi Astrov odide 
po svojih poteh zdravniškega poslanstva, nič kaj 
srečnejših od teh, na katere bosta ponovno zavila 
Sonja in Vanja. Tudi v prihodnje se jima obetata ga-
ranje in trpljenje, da bosta lahko pošiljala Serebrja-



kovu enak znesek kot odslej. Ostareli profesor, hre-
peneč po preteklih časih profesorske slave v Moskvi, 
skupaj z Jeleno odide v provincialni Harkov, kjer se 
bo življenje nadaljevalo v približno enakem ritmu. 
Jelena, ki se je najbolj krčevito zavzemala za odhod, 
želi zbežati, predvsem pred Vanjo in Astrovom, do 
katerega je, sicer bolj iz dolgčasa, razvila določena 
čustva. Toda čas bo tekel enako počasi kot doslej, 
vladala bo enaka praznina, v kateri je vse, kar se da 
početi, zapravljati čas. Ta se bo stopil v življenje, ki 
bo – tako kot pri Vanji in Sonji – minilo, ne da bi 
za seboj pustilo kakršno koli sled.

Kaj jim torej preostane? Hrepenenje ohranja like 
pri življenju in jim pomaga, da se na koncu vsakega 
Čehovovega dela ustavijo na »meji novega življe-
nja« (Skaza 609). Hkrati se tako povezujejo s tra-

dicijo ruske klasične književnosti (na primer, konec 
romana Zločin in kazen Dostojevskega, v katerem 
Sonja odide v Sibirijo skupaj z Raskolnikovom, kar 
simbolično predstavlja začetek novega življenja za 
oba), hkrati pa je tudi odraz zgodovinskega časa, v 
katerem staro plemstvo umira, a ne more umreti, 
nova jara gospoda, ki je z eno nogo še v tlačanstvu, 
pa se rojeva, a se ne more roditi, ne da bi povzročala 
krčev in bolečin (Troyat 399). Kakšno bo to novo 
življenje? Verjetno povsem enako kot prejšnje. Ne 
bo prineslo konca trpljenja, temveč le nov cikel, ki 
ga bo nekega dne prekinila smrt. Ta bi prinesla vsaj 
počitek. Astrov v eni izmed replik pravi: »Uničeno 
je skoraj vse, na novo ustvarjenega pa nič« (Čehov 
108), kar lahko zelo dobro razume tudi sodobni 
bralec. Ni namreč težko porušiti starega sveta, izziv 
je iz ruševin sezidati novega.
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PRODUKCIJA V. SEMESTRA DRAMSKE IGRE, GLEDALIŠKE REŽIJE 
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Včeraj ob 9.15 je na Slomškovi ulici prišlo do 
požara. Klicali so na centralo, po prvih 5 minu-
tah se je izvedelo, da je šlo za podtaknjen požar.

Vsak dan jem kosilo, zato sem debela. To ne izklju-
čuje možnosti, da bi se še bolj aktivirala. Včasih 
pride dan, ko tudi ne jem. To mi ni všeč. 

Voda teče navzdol, tudi potok teče navzdol, tudi 
slap teče navzdol, zato prtljaga ni obvezna zame. 
Včasih se vprašam, kaj mi je, da sem zlobna. Zdi se, 
kot da letim. Letim, letim. Avion mi je najbolj všeč 
in je zanimiva stvar. Sedim na veji in se rekreiram. 

V Sloveniji ima gasilstvo bogato zgodovino. Gasilsko 
stanovsko združenje je eno starejših, kot sem obveš-
čen, in ima torej za seboj že kar lepo tradicijo, kar 
pomeni tudi veliko izkušenj v različnih obdobjih, 
sistemih, v različnih preizkušnjah. Pri tem je bilo 
vedno pomembno, da si gasilstvo zagotovi svojo neod-
visnost, da je neodvisno gasilstvo ena izmed temeljnih 
kategorij človekovih pravic v širšem smislu. 

Vsak večer si zapojem pesem, balado, ep, romanco, 
zase, zate, zanjo, zase, zanj, za dojenčke, za njih. 
Dovolj imam tega, da pojem pesmi, raje bi jih 
interpretiral. Pa se nikakor ne spravim zraven k 
poeziji. Od Prešerna dobim veliko pomagal, ampak 
moram brati Kosovela, ker ima boljši spev.

SKUPEK MATERIALA Z RAZLIČNIH VAJ

Duh Ionesca, plešaste Slovenke in plešasti gasilci



Zakaj gasilec zvoni pred vrati? 
Ker se plešasta pevka še vedno češe.

Želim si luči, teme, neba. Želim več pozor-
nosti in ljubezni do smrti angelov. Angeli 
so nebesna bitja. Zame je slon vedno obilna 
žival, ki nam abstraktno pomeni veliko več, 
kot bi nam pomenil v vsakdanjem. Črna 
vrata me vodijo do črnega zapirališča poti. 
Moja rit je velika in črna. Moja duša je tudi 
črna in majhna kot skrinjica na letalcu, ki 
močno žari brez pomena. Pretenciozno 
mislim, da lahko tudi jaz ohranim tisto v 
sebi, kar me najbolj izpopolnjuje.

Planina gori, gasilec pa hiti gasit. Wiu, 
wiu, gasilski voz ni pravšen. Kaj se bo 
zgodilo na intervenciji? Ne vemo. Še rajši 
pa bi vedel, kdo je zanetil požar. Z neti-
vom, šibicami, vžigalnikom, kresilnim 
kamnom ali z drugim pripomočkom. 
Tokrat pa pomagam gasilcem. Priprav-
ljen sem popolnoma predati telo in dušo 
gasilstvu. Narod me občuduje.

Učinkovitost gasilskega sistema 
moramo izboljševati. To je dejstvo.
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»Tisti, ki menijo zase, da so zunaj ideologije, 
so najbolj vpeti vanjo.«

»V šolskem sistemu se naučimo določenih spret-
nosti, ki so neposredno uporabne na delovnih 
mestih v produkciji. Naučimo pa se tudi pravil 
lepega vedenja: pravil morale, državljanske zavesti 
in poklicne zavesti oziroma: pravil pokorščine v 
družbeno-tehnični delitvi dela.«

»Tudi če se borimo za spolno enakopravno 
in enakovredno družbo, nam to ne zagotavlja 
varnosti pred spolnim nasiljem.«

»Otroke vseh družbenih razredov zagrabi že v 
otroškem vrtcu in jim od otroškega vrtca naprej, 
leta in leta, ko je otrok najbolj »ranljiv«, v precepu 
med družinskim aparatom države in šolskim apa-
ratom države, z novimi in starimi metodami vtepa 
v glavo »spretnosti«, ovite v vladajočo ideologijo 
(materni jezik, računanje, prirodopis, eksaktne 
znanosti, književnost), ali pa kar kratko malo 
vladajočo ideologijo v čisti obliki (moralna vzgoja, 
državljanska vzgoja, filozofija).«

»Intelektualno superiorna, večvrednostna 
drža je hitro blizu fašizmu.«

»Ideologija govori o dejanjih. A dejanja so 
vključena v prakse, te prakse pa urejajo rituali, v 
katere se te prakse vpisujejo v naročju materialne 
eksistence nekega ideološkega aparata, pa četudi 
samo v majhnem delu tega aparata.«

»Množica nas razbremeni naše krivde.«

»Eksistenca idej subjektovega verovanja je materi-
alna, zato ker so ideje materialna dejanja, vključena 
v materialne prakse, ki jih urejajo materialni rituali, 
te pa določa materialni ideološki aparat, iz katerega 
izvirajo ideje tega subjekta.«



»Množica nas deindividualizira.«

»Vse ostale nauči le toliko, da mu ne postanejo nevar-
ni. Da bodo lahko dobro utečeni koleščki v njegovem 
mehanizmu, ne pa toliko, da bi se mu lahko uprli ali 
razkrinkali orodja manipulacije, ki jih uporablja.«

»Vsaka avtoriteta je arbitrarna, tudi če ta arbitrar-
nost izhaja iz vere ali pa ideologije.« 

»Popolnoma nesmiselni združki, ki ne bodo 
imeli nobenega pomena in se bodo lahko ravno 
zato brez nevarnosti obdržali visoko v zraku. 
Padejo samo besede, obtežene s pomenom in 
obremenjene s svojim smislom, te zmerom 
omahnejo in strmoglavijo …«

»Nevidne, načrtno mistificirane in skrite silnice in 
mehanizmi, ki neopazno usmerjajo naša življenja.«

»Nekaj, česar se ne da opredeliti. […] Tu ni nobe-
nega pravila. Treba je imeti občutek, to je vse.«

»Različne ideologije lahko operejo enaka dejanja.«

»On je merilo in zato je ona odvisna od njega, 
vselej podrejena.«

»Leta so ga gotovo naučila več in bolje kot 
Učenko njene izkušnje, zato je njegova beseda 
vredna več in zato bi bil on bolj kvalificirana, 
verodostojna priča za družbo.«

»Družbenopolitični sistem lahko tudi opraviči 
vsakršno dejanje, opere vsakršno vest.«

»To, da spolne zlorabe ostanejo toliko časa 
prikrite, seveda pa tudi to, da do njih prihaja tako 
množično, je zagotovljeno s strani ostalih sistemov, 
ki vsi po vrsti služijo predvsem temu, da postavljajo, 
predvsem pa ohranjajo hierarhije.«
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PRVIČ: PLEŠASTA PEVKA ALI PLAVOLASA UČITELJICA

Eugène Ionesco svojo dramo Plešasta pevka (1954) 
označi za antidramo, ki temelji na paradoksalnem 
združevanju komičnega in tragičnega. Hkrati nas 
že zgolj s tem poimenovanjem napelje k bistvu 
vsebine, kajti tako kot sama drama pravzaprav sploh 
ne zmore biti drama, se tudi v igri srečamo z liki, ki 
izgubijo svojo lastno identiteto.

Najbolj »tragični« v tem smislu so zakonci Smith 
in Martin, ki so ujeti v mehaničnem, konformistič-
nem življenju in v svoji brezosebnosti ter enodimen-
zionalnosti. Liki, ki pravzaprav postanejo tipi, so 
popolnoma odtujeni tako v medsebojnih odnosih 
kot tudi od samih sebe. Prav zato »lahko postanejo 
kdorkoli, karkoli; ker niso v sebi, niso nič drugega 
kot drugi ljudje, pripadajo neosebnemu svetu, so 
zamenljivi«. (Ionesco, Notes et contre-notes)

Prikaza popolne izpraznjenosti življenja likov in 
sodobne meščanske družbe nasploh se Ionesco 
loti z jezikom (Ionescov namen je bil namreč 
od vsega začetka napisati »tragedijo govora«). 
Ves dialog temelji na jezikovnih avtomatizmih, 
parafrazah, posameznih zlogih in popolnem 

razpadu logične povezave vzroka in posledice 
(»Mlado tele je požrlo preveč zdrobljenega 
stekla. Zaradi tega je moralo roditi.« (Ionesco, 
Plešasta pevka 54). Hkrati se v igri ves čas preple-
tata govor in tišina – po eni strani smo deležni 
preveč informacij, »preoznačenih« besed, ki pa 
paradoksalno ne povejo ničesar. Takšen primer 
je že prva didaskalija, ki kljub (pretiranemu) 
označevanju vsega za zelo angleško, s tem v 
resnici ne poda prav nobene informacije. Hkrati 
pa se v prvem prizoru srečamo tudi s popolnim 
nasprotjem pretiranega nizanja informacij, in 
sicer s tleskanjem jezika G. Smitha v odgovor. 
Kljub tej diskrepanci ugotovimo, da z obeh stra-
ni pravzaprav izvemo enako – popolnoma nič.

Igra torej tematsko konsistentno sledi odsotnosti 
semantike – ali morda celo nekakšni parado-
ksalni brezpomenskosti. Zdi se, da se likom tudi 
takrat, ko naj bi govorili o isti stvari, ne posreči 
najti skupne »resnice«.

G. Martin: Vsi smo prehlajeni. 
G. Smith: Saj vendar sploh ni mraz.
Ga. Smith: Pri nas ni nobenega prepiha.
(Ionesco, Plešasta pevka 43)

NEJKA JEVŠEK

Diptih: Ionesco



Lahko bi rekli, da resnica v igri ne more zasesti 
svojega lastnega mesta, da prav vsak poskus »res-
ničnega« in »pravega« odgovora spodleti in ga 
nadomesti nekakšen »antiodgovor«.

Izjalovi se prav vsak poskus, da bi se izvili iz 
takšne komunikacije. V četrtem prizoru se Ga. 
in G. Martin poskušata spomniti, če sta se že 
kdaj srečala. Po kupu naštetih dejstev, ki že prej 
jasno kažejo na to, da sta prav zares mož in žena, 
se tega zavesta šele, ko si povesta, da ima vsak 
od njiju hčer. Ta plavolasa hči, stara dve leti, ima 
eno oko belo, drugo pa rdeče. Kljub temu da bi 
z gotovostjo upali trditi, da je nemogoče, da ne 
gre za isto osebo, to dejstvo brž ovrže služkinja 
Mary, ki pove, da ima hči Ga. Martin rdeče oko 
na desni, hči G. Martina pa na levi strani. Vsa 
logika, ki jo gradi Ionescova semantika, se torej 
v hipu sesuje in nam polzi med prsti.

Popolna (jezikovna) dekonstrukcija se še bolj 
potencira proti koncu, kjer se pojavi naštevanje 
posameznih glasov – samoglasnikov in soglas-
nikov. S tem se liki zelo približajo »resnici«, pa 
vendar jim ponovno usodno spodleti. Zdi se, 
da imajo pravzaprav vse elemente, vse potrebne 

sestavne dele, iz katerih bi lahko tvorili pomen 
oz. smisel, pa vendar tega pomena ponovno 
ne zmorejo zgraditi. Bariere med zunanjim 
svetom in lastno identiteto jim tako ne uspe 
nikoli podreti, hkrati pa jim nikoli (o čemer 
priča ciklična dramaturgija) ne uspe premagati 
nezmožnosti identifikacije s seboj.

DRUGIČ: INŠTRUKCIJA, PRVI STADIJ AFAZIJE

V svojem značilnem slogu Ionesco napiše tudi 
svojo dramo Inštrukcija (1951). S Plešasto 
pevko si je med drugim sorodna v (jezikovnih) 
nesmislih, ironiji, tipizaciji, kontradiktornosti, 
repeticijah in ciklični dramaturgiji, po drugi 
strani pa znotraj svoje specifične strukture 
postavi nekoliko bolj oprijemljivo fabulo.

V enodejanki s tremi osebami tematizira fizično in 
psihično nasilje, ki se manifestira tudi (ali pred-
vsem) preko jezika. Na začetku plah in nežen profe-
sor med igro postaja vse bolj napadalen in gospo-
dovalen in svojo dominanco stopnjuje preko besed, 
vse dokler za njimi ni več popolnoma nobenega 
smisla ali logike – takrat se za zadnji akt vzposta-
vitve svoje moči zateče še k fizičnemu nasilju ter z 
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bodalom umori učenko. Hkrati pa je učenkin razvoj 
obraten: iz vedrega, živahnega dekleta se spremi-
nja v pasivno in vedno bolj izžeto. Zdi se, da proti 
profesorju, ki iz svojega položaja moči besedam po 
lastni volji dodeljuje nove pomene, od vsega začetka 
izgublja. Njena ujetost v »aparat« hierarhije odno-
sov je tako v resnici neizbežna. Jasno je, da mora ves 
čas ostati podrejena – v razpadu njenega jezika na 
koncu igre pa lahko prepoznamo pričetek popolne 
prevlade fizičnega sveta nad umom, ki dokončno 
zmago doseže z dejanskim umorom.

Struktura Inštrukcije torej na nek način razkriva 
absurdnost sveta in zahteva razmislek o širšem 
kontekstu in pomenu drame. Didaskalija o traku 
z znakom (kateregakoli že) totalitarističnega 
režima nas sili k branju drame kot igre o ujetosti 
v neko ideologijo in ideološki aparat (Služkinja: 
Od nekod potegne trak, na katerem je znak, mogoče 
nacistična svastika: Nate, če vas je strah, nataknite 
tole, pa se vam ni več česa bati. Okrog nadlahti 
mu navleče trak … Politika pač. (Ionesco, Inštruk-
cija 45). Ta sistem, čigar vzvode drži v rokah pro-
fesor, učenko popolnoma ujame in zapre. Sama 
se te ideologije morda sploh ne zaveda, pač pa si 
zgolj želi uspeti v sistemu in ugajati, kar počne s 

podajanjem pravilnih odgovorov profesorju ter s 
tem doseže občutek napredovanja.

Edina oseba v drami, ki na nek način prehaja med 
sferami tega sistema in se zdi tudi najbolj svobodna, 
je služkinja. Nekajkrat (neuspešno) poseže v učno 
uro, saj dobro ve, kaj se bo zgodilo. Kljub temu da se 
na trenutke zdi, da želi služkinja učenkin umor pre-
prečiti, ni v teh posegih nikoli zares aktivna, dokler ni 
umor že zagrešen in profesorju – kot vsakič do sedaj 
– pomaga. Takrat na nek način prevzame tudi ma-
terinsko vlogo, obenem pa ves čas ostane trdna in se 
nikoli ne podredi. Ta njena svoboda morda še toliko 
bolj izstopa prav zaradi ciklične strukture te drame. 
Ko je učenka ubita, se namreč razkrije, da je profesor 
pred njo ubil že devetintrideset drugih učenk.

Služkinja in profesor odvlečeta učenkino truplo iz 
sobe, nato pa se že ponovi prvi prizor z začetka dra-
me. Pred vrati je nova učenka. Služkinja jo sprejme 
in o tem obvesti profesorja. Ko bo pričel z uro, bo 
sprva spet plah in nežen. Učenka bo odgovarjala na 
vprašanja, dokler ne bo profesor prvič povzdignil 
glasu in se bo znova začel njegov ritual vzpostavlja-
nja (pre)moči, ki se bo s čedalje večjim jezikovnim 
absurdom dokončno izkristaliziral v še enem umoru.



ZAKLJUČEK 

In mi? Koliko smo v sebi, koliko pripadamo svetu, v 
katerih ustrojih, odnosih in aparatih smo ujeti? Io-
nescovi drami kljub svoji absurdnosti ostajata aktu-
alni in s sedanjostjo neprestano vlečeta vzporednice. 
Ravno skozi prizmi uporabe jezika in govora lahko 
zagledamo svoje lastne odseve in preizprašujemo 
svoje konformizme, odtujenosti, odnose in nenaza-

dnje svojo lastno svobodo. Kot pravi Ionesco sam, 
namesto da bi jezik uničeval s tišino (kot to počne 
Beckett), ga raje uničuje s prenasičenostjo jezika, z 
liki, ki govorijo vsevprek in si izmišljajo besede, ki 
pa medtem, ko poskušajo graditi smisel, že razpada-
jo. »Zgolj ena stvar je vidno prisotna: konstantno 
paranje tančice podob; konstanta destrukcija vsega 
v konstrukciji. Nič se ne drži skupaj, vse razpade.« 
(Ionesco, Notes et contre-notes)
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PRODUKCIJA VII. SEMESTRA DRAMSKE IGRE, GLEDALIŠKE REŽIJE 
TER DRAMATURGIJE IN SCENSKIH UMETNOSTI

Generalka: 27. januarja 2023 ob 19. uri v Veliki gledališki dvorani
Premiera: 28. januarja 2023 ob 19. uri v Veliki gledališki dvorani
Ponovitve: 30. in 31. januarja 2023 ter 1. in 3. februarja 2023 ob 19. uri v Veliki gledališki dvorani

AVTORSKI PROJEKT PO MOTIVIH DRAM MARAT/SADE PETRA WEISSA, 
MARKIZA DE SADE JUKIA MIŠIME, REVOLUCIJSKE TETRALOGIJE IVANA MRAKA 
IN PO ZGODBAH FRANCOSKIH REVOLUCIONARJEV

Nekje daleč nekaj bo

 

Foto: ŽIVA BRGLEZ



1. DEL

Režija
BOR RAVBAR

Dramaturgija
NIK ŽNIDARŠIČ

Igra
SUZANA KREVH
MINA ŠVAJGER
MATEVŽ SLUGA
SVIT STEFANIJA
FILIP ŠTEPEC
MOJKA KONČAR
NIKA MANEVSKI
JAN SLAPAR
NIK ŽNIDARŠIČ
BOR RAVBAR

Prevod besedila 
P. Weiss: Marat/Sade
URŠKA ZAJEC

Prevod besedila 
J. Mišima: Markiza de Sade
MILAN JESIH

Avtorstvo priredbe besedil 
in prevod dodatnih besedil
NIK ŽNIDARŠIČ
BOR RAVBAR

Scenografija
KATARINA PRISLAN

Asistenca scenografije
ŽIVA BRGLEZ

Kostumografija
NIKA DOLGAN

Avtorska glasba in korepetiranje
DAVOR LONČAR PETROVIČ

Oblikovanje svetlobe
DOMEN LUŠIN

Producentka
MIJA ŠPILER

Mentorice in mentorji
za dramsko igro in gledališko režijo

PROF. MAG. SEBASTIJAN HORVAT
PROF. NATAŠA BARBARA GRAČNER

za gib
PROF. TANJA ZGONC

za dramaturgijo
PROF. DR. TOMAŽ TOPORIŠIČ

za scenografijo
PROF. MAG. JASNA VASTL

SARA SLIVNIK
za kostumografijo

PROF. JANJA KORUN
DOC. MAG. TINA KOLENIK

Produkcija
UL AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  

RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

2. DEL

Avtorice in avtorji
SUZANA KREVH
MINA ŠVAJGER
MATEVŽ SLUGA
SVIT STEFANIJA

FILIP ŠTEPEC
MOJKA KONČAR
NIKA MANEVSKI

JAN SLAPAR
NIK ŽNIDARŠIČ

BOR RAVBAR
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KRATEK PREGLED ZGODOVINSKEGA KONTEKSTA 
FRANCOSKE REVOLUCIJE IN PARIŠKE KOMUNE 
TER UMESTITEV WEISSOVIH LIKOV

Francoska revolucija je potekala med letoma 1789 
in 1799, in sicer se je uradno začela s skupščino 
generalnih stanov, kar je v resnici naključno izbran 
datum, končala pa z nastopom Napoleona. Kot 
neuradni začetek revolucije velja dan ploščic v 
Grenoblu, ki se je zgodil skoraj leto pred uradnim. 
Za potrebe naše produkcije smo obdobje francoske 
revolucije definirali precej širše: zaključujemo jo 
šele l. 1871, s padcem pariške komune.

Ludvik XIV. je oblast med svojo vladanjem močno 
centraliziral, vse moči je združil in prenesel nase, 
hkrati pa je zmanjšal moč ministrov in generalov, 
kar za močnega vladarja, kot je bil sam, ni bilo pre-
senetljivo ali nujno slabo. Vendar pa so se problemi 
pojavili z njegovima naslednikoma z istim imenom, 
a višjima številkama, ki države nista mogla držati 
tako močno, kot jo je držal njun predhodnik. 
Ministri uidejo izpod nadzora, spletkarijo in se 
poskušajo prebiti do največjega deleža kupa, kralja 
pa jih nikakor ne moreta ustaviti ali jih prisiliti, 
da delujejo v njuno korist. Poleg se Francija l. 
1776 vplete v ameriško osamosvojitveno vojno 
pod pretvezo, da želijo podpreti demokracijo, v 
resnici pa Ameriko izkoristijo za bojno polje proti 
Angležem. Vojsko tako pošljejo daleč stran in s tem 
dodatno oslabijo prijem nad ljudstvom, vojna pa 
predstavlja vir izdatkov, ki ne presahne ali pojenja. 
Ogromno denarja mečejo stran, k tej sliki pa ne 
pripomore niti Maria Antoinetta s svojim gromo-
zanskim zapravljanjem (številka je bila sicer visoka, 
a ne tako visoka, kot je verjelo ljudstvo).1

1 Hitra ekskurzija: Maria Antoinetta ni kričala z balkona, naj ljudstvo je potico, če nima kruha, temveč ji je bila pripomba 
 pripisana več kot 50 let po smrti. V resnici izvira iz Rousseaujevega avto-fikcijsko-biografske serije knjig Izpovedi. 
 Anekdota je morda izmišljena, v vsakem primeru pa je serijo dokončal l. 1782.

Hkrati je bila letina skoraj petih let pred revolucijo 
izredno slaba – ljudje so stradali, bogatejši državljani 
pa naj bi (in do neke mere tudi so) žito skrivali in 
kopičili, da so ga lahko potem prodajali po višjih 
cenah. Država ima ogromne probleme, saj mora 
denar vseeno nekje dobiti – odločijo se, da bodo to 
dosegli z dvigom davkom aristokraciji, saj so kmetje 
tako visoko obdavčeni, da višjih davščin sploh ne 
morejo plačevati. Aristokracija se, jasno, upre, zato 
je kralj prisiljen sklicati generalne stanove, ki se niso 
zbrali vse od leta 1614. Skupščina je bila razdeljena 
na tri stanove: duhovščino, aristokracijo in tretji 
stan. Tretji stan ni določen socialno (kot prva dva) 
niti ekonomsko (kot buržoazija kasneje), temveč 
gre za večinski del prebivalstva, ki je brez glasu. 
Najbolj jasno ga opiše duhovnik Emmanuel Joseph 
Sieyès v pamfletu Qu'est-ce que le Tiers-État? (Kaj je 
tretji stan?), v katerem postavi tri osnovna vprašanja 
o stanu in si na njih tudi odgovori: »Kaj je tretji 
stan? Vse. Kaj je bil do zdaj v politični ureditvi? Nič. 
Kaj hoče biti? Nekaj.« (Sieyès) Vsak stan je imel v 
skupščini en glas ne glede na število ljudi, ki naj bi 
jih zastopal. Tretji stan prisili druga stanova v spre-
membo načina delovanja telesa: volijo po glavah, in 
ne po stanovih. S tem ustvarijo podlago za politične 
reforme, ki omogočijo francosko revolucijo in obstoj 
ureditve, ki jo prinese. Novonastalim Združenim 
državam Amerike lahko pripišemo ali pa jih morda 
lahko označimo kot krivce za francosko revolucijo.

Obstaja zmotno prepričanje, ki je precej razširjeno, da 
naj bi bila francoska revolucija omejena zgolj na Pariz 
in njegove prebivalce – tako nam kažejo v filmih, tako 
pišejo v knjigah – vendar francoska revolucija (za raz-
liko od pariške komune l. 1871, h kateri še pridemo, 
in večine uporov v skorajšnjem stoletju, ki mine med 

NIK ŽNIDARŠIČ

On a raison de se revolter



dogodkoma) ni pariška revolucija z nekaj odmevi po 
ostali Franciji. Francoska revolucija je vsefrancoska 
buržoazna revolucija, ki ji sledi pariška komuna, ki jo 
moramo razumeti kot krajevno specifično prole-
tarsko revolucijo. Na tak vrstni red vsakokratnega 
revolucijskega dogajanja stavi tudi Marx (ter Lenin), 
ki pa se moti: proletarska oktobrska revolucija se v 
skoraj fevdalni Rusiji zgodi pred buržoazno. Vseeno 
pa tudi francosko revolucijo sestavljajo valovi, ki se 
med seboj prekrivajo in oplajajo, moč pa se seli od 
»zgoraj navzdol«: najprej se zgodi aristokratski 
upor proti kralju, nato buržoazni prevzem oblasti 
(uskladitev političnega sistema z obstoječim ekonom-
skim razmerjem), nato pa še kmetski upor in upor 
urbanih revežev. Čeprav načeloma, morda vulgarno, 
francosko revolucijo označujemo za buržoazno, pa 
sta ravno zadnja dva valova izrazito proletarska. In 
ravno proletariat je tisti, ki podpira Jean-Paula Marata 
(ker se je Marat boril predvsem za njihove pravice in 
deloval kot zastopnik ter zagovornik proletariata) in 
z dejanji podpira Maratove besede; šlo je za vzajemno 
razmerje, v katerem je on govoril za njih, oni pa so 
ga ščitili in napadali njegove nasprotnike, da se je 
lahko še naprej zavzemal za njihov skupni cilj socialne 
enakosti onkraj politične enakosti (ki pa je bila tudi 
znotraj francoske revolucije dosežena samo za moške). 
Marat že v svoji monarhistični fazi, ki mine kmalu po 
začetku revolucije, zamenja pa jo izrazita demokratič-
no-republikanska ideologija, v eseju Verige suženjstva 
(1774) zapiše: »Kdo v senatu bogatih mož je prijatelj 
revežev?« (po Conner 15) in opozori, da bo moral 
revolucijo (za katero je samo vprašanje časa, kdaj se 
bo zgodila) voditi maloštevilen kader revolucionarjev, 
ki bo deloval iz centraliziranega vodstva (s tem se 
strinja Lenin), moral pa si bo pomagati z agitacijo in 
propagando, katerih mojster je s svojim časopisom 
L'Ami du Peuple (Prijatelj ljudstva) postal prav Marat. 

2 Izraz parlament uporabljam kot krovno besedo za zakonodajno skupščino, narodni konvent in ostale oblike  
 revolucionarne demokracije, čeprav so med njimi obstajale razlike, za katere v tem kratkem pregledu ni prostora.

Uspešne vstaje se ne zgodijo same od sebe, temveč so 
načrtovane in premišljene, trdi Marat.

Marat je bil eden redkih nepodkupljivih revolucio-
narjev, bil je moralno neoporečen in konsistenten, 
boril se je za pravice revnejših, in ne za premožnejše 
družbene sloje. Tu se pojavi kompleksen odnos med 
Maratom in Jacquesom Rouxjem ter z ekstremi-
stično skupino Énrages (ponoreli, nori; zraven so 
se med drugimi prištevali še Théophile Leclerc, 
Jean Varlet, Claire Lacombe). Šlo je za neuradno in 
nepovezano skupino ljudi, ki med seboj večinoma 
niso sodelovali, čeprav so imeli podobne cilje in 
taktike, s katerimi so hoteli doseči cilje. Borili so se 
za neposredno demokracijo, za pravice sanskilotov 
(sans-culottes; militanten nižji sloj družbe, ki je hotel 
s sodelovanjem v revoluciji izboljšati svoj ekonomski 
položaj), normalne cene kruha, za svet brez vojn ter 
agresivno naslavljali parlament,2 naj se zavzame za 
pravice revnejših slojev. Ko Marat postane predstav-
nik v narodnem konventu, se tudi sam distancira od 
stališč in zahtev Énrages, čeprav izhajajo iz njegovih 
člankov v njegovem časopisu. Ustraši se, da bo 
radikalna skupina samo zmedla sanskilote, ki bodo 
nehali podpirati parlament, čigar del je bil tudi sam. 
Parlament je bil razdeljen na tri dele, na montagnar-
de oz. La Montagne (gora; leva politična frakcija, ki 
se ji je sčasoma pridružil tudi Marat, večino pa so 
predstavljali jakobinci), žirondiste (desna frakcija, 
ki se med revolucijo vrne k podpiranju monarhije) 
in La Plaine oz. Le Marais (ravnina, močvirje; 
sredinski, večinski del parlamenta). Montagnardi in 
žirondisti so se borili za podporo večine, ki ni imela 
lastne agende, so jo pa oboji potrebovali, če so hoteli 
izvesti svojo. Ti boji niso bili samo verbalno nasilni, 
temveč so se zunaj prostorov parlamenta pogosto 
spremenili v prelivanje krvi in fizično obračunavan-
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je, ki se je stopnjevalo do izključitve žirondistov iz 
parlamenta l. 1793. Zatekli so se v Caen, iz katerega 
je kmalu po tem prišla Charlotte Corday, ki je v 
njihovem imenu (še danes ni jasno, če je bil atentat 
naročen) ubila Marata in s tem dokončno prepre-
čila, da bi se lahko žirondisti vrnili v Pariz, prevzeli 
oblast in posledično preprečili jakobinsko diktaturo. 
Vendar je niso, krvavemu vodenju države je sledila 
termidorska reakcija, s katero je revolucija na svoje-
vrsten način izzvenela, spomin na množične pokole 
pa je izkoristil Napoleon. Samega sebe je prikazal 
kot nadaljevanje (in ne kot konec) revolucije, kot 
mirno, domoljubno nadaljevanje in širjenje idej 
revolucije ter razsvetljenstva. Danes vemo, da je bila 
resnica drugačna: prvi fazi Napoleonovega načrta 
je sledila druga, v kateri je oblast centraliziral in vso 
moč spet vrnil le eni osebi – na mestu kralja je stal 
on, položaj pa je preimenoval v cesarja.

Podobno kot Roux je marki de Sade od revolucije 
pričakoval popolnoma nov svet, a sta oba spregle-
dala pomembno dejstvo, ki ga izpostavi Lenin, 
ko govori o razlogih za propad pariške komune l. 
1871: nujno potrebno je spremeniti celoten sistem, 
ne le zamenjati ljudi, ki zasedajo vodilne položaje v 
njem. Sade je na začetku revolucije zaprt v Bastiljo, 
od koder ga 10 dni pred napadom preselijo, na 
svobodo pa je izpuščen šele leta 1790. Sade tako 
zamudi prvi, krvavi in nasilni, del revolucije in po-
kuka na plano, ko se je revolucija (vsaj začasno) že 
pomirila. Svet, v katerega se ponovno rodi, seveda 
ni popolnoma drugačen od tistega, ki je obstajal 
l. 1786, ko so ga zaprli: ureditev, ki ga je zaprla, je 
sicer vedno hitreje izgubljala moč, vendar ljudje, ki 
so sestavljali novo oblast, niso bili Sadu naklonjeni 
nič bolj kot monarhistični oblastniki. Za njegove 
perverzije, za javno odkritje njegovega zasebnega 
življenja tudi v novem svetu ni bilo prostora. Sada 
tudi nova oblast tepe po prstih, kaznuje in zapira, 
šteje ga k aristokratom, kar je seveda bil, in ne zdi 
se jim važno, da je bil odpadnik tudi v prejšnjem 
režimu. Sade se v osnovi strinja z idejami francoske 
revolucije, strinja se z demokracijo, predlaga celo 
svojevrstno obliko komunizma, a z izjemo. In 
ta izjema je seveda on sam: on bi obdržal svoje 

gradove in celotno svojo lastnino; Sade ne more 
predaleč od svojega ekstremnega egoizma.

Na drugi strani revež Marat, nepodkupljivi Marat, 
Marat, ki se skriva v greznicah, Marat, ki je bil Radio 
kričač, a le v eni osebi, Marat, ki stalno beži iz Pariza, 
in to tudi po začetku francoske revolucije. Marata 
preganja prvo obdobje francoske revolucije, iz preg-
nanca se skoraj v trenutku spremeni v poslanca v 
parlamentu, temu pa precej hitro sledi njegova smrt, 
po kateri prevzamejo oblast jakobinci, ki najprej 
njegovo ime izkoristijo za dvig svojega pomena za 
proletarske množice, ki so podpirale Marata, kasneje 
pa njegovo ime zaničujejo in s propagando načrtno 
spreminjajo zgodovino, v katero Marata vpišejo kot 
krvavega nasilneža, ki je želel postati tiran, a mu ni 
uspelo, s tem pa se seveda povzdignejo v demokra-
tične in prijazne vladarje. Kot je bil s propagando 
uničen njegov sloves, je tudi Marat med revolucijo s 
svojim časopisom usmerjal dogodke: skoraj do dne-
va točno jih je napovedoval na podlagi informacij, ki 
jih je dobil s široko mrežo ovaduhov, predvsem (a ne 
izključno) je šlo za pripadnike nižjih razredov. S to 
natančnostjo si je pridobil sloves preroka (npr. pra-
vilno je napovedal beg kraljeve družine v Varennes).

Sade in Marat nista na nasprotnih straneh, temveč 
se njuni stališče prekrivata: Marat v umiranju 
množic vidi način za doseganje miru, Sade pa le bre-
zimno umiranje posameznika, kar ga najbolj straši 
(izguba individualnosti v smrti) in najmočneje ter 
dokončno odvrne od revolucije. Smrt je vendarle 
konec užitka, Sade pa je v resničnem življenju nikoli 
ne povzroči (kot večine dejanj, opisanih v njegovih 
knjigah), njegovi junaki pa morijo le takrat, ko 
nimajo več druge izbire. Egoistični Sade je glede 
umiranja množic bolj prizanesljiv, bolj človeški kot 
revolucionarni Marat, ki vojno podpira le takrat, ko 
so na oblasti »pravilni« ljudje (torej on sam) in je 
to, kar v Franciji obstaja, vredno braniti. Podpora 
te vojne je verjetno Maratova največja napaka, ki 
jo sicer kmalu poskuša popraviti s pisanjem, a to ne 
popravi narejene škode. Aristokratski generali so 
bitke namerno izgubljali, če pa so slučajno zmagali, 
so se hoteli obrniti nazaj proti Parizu in ga zavzeti 



(dvakrat jim je to tudi uspelo, obakrat pa sta se 
generala brez posledic vrnila nazaj na fronto).

Podobno vojaška situacija Francije poskrbi za 
nastanek pariške komune: po skoraj stoletni vojni s 
Prusijo, ki je novo razsežnost dobila prav z omen-
jeno napovedjo vojne, Francija vojno izgubi, Prusi 
pa zahtevajo menjavo obstoječega vladnega režima. 
Francozi drugi imperij zamenjajo s tretjo republiko, 
ki pa jo uzurpira Adolphe Thiers. Kot odgovor na to 
nastane pariška komuna, ki so jo sestavljali predvsem 
predstavniki Narodne garde, ki so med svojim slu-
ženjem v t. i. francosko-pruski vojni (1870–1871) 
postali politično radikalni in se nagibali k svojevrst-
ni obliki socializma. Za dva meseca tako v središču 
Pariza obstaja avtonomna skupnost, ki jo vodi ljud-
stvo in (skorajda) izžene buržuje, po dveh mesecih 
pa pruski vojaki, ki jih je do Pariza spustila francoska 
vlada, izvedejo krvavi teden, v katerem nasilno ob-
računajo z nezaželeno tvorbo in ubijejo med 10.000 

in 15.000 komunardov. Pariška komuna je antireli-
giozna (iz šolskega in državnega aparata izžene vse 
predstavnike Cerkve in njene nauke), v politično 
strukturo so vključene tudi ženske, zapuščena pod-
jetja in obrate pa prevzamejo in vodijo delavci, ki so 
bili pred tem v njih le zaposleni, ukinejo delo otrok, 
omejijo najemnine in cene hrane. Marx in Engels jo 
označita za prvo uspešno diktaturo proletariata. 

Kljub radikalnim idejam in kratki uspešni im-
plementaciji pa tudi pariška komuna propade, 
podobno kot propadejo Maratovi poskusi socialne 
reforme. Njegove ideje še danes, 250 let kasneje, 
niso v celoti dosežene, prej obratno: od njih se po-
novno oddaljujemo. Kljub temu pa še vedno obstaja 
upanje, da nekje daleč, v prihodnosti enkrat, nekaj 
bo – že Hugo v Nesrečnikih opozarja: »Dokler 
obstajajo nesrečniki, bo na obzorju oblak, ki lahko 
postane fantom, in to fantom, ki lahko postane 
Marat.« Možnost revolucije vselej obstaja.
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Prva diplomska produkcija letošnjega študijskega 
leta Nekje daleč nekaj bo nastaja po režijsko-drama-
turški adaptaciji treh dramskih besedil v novo celoto. 
Režiser Bor Ravbar in dramaturg Nik Žnidaršič sta 
se odločila prvi del produkcije1 ustvariti na podlagi 
dramskih besedil Marat/Sade2 (1963) Petra Weissa in 
Markiza de Sade (1965) Jukio Mišime ter tetralo-
gije Ivana Mraka z naslovom Revolucijska tetralogija 
(1970); slednja je v adaptaciji uporabljena zgolj v 
enem prizoru, zato je ne bomo celovito obravnavali. 
Skozi preigravanje z različnimi dramskimi predlogami 
– načeloma gre za čas in prostor francoske revolucije 
– sta želela avtorja adaptacije preizprašati smiselnost 
in pa možnost revolucije (danes), predvsem pa iz tega 
izhajajoč obstoj avtoritarne figure (v današnjem času).

Najbolj zanimivo je morda prav to, da je glavna 
tema tega članka sistematična (šolska) analiza adap-
tacije dramskih tekstov v novo besedilo. Vredno 
se namreč zdi pozornost nameniti temu, saj gre za 
avtorsko delo študentov, ki sicer ne bi bilo nikjer 
(tekstovno) dokumentirano. Poleg tega pa imamo 
»privilegij«, da se lahko posvetimo zgolj »formal-
nemu« delu, saj je o vsebini produkcije in družbe-
no-političnem kontekstu, s katerim se ustvarjalci 
ukvarjajo, za Akademijski list več napisal dramaturg 
uprizoritve, Nik Žnidaršič.3

Morda sledi nekoliko suhoparen članek, ampak 
vseeno lepo vabljeni k branju, predvsem, če vas zani-
ma spoj dveh tekstov v novo celoto. Sočasno bomo 
skušali slediti trem linijam: liniji drame Marat/Sade, 

1 Diplomska produkcija predvideva dva dela: prvi del bo obravnavan v pričujočem besedilu,  
 drugi del pa nastaja po principu snovalnega gledališča.

2 Celoten naslov drame je Zasledovanje in usmrtitev Jean Paula Marata v uprizoritvi igralske skupine  
 Charentonskega zavetišča po navodilih gospoda de Sada, ampak se načeloma uporablja krajša verzija Marat/Sade.

3 Prav tako na tem mestu ne bomo problematizirali Mišimovih političnih prepričanj, jih je pa kljub temu dobro ozavestiti.

liniji besedila Markiza de Sade ter liniji novega 
uprizoritvenega besedila, nastalega iz prejšnjih dveh. 
Analizo lahko začnemo z najbolj očitno avtorsko 
odločitvijo, ki narekuje celotno priredbo. Za glavno 
osnovo avtorja izbereta Weissov tekst, ki ga nato 
preoblikujeta in dopolnjujeta z Mišimovimi deli ter 
v enem prizoru z Mrakovimi replikami. Poglejmo, 
kako se odločitve prelivajo v novo celoto.

VSEBINA

Najprej se vprašajmo, kaj je sploh vsebina pre-
stave, o čem govori besedilo. Vemo, da obe deli v 
ospredje postavljata življenje Donatiena Alphonsa 
François de Sada, osebo, zaradi katere sadizmu 
sploh rečemo sadizem. Vsako besedilo de Sada 
obravnava s svoje perspektive – eno ga postavi v 
vlogo režiserja, drugo pa ga v dogajanje neposred-
no sploh ne vključi, ampak ga spoznamo preko 
tega, kar o njem povedo osebe v drami.

Drama Marat/Sade je nastala po resničnem (zdaj 
že zgodovinskem) dogodku – umoru novinarja in 
zdravnika Jeana-Paula Marata, ki je imel kot član 
jakobincev pomembno vlogo pri spodbujanju 
francoske revolucije. Leta 1793 ga je v kadi umorila 
Charlotte Corday, ta dogodek pa je avtor predstavil 
skozi de Sadove oči. De Sade, ki je bil zaradi svojih 
krutih spolnih praks zaprt v norišnici v Charentonu 
in tam pisal drame, se je Weissu očitno zdel zanimiv 
lik, skozi katerega bi lahko brali oz. gledali Maratov 
umor. Dogajanje drame je postavljeno po koncu 

HELENA ŠUKLJAN

Marat/Sade + Markiza De Sade =  
Nekje Daleč Nekaj Bo



revolucije, v leto 1808 (15 let po umoru) v umobol-
nico, kjer je bival de Sade. Skozi klasičen dramski 
prijem igre v igri gledamo, kako de Sade z izbrano 
skupino »norcev« uprizarja zadnje ure Maratovega 
življenja in njegovo smrt. Gre za Weissovo specifično 
razumevanje brechtijanske potujitve, ki jo vpiše že v 
sam tekst. Kot funkcija avtoritete in s tem nasprotni 
pol pacientom-igralcem je vpeljan predfreudovski di-
rektor umobolnice, Coulmier, pričakovano zagovor-
nik postrevolucionarne Napoleonove vlade, ki s svojo 
družino gleda »predstavo«, katere vsebina se izkaže 
za bolj politično, kot je direktor pričakoval. Ker se 
glavne ideje igre v igri razlikujejo od glavnih ide(j/
ologij) Coulmiera, sam predstavo večkrat prekine. V 
Weissovem tekstu torej trčita stran, ki zagovarja stare 
čase, ter stran, ki kaže, da novo ni nujno tudi boljše.

Mišima pa se je svojega pogleda na de Sada lotil 
skozi izključno žensko perspektivo. Drama se začne 
jeseni, leta 17724 v tipičnem francoskem salonu v 
hiši de Sadove tašče Madame de Montreuil, kamor 
povabi baronico de Simiane in grofico de Saint-
-Fond v želji, da bi s svojimi povezavami v cerkvi 
(Simiane) in s svojo razvejano mrežo ljubimcev 
(Saint-Fond) iz zapora pomagali spraviti njenega 
zeta, de Sada. V prvem dejanju spoznamo tudi 
de Sadovo ženo, Renée, ter izvemo, da ima de 
Sade razmerje (afero) z njeno sestro Anne. Drugo 
dejanje se dogaja šest let kasneje, septembra 1778, 
kjer izvemo, da naj bi de Sada kmalu izpustili iz 
zapora. Izpostaviti je morda pomembno še mo-
nolog Saint-Fond, v katerem govori o tem, kako 
je »bila miza«, o tem, kako je točno taka kot de 
Sade, kar izrazi z besedami: »Alphonse je bil jaz.« 
Prav tako izvemo, da je tudi Renée sodelovala v de 
Sadovih spolnih praksah in naj bi bila tako zlora-
bljena, kljub temu pa ostaja zvesta de Sadu ves čas 
njegovega bivanja v zaporu. V tretjem dejanju pa 
vidimo, kako se Renée na koncu, ko se mož vrne na 

4 Leta 1772 je bil de Sade vpleten v škandal, ko je v Marseilleu z visoko, a ne smrtonosno dozo kantaridina zastrupil  
 nekaj tamkajšnjih prostitutk. Sodišče v Aixu ga je v odsotnosti obsodilo na smrt, a so kazen zaradi velikega vpliva  
 njegove družine zreducirali na plačilo 50 funtov, ki so jih namenili siromakom.

5 De Sada so iz zapora spustili leta 1790, naj bi pa ga že prej, leta 1779.

prostost, odloči zaključiti zakonsko življenje in se 
pridružiti samostanu. Mišima je pri pisanju gnalo 
vprašanje, kaj je tisto, zaradi česar se je Renée, kljub 
vsem groznim de Sadovim početjem, za ločitev 
odločila šele po njegovem izpustu iz zapora5.

Nekje daleč nekaj bo v osnovi sledi Weissu, saj za 
osnovno ogrodje vzame dogajalni čas in prostor dra-
me Marat/Sade – dogajanje je postavljeno v franco-
sko umobolnico Charenton, leta 1808. Prav tako pa v 
ospredje postavlja tudi dogodek Maratovega umora, 
v stilu igre v igri. Mišimovi deli se pojavljajo na nekaj 
mestih (več o tem kasneje) ter so vključeni kot del 
predstave, ki jo pripravljajo pacienti v umobolnici.

SPOROČILO

V vsakem dramskem besedilu lahko razberemo oz. 
kot osnovno misel določimo več kot eno sporočilo, 
tako da gre tukaj za subjektivno izbiro v želji, da 
izpostavimo morda najbolj očitno sporočilo, ki nam 
ga želijo avtorji skozi dramo predati.

Weiss, podobno kot istega leta Dale Wasserman 
v drami Let nad kukavičjim gnezdom (1963), 
uporabi umobolnico kot metaforo za prikaz širše 
družbe. Zatiranje revnih in nižjih družbenih 
slojev prikaže skozi zaprte paciente, prav tako pa s 
tem izpostavi, da je (družbena) neenakost prisotna 
v tudi najmanjših družbenih situacijah, kot je npr. 
prav umobolnica. Ko norci kritizirajo direktorja, 
posledično avtor/ustvarjalci kritizirajo tedanje 
vladajoče. Iz teksta je namreč možno razbrati, 
da je bil Weiss na strani revolucionarjev; preko 
ljudi, zaprtih v umobolnici, je posredno prikazal, 
kako se bo/bi se moral (?) zatiran del prebivalstva 
upreti in zahtevati boljše pogoje za svoje življe-
nje. »Norci« tako hvalijo Maratovo prispevek k 
revoluciji, hkrati pa mu očitajo, da bi lahko šel v 
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svojem boju še dlje; želijo priti do točke dejanskih 
sprememb. Ob branju se pojavi vprašanje, ali je 
bilo za spremembe, ki jih je prinesla francoska 
revolucija res vredno žrtvovati toliko življenj.

Mišima se de Sada loti s popolnoma druge per-
spektive in sam pove, da ga je pri pisanju najbolj 
»pritegnila uganka, zakaj je markiza de Sade, 
potem ko je v dolgih letih, ko je bil zaprt, svojemu 
možu izkazala popolno zvestobo, moža zapustila 
takoj, ko […] je bil končno spet svoboden.« (Mi-
šima 5) Prepričan je bil, da se za tako odločitvijo 
skrivajo skrajne nedoumljivosti, a hkrati resnično-
sti človeške narave. Odločil se je, da to stori skozi 
izključno 'ženske oči'. Zato je »moral postaviti Ma-
dame de Sade v središče in da [je] temo poudaril, 
[je] tudi za druge vloge izbral ženske.« (prav tam)

Zelo posplošeno bi lahko torej rekli, da gre na eni 
strani za boj med razredi, na drugi strani pa za boj 
med spoloma. Bor in Nik se na prvi pogled precej 
bolj nagibata k Weissu in vprašanju možnosti ter 
smiselnosti revolucije ter »ženskih oči«, kot temu 
pravi Mišima, ne potiskata v ospredje, ampak jih 
dodajata glede na širši kontekst, ki ne sledi opre-
deljevanju glede na spol. Interne informacije nam 
povedo, da je bilo njuno glavno vodilo pri adaptaciji 
preizpraševanje oblasti in z njo povezane avtoritete. 

LIKI

Dramske osebe, ki jih zasledimo v prvem tekstu, se 
v drugem ne ponovijo, in obratno.6 Pri dramatizaciji 
sta tako avtorja razpolagala z več kot enaindvajseti-
mi liki Weissovega teksta in šestimi liki Mišimove 
drame. V spodnji tabeli vidimo, da Nekje daleč 
nekaj bo vključuje vse pomembne like iz obeh dram, 
skupno devetnajst likov. Iz seznama oseb so tako 
izpadli stranski liki, kot na primer Coulmirova žena 
ter hči, glasbeniki, dva pevca, (dodatni) pacienti in 
bolniški strežniki. Iz Mišimovega teksta pa sta Nik 
in Bor izključila mlajšo Reneejino sestro, de Sadovo 

6 Zanimiva je morda izpostaviti  Charlotti v obeh dramah,  
 v prvi je to namreč morilka, v drugi pa hišna pomočnica – naključje?

svakinjo, ter tako tudi črtala ljubezensko-erotično 
linijo de Sada ter Anne. Med pripravo uprizoritve 
sta črtanim likom iz Mišimove drame dodala tudi 
služkinjo Charlotte, ki sta jo v adaptaciji spremenila 
v služabnika Chiena. V končnem tekstu se v prizoru 
Maratovih prividov pojavijo tudi liki iz Mrakove 
drame – Robespierre, Cheiner in Mirabeau.

Zanimivo bo videti, na kakšen način se bodo ustvar-
jalci produkcije lotili stilnega poenotenja likov in ali se 
ga sploh bodo. Na eni strani se namreč srečujemo z že 
dokaj karikiranimi liki – pacienti v umobolnici; ki so 
v seznamu dramskih oseb že označeni s svojo pojavo/
kostumi. Marat je ogrnjen »z belo rjuho in ima na 
glavi belo povezo,« njegova sopotnica Simonne »ima 
krivo držo, njeni gibi so prisiljeni in negotovi. Če nima 
drugega dela, v dlaneh zvija ruto,« pevci so »napol 
ljudski tipi, napol burkeži« in nosijo revolucionarne 
čepice, Klicar preko »bolniške srajce nosi harlekinski 
jopič«, Coulmier »rad zavzame napoleonsko držo« 
ipd. Mišima pa se je gradnje likov lotil nekoliko dru-
gače, saj je vsak lik predvidel kot simbol druge oblike 
človeške narave. Like lahko tako beremo kot metafore, 
kot nekaj abstraktnega v konkretni obliki – tj. človeku. 
Markiza de Sade naj bi predstavljala predano in zvesto 
ženo (družino); njena mati Madame de Montreuil 
ponazarja zakon, moralo in družbo (red); Anne, 
Reneejina mlajša sestra, pooseblja (žensko) lahko-
miselnost in pomanjkanje načel; de Simiane lahko 
beremo kot metaforo za vero in pa tudi Cerkev; de 
Saint-Fond kot metaforo za telesne užitke (slo); hišna 
pomočnica Charlotte pa naj bi predstavljala navadne 
ljudi. Mišima v seznamu dramskih oseb le-teh ne opi-
suje kot Weiss, kljub temu pa občutek med branjem 
teksta narekuje, da bi se lahko avtorska ekipa odločita 
tudi za realistično igro, kar pa se v tem primeru, zaradi 
združitve z Weissom, najbrž ne bo zgodilo.

SLOG

Izbrani besedili se slogovno precej razlikujeta. 
Marat/Sade že z vzpostavitvijo igre v igri nareku-



je svojevrstno poetiko, s pogostimi songi (spet v 
brechtijanskem stilu) in očitnim rušenjem četrte 
stene (ruši se notranja četrta stena, a posledično 
tudi četrta stena z dejanskim občinstvom) pa še 
poudarja potujenost, na kateri je osnovano besedilo. 
Markiza de Sade pa je dialoška drama, brez večjih 
presenečenj na ravni forme ali sloga, izpostavimo 
lahko le, da vsebuje nekaj daljših monologov.

V Nekje daleč nekaj bo se avtorja na slogovni ravni 
nista ukvarjala s tem, da bi poenotila ali v novo enoto 
združila dve tako različni pisavi, ampak sta Mišimo-
ve dele postavila znotraj Weissove strukture ter jih 
vsebinsko prilagodila, predvsem sta želela odstraniti 
Mišimove implicitne konzervativne ideje in jih nado-
mestiti z feministično idejo in idejo osvoboditve.

NOTRANJA IN ZUNANJA ZGRADBA

Za konec si poglejmo še, kaj se je po adaptaciji 
zgodilo z zgradbo besedila. Weiss svojo dramo 
razdeli na dve dejanji, znotraj njih pa na posame-
zne prizore; prvo dejanje vsebuje prizore od 1 do 

26, drugo pa drugem od 27 do 33. Vsak prizor 
je tudi naslovljen (naslovi so zapisani v spodnji 
tabeli).  Mišimov tekst pa ima tri dejanja, znotraj 
katerih ni nobenih delitev na prizore. Nik in Bor 
sta se odločila, da prvi del produkcije razdelita na 
21 prizorov, katerih naslovi se večinoma skladajo 
z Weissovimi, so pa, seveda, v procesu adaptacije 
nastale manjše spremembe, vidne v tabeli.

Najprej omenimo manjše in ne tako radikalne 
spremembe, kot so recimo dopisane didaskalije (v 
17. prizoru je npr. dopisano »Napolni ga megla,« 
ki je v originalu ni, v 15. prizoru dodana didaska-
lija: »Med pesmijo se dvorana počasi razsvetli.«); 
zamenjavo prvih dveh prizorov; mini aktualizacijo z 
vpeljavo verzov: »bolničina igra je zahtevna / a igra 
njena postala bo odmevna / Akademija namreč ma-
lenkost je preskópa / zato ona moški lik zastopa«; 
spremenila sta vse zastarelo rabljene oblike ženskega 
priimka (Cordayeva je tako postala Corday); pone-
kod sta prizore združila (npr. 8 in 11 prizor); črtala 
sta dele monologov; dopisala določene dele (med 
drugim napoved de Sada v 9. prizoru) itn.

MARAT/SADE

MARKIZ DE SADE
JEAN-PAUL MARAT
SIMONNE EVRARD
CHARLOTTE CORDAY
DUPERRET
JACQUES ROUX
ŠTIRJE PEVCI:
KOKOL – bas
POLPOCH – bariton
CUCURUCU – tenor
ROSSIGNOL – sopran
PACIENTI
KLICAR
PET GLASBENIKOV
BOLNIŠKI STREŽNIKI
COULMIER
COULMIEROVA ŽENA IN HČI

MARKIZA DE SADE

RENEE, markiza de Sade

Gospa de MONTREUIL,
Reneejina mati

ANNE,
Reneejina mlajša sestra

Baronica de SIMIANE

Grofica de SAINT-FOND

CHARLOTTE,
hišna pri gospe de Montreuil

NEKJE DALEČ NEKAJ BO

JEAN-PAUL MARAT
SIMONNE EVRARD
RENEE
CHARLOTTE CORDAY
SIMIANE
DUPERRET
ROBESPIERRE – PRIVID
JACQUES ROUX
SAINT-FOND
CUCURUCU
CHEINER – PRIVID
ROSSIGNOL
MONTREUIL
KLICAR
CHARLOTTE – CHEIN
MIRABEAU – PRIVID
MARKIZ DE SADE
COULMIER
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Prva sprememba, ki jo je morda vredno izpostaviti, 
je ta, da je velik del de Sadovega in Coulmierovega 
besedila razdeljen med druge like, saj de Sada igra 
Bor (režiser), Coulmiera pa Nik (dramaturg), in 
lahko predvidevamo, da so zato tema dvema likoma 
pustili zgolj najnujnejše replike.

Druga nekoliko večja intervencija je dopisan song v 20. 
prizoru (ali 31. prizoru po Weissu), ki slogovno očitno 
izstopa od drugih songov, ki jih beremo v besedilu.

Radikalna sprememba, ki sta jo vpeljala Nik in Bor, 
je tudi ta, da Marata v prvem delu Charlotte ne ubi-
je, kot je to pri Weissu, saj se igra (v igri) ob koncu 

7 V tabeli so z navadno pisavo označeni Weissovi deli, z vijugasto podčrtavo Mišimovi, 
 s pikčasto Mrakovi, z dvojno pa Nikov in Borov del.

prvega dejanja prekine (vprašanje, kaj se bo z njim 
zgodilo v drugem delu produkcije, ostaja odprto).

Kako pa je s spojem dveh (oz. šestih besedil)?7 Z 
vsemi omenjenimi (in neomenjenimi) spremem-
bami do 8. prizora sledimo Weissu. V osmem 
prizoru pa se kozi didaskalije zgodi zasuk in 
prehod na Mišimov tekst. Postavljeni smo skoraj 
na začetek drame Markiza de Sade, a vseeno z 
radikalnimi dramaturškimi črtami. Pri Mišimi se 
Renée pojavi šele na 19. strani, v adaptaciji pa je 
vpeljana že veliko prej, njena najpogostejša replika 
je »Jaz sem miza«, ki se nadaljuje tudi v mono-
log – kar je v izvirniku tekst Saint-Fond; zgolj iz 

MARAT/SADE

1 – SVEČANI PRIHOD
2 – PROLOG
3 – POSTAVITEV
4 – PREDSTAVITEV
5 – POKLON MARATU
6 – ZATRTI NEMIR
7 – CORDAYJEVA SE PREDSTAVI
8 – JAZ SEM REVOLUCIJA
9 – PRVI OBISK CORDAYJEVE
10 – PESEM IN PANTOMIMA OB PRIHODU CORDAYJEVE V PARIZ
11 – TRIUMF SMRTI
12 – POGOVOR O SMRTI IN ŽIVLJENJU
13 – MARATOVA LITURGIJA
14 – NESREČNI PRIJATELJ
15 – MARAT IN SADE SE ŠE NAPREJ POGOVARJATA
16 – REAKCIJA LJUDSTVA
17 – PRVI POGOVOR MED CORDAYJEVO IN DUPERRETOM
18 – SADE SE POŽVIŽGA NA VSE NARODE
19 – AGITACIJA JACQUESA ROUXA
20 – SADE POD BIČEM
21 – UBOGI MARAT TE GONJAČI ČRNÍJO
22 – DRUGI POGOVOR MED CORDAYJEVO IN DUPERRETOM
23 – TE LAŽI KI KROŽIJO
24 – PESEM IN PANTOMIMA O POVELIČEVANJU UŽITKARJENJA
25 – DRUGI OBISK CORDAYJEVE
26 – MARATOVI PRIVIDI
27 – NARODNA SKUPŠČINA
28 – MARAT UBOGI V BANJI PLAVA
29 – PRIPRAVE NA TRETJI OBISK
30 – TRETJI IN ZADNJI OBISK CORDAYJEVE
31 – INTERRUPTUS
32 – UMOR
33 – EPILOG

NEKJE DALEČ NEKAJ BO

1 – PROLOG (2)
2 – SVEČANI PRIHOD (1)
3 – PREDSTAVITEV (4)
4 – POKLON MARATU (5)
5 – ZATRTI NEMIR (6)
6 – CORDAY SE PREDSTAVI (7)
7 – JAZ SEM REVOLUCIJA + TRIUMF SMRTI (8 + 11)
8 – POGOVOR O SMRTI IN ŽIVLJENJU (12) OKOLI MIZE
9 – MARATOVA LITURGIJA (13)
10 – MARAT IN SADE SE PE NAPREJ POGOVARJATA (15)
11 – MANSPLAINING (17)
12 – SADE SE POŽVIŽGA NA VSE NARODE (18)
13 – AGITACIJA JACQUESA ROUXA (19)
14 – AGITACIJA DUPERRETA (20)
15 – UBOGI MARAT TE ČRNÍJO (21)
16 – TE LAŽI KI KROŽIJO (23, del 24)
17 – MARATOVI PRIVIDI (26)
18 – UBOGI MARAT V BANJI PLAVA (28)
19 – OBISK CORDAY (29 + 30)
20 – INTERRUPTUS (31)
21 – ČRNA LUKNJA



branja teksta dobimo občutek, da je nihče zares ne 
opazi. V Mišimov del sta avtorja vmešala Coul-
miera, ki s svojo ponavljajočo repliko »gospod 
de Sade« moti monolog gospe Montreuil. Prizor 
se konča z didaskalijo, ki sta jo vpisala avtorja 
adaptacije, in pravi: »Vse štiri ženske nadaljujejo z 
norčevanjem iz Sada, ki se stopnjuje v norčevanje iz 
režiserja – prostor za »avtorski« prizor.«

Druga intervencija Mišimovega teksta se zgodi v 
enajstem prizoru, ki pa je še bolj združen in preme-
šan z Weissovim sedemnajstim prizorom in v ka-
terem Renée ponavlja replike, ki jih sliši od drugih 
likov, četudi jih v izvirniku pove sama, ne da bi jih 

8 Če izvzamemo popolnoma zadnji prizor »Črna luknja«, v katerem lahko  
 preberemo zgolj Mrakovo poved: »Sem dejal, da iz te mračne dvorane za nas ni vrat.«

prej slišala. Sedemnajsti prizor, Maratovi prividi, 
pa je edini, v katerem se pojavi Mrakov tekst.8 
Celoten prizor je že sicer zelo spremenjen, z do-
danimi liki (Robespiere, Cheiner in Mirabeau) in 
s tem v prividih odpira še eno dodatno dimenzijo.

Na tem mestu zaključujemo kratek vpogled 
v adaptacijo treh besedil v novo uprizoritve-
no besedilo. Zanimivo bo videti, kako bo to 
zaživelo na odru, koliko, kje in če sploh bodo 
vidni rezi in šivi, ter kaj ustvarjalci produkcije 
pripravljajo v drugem (snovalnem) delu. Morda 
bi bilo smiselno ta članek po ogledu produkcije 
še poglobiti in ga nadgraditi. 
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Letošnje filmsko leto je zaznamovalo nenavadno 
obdobje, v katerem so se študenti po dolgem 
času zaprtij in pandemije znašli v »normalnem« 
okolju. Pojem normalnosti pa se je v tem času 
korenito spremenil. Čeprav smo pandemijo za 
hip odmislili, se njenih posledic še ne zaveda-
mo. To velja predvsem za področje kreativnosti 
in področje raziskovanja človeških odnosov, v 
katerih pogosto vidimo bistvo umetnosti. V tem 
raztresenem obdobju so študenti raziskovali tako 
aktualne družbenopolitične teme kot tudi intimne 
odnose znotraj družbe. Letos je nastalo kar 13 
uspešno zaključenih avdiovizualnih del.

Med njimi je treba izpostaviti tri študijske vaje, ki 
v osnovi niso bile zamišljene kot zaključene film-
ske celote, primerne za javno predvajanje. Rav-
no poglobljen pristop in raziskovanje aktualnih 
družbenih tem pa so vaje Suspenz, Podhod ter 
Zora transformirali v Drugi so molčali, Mehurčke 
in Konfrontacijo podzavesti.

Matic Štamcar, študent filmske režije na drugi 
stopnji, je tako s filmom Drugi so molčali prikazal 
pretresljivo zgodbo pobega iz nasilnega razmer-
ja. Gledalec dogajanje ves čas spremlja na robu 
sedeža v strahu za varnost glavne junakinje 
(Tamara Avguštin), kar je zagotovo znak, da je 
bil namen vaje več kot izpolnjen.

Maja Krvina je snemalsko vajo Podhod pretvorila 
v kratki film z naslovom Mehurčki. Film prikazuje 
estetsko podobo spomenika Dražgoške bitke, v 
katerem nedolžna deklica (Tara Krvina) s piha-
njem milnatih mehurčkov simbolično odpihuje tudi 
tragično preteklost, ki jo simbolizira spomenik.

Konfrontacija podzavesti, prav tako snemalska 
vaja, pa je vizualno raziskovanje notranjih občutij 

avtorice Reni Babič, ki z izčiščeno podobo prika-
že notranji boj protagonistke (Didi Divja Vovk), ki 
je velikokrat le odsev same sebe, vse dokler si 
ne sname preveze in odstrani ogledala.

Kljub temu da je pandemija koronavirusa prešla iz 
faze strogih zaprtij in omejitev, so njene posledice 
v družbi še vedno močno prisotne. Ravno zaradi 
ustvarjene distance in vseprisotnega strahu so 
se študenti znašli v zahtevni situaciji iskanja in 
navezovanja stika s protagonisti dokumentarnih 
filmov. Morda je prav zaradi tega pri vseh filmih 
moč zaznati poetičen način pripovedi in bolj dis-
tanciran pogled, ki pa je prinesel veliko zanimivih 
in inovativnih rešitev pri prikazovanju zgodb.

Najbolj je to čutiti pri kratkem dokumentarnem 
filmu Biti oče režiserja Blaža Andraška, ki 
tragične izkušnje z odsotnostjo očeta prikaže 
preko poetičnih podob, v katerih nikoli ne vidi-
mo protagonistovih obrazov. Film tako ponuja 
poetičen, vendar emocionalno surov vpogled 
v zgodbe ranjenih posameznikov, hkrati pa 
raziskuje tudi pomen očetovske vloge tako za 
posameznika kot tudi za družbo.

Z zahtevno situacijo se je spopadla tudi Katja 
Predan, režiserka kratkega dokumentarnega 
filma 1/4 koraka, v katerem predstavi intimno raz-
mišljanje in portret slepega ljubitelja filmov Boruta 
Urbančiča. Film ni le portretna zgodba zanimive-
ga protagonista, v zgodbo se namreč neposredno 
postavi tudi filmska ekipa, ki poskuša razumeti 
Borutov svet, pri tem pa odpira nova polja zazna-
vanja umetnosti in navsezadnje sveta, v katerem 
se je morda najbolje premikati po 1/4 koraka.

O nevidnem govori tudi film To je moj dom re-
žiserke Ize Mlakar, ki raziskuje intimna življenja 

BLAŽ ANDRAŠEK

Čas za ustvarjanje



voznikov in voznic tovornjakov, ki jih na cesti 
pogosto prezremo. S pogovori s protagonisti in s 
posnetki postajališča nam ekipa razkrije zahte-
ven vsakdan voznikov in voznic, poln žrtvovanja, 
ki se nam ostalim pogosto zdi samoumeven. 
Film tako cilja predvsem na gledalčevo samore-
fleksijo odnosa do delavcev voznikov.

Po lanskem uspešnem letu za format televizijske 
drame sta se v letošnjem letu zaključila le dve. 
50/50 je naslov televizijske drame režiserja Filipa 
Jembriha, ki si je za adaptacijo izbral biblijsko 
zgodbo Salomonova sodba. Zgodba je povsem 
modernizirana in postavljena v malomeščansko 
okolje na videz povsem običajne družine. Zakon 
staršev (Jure Lajovic in Miranda Trnjanin) je v 
fazi popolnega razpada, v katerem se v nehva-
ležni poziciji znajde tudi njun sin Samo (Mitja 
Pernuš). Samo je postavljen pred odločitev, ki je 
tematsko tudi najpomembnejši motiv originalne 
zgodbe. Odločiti se mora namreč, pri katerem 
izmed staršev bo živel, na njegovo odločitev pa 
nepričakovano vpliva prihod vodovodarja (Go-
razd Logar), ki predstavlja kontrastno pomiritev 
razburkani družini. Ker je Samova ljubezen do 
obeh staršev enaka, lahko to odločitev sprejme 
le usoda kovanca z možnostjo 50/50.

Stanovanje 33, televizijska drama režiserja 
Davida Champaigna pa je predelava klasične 
zgodbe Fjodorja Dostojevskega Zločin in Kazen. 
V njej režiser tematizira osamljenost in finančno 
omejeno življenje starostnika (Sandi Pavlin), ki 
se v izbruhu jeze prelevi v morilca. Njegovo bru-
talno dejanje režiser kasneje postavi v kontrast 
z interakcijo z mlado nosečnico (Diana Kolenc), 
ki ob ogledu stanovanja dobi popadke. Staro-
stnik v interakciji pomaga nosečnici, hkrati pa 
se začne zavedati svojega dejanja in obžalova-

nja, ki ga bo doletelo. V stanovanju 33 se tako v 
enem dnevu zgodita smrt in rojstvo.

Film kot konkreten medij sta zelo učinkovi-
to, čeprav na zelo različna načina, izkoristila 
letošnja diplomska filma 2030 ter Punjene 
paprike. Filma v svojem bistvu raziskujeta med-
sebojne odnose in uporabo filmskega jezika, 
hkrati pa črpata aktualne družbene motive za 
ustvarjanje lastnega sporočila gledalcem.

David Champaigne režiser filma 2030, je 
ravno iz okoliščin pandemije črpal motiv za 
prikaz svoje vizije distopične prihodnosti. 
V tej projekciji vidimo, kako lahko v iskanju 
temeljnih človekovih pravic vsak slehernik 
postane begunec. Aktualne teme tako režiser 
v svojem filmu predstavi prek kritike sodobne 
družbe, pri tem pa neposredno uporabi tudi 
dokumentarne posnetke, ki so nastali med 
pandemijo. S filmom tako ekipa prikazuje 
tudi razmišljanje mladih ustvarjalcev, njihove 
strahove ter projekcije, v kakšnem svetu 
bodo ustvarjali v letu 2030.

Veliko bolj intimno se je v svoji zgodbi lotil 
ustvarjanja filma režiser Alen Rivić, ki je razisko-
val odnos mladega odvisnika (Timotej Novako-
vić) in njegove babice bosanskih korenin (Faketa 
Salihbegović). V zgodbi tako trčita svet ranjene-
ga mladostnika in povsem nasprotna mentaliteta 
babice, ki je še vedno ujeta v drugem času. 
Režiser v filmu uporabi mešanico slovensko-
-bosanske kulture in jezika, ki je tudi avtorsko 
osebnoizpovedna. Z osebnim pristopom tako 
ponudi intimen razvoj odnosa dveh posamezni-
kov, hkrati pa v podtekstu obravnava tematiko 
družbenih sistemov in podaja subtilno kritiko 
razvoja brezčustvene kapitalistične družbe.
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Med nastalimi filmi so tudi štirje zaključni filmi 
študentov prvega letnika. Študenti so del prve 
generacije, ki je študij v celoti pričela v prosto-
rih »nove« akademije. V svojih kratkih igranih 
filmih so prikazali tematsko raznovrstne zgod-
be, ki so se jih lotili z različnimi osebnimi pristo-
pi. Stopnje žalovanja, film režiserke Lare Šifrer, 
tako epizodično spremlja protagonista (Maks 
Mihajlovič), ki žaluje zaradi razhoda s svojim 
dekletom (Patricija Sekelj). Obrat se zgodi, 
ko izvemo, da je prav on prevaral dekle, torej 
tako hkrati postane tudi antagonist. Njegovo 
žalovanje pri gledalcu dobi nov pogled, čeprav 
gledalec na koncu vseeno čuti z glavnim likom, 
ko se simbolično sprijazni z izgubo.

Presenetljiv obrat spremljamo tudi v filmu Iz 
mesca v mesec Mihe Dragana, v katerem 
protagonistka (Alja Krhin) poseže po dra-
stičnih ukrepih, da bi si zagotovila finančno 
stabilnost. Da bi plačala najemnino, skuša 
namreč prevarati bivšega fanta (Rok Ličen) 
z lažjo, da je noseča. Njen načrt pa ogro-
zi odziv fanta, ki jo poskuša prepričati, da 
»otroka« obdržita. Film tako preko odnosa 
tematizira stanovanjsko problematiko mladih, 
ki je ta hip zagotovo izredno aktualna.

Matic Dominko v svojem filmu Spominček obrat v 
zgodbi prikaže preko akcije glavne junakinje (Kaja 
Petrovič), ki odkrije, da jo je – kot mnoge druge – 
fant (Jure Rajšp) fotografiral med spolnimi odnosi. 
Protagonistka ga namerno še enkrat zapelje in 
postavi v enako situacijo; golega na fotografijah, s 
tem pa gledalcu ponudi potrebno zadoščenje. 

V čustveno intimen odnos pa se je poglobil 
Jure Štern, ki v svojem filmu Deuce raziskuje 
odnos bratov (Petja Labovič in Matija Pevec) 
med partijo tenisa. Režiser je z izbiro lokacije – 
teniško igrišče – simbolično povezal oba brata 
in njunega pokojnega očeta, očetov samomor 
pa med njima sproži emocionalen prepir, ki 
vodi v pristno zbližanje.

Vsi nastali filmi so dokaz, da kljub zahtevnim 
okoliščinam vedno obstajata prostor in čas 
za ustvarjanje, prav omenjene okoliščine pa 
lahko postanejo motiv za črpanje inspiracije 
in oblikovanje sporočila, s katerim lahko mladi 
ustvarjalci razširijo svoj glas. Vsekakor pa 
filmi dokazujejo, da sta pri mladih ustvarjalcih 
prisotna močna volja in kreativnost, ki ju bodo 
kot naslednja generacija filmskih ustvarjalcev 
zagotovo prenesli v profesionalni svet.

Opomba: V besedilo niso vključeni; igrana filma 3. letnika Daljne njive in Gnida, TV-drami Debeluška in Alamut ter dokumentarni 
film študentke 2. letnika Drift, saj so bili filmi v času pisanja prispevka še v poprodukciji oz. še niso bili arhivirani.
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Stopnje žalovanja

 
Ko ga zapusti punca Sandra, Mitja doživi pet 
stopenj žalovanja: zanikanje, jezo, depresijo, 
pogajanje in sprejemanje.

Foto: MATIC MENEGALIJA



Nastopajoča
MAKS MIHAJLOVIČ
PATRICIJA ŠEKELJ

Režiserka
LARA ŠIFRER

Scenaristi
ANJA PIRTOVŠEK

LARA ŠIFRER
MATIC MENEGALIJA

Direktor fotografije
MATIC MENEGALIJA

Montažerka
ANJA PIRTOVŠEK

Osvetljevalec
MARTIN KLABUS

Snemalec zvoka
MATIC ŠTAMCAR
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Iz mesca v mesec

 
Študentka Tia se znajde v neprijetni situaciji, 
ko izve, da mora zelo hitro zbrati večjo vsoto 
denarja, če želi obdržati streho nad glavo. Za 
pomoč prosi Anžeta, kar pa se ponesreči, zato je 
prisiljena v igro laži in manipulacije.

Foto: KLEMEN LORBER



Nastopajoča
ALJA KRHIN
ROK LIČEN

Režiser
MIHA DRAGAN

Scenaristi
MIHA DRAGAN

KLEMEN LORBER
URBAN MIHEVC

Direktor fotografije
KLEMEN LORBER

Montažer
URBAN MIHEVC

Asistentka snemalca
NEŽA JANKOVIČ 

Osvetljevalec
KLEMEN LORBER

Snemalca zvoka
URBAN MIHEVC
MATIC ŠTAMCAR

Fotograf
MATIC MENEGALIJA

Grafični oblikovalec
URBAN MIHEVC

Kolorist
KLEMEN LORBER
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Deuce

 
Kratki igrani film Deuce govori o bratih Timu in 
Eriku, ki vsak teden skupaj igrata tenis. Starejši 
brat Erik je mlajšemu prikrival očetov samomor, 
vendar je Tim za očetovo usodo izvedel, a vse 
zadržal v sebi. Na dan obletnice očetove smrti 
Erik vzame očetov lopar, kar sproži obračun 
med bratoma.

Foto: NEŽA JANKOVIČ



Nastopajoča
MATIJA PEVEC
PETJA LABOVIĆ

Režiser
JURE ŠTERN

Scenaristi
NEŽA JANKOVIČ

JURE ŠTERN
KLAVDIJA KOŠIR

Direktorica fotografije
NEŽA JANKOVIČ

Montažerka
KLAVDIJA KOŠIR

Snemalec zvoka
URBAN MIHEVC
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Spominček

 
Maša po divji noči z Adamom pri njem pozabi 
svoje uhane. Naslednji dan se vrne ponje in v 
njegovem stanovanju odkrije nekaj, za kar si 
nikoli ne bi mislila, da sploh obstaja.

Foto: MATIC MENEGALIJA



Nastopajoča
KAJA PETROVIČ

JURE RAJŠP

Režiser
MATIC DOMINKO

Scenarista
ROŽANA ŠVARA
MATIC DOMINKO

Direktor fotografije
MATIC MENEGALIJA

Montažerka
ROŽANA ŠVARA

Tajnica režije
ROŽANA ŠVARA

Snemalca zvoka in mikromana
NEŽA JANKOVIČ
URBAN MIHEVC

Grafična oblikovalka
ROŽANA ŠVARA

Kolorist
MATIC MENEGALIJA
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2030

 
V Evropi in po svetu divja vojna, oblast prevze-
majo totalitarni režimi, države sveta se delijo na 
dva pola: zaveznike in triado. V Sloveniji vlada 
totalitarna oblast. Kai in Maris, ki pričakujeta 
otroka, spoznata, da v Sloveniji v teh okoliščinah 
zanju in za njunega otroka ni prihodnosti, zato 
poskušata nezakonito pobegniti iz države …

Foto: MAJA ŠTOJS



Nastopajoči
SVIT STEFANIJA
MINA ŠVAJGER
NEJC JEZERNIK
MOJKA KONČAR
LUCIJA OSTAN VEJRUP
TINA VRBNJAK
BRANKO JORDAN
ALENKA KRAIGHER
VID URŠIČ
ANDREI LENART
BRANKO RISTIĆ
ANDREJ ŽVEGLIČ
MATEVŽ SLUGA
PETER ALOJZ MARN
VITO JANČAN

Režiser
DAVID CHAMPAIGNE

Scenarista
DAVID CHAMPAIGNE
LEV MASTNAK TROBENTAR

Direktorica fotografije 
in snemalka
MAJA ŠTOJS

Montažer
ALJAŽ ZORKO

Skladatelj filmske glasbe
SAŠO KALAN

Asistentka producentke
KAJA BRINA URŠIČ

Asistentka režiserka
TINKARA KLIPŠTETER

Tajnica režije
NEŽA TRETNJAK

Scenograf
ŽAN ŠABEDER

Asistent scenografa in rekviziter
KLEMEN HUMAR

Kostumografka
KATARINA ŠAVS

Asistentka kostumografke
ZALA ŽAGAR

Oblikovalka maske
MAJA RAZBORŠEK

Prvi asistent snemalca 
in ostrilec

IZIDOR ČOK

Druga asistentka snemalca
LARA KNAP

Operater steadicama
LUKA BELAK

Skrbnici materiala
MAJA KRVINA

TARA CARUSO BIZJAK

Mojster luči
VID URŠIČ

Asistenti mojstra luči
TADEJ PERNUŠ

TARA CARUSO BIZJAK
NIK JEVŠNIK

Osvetljevalca
ROK KAJZER NAGODE

DOMEN LUŠIN

Vodja scenske tehnike
JURE POJE

Snemalec zvoka
VINCENT LAURENCE

Mikroman
JURE ŽIGON

Oblikovalec zvoka
JURE ŽIGON

Scenska fotografa
NIK JEVŠNIK

MATIC MENEGALIJA

Grafični oblikovalec napisov
JURE STUŠEK

Koloristka
MAJA ŠTOJS

Svetovalec za svetlobno 
in barvno obdelavo slike

TEO RIŽNAR

Akcijski koreograf
BRANKO RISTIĆ

Koordinatorja kaskaderjev
BRANKO RISTIĆ

ANDREJ ŽVEGLIČ

Avtorica zgodborisa
NEŽA ŠTURM
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Punjene paprike

 
Film Punjene paprike je zgodba o odnosu med 
babico in njenim vnukom – odvisnikom od drog. 
Djulsuma in Rok živita skupaj, vendar njuna 
komunikacija ni ravno najboljša. Babica dreza v 
Roka, Rok pa se vse bolj zapira vase, dokler se 
ne zlomi. Njun odnos začne cveteti šele, ko babi-
ca dojame, kaj Rok potrebuje, in mu to tudi da.

Foto: RENI BABIČ



Nastopajoča
FAKETA AVDAGIĆ SALIHBEGOVIĆ
TIMOTEJ NOVAKOVIĆ

Režiser in scenarist
ALEN RIVIĆ

Direktorica fotografije 
in snemalka
RENI BABIČ

Montažerka
TONJA BJELČEVIČ

Asistent režiser
BLAŽ ANDRAŠEK

Tajnik režije
ALJAŽ ZORKO

Scenografka
KATARINA PLANINC

Kostumografka
KAJA CERGONJA

Oblikovalka maske
ANITA FERČAK

Asistent snemalke
NIK JEVŠNIK

Ostrilec
TADEJ VINTAR

Mojster luči
ROK KAJZER NAGODE

Osvetljevalec
ANDRAŽ JERIČ

Vodja scenske tehnike
TOMAŽ JEREBIC

Scenski delavec
MIHA TRUDEN

Snemalca zvoka
MIHA RUDOLF

JAKA BATIČ

Mikroman
ZORAN GRABARAC

Oblikovalec zvoka
GREGOR BAJC

Fotografki
TARA CARUSO BIZJAK

MAJA KRVINA

Grafična oblikovalka napisov
TAJA MARČETIČ

Koloristka
RENI BABIČ

Svetovalec za barvno in svetlobno obdelavo slike
TEO RIŽNAR
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Mehurčki

 
Lahko mladost odpihne preteklost?

Foto: MAJA KRVINA



Nastopajoča
TARA KRVINA

Režiserka, scenaristka, 
direktorica fotografije 

in montažerka
MAJA KRVINA

Oblikovalec zvoka
BOŠTJAN KAČIČNIK
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Konfrontacija podzavesti

 
Koncept filma Konfrontacija podzavesti temelji 
na človekovem intimnem soočanju s problemi. 
Oseba, ki je prikazana v odsevu ogledala, s 
postopnim spoprijemanjem z negativnimi mislimi 
in občutki doživi preboj.

Foto: RENI BABIČ



Nastopajoča
DIDI DIVJA VOVK

Režiserka, scenaristka, 
direktorica fotografije 

in montažerka
RENI BABIČ

Skladatelj
URBAN LESKOVAR

Asistentka
ANA GRZETIČ
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STROK. SVET. MAG. JOŽICA ŠMID
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PROF. ALDO KUMAR
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MAG. JOŽICA ŠMID

ANA KOVAČIČ
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VERA BOGATAJ
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Biti oče

 
Mladostniki preko lastnih življenjskih zgodb 
delijo spomine na življenje z odsotnim očetom 
in na to, kako je življenje brez očeta vplivalo na 
njihova nadaljnja življenja. Film odkriva, kako je 
očetovska vloga pomembna za posameznika in 
družbo ter kaj sploh pomeni biti oče.

Foto: MAJA KRVINA



Režiser in scenarist
BLAŽ ANDRAŠEK

Direktorica fotografije in snemalka
MAJA KRVINA

Montažerka
VARJA LORGER

Skladatelj in izvajalec glasbe
GAŠPER MUŽENIČ

Asistentka producentke
ZALA VONČINA

Snemalca zvoka
IGOR ISKRA

GREGOR BAJC

Oblikovalec zvoka
GREGOR BAJC

Koloristka
MAJA KRVINA

Svetovalec za svetlobno in barvno obdelavo slike
TEO RIŽNAR
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¼ koraka

 
Borut Vrbančič je slepi gledalec filmov. Slika zanj 
ne obstaja, v film se vživi prek razkošja zvokov.

Vsi si želimo doživeti to razkošje občutij, ki ga 
lahko ponudi film, potem pa smo vsakič znova 
razočarani, ko tega ne dobimo. Ko bi se le pre-
mikali za 1/4 koraka.

Foto: TARA CARUSO BIZJAK



Nastopajoči
BORUT VRBANČIČ

Režiserka in scenaristka
KATJA PREDAN

Direktorica fotografije in snemalka
TARA CARUSO BIZJAK

Montažerka
TAŠA TOMIĆ EGART

Skladatelj in izvajalec filmske glasbe
URBAN LESKOVAR

Asistentka producentke
KAJA HORVAT

Asistentka snemalke
MAJA KRVINA

Snemalec zvoka
GREGOR BAJC

Oblikovalec zvoka
MIHA RUDOLF

Grafični oblikovalki
TAŠA TOMIĆ EGART

KATJA PREDAN

Koloristka
TARA CARUSO BIZJAK

Svetovalec za svetlobno in barvno obdelavo slike
TEO RIŽNAR
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To je moj dom

 
Dokumentarni film To je moj dom nam daje 
vpogled v specifičnost življenja voznikov tovor-
njaka – od tistih, ki jim ob volanu leži fotografija 
družine, tistih, ki se kratkočasijo z gledanjem 
televizije, pa vse do voznikov, ki jim družbo dela 
koledar golih deklet. Film prikazuje težave, s 
katerimi se vozniki srečujejo na poti; to so zgod-
be z dolgih postankov, še daljših poti in kabin 
tovornjakov, ki so dom mnogim ljudem.

Foto: LARA KNAP



Nastopajoči
RAFKO MOHAR

KAJA RAZINGER
KATJA PEVEC

DAMJAN CIMERMANČIČ

Režiserka in scenaristka
IZA MLAKAR

Direktorica fotografije in snemalka
LARA KNAP

Montažer
TADEJ SINKOVIĆ

Skladatelj in izvajalec filmske glasbe
MARCEL KOVAČIČ

Asistentka producentke
HELENA PONUDIČ

Snemalca zvoka
TOMAŽ DORNIK
TADEJ SINKOVIĆ

Oblikovalec zvoka
MIHA RUDOLF

Koloristka
LARA KNAP

Svetovalec za svetlobno in barvno obdelavo slike
TEO RIŽNAR
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ANA KOVAČIČ
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Stanovanje 33

 
Rado je upokojen moški, star 66 let, ki se mora 
izseliti iz svojega stanovanja. Najemodajalka 
Darja pride in preveri, če je Rado pripravljen na 
odhod. Prav ko kaže, da je vse v redu, Rado 
razkrije, da ni našel stanovanja. Po neuspe-
šnem pogajanju z Darjo se znajde v brezizhodni 
situaciji – grozi mu, da bo pristal na ulici. Rado 
prime stol, udari Darjo, ki se zgrudi na tla in 
umre. V panični situaciji začne Rado pospravljati 

za seboj, in ravno ko zaključuje, nekdo pozvoni. 
Mia, mlada noseča ženska, je prišla na ogled 
stanovanja. Rado ji v paniki začne razkazovati 
stanovanje, vendar med ogledom posumi, da 
Mia sluti, da nekaj ni v redu. V obupu začne raz-
lagati in opravičevati svoje dejanje, ko Mia dobi 
hude popadke. Rado zmrzne, a nato vseeno 
pomaga rešiti situacijo. Pokliče rešilce in stoji Mii 
ob strani, ko čakata na pomoč.

Foto: RENI BABIČ



Nastopajoči
SANDI PAVLIN
ALENKA KRAIGHER
DIANA KOLENC

Režiser 
in scenarist
DAVID CHAMPAIGNE

Direktorica fotografije
RENI BABIČ

Montažerka 
in mešalka slike
TONJA BJELČEVIČ

Skladatelj filmske glasbe
GAŠPER MUŽENIČ

Asistentka producentke
HELENA PONUDIČ

Asistent režiser
BLAŽ ANDRAŠEK

Tajnica režije
VESNA KAČANSKI BADMUS

Scenografka
TATJANA KORTNIK

Pomočnik 
pri scenografiji
GAŠPER POLAJŽER

Barvanje in patiniranje sten
NENAD ŽIVKOVIĆ

Kostumografka
TINA ŽEN

Oblikovalka maske
MAJA RAZBORŠEK

Snemalci
MARKO KURAT

GAŠPER PONGRAČIČ
MARTIN VIDIC

Kontrola slike
RENI BABIČ

Mojster luči
ROK KAJZER NAGODE

Snemalec zvoka
MIHA RUDOLF

Asistent snemalca zvoka in mikroman
ZORAN GRABARAC

Oblikovalec zvoka
JAN TURK

Grafični oblikovalec
ŠTEFAN POLAJŽER

Tehnični vodja
GREGOR BREGAR
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SLIKA V DVEH DELIH

Ujetniki svobode

 
Avtorska zasnova in mentorstvo:
PROF. JANJA KORUN
DOC. MAG. TINA KOLENIK

Slika je rezultat pedagoškega projekta, ki so ga 
kreativno realizirali študentke in študenti drugega 
letnika Dramske igre in Gledališke režije pri pred-
metu Kostumografija in maska. Njihova naloga je 
bila upodobiti ludistični, absurdni duh dramskega 
teksta Emila Filipčiča Ujetniki svobode (1982) 
skozi kostumsko podobo dramskih likov. 

Dramatis Personae

Kronos – NEJC POTOČAN
Gea – BOR RAVBAR
Robert – SVIT STEFANIJA
Moric – JAN SLAPAR
Max – FILIP ŠTEPEC
Štorklja – NIKA MANEVSKI
Trimčkar – MATEVŽ SLUGA
Hoffmanova – SUZANA KREVH
Hoffman – MINA ŠVAJGER
Fellini – MOJKA KONČAR

Fotografija in oblikovanje svetlobe
DEJAN ULAGA

Asistent fotografa
ANDRAŽ ŽIGART

Mentorica in mentor
za gib
PROF. MAG. URŠULA TERŽAN
za kamero
IZR. PROF. SIMON TANŠEK

Strokovna pomoč pri izdelavi kostumov
ROSANA KNAVS
IRIS KOVAČIČ

Tehnika
DIGITALNI TISK NA PLATNO IN NALEPKO

Dimenzije
208 cm x 178 cm in 175 cm x 165 cm

Kraj in leto nastanka
AGRFT, AŠKERČEVA 5, ŠTUDIJSKI ODER 5, 
PREDAVALNICA AV 2, 2021

AGRFT signatura
8

Umetnina v vrednosti 28.000.000 evrov je v lasti 
Muzeja za sodobno gledališko in filmsko prakso na AGRFT.
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Foto: TINA KOLENIK
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DRAMSKA IGRA

Avtorska predstava v nastajanju: Krik: prvi glas (Jure Žavbi)   82

DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI

Performativni dan   84

FILMSKO IN TELEVIZIJSKO USTVARJANJE

Drugi so molčali (Matic Štamcar)   86

SCENSKO OBLIKOVANJE: KOSTUMOGRAFIJA

Claudi Sovrè: Metamorfoze /Metamorphosis   88
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MAGISTRSKA PRODUKCIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRAMSKA IGRA, 
SMER DRAMSKA IGRA

Premiera: 18. novembra 2022 ob 18.00 na Študijskem odru 3
Ponovitvi: 24. in 25. novembra 2022 ob 18.00 na Študijskem odru 3

AVTORSKA PREDSTAVA V NASTAJANJU

Krik: Prvi glas

 

Foto: ANA ŠINK KRENNER, grafična podoba: OSKAR MIKETIČ



Avtorji predstave
JURE ŽAVBI
LARA WOLF
KATJA MARKIČ
URŠA MAJCEN

Igralca
JURE ŽAVBI
LARA WOLF

Glasovi na zvočnih posnetkih
JURE ŽAVBI
LARA WOLF
KATJA MARKIČ
URŠA MAJCEN
MARY ANNE BLANCHE

Dramaturginji
KATJA MARKIČ
URŠA MAJCEN

Kostumografka
NIKA DOLGAN

Koreograf
ŽIGAN KRAJNČAN

Oblikovalca zvoka
MARY ANNE BLANCHE

ALJOŠA ŽIVADINOV ZUPANČIČ

Oblikovalec luči
DOMEN LUŠIN

Pogovor z gledalci vodijo
ZDRUŽENJE ZA MOČ

Producentka
MIJA ŠPILER

Mentor
za dramsko igro

PROF. BORIS OSTAN

Produkcija
KUD TRANSFORMATOR

Koprodukcija
UL AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,  

RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

Avtorski projekt Krik: Prvi glas problematizira temo 
spolnih zlorab otrok, ki jo s predstavo kot umetni-
ško gesto postavlja v ospredje družbenega diskur-
za. Prizadeva si za prekinitev molka in detabuiza-
cijo obravnave žrtev spolnega nasilja. Statistike 
kažejo, da je v povprečju vsak peti posameznik do-
živel vsaj neko obliko spolnega nadlegovanja, med 
katerimi se jih največ zgodi v družinskem okolju ali 
s strani oseb, ki jim zaupamo. Zakonska zaščita 
posameznikov je še vedno minimalna, javnost 
pa dialog o spolnem nasilju prav tako potiska v 
ozadje. Predstava se zato tematike loteva razisko-
valno z namenom preizpraševanja civilizacijskih in 
etičnih vzorcev ter si prizadeva za destigmatizacijo 

žrtev spolnih zlorab. Projekt pomeni nenehno pre-
izpraševanje, neustavljivo potrebo po izražanju.

Dogodek sestavljata dva dela; predstava, ki 
vprašanja zlorabe razpira skozi gledališko formo, 
ter pogovor s strokovnjaki, ki se odzivajo na 
obravnavane teme. Projekt je zastavljen kot živ 
organizem, ki se bo razvijal še naprej in tako 
gledalcem kot ustvarjalcem ponujal platformo za 
odprt dialog o tabuiziranih temah.

Predstava je doživela premiero 18. novembra, 
na evropski dan boja za zaščito otrok pred spol-
nim izkoriščanjem in spolno zlorabo.
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Performativni dan

 

Performativni dan, ki bo naselil prostore 
AGRFT na Trubarjevi 3, bo zajel raznovrstnost 
performativnih praks in v medsebojni dialog 
postavil širok spekter formatov. Celodnevni 
dogodek bodo zaznamovale tako trajajoče 
postavitve kot enkratne akcije. Performansi, 
mikro hepeningi, instalacije, videi, dokumen-
tarni materiali in participatorne oblike bodo 
tematizirali uprizoritvene potenciale tišine, 

spola, feminizma, (prekarnega) dela, živali, 
staranja, site-specific ter ready-made principov 
in intervencij v prostor. To bo poskus prečenja 
družbene angažiranosti in osebnih stališč, ki 
se bodo srečali na točki umetnosti.

Koncept in realizacija dogodka sta nastala 
v okviru predmeta Performans na 2. stopnji 
magistrskega študija (2021–2023).

Foto: HELENA ŠUKLJAN in MANCA LIPOGLAVŠEK

Izvedba: 7. februarja 2023 od 12. do 20. ure v prostorih Trubarjeve 3



Avtorice in avtorji
MANCA LIPOGLAVŠEK
HELENA ŠUKLJAN
URŠA MAJCEN
KLEMEN KOVAČIČ
BENJAMIN ZAJC
JAKA SMERKOLJ SIMONETI
VERONIKA VALDÉS
ANAMARIA BAGARIČ
ZALA DOBOVŠEK

Mentorica
DOC. DR. ZALA DOBOVŠEK

Projekti:

MANCA LIPOGLAVŠEK
Ženska žival, urbani sprehod
Moja vrednost 1.0, antifeministični performans v številkah
Moja vrednost 2.0, instalacija izkoriščanja
Moja vrednost 3.0, dokumentacija antistaranja
Orgazmična vrzel, adventni koledar užitkov
Ritem 0.3, rekonstrukcija rekonstrukcije rekonstrukcije
 
HELENA ŠUKLJAN
Sej to ni mučenje živali, ne?, (ne)sestavljiva sestavljanka
Tišina, prosim., zvok tišin(e)
O čem razmišljaš?, Facebook (za) 70+
Jutri pa res začnem, dokumentacija skorajšnjega hujšanja
Samostojno življenje, razstava računov 

URŠA MAJCEN
Napaka v sistemu, brez razlage
Kratka teza o ljubezni, video
Koža, odstranjevanje povrhnjice
Tetrus, razstava ostankov
Advent sovraštva, dokumentiranje decembra
V garažo, predlog za izvedbo

URŠA MAJCEN IN NELA POBERŽNIK 
Deklica, AV-instalacija

KLEMEN KOVAČIČ
Skriti gost, neformalno druženje
Umetniško delo, performans v trajanju

BENJAMIN ZAJC
Zgodbe kavne usedline / 8372, spominski performans ob skodelici kave

JAKA SMERKOLJ SIMONETI
Moj performans 0, nedogodek
 
VERONIKA VALDÉS IN ANAMARIA BAGARIČ
Poišči moškega, dokumentarna kvir instalacija

angela, lora, margarita
Skrb kot nasilje, kuharski performans

KOLEKTIVNO ANONIMNO
Javna skrivnost, menstrualni apel
Just Dance, disko v dvigalu
Janez ima rad, rekreacija protestne akcije
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1. LETNIK 2021/2022

Drugi so molčali

 
Na hodniku veterinarske ambulante čaka par s 
psom. Med vidno prestrašeno žensko in recep-
torko se prične neverbalna komunikacija.

Foto: ŽIGA PLANINŠEK



Nastopajoči
TAMARA AVGUŠTIN
DEJAN SPASIĆ
MARJUTA SLAMIČ
PETER ANTIĆ
METOD PEVEC
SCAR

Režiser in scenarist
MATIC ŠTAMCAR

Direktor fotografije
ŽIGA PLANINŠEK

Montažerka
EMA RADOVAN

Direktorica filma
JUCA BONACA

Asistentka režiserka
KATJA PREDAN

Tajnica režije
ANJA PIRTOVŠEK

Scenografa
JUCA BONACA
MATIC ŠTAMCAR

Kostumografka
NIKA DOLGAN

Oblikovalka maske
ŠPELA BUŠIĆ

Asistentka snemalca in skrbnica materiala
TARA CARUSO BIZJAK

Ostrilec
DOMEN LUŠIN

Mojster luči
ROK NAGODE

Snemalec zvoka
PRIMOŽ DEBELJAK

Mikroman
BOGDAN SOJIČ

Oblikovalec zvoka
MIHA RUDOLF

Scenska fotografka
TARA CARUSO BIZJAK

Grafični oblikovalec napisov
MARTIN LUTREK

Kolorist
ŽIGA PLANINŠEK

Svetovalec za svetlobno in barvno obdelavo slike
TEO RIŽNAR

Dreser psa
DAVID POGAČNIK

Producentki Oddelka za film in televizijo
MAG. JOŽICA ŠMID

ANA KOVAČIČ

Mentorica in mentorji
za režijo in scenaristiko

METOD PEVEC
JANEZ BURGER

za snemanje
IZR. PROF. SIMON TANŠEK

za montažo
DOC. MAG. STANKO KOSTANJEVEC

za produkcijo
STROK. SVET. MAG. JOŽICA ŠMID
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Metamorfoze predstavljajo avtorjevo 7. samostojno 
razstavo ter praktični del prihajajoče magistrske 
naloge na Akademiji za gledališče, radio, film in te-
levizijo v Ljubljani. Claudi Sovrè (1994) se zadnjih 
10 let ukvarja s transformacijo naravnih subjektov 
v nadnaravne, zato lahko naslov razstave razumemo 
kot kvintesenco njegovega umetniškega udejstvova-
nja do sedaj. Slednje doseže v treh fazah: s kostu-
mografsko preobrazbo človeka v lik, s fotografskim 
portretiranjem le-tega v ateljeju pokojnega dedka, 
akademskega slikarja Sava Sovreta, ter nenazadnje 
z digitalnim kolažiranjem mnogih razrezanih foto-
grafij, ki na koncu tvorijo eno in harmonično celoto. 
Končni izdelek je vizualna izpoved, kjer se avtorjevi 
spomini, sanje in refleksije srečajo z izumetničeno 
potrošniško družbo, v kateri se nahajamo.

Zase pravi, da je surrealist, saj ga ne zanima 
dokumentiranje vsem vidne zunanjosti, pač pa 
upodabljanje posameznikove nevidne notranjosti. 
Na ogled torej postavlja svet po lastnih pravilih 
igre, ki gledalcu omogoča določen odmik od 
vsakdanjosti, pa čeprav se z njo, na manj očiten 
način, ves čas ukvarja tudi sam. Kljub temu da dela 
zlahka zaslepijo s svojo zadovoljivo površinskostjo, 

je njihovo subliminalno sporočilo kompleksnejše 
od zavajajoče, umetelne ter zabavljaške podobe. V 
spopadu z življenjsko oblačnostjo si avtor namreč 
rad vzpostavlja utopičen svet, zato so dela namer-
no zavita v celofan, podobno kot lažna projekcija 
sodobne digitalne družbe. Na gledalcu tako ostaja 
razvozlanje njihove esence oz. razbitje mitov. 

Znan je torej po vizualizaciji t. i. osebnih mitologij, 
ki jih konstruira na podlagi lastnih doživljajev ter 
v povezavi s simboliko starodavnih verovanj ter 
novodobno pop kulturo. Tudi tokrat je za potrebe 
snovanja lastnega mita uporabil posameznike, ki 
nastopajo kot personifikacija njegove nostalgije; 
abstraktni svet v konkretni, čutno dojemljivi formi 
ponazarjajo študentje AGRFT-ja bodisi z gleda-
liškega ali s filmskega oddelka ter hkrati tisti, ki 
študirajo kot drugi, ki so študij že zaključili.

Začetki projekta segajo v čas naznanitve pandemije, 
ki je avtorja postopoma vodila do intenzivnejše 
uporabe introspekcije. Skozi 12 fotokolažev se tako 
podajamo na pot samoodkrivanja, na svojevrstno 
računalniško igrico z dvanajstimi stopnjami, na 
kar simbolično opozarja vzhajanje sonca na prvem 

CLAUDI SOVRÈ

Metamorfoze /Metamorphosis

 
MAGISTRSKA RAZSTAVA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SCENSKO OBLIKOVANJE, 
SMER KOSTUMOGRAFIJA

Razstava je bila na ogled med 15. novembrom in 6. decembrom 2022 v Desnem atriju Mestne hiše. 



ter polna luna na predzadnjem razstavljenem delu. 
Razstava obenem sledi univerzalnemu modelu 
razvojne poti mitskega junaka, ki jo najdemo v vseh 
svetovnih kulturah. Leta 1871 je angleški antropo-
log Edward Burnett Tylor opozoril na nekatere sku-
pne vidike usod protagonistov, ki jim sledimo skozi 
najrazličnejše medije. V naslednjih letih so mnogi 
teoretiki razpravljali o slednji ugotovitvi, tudi 
najvidnejše ameriški profesor književnosti, Joseph 
Campbell, ki je kmalu definiral 17 ključnih stopenj 
junakovega popotovanja. Za njim sta podobno 
storila še David Adams Leeming ter Phil Cousine-
au, vsak s svojo različico 8 faz, v 90. letih prejšnjega 
stoletja pa je Disneyjev scenarist Christopher 
Vogler naposled predstavil 12 korakov, ki jim sledi 
tudi Claudi. Teh 12 vitalnih stopenj je razdeljenih 
na 3 dejanja, in sicer: Odhod (1–5), Transformacija 
(6–9) in Vrnitev (10–12). 

Pustolovščina se obenem aplicira na razvojno pot 
navadnega smrtnika, vse do njegove razsvetlitve 
oz. vstopa v višje zavedanje sebe ter posledično 
drugih. Claudi nam ob prvem pogledu tako 
ponuja vizualne pravljice, prežete z nenehnim 
bojem dobrega in zla, ob drugem pa že anekdote, 

obarvane s sodobnimi izraznimi sredstvi, kot so 
popart, maksimalizem, hiperestetiziranje, glam kič 
itd. Metamorfoze so zato avtorjev korak v zrelejše 
obdobje ustvarjanja in po njegovih besedah 
najbolj oseben projekt do sedaj, saj za razliko od 
preteklih ustvarjalnih let koncepti fotokolažev 
niso reinterpretacija že vzpostavljenih legend.

V svojih delih se ves čas ukvarja tudi s pojmova-
njem obleke kot maske, ki nam bolj kot za zakri-
vanje zunanjosti služi kot pomagalo za odkrivanje 
notranjosti. Kostum mu tako predstavlja osnovni 
gradnik pri kreiranju fiktivnega sveta, saj se vedno 
znova izkaže za medij, ki zmore skozi prispodobe 
ilustrativno predstaviti želene elemente indivi-
dualne kot tudi kolektivne zavesti. Preobrazba 
portretirancev večinoma prihaja kot skupek 
prirejanja zbirateljskih kosov, ki so posledica 
avtorjevega večletnega nabiranja oblačil iz druge 
roke v kombinaciji z rekviziti bolšjih sejmov. 

Vsa dela so posneta s fotoaparatom Canon 
EOS RP v kombinaciji z objektivoma 
Canon RF 24-240 mm F/4-6.3 IS USM 
ter Canon RF 28-70 mm F/2 L USM.
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1. RISE & SHINE
(fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 

Komentar avtorja: »Pod vplivom zaprtja meja ter v potrebi 
po poletnem oddihu je nastal prvi fotokolaž, ki prikazuje 
posthumno sodelovanje z dedkom, akademskim slikarjem 
Savom Sovretom. Njegovo grafiko solin iz leta 1989 sem 
predelal ter uporabil kot material za konstrukcijo mesta 
pod soncem portretiranega lika. Nič hudega sluteč, nekje 
za devetimi gorami in devetimi vodami, se bo kmalu moral 
spopasti z razbitjem cone udobja, ki ga uteleša 'Hud pes!'. 
Motiv sončnice me obenem vrne v travmatičen spomin, ko 
sem moral na eni izmed osnovnošolskih proslav recitirati 
Kosovelovega 'Otroka s sončnico'.« 

2. HEAVEN ON EARTH
(fotokolaž, 2022, 220 x 69 cm) 

Komentar avtorja: »Streha ponazorjenega šentviškega 
kozolca je prva stvar, ki jo uzrem vsako jutro, ko se prebudim 
v nov dan. Na njem skozi maničnodepresivne sekvence 
spremljamo mlinarja ter njegovo soočanje z mukotrpnimi 
bremeni. Ker ima raje rutine in se s tem otepa sprememb, ki 
bi prinesle dolgoročno zadovoljstvo ter napredek, išče mom-
entalno srečo skozi bele laži, ki mu pričarajo instantna nebesa 
na Zemlji. Alternativni naslov dela se glasi 'Red bull ti da 
krila', ki pa še bolj podpihuje idejo glave v oblakih (pa čeprav 
še vedno z nogami na Zemlji). Lik se tako skuša dotakniti 
neba, a kot Ikar vedno znova pristane na tleh.« 

3. MILKY WAY
(fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 

Komentar avtorja: »Fotografija prikazuje dvojno metamor-
fozo modela, in sicer skozi nadrejeni položaj človeka nasproti 
podrejeni živali, ki mu brezuspešno vrača udarec. Izkoriščanje 
(materinega) mleka, ki pristane v tetrapak embalaži, se konča 
z razlitjem krvi po kravji koži, ki jo bo moj oče kupil ob svo-
jem prvem prihodu v Sovretovo hišo. Asociacijo na slednjo 
ponovno povežem z eno izmed dedkovih grafik kraške hiše, 
ki sem jo v ta namen vključil v ozadje, kanglica, uporabljena 
v fotokolažu, pa je obenem ista, s katero sem v otroštvu hodil 
po mleko do sosednje kmetije. Motiv krave našo družino sicer 
spremlja, že vse odkar je dedek skupaj s slikarskim kolegom 
Milanom Bizovičarjem skoval kultno podobo črne krave na 
embalaži čokoladnega mleka Ljubljanskih mlekarn.« 

4. QUESTION MARK
(fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 

Komentar avtorja: »Ohranjanje otroka v sebi je ena ključnih 
vrlin človeka skozi njegovo celotno življenje. Prerivanje 
odraslosti in mladosti je svojevrstna borba za preživetje, ki pa 
se pri večini ljudi ne zaključi z ravnovesjem obeh. Negotovi 
superheroj v nastajanju se tako s svojim naivnim orožjem 
podaja v proces odraščanja, kjer ga čaka neizbežna 'pokemon' 
nadgradnja. Tudi tukaj gre za dvojno metamorfozo modela, ki 
je situiran v notranjost vesoljske ladje, ki priča o mojem obču-
dovanju scenske estetike MTV-videospotov 00’ let.« 

5. TUNNEL VISION
(fotokolaž, 2022, 110 x 110 cm) 

Komentar avtorja: »Ena od kulturoloških karakteristik odra-
slega človeka je tudi izpit za avto, ki ga sam, kot tudi moj oče, 
nimam. Vožnja je sicer nenehen navidezen ples svobodnega 
premikanja, ki pa me redko kdaj privlači. Avta si obenem kot 
stereotipno moško zadevo zaradi svoje fluidne narave nisem 
prisvajal, že vse odkar sem ga v otroštvu zamenjal z mnogoterimi 
barbikami. Ena od anekdot celo govori o tem, da sem si nekoč 
med igranjem kot strela z jasnega ter za družino iz povsem ne-
znanega razloga zaželel gasilsko vozilo – popolni šok ter znak za 
morebitno spremembo se je že v naslednji uri realiziral z mamino 
izpolnitvijo želje ter v pričakovanju nepričakovanega. Zgodba se 
zaključi z mojo postavitvijo barbike na avto (in živel sem srečno 
do konca svojih mavričnih dni).« 

6. WHEEL OF FORTUNE
(fotokolaž, 2022, 110 x 110 cm) 

Komentar avtorja: »Motiv kolesa sreče iz obiskov lunaparkov se 
mi pogostokrat vrti skozi misli kot krogla osebno najlepšega sku-
pinskega športa – kroketa. Morda tudi zato, ker se v njem vseeno 
slavi individualnost; vsak izmed igralcev namreč zastopa svojo 
barvo, podobno kot v računalniški igrici, kjer se moraš poistovetiti 
z enim od ponujenih borcev. Rdeča, modra, rumena in zelena so 
poleg popkulturne reference na priljubljeno črno komedijo He-
athers (1988) aluzija na 4 strani neba, 4 letne čase ter navsezadnje 
4 naravne elemente, ki sestavljajo naš planet kot tudi človeka sa-
mega (ogenj, voda, zrak, zemlja). Element sreče je pri tem venomer 
zanimiv ščepec popestritve vsakdana – čeprav je morda zgolj drugo 
ime za usodo ali pravilno življenjsko odločitev, jo sam ocenjujem 
kot sožitje obeh oz. pokazatelj, da se nahajaš na pravi poti.«

BESEDILA OB FOTOGRAFIJAH



7. VOYEUR
(fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 

Komentar avtorja: »Fotografija je umetnost opazovanja, 
velikokrat iz zasede, lahko bi celo rekli voajerske narave. 
Slednje velja predvsem za dokumentarni žanr, ki se trudi 
ujeti vsem vidno, a morda neopaženo golo telesnost 
zunanjega sveta. Moj avtorski pristop k mediju se ukvarja 
z uvidom ter manifestacijo nevidnih notranjih svetov. Vid 
je zatorej najpomembnejši čut za vizualca, pa četudi je ta 
kdaj zamegljen s 3,5 dioptrije. V delu se zato raje dotikam 
omejevanja duhovnega vida, ki ga odvzemajo nečiste sile 
oz. sirene, ki te podobno kot Odiseja preusmerjajo stran od 
končnega cilja. Telesni užitki velikokrat odmikajo od du-
hovnega poslanstva, saj mečejo v strasti, katerih drugo ime 
je stradanje. Vizionarski aspekt umetnosti, ki v sedanjosti 
uporablja vzorce preteklosti za grajenje prihodnosti, pona-
zarjajo 3 vile sojenice, ki oblegajo centralni subjekt, skupaj 
z avtoportretom avtorja na kristalni krogli oz. Magic8Ballu 
– igrači, ki jo je kot otrok pretresal in obračal v iskanju 
odgovorov na takrat enostavna vprašanja.« 

8. INNER SABOTEUR
(fotokolaž, 2022, 110 x 110 cm) 

Komentar avtorja: »Ne klič hudiča!« 

9. LABYRINTH
(fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 

Komentar avtorja: »Prepričan sem, da se človekove prve in-
terpretacije sveta začnejo s pravljicami. In če bi bile te drugač-
ne, bi bil drugačen tudi svet (in obratno). Kot hipersenzibilna 
oseba se hkrati ves čas tolažim s prepričanjem, da je bolje, 
da čutim več, kot da ne bi čutil ničesar. Arhetip princa na 
plišastem konju je v meni zasidran globoko, romantična priča-
kovanja pa me skorajda mazohistično vodijo le do simbolič-
nih vislic. Podobno kot v labirintu obstajajo v življenju široke 
poti, ki vodijo v pogubljenje, ozka pa je venomer tista, ki vodi 
k sreči. Ko visokoleteči standardi fantazije naposled padejo 
na realna tla, nam Ariadnina nit pokaže izhod iz navidezno 
brezizhodnega položaja. Ta nas zapelje stran od privlačnega, 
a destruktivnega Minotavra ter nas pripelje do skovanke 
AlphaRomeo, ki se med drugim nanaša na prvo avtomobilsko 
znamko moje mame, zaradi katere je v zimskih dneh, ko ji je 
le-ta omagala, od taksista prejela naziv 'Gospa Alfa'.« 

10. ENDANGERED SPECIES
(fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 

Komentar avtorja: »Danes opustošeni ljubljanski trgovski center 
Plava laguna ter istoimenski ameriški film iz 80. let sta mi bili zače-
tni inspiraciji pri konstrukciji fantazijskega otoka, na katerem prebi-
va lik človeške ribice, ki nastopa kot personifikacija mitsko opevane 
fontane mladosti. Otok oblegajo konkvistadorji iz 16./17. stoletja, 
ki si želijo na vsak način ujeti njegovo esenco, pa čeprav se okoli njih 
nahajajo zamrle podobe predhodno neuspešnih pustolovcev. Dvoj-
na metamorfoza modela nam bolj kot o iskanju nečesa eksotičnega 
priča o dokončni najdbi samega sebe, na kar nakazuje tudi plavalna 
kapa, sestavljena iz ogledalc. Fotokolaž obenem kaže vzporednice z 
mojim 7-letnim treniranjem plavanja, ki ima karakteristike individu-
alnosti, introvertiranosti ter navidezne breztežnosti, in pa na otroško 
željo po obisku pristanišča Kopenhagna, kjer se ob pomolu nahaja 
bronasta skulptura sedeče Andersenove morske deklice.« 

11. WAKE-UP CALL
(fotokolaž, 2022, 160 x 80 cm) 

Komentar avtorja: »Od vzhajanja sonca na prvem ter polne lune 
na predzadnjem delu smo prispeli do budnice, preden lahko zopet 
vstopimo v nov dan. Delo govori o konceptu časa ter starogrškem 
aforizmu Panta rhei ('Vse teče'): misli, ki jo je izrazil Heraklit in 
ki izraža pomembno primerjavo človeka z reko – četudi se zdi, da 
slednja ostaja popolnoma enaka, se sama nenehno obnavlja, zahva-
ljujoč stalnemu toku svojih voda, zato se v isto ni mogoče potopiti 
več kot enkrat. Vse je torej podvrženo nenehnim spremembam 
oz. preobrazbi, kar je tudi primarno sporočilo celotne razstave. 
Delo hkrati opominja na prebujanje iz kolektivne hipnoze, ki kot 
Trnuljčica čaka na poljub odrešitve. Izhod iz sanjske sekvence nam 
podobno kot pri Alici iz čudežne dežele ali Dorothy iz Oza omo-
goča uvid, da je vse, kar iščeš oz. po čemer hrepeniš, že v tebi.«

12. RIDDLE OF THE SPHINX
(fotokolaž, 2022, 89 x 59 cm) 

Komentar avtorja: »Filmska klapa nosi vizionarsko obarvane pos-
lednje verze, ki jih je Anton Sovrè prevedel večer pred svojo smrtjo, 
1. maja 1963 (Pindar, Pitijske ode 1. 98–100). Avtoportret združuje 
tri inspiracije – podobo Tejreziasa, slepega Apolonovega preroka, v 
kombinaciji z ujetim duhom ogledala Sneguljčičine mačehe, pred 
katerim je iz dneva v dan iskala samopotrditev, ter naposled – za-
gonetno sfingo, ki je znana po dajanju namigov, čuvanju skrivnosti 
za večno življenje ter ključa do človeške popolnosti.«
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1. RISE & SHINE (fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 
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2. HEAVEN ON EARTH (fotokolaž, 2022, 220 x 69 cm) 
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3. MILKY WAY (fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 
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4. QUESTION MARK (fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 
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5. TUNNEL VISION (fotokolaž, 2022, 110 x 110 cm) 
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6. WHEEL OF FORTUNE (fotokolaž, 2022, 110 x 110 cm) 
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7. VOYEUR (fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 

105



8. INNER SABOTEUR (fotokolaž, 2022, 110 x 110 cm) 
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9. LABYRINTH (fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 
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10. ENDANGERED SPECIES (fotokolaž, 2022, 120 x 75 cm) 
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11. WAKE-UP CALL (fotokolaž, 2022, 160 x 80 cm) 
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12. RIDDLE OF THE SPHINX (fotokolaž, 2022, 89 x 59 cm) 
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GostUDELEŽBA NA DOMAČIH GLEDALIŠKIH FESTIVALIH

52. Teden slovenske drame
27. 3.–8. 4. 2022

29. 3. 2022 Bralne uprizoritve 10-minutnih  
dramskih besedil študentov AGRFT

57. Festival Borštnikovo srečanje
30. 5.–12. 6. 2022

30. 5.–12. 6. 2022 Akademijski blog

1. 6. 2022 O, moja sobitja
produkcija II. semestra DI, GLR in DSU

4. 6. 2022 8372/ii
performans Akademijskega studia

5. 6. 2022 Na drugi strani
magistrska produkcija Dramske igre

6. 6.–8. 6. 2022 Deklica
produkcija I. letnika magistrskega študijskega programa DSU

6. 6. 2022 Ženska z vrečkami
produkcija I. letnika magistrskega študijskega programa DSU

6. 6. 2022 Zamrzovanje
produkcija I. letnika magistrskega študijskega programa DSU

7. 6. 2022 Deklica z vžigalicami
produkcija I. letnika magistrskega študijskega programa DSU

3. Primorski poletni festival Mladi
18.–23. 7. 2022

18.–23. 7. 2022 Akademijski blog

18. 7. 2022 Dramakurbija
produkcija Akademijskega studia VI. semestra DSU 

20. 7. 2022 Quatromeron
izseki iz produkcije II. letnika DI in GLR

UDELEŽBA NA TUJIH GLEDALIŠKIH FESTIVALIH

Artorium (Banská Bystrica)
17.–20. 10. 2022

19. 10. 2022 Na drugi strani
magistrska produkcija programa Dramska igra

International student theater festival  
(Stara Zagora)

24. 9. 2022 Woyzeck
produkcija VII. semestra DI, GLR in DSU

Festival studentskog pozorišta (Novi Sad)
8.–10. 12. 2022

9. 12. 2022 Tartuffe 
produkcija VI. semestra DI, GLR in DSU
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UDELEŽBA NA DOMAČIH FILMSKIH FESTIVALIH

Film in Maribor: Mestni kino Domžale Domžale 8. 2. 2022 Alzheimer Cafe / Alzheimer Cafe

Film in Maribor: Mestni kino Ptuj Ptuj 8. 2. 2022 Alzheimer Cafe / Alzheimer Cafe

Film in Maribor: Kulturni dom: Krško Krško 8. 2. 2022 Alzheimer Cafe / Alzheimer Cafe

Film in Maribor: Lutkovno gledališče Maribor Maribor 6. 3. 2022 Alzheimer Cafe / Alzheimer Cafe

Mednarodni filmski festival Kino Otok –  
Isola Cinema

Izola 2. 6. 2022 Soseda / Neighbours

Kar pustim ostane /  
What I leave, remains

KRAFFT – igralski filmski festival Kranj 17. 6. 2022 Sprintaj mi ljubezen /  
The password is love

Transnebesna železnica

Maks / Maks

Otava / Otava

Kamerat,  festival delavskega filma Hrastnik 30. 6.–1. 7. 2022 Čevljarna / Shoemaker

18,75 / Life of a Truck Driver

Uvajanje / Apprenticeship

Pepelni drobci 

Zavod Kinoatelje Doberdob 15. 7. 2022 Otava / Otava

FEKK - Festival kratkega filma v Ljubljani Ljubljana 16. 8. 2022 Rodna Gruda / Cradle

EUROPANORAMA 2022,  
2. Ulični festival filma in umetnosti

Ajdovščina 2. 8. 2022 In ostala je noč /  
And the night remained

Soseda / Neighbours

Sprintaj mi ljubezen /  
The password is love

Otava / Otava

EUROPANORAMA 2022,  
2. Ulični festival filma in umetnosti

Ljubljana 28.–30. 8. 2022 In ostala je noč /  
And the night remained

Soseda / Neighbours

Sprintaj mi ljubezen /  
The password is love

Otava / Otava



Mednarodni festival dokumentarnega filma 
DOKUDOC

Maribor 18. 9. 2022 Kje se bom zbudil jutri /  
Where will I wake up tomorrow?

Rodna Gruda / Cradle

27.–29 .9. 2022 Konec / The End

Franček in Otijija

Filmsko društvo Film Factory Maribor 23. in 29. 10. 2022 Che Sara / Che Sara

Mednarodni festival dokumentarnega filma 
DOKUDOC

Maribor 20.–22. 12. 2022 V temi

27.–29 .12. 2022 Che Sara / Che Sara

25. Filmski festival slovenskega filma Portorož 25.–30. 10. 2022 Punjene paprike / Stuffed Peppers

In ostala je noč /  
And the night remained

2030 / 2030

Drugi so molčali /  
Others remained silent

Biti oče / Being a father 

Na poti / On the way

1/4 koraka 

Soseda / Neighbours

Nočko mami / Sweet dreams Mommy 

Rodna Gruda / Cradle

To je moj dom / This is my home

Kar pustim ostane /  
What I leave, remains
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UDELEŽBA NA TUJIH FILMSKIH FESTIVALIH

Liverpool John Moores University,  
Liverpool, United Kingdom

on-line 1.–8 .4. 2022 Otava / Otava 

IN THE PALACE International  
Short Film Festival

Pernik (Bolgarija) 2.–9. 4. 2022 Maks / Maks 

Balkan Panorama Film Festival Izmir (Turčija) 21.–27. 5. 2022 In ostala je noč  /   
And the night remained

Zsigmond Vilmos International  
Film Festival 2018

Szeged  
(Madžarska)

24.–28. 5. 2022 In ostala je noč  /   
And the night remained

Fastnet Film Festival Schull (Irska) 25.–28. 5. 2022 Otava / Otava 

South East European Film Festival (SEE FF),  
Paris-Berlin-Washington 2022

on-line 1.–6. 6. 2022 Soseda / Neighbours

Dom kulture "Studentski grad" Beograd (Srbija) 2. 6. 2022 Pepelni drobci / Ash dust

Festival Internacional de  
Cine Independiente de Madrid

Madrid (Španija) 9. 6. 2022 Kar pustim ostane /  
What I leave, remains

Dublin Independent Film Festival,  
Dublin, Ireland

on-line 17.–19. 6. 2022 Nihče ni rekel, da te moram imeti rad /  
Nobody Said I Have to Love You

Beach Film Festival Ohrid (Makedonija) 20.–24. 6. 2022 Soseda / Neighbours

Balkan Film Food Festival Pogradec (Albanija) 20.–25. 6. 2022 Soseda / Neighbours

69. Pula film festival Pula (Hrvaška) 16.–24. 7. 2022 Nočko, mami /  
Sweet dreams Mommy 

Na poti / On the way

In ostala je noč /  
And the night remained

European Film Festival Palic Palić, Vojvodina 
(Srbija)

17.–19. 7. 2022 In ostala je noč /  
And the night remained

Kino Mediteran Mljet / Film Festival Mljet (Hrvaška) 6. 8. 2022 Rodna Gruda / Cradle

Festival diplomskog filma u Nišu Niš (Srbija) 17.–19. 8. 2022 Soseda / Neighbours



Filmski festival Herceg Novi –  
Montenegro Film Festival 2022

Herceg Novi (Črna 
gora)

26. 8. 2022 In ostala je noč /   
And the night remained

Rodna Gruda / Cradle

Soseda / Neighbours

Nočko mami / Sweet dreams mommy

CILECT PRIZE COMPETITION 2022 Sofija (Bolgarija) In ostala je noč /  
And the night remained

Kje se bom zbudil jutri /  
Where will I wake up tomorrow?

Festival kratkog metra Novigrad Novigrad (Hrvaška) 16.–18. 9. 2022 Otava / Otava

Soseda / Neighbours

Dnevi slovenskega filma Pariz (Francija) 29. 9.–2. 10. 2022 Otava / Otava

20ht International Student Film Festival Beograd (Srbija) 21.–25. 12. 2022 (Ne)vidni / (In)visible

Leskovački internacionalni  
festival filmske režije – LIFFE

Leskovac (Srbija) 15.–20 .9. 2022 Soseda / Neighbours

Soseda / Neighbours

41 VGIK International Student Festival Moskva (Rusija) 14.–18. 11. 2022 Soseda / Neighbours

VFS2022 Valjevo (Srbija) 15.–18. 12. 2022 Soseda / Neighbours

21. International Student Film & Video Festival  
of Beijing Film Academy – ISFVF 2022

Peking (Kitajska) 24.–31. 10. 2022 Soseda / Neighbours

Student World Impact Film Festival New York (ZDA) 13.–17. 11. 2022 Soseda / Neighbours

POFF Shorts Talin (Estonia) 15.–23. 11. 2022 Where will I wake up tomorow /  
Kje se bom zbudil jutri
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NagŠtudentska Prešernova nagrada UL AGRFT Aleksander Kogoj za režijo kratke TV-drame 
Janko Žonta

Rok Lopatič za magistrsko delo 
Je govorni interpret 
lahko objektiven?

Milorad Mićić za magistrsko delo  
Kaj se skriva v tišini?

Claudi Sovrè Mikelj za kostumografijo 
diplomske produkcije 
Aljoše Živadinova Zupančiča 
L. P. (Lepa Vida)

Jaka Smerkolj 
Simoneti

za magistrsko delo  
Discipliniranost  
režijske pripovedi  
Mateje Koležnik

Juš Hrastnik in 
Dragan Vuković

za režijo TV-drame 
Romantične duše

Matic Štamcar 
za scenarij in režijo, 
Žiga Planinšek 
za fotografijo in 
Ema Radovan 
za montažo

kratkega igranega filma 
Drugi so molčali

Nagrade sklada Staneta Severja Severjeva nagrada 
za igralsko stvaritev 
študentov  
dramske igre

Mina Švajger za vlogi Laure Wingfield v Stekleni 
menažeriji in Mae v Mački na vroči 
pločevinasti strehi – produkcijah V. 
semestra Dramske igre

Matevž Sluga za vlogi Jima O’Connorja v Stekleni 
menažeriji in Archieja Lee Meig-
hana v Bambini – produkcijah V. 
semestra Dramske igre

Nagrada za najboljšega mladega dramatika 
na 56. Tednu slovenske drame

Ela Božič za besedilo Interpretacije Sanje

Grossmanova nagrada 2022 v organizaciji
UL AGRFT

Prva nagrada 
za scenarij

Eva Kučera Šmon za scenarij Pukla

Druga nagrada 
za scenarij

Špela Setničar za scenarij Korenina

International student theater festival 
(Stara Zagora)

Nagrada za 
najboljšo režijo

Žiga Hren za režijo produkcije Woyzeck

Nagrada za najboljšo 
glavno vlogo

Jure Rajšp za vlogo Woyzcka  
v produkciji Woyzeck

Nagrade



NagNAGRADE NA DOMAČIH FILMSKIH FESTIVALIH

Nagrada Združenja filmskih  
snemalcev Slovenije - IRIS 2021 
14. 5. 2022

IRIS 2021 za  
najboljšo fotografijo

Žiga Planinšek Otava / Otava

SHOTS Film festival, Slovenj Gradec
5. 8. 2022

Najboljši študentski 
film

Filip Jembrih Rodna gruda / Cradle

FEKK - Festival kratkega filma v Ljubljani
16. 8. 2022

Nagrada ostrenje 
pogleda/nagrada 
udeležencev filmsko-
kritiške delavnice

Filip Jembrih Rodna gruda / Cradle

NAGRADE NA TUJIH FILMSKIH FESTIVALIH

Zsigmond Vilmos International  
Film Festival 2022, Szeged (Madžarska)
28. 5. 2022

Posebna omemba 
žirije za fotografijo / 
Best Short Feature 
Special Mention

Andraž Žigart In je ostala noč  
/ And the night remained

South East European Film Festival (SEE FF), 
Paris-Berlin-Washington (on-line)
7. 6. 2022

Nagrada za najboljši 
kratki igrani film 

Juš Hrastnik Soseda / Neighbours

Festival Internacional de Cine  
Independiente de Madrid (Španija)
15. 6. 2022

Nagrada za najboljšo 
režijo v kategoriji 
študijskega filma

Nika Otrin Kar pustim ostane /  
What I leave, remains

Sound and Music Film  
Festival Beograd (Srbija)
24. 9. 2022

Nagrada za najboljšo 
režijo v kategoriji 
študijskega filma

Anže Grčar In je ostala noč /  
And the night remained
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Foto: ANA BOŽIČ



»Moj cilj je bil vedno nasmejati profesorico, 
ki je včasih, ogorčena nad mojo izbiro besed, 
spis potem prebrala pred razredom«
INTERVJU Z ELO BOŽIČ JE PRIPRAVILA FLORES OVEN.

Kje si bila in kakšni so bili občutki, ko si 
izvedela, da je bil nagrajen prav tvoj tekst?

Moji kolegi in kolegice so precej uživali v špekulira-
nju, komu bi lahko šla nagrada za mladega drama-
tika, in tako jim je že pred mano uspelo ugotoviti, 
da je bil nagrajen prav moj tekst. Ko sem prejela 
klic iz Prešernovega gledališča, sem bila kljub temu 
vzhičena in po hiši skakala od sreče. 

Kaj ti pomeni nagrada?

Nagrada mi pomeni neko potrditev stila, v 
katerem pišem, obenem potrditev, da kljub 
vsemu nisem na popolnoma zgrešeni življenjski 
poti, in pa čudovit začetek prihodnosti, ki se z 
nagrado v roki zdi malo manj zastrašujoča. 

Kdaj si se začela ukvarjati s pisanjem? Že 
pred akademijo ali pa je bil prvi stik z njim pri 
nalogah dramskega pisanja v prvem letniku?

Vedno sem uživala v pisanju domišljijskih spisov 
v osnovni in srednji šoli. Moj cilj je bil vedno na-
smejati profesorico, ki je včasih, ogorčena nad mojo 

izbiro besed, spis potem prebrala pred razredom. V 
prvi resen stik z dramskim pisanjem pa sem prišla v 
prvem letniku, seveda pri prof. Žanini Mirčevski.

Kdaj si napisala svoj prvi tekst in kje 
navadno iščeš navdih za pisanje?

Moj prvi dramski tekst je nastal v okviru prvega 
letnika študija dramaturgije – izhajal je iz neke vaje, 
pri kateri smo izbrali naključen poklic, prostor in 
situacijo – naftni potapljač, kinodvorana, bankrot 
– in potem iz tega sprva razvili prizor, sama pa sem 
se nato odločila iz tega razviti svojo desetminutno 
dramo. Še preden sem začela pisati, me je prof. 
Mirčevska usmerila, da naj iz te snovi naredim 
muzikal. Tako je nastal muzikal o naftnem baronu, 
njegovi ženi, njenem mlajšem ljubimcu ter njiho-
vem bankrotu, ki se odvije na naftni ploščadi sredi 
oceana. In konča s samovžigom. Navdih običajno 
iščem v filmih z bogato atmosfero, v glasbi, v naravi 
in občasno celo v videoigrah.

Za enkrat še študentka, sicer pa dramaturginja in scenaristka v nastajanju, Ela Božič, je lanskoletna 
prejemnica nagrade za mladega dramatika. Njeno nagrajeno besedilo govori o vlogerki Sanji in nje-
nem manevriranju med različnimi osebnostmi, ki obstajajo in so ujete v realnem in digitalnem svetu. 
Sprva se Sanja zdi zgolj kot nekdo, ki se trudi ohranjati in večati bazo sledilcev, vendar se na koncu 
izkaže za veliko več. Ta dvojnost se kaže tudi v sami formi besedila, ki se giblje med dramskim in 
filmskim formatom. Zgodba se dotika tudi nekaterih pasti interneta in seveda paradoksom perfekcije, 
ki se že zadnjih nekaj desetletij iz dneva v dan spreminja.

Dobila sem izjemno priložnost, da Eli za Akademijski list zastavim nekaj vprašanj o 
njenih ambicijah, željah in razmišljanjih o industriji, o kateri je napisala zmagovalni tekst.
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Kaj je tisto, kar te še posebej zanima pri 
pisanju besedila? Kaj želiš doseči pri bralcu 
in kasneje pri gledalcu?

Vedno me najbolj zanima stvaritev unikatnih likov, 
ki so v svojih motivacijah popolnoma človeški – 
ključno se mi zdi, da nikakor niso črno-beli, temveč 
sprejemajo boljše in slabše odločitve. Še bolj pa je 
morda v središču mojega pisanja dialog, ki je popol-
noma naturalističen, saj želim, da moji liki zvenijo 
kot resnični ljudje, z vsemi dialekti, slengi, govorni-
mi in slovničnimi napakami, ki tvorijo resničnega 
človeka. Vedno sem imela kompleks, da moram biti 
duhovita, zato mi je zelo pomembno, da se tudi 
bralcu (in seveda gledalcu) moj tekst zdi humoren.  

V besedilu Interpretacija Sanje se ukvarjaš s 
poklicem influencerja oziroma medijskega vpliv-
neža, če seveda lahko to že kvalificiramo kot 
poklic. Misliš, da bo ta celotna industrija še zras-
la ali je že dosegla svoj vrh? Spet se namreč 
vračamo v dobo »naravnega«, naravnih teles, 
»no-makeup« makeup ipd. in tako posledično 
prihaja tudi do zavračanja socialnih omrežij, kot 
sta Instagram in Facebook. Prav zaradi tega je v 
ospredje stopilo omrežje BeReal, preko katerega 
je težje promovirati izdelke podjetij, kar je skoraj 
glavni vir zaslužka influencerjev. 

Mislim, da bodo influencerji še dolgo z nami, saj 
vedno znova najdejo medij, preko katerega vplivajo 
na potrošnike. Konec koncev je tudi okroglolični 
Božiček v rdeči opravi, kot ga poznamo danes, 
influencer, ki nam v prvi vrsti prodaja kokakolo. 
Ključna lastnost influencerja je prilagajanje sodob-
nemu svetu, tj. najti formo, ki temu svetu najbolje 

ustreza, in nato pravilni način za promoviranje svo-
jega izdelka. Ko nekatere forme odmirajo, ko npr. 
ubogi youtuberji množično migrirajo na TikTok 
ali pa počasi izumirajo na Youtubu, se v tem odraža 
konstantno spreminjajoče se gledalstvo. Svet se 
premika vse hitreje in nenadoma je minuten video 
predolg, kaj šele gledališče podob Roberta Wilsona.  

Protagonistka Sanja v svojih videih oglašuje 
vse, tudi stvari, na katere se ne spozna. Kakšno 
je tvoje mnenje o tem, da lahko influencerji 
oglašujejo vse? Sedaj je presoja kompetentnosti 
influencerja, da promovira nek izdelek, na vsa-
kem posamezniku. Meniš, da bi moral obstajati 
nek zakon ali vsaj moralno, nenapisano pravilo, 
da vsak influencer oglašuje znotraj svoje stroke?

Po eni strani občudujem ljudi, ki se na vsak način 
znajdejo, vendar se obenem zavedam, da obstaja 
velik bazen ljudi, ki bodo dejansko kupili, kar jim 
prodaja njihov najljubši vplivnež, saj mu na nek 
način zaupajo in čutijo neko bližino. Tudi sama sem 
se že kdaj zalotila, da mi je ogled videa nekega meni 
simpatičnega influencerja vstavil v možgane nek 
produkt, na katerega prej ne bi niti pomislila, takrat 
pa sem imela občutek, da ga v življenju potrebu-
jem. Sanja seveda počne isto – ustvari »brand«, 
v okviru katerega ji ljudje zaupajo, da se spozna na 
tehnološke inovacije. Njen cilj sicer ni dogovor s 
podjetjem ter zaslužek, temveč ujeti novega kandi-
data za vzpenjanje po družbeni lestvici.

Ne vem pravzaprav, kako bi se tovrstno oglaševanje 
omejilo. Morda je korak k temu to, da mora vplivnež 
jasno naznaniti segment, ko nekaj oglašuje – čeprav 
zvestega gledalca kljub temu lahko prepriča v nakup. 



Verjetno se strinjamo, da je influencerstvo lah-
ko tudi precej nevarna stvar, saj imajo ti ljudje 
ogromno moč, predvsem na mlade. Katera 
njihova dejanja se ti zdijo najbolj nevarna oz. 
kaj ima najhujše posledice? 

V sami srčiki influencerjev je možnost vzpostavi-
tve želene vizure gledalca, influencer ima namreč 
to moč, da sam izbere, kaj bo pokazal gledalcu. 
Sam izbere zorni kot, iz katerega ga svet lahko 
vidi, in zakrije vse preostale aspekte svojega živ-
ljenja, ki jih noče razkriti. Influencer se gledalcu 
nikoli ne kaže v celoti. Venomer izbira, kateri del 
svojega življenja, celo svojega telesa bo pokazal. 
V gledalcu se tako ustvari vtis perfekcije – ali 
morda še huje: »imperfektne perfekcije«, ki 
gledalcu sporoča, »lej, točno tak sem kot ti«, 
vendar je njegovo življenje še vedno izjemno fil-
trirano. Na pamet mi padejo videi v stilu »24 ur 
s to in to manekenko«, kjer se izbrani supermo-
del vedno ustavi v restavraciji s hitro prehrano, 
naroči nek ekstremno masten burger, saj je 
»taka kot mi« in jé, kar hoče, nato pa na kameri 
vanj ugrizne samo enkrat in že se premaknemo 
na naslednji prizor v »njenem dnevu«. 

Kadar pišemo, se navadno zgodi, da likom vpi-
šemo svoje lastne značilnosti. S katerim likom v 
svoji drami se najbolj poistovetiš?

Najbolj se poistovetim s Sanjo, saj na nek način 
predstavlja ekstremno različico morda delno tudi 
moje preživetvene strategije v tem svetu. Sanja 
vedno ve, kaj reči, da se bo izognila konfliktu, zna 
pobožati ego, da bo dobila to, kar hoče. Ve, kako 
doseči svoj cilj – brez prelivanja krvi. 

Kakšni so bili odzivi na besedilo?

Odzivi na besedilo so bili zelo pozitivni. Nadvse 
sem hvaležna svojemu malemu dramaturškemu 
letniku, ki me je že med razvijanjem teksta ves 
čas spodbujal, izpostavljal morebitne šibke točke 
in svetoval o možnih izboljšavah, nato pa me z 
veseljem pospremil na podelitev nagrade. Zdi se mi, 
da je prav to tisto, kar sem najbolj cenila v treh letih 
študija dramaturgije – ta skupinica (ne-še-čisto) 
dramaturgov, ki je nudila kritičen pogled na vsak 
moj projekt, vsako vajo, celo vsako idejo – in mi 
tako pomagala pri razvoju v vse boljšo dramatičar-
ko, scenaristko in nenazadnje tudi – sogovornico. 

Kaj želiš z besedilom povedati bralcu?

Besedilo je portret Sanje in njenega neumrljivega 
optimizma, prilagodljivosti vsaki situaciji, (dobese-
dno) potentne spolnosti in slepe vere v lasten uspeh, 
ki jo izstrelijo v boljšo, svetlejšo prihodnost, kjer nas 
že pričakuje v prvi koloniji na Marsu. Sanja doseže 
svoj cilj, ker se prilagodi sistemu, ki jo obkroža. Ne 
skuša se ločiti od sveta, se mu upreti, mu nastaviti 
zrcala, ne pretvarja se, da je drugačna kot on sam. V 
banalnem svetu je pač treba biti banalno iznajdljiv.
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Na podelitvi nagrad si rekla, da ima besedilo 
tako formo, ki zahteva nekaj razmisleka, kako 
besedilo postaviti na oder. Predvidevam, da 
ti je na to vprašanje morda težko odgovoriti, 
ampak vseeno: si morda razmišljala o tem, 
kako bi prikazala to »dvojnost«, saj namreč ne 
gre zgolj za dve različni umetnosti, pač pa tudi 
za dve popolnoma različni osebnosti, življenji?

Ravno o tej »dvojnosti« smo veliko premišljeva-
li, ko smo Interpretacijo Sanje postavljali na oder 
v obliki bralne uprizoritve. Skupaj z režiserjem 
Markom Rengeom sva iskala nek preprost in 
efektiven način, kako uprizoriti te tri sfere, med 
katerimi se premika tekst: dialoški prizori Sanje 
in njenih šefov, Sanjini monološki vlogi in pa ko-
mentarji gledalcev njenih videov. Sanja je v vlogih 
samozavestna »poznavalka« tém, o katerih go-
vori, medtem ko je v dialoških prizorih popolno-
ma prilagojena moškemu, s katerim komunicira. 
V skladu s svojo življenjsko filozofijo se Sanja ne 
pomika naprej v življenju z borbo proti moškim, 
z uporom proti patriarhalni družbi, temveč 
dejstvo, da so na vodilnih položajih moški, 
obrne v svoj prid. Vedno uspe ugotoviti, kaj njen 
trenutni moški potrebuje, in mu to da v izobilju. 
Vedno zna lepo poskrbeti za moški ego – in to je 
njen ključ do samega vrha. Tudi z igralko Majo 
Kunaver smo iskali neko ravnotežje med Sanjino 
vlogarsko osebnostjo, ki je obenem samozavestna 
in rahlo zmedena, saj ne ve zares, o čem govori, 
in pa med njeno biznis-okolje osebnostjo, kjer 
je krotka, prilagodljiva in predvsem neskončno 
potrpežljiva s svojimi šefi, ki so vsi po vrsti na 
nek način nedorasli – ob njej pa se počutijo kot 
absolutni zmagovalci.  

Med seminarskimi urami na akademiji sem 
tudi sama že večkrat zasledila, da nekaterim, 
tako kolegom kot profesorjem, mešanje filma in 
gledališča, pa kasneje tudi telefonov in podobnih 
medijev, ni najbolj blizu. Je to nekaj, česar bi si 
morda ti želela več v slovenskem teatru? Ozi-
roma potem tudi: česa si na splošno (dramskih 
form, tehnik, tem) želiš videti več?

Pravzaprav je ideja za Sanjo kot influencerko prišla od 
prof. Mirčevske, ki je predlagala, da je Sanja vlogerka. 
Sprva sem bila do ideje skeptična, saj res nisem želela 
ustvariti drame, ki bi bila zgolj parodija, zgolj posmeh 
nad influencerji, vendar so vlogi kmalu postali zanimiv 
način izražanja za Sanjo, ki v svojih pogovorih z 
moškimi ne more in niti noče do besede. Obenem si s 
svojo spletno kariero vzame moč, da se premakne višje 
po hierarhični lestvici slovenskih bogatunov. Že od 
samega začetka pa se mi je zdelo pomembno, da bralec 
ve, da se iz Sanje ne norčujem. Sanja je v mojih očeh 
plemenit lik, ki ga občudujem zaradi vztrajnosti ter 
trdoživosti. Zdi se mi, da je v umetniškem prostoru ve-
liko vihanja nosov nad influencerji in njihovimi izbra-
nimi platformami, kar vodi v poenostavljen prikaz 
te mlajše generacije v filmih, predstavah, serijah ipd. 
Pogosto je pogled nanje izjemno zastarel, prikazuje se 
jih kot plehko generacijo, nesposobno poglobljenega 
premisleka in z izrazito kratkim razponom pozornosti, 
in prav tovrstna depikcija v medijih se zdi meni pro-
blematična. Kakor vsi so tudi influencerji mnogo več 
kot zgolj črno-bela bitja, so kompleksen produkt so-
dobne družbe, ki zahteva poglobitev, da se jih razume. 
Torej ne bi rekla, da si želim več upodobitev influen-
cerjev v teatru – želim si le več kompleksnih, kvalitet-
nih upodobitev. Nasploh. Ne bi rekla, da pogrešam 
kakšno specifično dramsko formo, tehniko ali temo; 



nasploh si želim uprizarjanja več mladih avtorjev, tega 
resnično mladega pogleda na svet, ki ponuja neko sve-
žino, ki ni ujet v kalupe starejših generacij. Forma pa 
naj inherentno izhaja iz teme, ki jo upodablja; vedno 
znova je treba preizpraševati način, na katerega se je 
avtor odločil povedati neko zgodbo.  

Ko sem začela s študijem dramaturgije, sem 
večkrat izkazala zanimanje tudi za filmske dejav-
nosti in zaradi tega sem bila deležna kar nekaj 
»postrani« pogledov, češ zakaj študiram gleda-
lišče, če pa me zanima film in podobno. Večkrat 
so mi tudi omenili tebe, ki sedaj nadaljuješ na 
študiju scenaristike. Zanima me, ali si dobivala 
podobne poglede in kaj je sploh privedlo do 
izbire študija scenaristike?

Ko sem prišla na akademijo, sem dokaj hitro ugotovi-
la, da se najbolj veselim filmskih predmetov, da svojo 
akademijsko akreditacijo večinoma uporabljam za 
ogled filmov in pa da praktična dramaturgija ni način, 
skozi katerega bi se rada izražala. Od nekdaj sem imela 
rada pisanje in ustvarjanje fiktivnih svetov, zato sem 
nadvse uživala v dramskem pisanju, ko pa so se na urnik 
prikradli še scenaristični predmeti, sem se odločila, da 
bi se rada ukvarjala predvsem s tem. Uspela sem se po-
vezati tudi s študentom filmske režije in tako doživela 
realizacijo najinega scenarija za kratki film in kratko 
TV-dramo, kar me je še dodatno vzpodbudilo, da se 
cela vržem v sfero filmske scenaristike. Trenutno sicer še 
ne študiram scenaristike, saj sem si vzela absolventsko 
leto za pisanje diplomske naloge, vendar bi potem rada 
nadaljevala na magistrskem študiju scenaristike. 

Gledališče pa imam še vedno rada – 
vendar najraje kot gledalka. 

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Se vidiš 
bolj na gledališkem ali filmskem področju? 

Še naprej bi rada pisala – sploh dramska besedila 
ter scenarije. Predvsem se vidim na filmskem (ter 
seveda televizijskem) področju, kjer bi se rada urila 
in spoznala vse forme – kratki film, celovečerec, 
televizijsko serijo … Kot prvi korak k temu vidim 
magistrski študij scenaristike, najverjetneje na 
AGRFT-ju (ako bog da). 

Za konec pa še, kaj bi »mala Ela« rekla na 
ta izjemen dosežek in kaj si »trenutna Ela« 
želi za Elo čez deset let? 

»Mala Ela« bi bila navdušena nad denarno nagrado 
in bi si šla takoj kupit punčko Roxanne. »Trenut-
na Ela« pa … Želim si, da bi lahko ustvarjala kot 
scenaristka, da bi pisala filme, ki bi se jih dejansko 
posnelo, serije, ki bi se jih dejansko realiziralo, da bi 
aktivno delovala v slovenski avdiovizualni pokrajini 
in bila del vse večjih sprememb, ki nakazujejo na 
novo obdobje slovenskega filma in televizije. 
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Priviligiranost sledi odgovornosti
INTERVJU Z BOROM RAVBARJEM JE PRIPRAVILA KATKA FRANJA SLOSAR.

Si v četrtem letu študija gledališke režije. Ali je 
gledališče izpolnilo tvoja pričakovanja, ki si jih 
imel, ko si se odločil za tale študij, oziroma priča-
kovanja, ki jih je zgradil mlajši Bor, ki je nekoč le 
rad hodil na predstave?

Odkril sem, da je gledališče bolj kruto, kot sem si 
predstavljal. Da do vsega, kar se mi je zdelo lepo, 
magično, čarobno, prideš preko krutega procesa. 
Zdi se mi, da sem to iluzijo lepega izgubil že takoj 
na začetku, ampak sem kasneje ravno v tem našel 
neko novo lepoto. Lepota se je obrnila sama vase. V 
tem, da si krut sam s sabo, ampak na produktiven 
način. In skozi proces, skozi umetnost iz sebe pov-
lečeš nekaj, česar sicer ne bi, in lahko uporabiš za 
življenje. Hkrati tudi prideš v stanje, ki ni naravno 
in dosegljivo nikjer drugje.

Si oziroma boš postal gledališki režiser. Kako gle-
daš na svojo pozicijo znotraj družbe? Se ti zdi, da 
si (slovenska) intelektualna elita, porabnik davko-
plačevalskega denarja, ne nujno potrebni umetnik, 
delavec, enak(ovreden) tovarniškemu …?

Najprej bi povedal, da smo oziroma bomo vsi 
ustvarjalci, ustvarjalke delavci in delavke. Ne glede 
na to, ali nam je delo všeč ali ne. To so delavci in 
delavke, ki morajo živeti z istimi pravicami in pod 
istimi pogoji kot ostali (in to, da nas oblast spravlja 
v prekariat, je le še ena od perverzij, ampak mi tudi 
pripomoremo k temu, ker delamo na tak način). 
Pomembno je, da se kot ustvarjalec zavedam svoje 
privilegiranosti. Pozicijo režiserja oziroma svojo 
pozicijo pa vidim kot organizatorja smisla, da 

ta privilegirana skupina nekaj naredi in pokaže. 
Ključno se mi zdi, da se to privilegiranost trudimo 
prepoznati in ubesediti, artikulirati – ali z drugi-
mi besedami, da poskušamo razkriti ideologijo 
oziroma to, kar nam želi vladajoča ideologija skriti. 
Delavka v trgovini je imela manj možnosti, da bi 
pridobila kompetence, priložnosti, da bi o tem raz-
mišljala. Mi to možnost imamo. In ko poskušaš ta 
privilegij artikulirano kritizirati, moraš to narediti 
za javnost. Imamo odgovornost, da damo ljudem, ki 
delajo, recimo v trgovini, svoj prostor, kjer se bodo 
oni prepoznali, videli svoje stiske. Da se ukvarja-
mo z njihovimi problemi – s problemi ljudi, ki te 
možnosti nimajo. Je pa moj največji strah in (za 
zdaj) še nerešeno vprašanje, kako prikazati resnične 
probleme pa ljudi, ki jih zadevajo, ne pomilovati.

Prvi dan študija si nam – prvim letnikom – skupaj z 
nekaj predstavniki različnih organov na akademiji 
povedal, komu (se) lahko zaupamo, ko se soočimo 
s stisko. Je torej stiska (skoraj da) neizbežna? Do 
kakšnih stisk večinoma prihaja na akademiji, in ali 
misliš, da bi lahko sama ustanova naredila kaj več, 
da do tega ne bi prihajalo (tako množično)?

Stiska, ki pride iz tega, da študiraš na akademiji za 
umetnost, se mi zdi neizbežna. Koplješ po sebi, se 
preizprašuješ, predvsem pa se daješ na ogled. Odpreš 
se in pustiš, da te špricajo s kritiko, kot vodni top 
šprica z mrzlo vodo, pomešano s solzivcem. Ti 
odpreš vse svoje pore in ne moreš ne reagirati. To je 
ena sfera. Dodaten aspekt pa je, da ko si v takšni si-
tuaciji, besede postanejo tako strupene, da resnično 
zabolijo. To se lahko zgodi nenamerno s strani tis-

Četrtek zvečer v baru Vesolje, seveda. Načrt je bil, da dobim odgovore na osem pripravljenih vpra-
šanj. Dobila sem to in še več. S človekom, ki ima veliko stališč in mnenj jasno razčiščenih, po drugi 
strani pa je odprt za samorazvoj, je namreč pogovor težko omejiti na osem vprašanj. Po uri in pol 
pogovora – z veliko dodatki – sva le prišla do konca. Sledil je zapis vsega povedanega. Na žalost 
je moralo nekaj stvari ostati nezapisanih, zato dodajam še »priporočilo« debate z Borom, saj boste 
zlahka zapadli v zanimiv, produktiven in izzivajoč pogovor.
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tega, ki izreka kritiko. Tudi kot režiser moraš paziti, 
ker so tvoje besede noži. Tega pa se je težko ves čas 
zavedati. Seveda je razlika, ko študenta igre kritizira 
študent režije ali profesor, saj smo s študenti igre 
sošolci, ampak pazljivost je nujna v vseh primerih. 
Če pa profesor izrabi to odprtost študentov, besede 
toliko bolj zabolijo. Toliko huje je, ko od besed 
preide k dejanjem. Ko smo v študentskem svetu 
izvedeli za problematično obnašanje profesorjev 
do študentov, tudi za tista, ki niso prišla v javnost, 
smo odreagirali. Pred vami, kot neko novo skupino, 
se je vodstvo akademije želelo pohvaliti, da smo na 
akademiji nekaj spremenili, da imamo zaupne osebe, 
da smo sprejeli drugačen pravilnik. Se mi pa zdi, da 
so takšni primeri vseeno v manjšini. Gre za posame-
znike, ki kljub poskusom ne razumejo; imajo »stari 
mindset« in bi se jih moralo sistemsko odstraniti. 
Absolutno krivdo torej nosi sistem, saj na primer za 
profesorja, ki ga je študentski svet ocenil negativno, 
še vedno ni prišlo do glasovanja o odstranitvi iz pe-
dagoškega procesa na senatu univerze. Zadeve tečejo 
prepočasi, zato nihče nima občutka, da se to rešuje, 
in zato nihče ne prijavlja. Tudi vodstvo akademije 
ima problem s prepočasnim reševanjem; lahko bi se 
sicer že tukaj naredilo kaj več; kljub vsemu pa se do-
ločeno število ljudi s tem ukvarja in nekaj pomemb-
nih sprememb je bilo že narejenih. 

Gledališče naj bi bil odprt prostor, ki se ukvarja 
(med drugim) z družbenimi tabuji in temami, pred 
katerimi kolektivno zapiramo oči. Kateri tabuji pa 
so po tvojem mnenju znotraj gledališča samega?

Hierarhija se mi zdi ključen tabu. Vse ostale stvari 
so bolj partikularne, medtem ko je hierarhija gene-
ralni problem, ki ga skrivamo. In to je perverzno. 
Tudi pri sebi včasih to opazim – ves čas govorim, 
da poznam hierarhijo, da sem »nad njimi«, potem 
pa to vseeno delno izrabim. Ampak to se po moje 
zgodi v zdrsu; ko nisi prepričan, se oprimeš tega. 
Kako se tega popolnoma rešiti, ne vem. Morda s 

stalnim zavedanjem tega. Tudi na akademiji je neka 
hierarhija lepo vidna. Igralce se na primer (pri teo-
retičnih predmetih) podcenjuje, češ »vam ni treba 
napisati seminarske«. Ne glede na kompetence, ki 
jih mora imeti vsaka smer posebej, smo navsezadnje 
vsi gledališki ustvarjalci in ustvarjalke. Problem je 
tudi odnos do dramaturgov. Pri nekaterih profe-
sorjih gre ignoranca tako daleč, da jih pri predmetu 
Praktična režija in dramska igra ne pozdravijo 
oziroma jih ne sprejemajo. Skupaj z razvojem gleda-
lišča se tudi na akademiji dogajajo neke spremembe 
v smer večje enakopravnosti. Zdi se mi, da moraš 
vedno stremeti k skupnosti, ki je enakopravna 
in sporazumna, hkrati pa tudi jasna. Od znotraj 
moramo razjesti vsemogočnega režiserja in pustiti, 
da opravlja organizacijske zadeve in da pelje idejo. 
Vse, kar opolnomoči idejo, pa mora priti skupaj iz 
skupine. Po drugi strani mi tudi ni všeč zvezdniški 
sistem pri igralcih. To je le zamenjava ega režiserja 
za ego glavnega igralca. Morali bi ukiniti hranjenje 
ega skozi hierarhijo. Pri igralcih imam v mislih tiste 
posameznike in posameznice, ki želijo biti »glav-
na vloga«, ki želijo imeti luč vedno na sebi. Vse 
to – pohvale, ki jih prejmeš, hranjenje ega – moraš 
uravnati za voljo boljšega končnega izdelka.   

Vaša produkcija je avtorski projekt po motivih te-
kstov P. Weissa: Marat/Sade, J. Mišima: Markiza 
de Sade in I. Mraka: Revolucijska tetralogija in 
tematsko obsega čas do pariške komune. Osre-
dnje vprašanje predstave je francoska revolucija. 
Zakaj ste izbrali to tematiko?

Ukvarjamo se s francosko revolucijo v najširšem 
pomenu. Torej od prvih tokov, ki so ustoličili kapi-
talizem oziroma prekinili s fevdalizmom, pa vse do 
padca pariške komune. Raziskujemo vsa gibanja v 
tem času. Danes nas vsi prepričujejo, da je francoska 
revolucija temelj evropske civilizacije. Da so ideje 
svoboda, enakost, bratstvo temeljne ideje Evrope 
in zahodne civilizacije. In sam sem šel v to temo 
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ravno zaradi tega. Da to preizprašam; da se vprašam, 
koliko je tega v nas. Če zreduciram na omenjene tri 
parole – kaj od tega je izraženo v tej civilizaciji in kaj 
ne? Kaj je produktivno in kaj ne? Vprašanje je bilo 
tudi odnos buržoazne (prve) revolucije do vseh pro-
letarskih bojev, ki so prišli kasneje. Ali je ta buržo-
azna revolucija (mislim na dogajanje do 1793) sploh 
omogočila proletarsko emancipacijo ali jo je že v 
začetku zatrla in s tem postavila temelje za zatrtje 
pariške komune, ki je prva po odpravi fevdalizma 
»od spodaj navzgor« proletarska revolucija, in ali 
je ta komuna nadaljevanje teh tokov? Če se sedaj še 
osredotočim na svobodo, enakost, bratstvo. Po enem 
mesecu dela sem ugotovil, da nas najbolj zanima 
svoboda. Bratstvo in enakost se nam zdita nujnosti, 
medtem ko za svobodo ne vemo, če je. Ali mora 
biti svoboda absolutna ali omejena; kdo jo omeji, 
zakaj jo omeji? Nenazadnje tudi vprašanje, kaj je 
zame produktivna revolucija. Kolikor sem do sedaj 
raziskal, je meni pariška komuna zelo pozitivna 
revolucija, čeprav še vedno premalo radikalna. Imela 
je namreč nek parlament, zbor, ki se ga je volilo po 
sistemu strank. Če se naslonim na Simone Weil, ki 
pravi, da vsaka stranka želi v totaliteti prevzeti dr-
žavo in njen aparat, se mi politična stranka nikakor 
ne zdi najboljša oblika političnega organiziranja. 
Komuna pa kljub strankarskemu parlamentu morda 
najbolj stremi v zame produktivno smer socializma. 

Vprašanje revolucije danes je zanimivo, saj se 
dotika problematik kolektivnosti (na drugi strani 
egoizma) v družbi, diplomacije (na drugi strani 
nasilnega načina sprejemanja sprememb), 
nenazadnje tudi spremembe kulture ali načina 
»bojevanja« (proti sistemu) mlajših generacij. Se 
ti zdi, da je revolucija danes mogoča? Če ja, v 
kakšni obliki bi bila izvedena?

Sedaj ko sem ravno na sredi procesa, ki se ukvarja z 
revolucijo, sem malce bolj neodločen, ampak zaenkrat 
imam takšne misli: nedavno nazaj, ko sem bral 

Gandhija, sem se presenetil, saj se idejno dojemam kot 
materialist, ampak sem se strinjal z njim, da se mora 
zgoditi duhovni preporod v vsakem subjektu. Dalje 
sem razmišljal, da mora biti revolucija, ki jo mora-
mo doživeti, hkratna. Ena na nivoju individualnih 
subjektov, ki doživijo ta preporod, druga pa na nivoju 
sistemskega preporoda. To pa je zelo težko in skoraj 
nemogoče. Zato se mi zdi, da se danes revolucije ne da 
izvesti. Postali smo namreč zasičeni z vsem, informacij 
in znanja (kar ni enako vednosti) je preveč. Vse vemo, 
vse nam je jasno. Idejnega sveta, ideologije (ideologija 
ni slaba; pove ti, s čim operiraš; če si »neideološki 
politik«, te ni!) pa nimamo. In to se mi zdi glavna srž. 
Izogibamo se poimenovanju idej, razmišljanju o alter-
nativi. Vsi verjamemo Fukujami, ki je govoril o koncu 
zgodovine in da je demokratičen parlamentarizem v 
kapitalizmu najboljši možen sistem za pogoltno člo-
veštvo. Prav vsi v to verjamemo in najdemo razloge, 
da sodelujemo v tem sistemu. Vsi smo v istem – tudi 
sam, a poskušam sebe in druge opozarjati na to.

Te (trenutno) bolj zanima vsebina ali forma 
gledališča in uprizoritev? Čemu bi se posvetil 
v naslednjih projektih?

Zdita se mi neločljivi. Nujno je, da sodelujeta. Vča-
sih se mi zdi, da imajo resne politične predstave, ki 
imajo družbenopolitično razsežnost (kar ima sicer 
vsaka, vprašanje je le, če to poskušaš prikriti), po-
dobne forme (npr. izpovedujemo se pred mikrofo-
ni). Zakaj ne bi mogli iz te teme narediti muzikala? 
Bom podal primer: če stojimo pred mikrofonom, 
lahko to deluje super, ampak mora biti sama vsebina 
toliko močnejša. Na primer pri predstavi 6 Žige 
Divjaka enostavna forma deluje, saj sta vsebina in 
zgodba konkretni, ki nas zadevata. Problem vidim, 
ko (takšne) predstave postanejo splošne, generalne. 
Stvari morajo med seboj komunicirati. Tudi na dru-
gi strani, če imamo zelo estetsko predstavo, lahko 
vsebino malo skrčimo, a na ključnih točkah seveda 
moramo zagaziti v njo skozi formo.



Česa se v prihodnosti veseliš? Lahko odgovo-
riš v okviru naslednjih (gledaliških) projektov, 
načrtov ali pa širše v svetu in v družbi.

Pri tem vprašanju bi lahko napisal dolg seznam 
(smeh). Akademija ti da neizmerno veliko, a še 
vedno se vsa štiri leta pred profesorji treseš; pa 
čeprav je to brez zveze. Del problema sicer leži 
tudi v nas, ker se s tem ne znamo soočiti, ampak 
veselim se, da bo tega počasi konec. Malce za 
šalo. Sicer pa se veselim, da bom stopil na trg, da 
bom samozaposlen v kulturi, da si bom moral 
poiskati računovodjo ali pa se bom moral sam 
ukvarjati s tem. Veselim se, da bom za svoje delo 
plačan, da ne bom delal za reference. Veselim 
se tudi in predvsem tega, da bom lahko menjal 
okolja in ugotavljal, ali mi to kaj ponuja. Želel bi 
si menjati institucijo in off sceno. Če hočeš pre-
živeti, moraš biti pripravljen delati oboje; me pa 
zanima, ali lahko preživim le z off sceno. Po drugi 
strani mi je zanimivo, če v instituciji izdelaš 
nekaj, kar je vsaj nekoliko proti toku (na primer 
Žene v testu režiserke Žive Bizovičar). Veselim se 
delati teater, in ko bom nehal hoteti delati teater, 
ga bom z veseljem nehal. Če bo to čez dve leti 
ali pa čez tristo. Še nekaj je: svoje teatrsko delo 
dojemam kot sredstvo političnega izraza. Politič-
nega, vendar ne v strankarskopolitičnem smislu, 
ampak v sklopu vsega materialnega, kar je v 
družbi. Politika je namreč urejanje materialnih 
okoliščin družbe. Veseli me, da imam privilegij 
to raziskovati na profesionalnem nivoju.
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»Ne bodimo zamerljivi, dajmo se imeti radi«
INTERVJU Z LILIJANO BIBIČ, VODJO REFERATA NA AGRFT, JE PRIPRAVILA HELENA ŠUKLJAN.

Preden se osredotočimo na vaše delo v referatu, 
me zanima, kaj ste želeli postati, ko ste bili še 
otrok? Kaj je bila vaša prva (poklicna) želja?

Ko sem bila v osnovni šoli, sem želela iti na vojaško 
akademijo, v srednji me je zanimala kriminalistika 
(smeh). Nekaj časa – ne spomnim se natančno, ali je 
bilo konec osnovne šole ali začetek srednje – pa sem 
želela študirati pravo in ekonomijo. 

Ekonomijo sem potem zaključila, tako da imam 
prvo stopnjo ekonomije, na drugo stopnjo pa sem 
se potem vpisala na management. Moja želja je bila 
študirati kriminalistiko v Zagrebu, ampak potem se 
je začela vojna in sem si rekla, da raje ostanem tukaj. 

Kako pa vas je pot potem vodila 
do dela na AGRFT?

Pred službo na akademiji sem delala kot svetovalka 
za podjetništvo v gospodarskem sektorju v zasebni 
firmi. Ponujali smo storitve v povezavi s sodnim re-
gistrom, se pravi ustanavljanje gospodarskih družb 
in take zadeve, vse, kar je vezano na sodni register. 
Tam sem delala devet let, in potem se je zaradi spre-
membe zakona zgodilo, da je naša storitev propad-
la, ker so se odprle svetovalne točke, kjer so lahko 
ljudje dobili brezplačno pomoč pri ustanavljanju 
delniških družb ali samostojnega podjetništva. 

Kako sem pa pristala na AGRFT-ju? Videla sem 
oglas in si mislila: »Uau, AGRFT, kaj pa tukaj 
iščejo?« Iskali so nekoga za delo na Oddelku za 
film in televizijo; jaz nisem s tega področja, sem pa 

imela vse zahtevane pogoje, zato sem si rekla, da se 
bom prijavila. Po prijavi so me povabili na razgovor 
in po razgovoru sem bila seveda prepričana, da ne 
bom sprejeta v drugi krog, nato pa so me povabili 
v drugi krog in sem si rekla, da je to malo čudno. 
Mislila sem, da imajo zagotovo že nekoga izbranega. 
Nato pa mi sporočijo, da so izbrali mene, jaz pa sem 
od začudenja vprašala: »Ste prepričani, da ste ta 
pravo poklicali?« in odgovorili so: »Ja, ja, ta temna 
z očali …« Zelo nepričakovano sem tako leta 2011 
pristala tukaj, na AGRFT-ju, in sem tukaj še danes. 

Prej ste torej deset let delali na Oddelku za film in 
televizijo, zdaj pa v referatu. Vas je bilo mogoče 
kaj strah, ko ste prišli na novo delovno mesto?

Ne. Jaz se zelo veselim izzivov. Kot sem rekla, prej 
sem devet let delala v zasebnem sektorju, potem 
na FTV-oddelku in zdaj tu. Dobro se mi zdi vsake 
toliko časa menjati okolje, ker sicer človek stagnira. 
Tako da mi je v bistvu fajn spet začeti nekaj na novo. 

Nova pisarna!

Smešno je, ker sem bila prej točno pod to pisarno, 
tako da je oblika pisarne identična, tudi tu je ta 
grozen steber. Ampak tista prej je bila lepša, ker je 
bila vsaj ta stena bela (smeh).

Petek, 11. 11. 2022, ob 13.30. Referat AGRFT-ja v četrtem nadstropju na Trubarjevi cesti 3 v Ljubljani. 
Na mizi ogromno papirjev, lepo urejenih papirjev, na drugi mizi mape, na katerih so zapisana imena 
študentk in študentov, zvok tiskalnika, prižgana dva računalniška zaslona. Pred zaslonoma sedi Liljana 
Bibič, ki spremlja »online« predavanje, hkrati pa ureja še neke podatke, žigosa papirje. Skratka: pestro 
je. V tako vzdušje vstopim ob dogovorjeni uri z željo, da bi nekoliko bolje spoznala delo v referatu ter 
Lili, ki je z letošnjim letom (po desetih letih dela na FTV-oddelku) prevzela funkcijo vodje referata. 
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Sedaj pa me zanima vaše specifično delo v refera-
tu. Študentje in študentke vemo, da se moramo tu-
kaj vpisati, tukaj dobimo študentske izkaznice, tukaj 
dobimo potrdila o vpisu, sem prinesemo dokumen-
tacijo za sprejemne izpite … in tu se pri nas počasi 
konča. Kaj vse še zaobjema delo v referatu?

No, saj to je že veliko. Jaz bi tako rekla: katero koli 
vprašanje imate študentje, se obrnite na referat 
za študijske zadeve, tudi če gre za kakšno zadevo, 
za katero je potem pristojen na primer dekan, ker 
vas lahko napotim naprej. Konec koncev, tudi za 
izbirne predmete se obračate na referat. Ali pa 
glede kakšnih izpitov, če nimate vpisane ocene ali 
glede raznih prošenj za podaljšanje statusa. Vse to 
se predloži referatu, sicer o tem odloča Komisija za 
študijske zadeve, ampak vse pa pripravi referat. 

Skratka: referat je center, kjer se vse dogaja, tu 
so zbrani vsi podatki o študentih, od ocen do 
vpisa, vsa dokumentacija, vse mape študentov; 
vse, kar je v povezavi s študenti, je tu. 

Vpogled imam tudi v dejavnost vseh profesorjev, ko 
vnašajo izpitne roke, ocene, obveznosti, ki jih morate 
opraviti za pristop k izpitu (seminar, kolokvij itn.). 
S tem, da je naš referat tak, da je ena oseba za vse tri 
stopnje, na drugih fakultetah je večinoma za vsako 
stopnjo druga oseba, kdaj tudi več oseb za isto. 

Mislite, da bi bilo za referat bolje, če bi bila poleg 
vas zaposlena še kakšna oseba?

Delo je res obsežno. Moje mnenje je, da je ena oseba 
premalo, če bi želeli imeti vse zadeve lepo urejene 
in da bi vse lepo potekalo. Sploh v tistih obdobjih, 
ko je vse zgoščeno, ko je vse na kupu: septembra 
so recimo vpisi, sprejemni izpiti za drugo stopnjo, 
hkrati potekajo razpisi za naslednje študijsko leto, 
Severjeve nagrade, Prešernove nagrade, treba je 
spremljati rokovnik, zbirati prijave in jih posredo-

vati na oddelke, ker oni odločajo o tem, potem pa 
pripraviti materiale za Komisijo za študijske zadeve. 
To je najbolj pestro obdobje, to so neprenehoma 
telefoni in maili. Ali pa recimo v času preizkusov 
posebne nadarjenosti …

Največji problem je to, da če je samo en človek – 
trenutno sem to jaz – in če sem na dopustu ali če 
zbolim, me ne more nihče nadomeščati, in to delo 
potem preide na tajništvo, ki ima že svoje delo. 

Omenili ste sprejemne izpite. Vem, koliko papir-
jev moramo oddati, in zanima me, kaj je potem 
vaša naloga – a vse odprete, zložite?

Tako. Točno to. Vse to je fizično, si lahko predstav-
ljate: vsako kuverto, ki pride, moram odpreti, pre-
veriti, če so vsi dokumenti, pogledati, katera smer 
je, hkrati pa preveriti v eVŠ-ju, če je vse pravilno 
izpolnjeno. Potem moram presortirati materiale in 
jih pripraviti za komisije pa pripraviti še razpredel-
nice s kandidati za komisije. Poleg tega pa redkokdo 
odda celovito dokumentacijo in potem je moja 
naloga, da pozivam in kličem, pošiljam maile, ljudje 
ne odgovarjajo itn. Hkrati še skrbim za vse sprotne 
zadeve referata. Predvsem septembra je, kot sem že 
omenila, zelo pestro. Poleg sprejemnih izpitov za 
drugo stopnjo potekajo še vpisi. Profesorji hočejo 
vnesti ocene pa vsem se zelo mudi. Takrat delam ves 
dan, še od doma, tudi ob pol enih ponoči sem že 
študentom odgovarjala na maile. 

Če izvzamemo najbolj pestra obdobja v referatu, 
kako poteka nek običajen dan dela tukaj?

To je tako težko reči, ker se neprestano nekaj doga-
ja. Ali moram kaj urediti pri kakšnem profesorju ali 
študentu, kdo kaj potrebuje … Zelo težko je reči … 

No, mogoče to, da imajo referati tudi sestanke 
znotraj UL, kjer moramo poročati podatke; doku-
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mente je treba … recimo zdaj moram pripraviti vse 
za tretjo stopnjo, pogodbe, glede sofinanciranja … 
gledam, kaj imam trenutno na mizi … to priprav-
ljam za dekana za podpis, to za tajništvo za vpis … 
potem je pa treba urediti še nekaj pri personalnih 
mapah študentov, treba je … referat tudi to dela: 
vse izvajalce, ki so pri vseh predmetih, je treba 
urediti v VIS-u, da imajo lahko izvajalci dostop do 
tega, kaj lahko vnašajo v VIS … to so taki programi 
… to vam težko razložim. (Lili kaže, kako delujejo 
ti programi. Če koga zanima, ji/mu bo zagotovo z 
veseljem razložila v živo.) Tako podatkovno delo; 
ravno danes so nas obvestili, da mora biti to do 
konca meseca urejeno, ker potem iz tega črpajo za 
anketiranje. V ozadju so neprestano neki podatki, 
ki jih morajo članice posredovati UL. To je ogrom-
no nekih stvari, vedno se nekaj dogaja. 

Kaj pa vaše delo v živo, z ljudmi – kdo večkrat po-
trka na vaša vrata – študentje/ke ali profesorji/ce?

Kaj pa vem. Tudi profesorji radi pridejo, ampak 
mislim, da bolj študentje. Ali pa si jaz študente 
bolj zapomnim (smeh). Ne, zagotovo ste študentje 
večkrat tukaj. Zdaj, v tem času, ste sicer že manj 
pogosto. Septembra in oktobra ste bili ful, zdaj pa …

… vas pustimo same. 

Ko slišimo besedo »referat«, je ta pogosto 
asociirana z nekim hladnim, uradnim odnosom 
in atmosfero. Se vam zdi pomembno vzpostaviti 
dober odnos s študenti in drugimi zaposlenimi? 

Nikakor nočem tega hladnega vzdušja. Res nočem 
tega. Zelo si želim, da bi imeli dober odnos, da bi se 
razumeli. Zaradi mene se lahko pogovorimo tudi 
o zadevah, ki niso povezane z referatom, če bi imel 
kdo kdaj željo. Tudi če kdo pride sem samo zato, ker 
mora dati nekaj ven iz sebe in povedati, kaj se mu 
je zgodilo. Komot! Če imam čas, poslušam. Želim 

si, da se vsi študentje počutijo prijetno, ne pa da si, 
še preden pridejo do mene, mislijo »Joj, zdej je pa 
una tečna tam …« Nočem biti tečna. Je pa tako, da 
se oboji držimo tega, ker če nekdo neprestano nekaj 
izkorišča, to ni najbolj prijetno. Se mi zdi, da mora 
biti z obeh strani dober in fer odnos. 

No, če nas pa ni v živo in želimo na daljavo 
nekaj rešiti, vam je ljubše, da napišemo 
mail ali pokličemo?

Pravzaprav mi je vseeno, oboje mi je v redu. Je pa 
res, da za stvari, ki jih moram razložiti, to raje nare-
dim po telefonu, ker mi je ljubše povedati kot napi-
sati. Ko pa imam ogromno dela in neprestano zvoni 
telefon in gre v večini za podobna vprašanja, takrat 
bi mi bolj odgovarjalo, da pošljete mail. Je pa bilo 
tudi obdobje, ko niti na maile nisem mogla takoj 
odgovarjati, ker sem enostavno imela druge nujne 
roke – in takrat je bilo grozno. V takih obdobjih bi 
mi zelo prav prišel še nekdo drug – ta bi lahko samo 
na maile in telefone odgovarjal. Junija in septembra 
je najbolje, da me nič ne sprašujete (smeh). Ampak 
vem, da me ravno takrat tudi vi najbolj potrebujete 
pa profesorji, ki so zmedeni glede ocen in iščemo, 
zakaj ocena ni vpisana, na koncu pa ugotovimo, 
da manjka ena čisto majhna kljukica in zaradi tega 
ocena ni vpisana.

Kako je z uradnimi urami referata? 
Se jih študentje držimo?

Uradne ure so določene in objavljene na spletni 
strani in teh uradnih ur naj bi se študentje držali, 
ampak jaz vsakemu povem, da meni ne predstavlja 
težave, če pride kdo izven uradnih ur in sem še tukaj. 
Ne vem, zakaj bi rekla: »Ja, veste, zamudili ste deset 
minut.« To se mi ne zdi logično, tako da če sem tu-
kaj in nimam kakšne druge zadeve, dobrodošli. Saj 
so študentje že prišli kdaj ob štirih popoldan pa jih 
potem pohecam in vprašam, če vejo, koliko je ura. 



Kako pa je s predhodnim naročanjem? 
Vam to kaj olajša delo?

Predhodna naročanja so dobra, ker se lahko zgodi, 
da imam kakšen sestanek (recimo prav danes sem 
imela Zoom sestanek med 9. in 11. uro). Se je že 
zgodilo, da mi je kdo pisal mail, kdaj bi prišel, pa 
sem že vedela, da me takrat ne bo, in super je, da je 
vnaprej napisal in ni hodil zastonj. 

Smo si študentje ali profesorji kdaj 
naredili sramoto v referatu? 

Ne bi rekla sramota, ampak temu raje rečem 
hecni momenti, ker se mi zdijo simpatično-hec-
ni. So kakšni, ki pridejo in prej nič ne pogledajo 
ali preberejo, jaz imam pa ravno ogromno dela in 
si mislim »vsaj poglej na spletno stran, saj tam 
vse piše«. Tako je prišel tudi študent, ki je že 
nekaj časa na naši akademiji, in vprašal, kaj je to 
potrdilo o vrnjenem gradivu. Vsako leto do zdaj 
je moral za vpis v višji letnik narediti tri stvari: 
plačati vpisnino, izpolniti vpisni list v VIS-u in v 
referat dostaviti potrdilo o vrnjenem gradivu. In 
vse to piše tudi v mailu, ki ga prejmete. In v tem 
primeru res nisem vedela, ali se študent šali, ker 
se tudi jaz rada pošalim, ali ne. Ampak se ni šalil, 
je čisto resno spraševal, tako da sem mu natisnila 
list in že začela odgovarjati njegovemu kolegu, 
ona pa je držal list in vprašal: »Kdo mi pa mora 
to podpisati? Kdo je pa tale Jurij? A ta mi mora 
tudi podpisati?« In jaz odgovorim: »Glejte, saj 
piše. Če ste iz tegapatega oddelka, ja, če ne, ne.« 
V takih trenutkih se res vprašam, če se šalijo, ker 
gre za neke osnovne stvari. No, pa dogaja se to, 
da študentje mailov ne preberejo oz. jih spregle-
dajo in sprašujejo stvari, na katere so že dobili 
odgovor in podobno.

Se vam zdi, da mora oseba, ki dela v referatu 
neke fakultete, poznati njeno področje? 

Do neke mere že, ampak kar je treba zelo dobro 
poznati, je študijski program: katere programe in 
vsebine ponuja neka institucija. Da bi pa morala 
poznati, ne vem, neke režiserje iz 20. stoletja, 
tega pa ne. Če človeka zanima, se zagotovo sam 
pozanima, ampak takih znanj pri svojem delu ne 
potrebujem. Če delaš v referatu, moraš poznati 
razne zakone in pravilnike (če je kdo recimo 
upravičen do dodatnega leta ali ne), in tega je – 
verjemite mi – ogromno. Poleg tega pa se stvari 
neprestano spreminjajo. 

Ena izmed takih stvari, za katere se kdaj spra-
šujemo, kako so izvedljive, je vpis na akademijo 
po tem, ko je nekdo že izkoristil prepis na drugi 
fakulteti. Kako je to možno? 

Glede tega moramo primerjati veliko evidenc. 
Tudi letos so bili taki primeri, da so se želeli 
vpisati recimo v dodatno leto, ampak v evidenci 
vidiš, da se ne morejo, ker so to že izkoristili pri 
nas ali na drugi fakulteti. Kako pa je možno, da 
je nekdo to že izkoristil in se vseeno vpisal? … 
Lahko je prišlo do napake, ker se ni preverilo v 
eVŠ-ju, da je ta študent to že izkoristil, ali pa je 
študent enostavno dal prošnjo na Komisijo za 
študijske zadeve, in če ima upravičene razloge za 
to (na primer dlje časa v bolnišnici, materinstvo, 
očetovstvo), se mu doda dodatno leto.

Ali pod že izkoriščen prepis/ponavljanje spada tudi 
prepis s kakšne druge univerze na ljubljansko?

Ja, važna je samo stopnja študija, vseeno je, kje si 
bil prej. Je pa vprašanje, ali se v evidenci preve-
ri – to je ena stvar. Druga stvar pa je odvisna od 
človeka: ali gre tvegat pa lagat in zamolči oz. ne 
pove po pravici. Zase vem, da bi povedala, da sem 
to že izkoristila. Če pa nekdo pride z odnosom 
»jaz ne bom nič povedal«, je to njegova stvar in 
potem lahko to ugotovijo ali pa tudi ne.
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Bi mogoče za konec želeli še kaj 
sporočiti študentom?

Naj ne bo nikogar strah ali naj nima cmoka v 
grlu, ko mora priti do mene – tega si res ne bi 
želela. Če imate vprašanje, pridite, vprašajte. 
Študentje ste vedno dobrodošli. Bi bila pa zelo 
vesela tudi vsake kritike – pozitivne, negativne – 
če se študentom zdi, da bi se lahko kaj izboljšalo. 
Ker ko človek nekaj dela, misli, da dela dobro, pa 
ni nujno vedno tako. Dajmo se pogovarjati, in če 
se nekaj da izboljšati, zakaj ne bi.

Je pa res, da se rada šalim ..., saj se bom poboljšala; 
upam, da mi ne bo kdo zameril – upam, da ne. Za 
zdaj mislim, da se lepo sprejemamo in se včasih tudi 
skupaj nasmejemo. To mi je res zelo všeč – da se 
skupaj nasmejemo in da greste študentje od tu na-
smejani in da jaz ostanem nasmejana. Tega si želim 
nasploh, za celotno akademijo – več dobre volje pa 
razumevanja med vsemi deležniki akademije, da 
smo vsi bolj strpni in razumevajoči do sočloveka. 
Ne bodimo zamerljivi, dajmo se imeti radi. 
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»Ne klič hudiča!«




