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Uvodnik
Drage bralke in dragi bralci,
življenje, ki ga imamo in si ga celo lastimo, čeprav bi bilo ustrezneje reči, da se vanj 
preprosto zaštrikamo, tke najrazličnejše zgodbe, s hotenimi in nehotenimi, predvidljivimi in 
nepredvidenimi zapleti in razpleti, ki imajo vseeno vselej in neizbežno isti konec, smrt (happy 
end?). V njih nastopamo kot akterji (formalno enaki in svobodni egoisti), še pogosteje pa 
kot izvajalci strukturno prisilnih vlog, opremljeni z ekonomsko karakterno masko prodajalca 
delovne sile in kupca kapitalističnega blaga. Včasih (nasploh preredko) si vsakdanje človeške 
komedije, burke, tragedije in drame ogledamo tudi v njihovi umetniški formi, npr. v gledališču.  

Vesela sem, da Vas lahko seznanim z novostmi, ki so plod ustvarjalnega dela naše akademije 
v poletnem semestru. Tokrat smo pripravili rekordno število gledaliških produkcij. Tri so bile 
že uprizorjene. Marca je bil − v sklopu magistrskega študija, program Dramska igra, smer 
Umetniška beseda − uprizorjen izvirni avtorski projekt Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev, 
aprila Genetovi Služkinji na smeri Dramska igra, maja pa avtorski projekt Marat: Po (v okviru 
Akademijskega studia). Do konca septembra se bo zvrstilo še trinajst gledaliških produkcij, 
sedem na dodiplomskem in šest na podiplomskem študiju. Dodiplomski študenti drugega 
semestra se bodo predstavili z avtorskimi prizori, ki so jih poimenovali Prizoratorij. Študenti 
četrtega in šestega semestra so se spopadli z istim izzivom, a z različnih konceptualnih izhodišč, 
in sicer s Plešasto pevko, Ionescovo mojstrovino absurda. Študenti šestega semestra se se lotili 
Genetovih Služkinj. Študenti osmega semestra bodo uprizorili tri gledališke produkcije, in 
sicer avtorska projekta La Justice ali utrujajoče ravnovesje in Tik pred revolucijo: Kako sem 
postal terorist ter Norčevanje teme, prvič uprizorjeno delo Wolframa Lotza. Na podiplomskem 
študiju bo v okviru magistrskega programa uprizorjenih šest avtorskih projektov: Moj devetsto 
(program Dramska igra, smer Gledališko petje), E. T. I. D. A. (program Dramska igra, smer Igra 
z lutko), O … (program Oblike govora), Nahtingal včeraj zdaj (program Umetnost giba), 
ki je nastal po literarni predlogi, Medeja, Medeja, Medeja (program Gledališka in radijska 
režija) in Tri sestre (program Gledališka in radijska režija), ki izhajata iz dramskih predlog. 
V gledališkem listu s fotografijami tudi tokrat obujamo prelepe fotografske spomine na 
gledališke produkcije iz zimskega semestra.

Brez Vas, drage študentke in dragi študenti, spoštovane profesorice in spoštovani profesorji, 
dragoceni sodelavci in tehnično osebje, ne bi bilo teh prodornih, drznih, inovativnih gledaliških, 
glasbenih in plesnih produkcij. Naj se iz srca zahvalim še našim kopruducentom, brez katerih 
zagotovo ne bi mogli realizirati vseh gledaliških, glasbenih in plesnih produkcij. Vam, drage 
gledalke in dragi gledalci, pa želim obilo užitkov v ogledu in refleksiji našega skupnega dela.

Vaša Tina Kolenik, predstojnica Oddelka za gledališče in radio
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Produkcija II. semestra GLR in DI
Prizoratorij
AGRFT, Mala gledališka predavalnica, Nazorjeva 3
Generalka: 12. junij 2015 ob 19.00, premiera: 13. junij 2015 ob 19.00 

Režija
Jan Krmelj
Dorian Šilec Petek

Igrajo
Lea Cok
Mario Dragojević
Urša Kavčič
Urban Kuntarič
Živa Selan
Eva Stražar
Dominik Vodopivec
Matej Zemljič

Mentorji
Dramska igra in gledališka režija
izr. prof. Boris Ostan
doc. Vito Taufer 
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Dejan Ulaga: Prizoratorij, 2015
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Dejan Ulaga: Prizoratorij, 2015
Mineva 255. dan našega poznanstva, ki je iz začetnih trenutkov, ko smo bili le sramežljivi 

sošolci, preko »letniških« kolegov, preraslo v prijateljstvo in zavezništvo za vse življenje – 

tako si vsaj domišljamo in trenutno čutimo. Šli smo skozi kratko, a razburljivo popotovanje. 

Vsak dan se srečamo − če ne drugače, vsaj v mislih − vsak dan se ljubimo, prepiramo, 

hrepenimo, si odpustimo, se spoznamo. Čeprav zveni, kot da končujemo pot, smo 

pravzaprav šele dobro prijeli za kljuko. Ta je velika in svetleča, težka. Drug o drugem vemo 

veliko, po drugi strani pa samo za vzorec. Tako kot si individuum predstavlja, da se pozna  

in ve, kaj hoče, a se hkrati vsakič preseneti. Raziskovali smo odnose med ljudmi in se  

z njimi ukvarjali. Kaj se zgodi, ko se zaljubimo? Kaj, ko ljubezni ni več? Kako je s prijatelji? 

Kako sem jaz? Jaz? Kdo pa sem? Verjetno običajna vprašanja II. semestra. Iskali smo 

poti za stik s samim seboj, iskali svoje glasove, svoje ognjemete, svoje solze, svoj smeh, 

svoja občutja, svoje vajeti, svoje ljubezni. Za mistificiranje zaljubljenosti je po mnenju 

nekaterih psihoanalitikov kriva umetnost; poezija, dramatika, romani in filmi, ki ljubezen 

prikazujejo kot nekaj romantičnega, dramatičnega, zaradi česar čakamo na »ideal« na belem 

konju. A ljubezen in zaljubljenost poznajo vse kulture. Že od nekdaj. Najstarejša ohranjena 

ljubezenska pesem je stara štiri tisoč let, gre za sumerski klinopis. Starodavni zapis ne zveni 

nič drugače kot popevka Toma Waitsa ali Adele. Človek se je vedno zaljubljal in ob tem  

čutil tako kot danes. In vedno ljubezen tudi ubijal, jo dušil in vedno znova ranil, zavrgel.  

Nič drugače ni v prijateljstvu.  

V odnosih so zanimive točke začetkov in koncev. Takrat, ko se nekaj spoji ali pa razlomi. 

Ravne ploskve, brez prask in lomov so pač samo ravne in ponujajo vprašanja, »zakaj je vse  

v redu, zakaj se tako dobro počutim«. V teh spojih in razpokah pa se skrivajo vesolja in 

palete vsega čustvovanja – in to nas zanima. 

Uvid v naše popotovanje ponuja tudi virtualni družabni prostor, ki je nadomestil običajno 

informiranje: 

»Ojli, ker ne vem, kdo točno je reku za ta dialog, ga kr sm pripenjam.« 

»O super, hvala ker obstajaš.« 

»Zdaj pride tečna tajnica, prosim, nimam volje to pisat na nek lep poetičen način.  
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STE SI ZAPISALI TERMINE VAJ, DA JIH NE BOSTE ZAMEŠALI, sam tak, ne sprašujem 

zato, ker ste troubelmakerji.« 

»Dve buteljki se skrivata pri meni. Ena je Rose Quercus, druga Merlot Villa Brici. Se je kdo 

voljan pridružiti? Vrata bodo odprta .« 

»Jutri ni skupinske vaje, ker je preveč odpovedi ...« 

Tako smo hodili in prehodili del poti. Odprla so se vprašanja, na katera ne znamo odgovoriti. 

Razkrile so se poti, na katere stopamo plašno, a iskreno. Odprlo se je nebo, ki je lahko 

zastrašujoče s svojo svobodo, a imamo drug drugega. Imamo sedem parov oči, dvesto 

štirideset prstov in dvanajst src, ki ljubijo, čustvujejo in bijejo.
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Produkcija IV. semestra GLR, DI in DSU 
Eugène Ionesco: Plešasta pevka 
Prevod: Srečko Fišer

AGRFT, Velika gledališka predavalnica, Nazorjeva 3
Generalka: 17. junij ob 16.00, premiera: 18. junij ob 20.00

Režija
Mojca Madon

Dramaturgija
Lea Kukovičič
Jure Mavrič
Lev Mastnak Trobentar
Ana Kovačič
Ana Nuša Kalanj
Dhyana Mlakar

Scenografija
Eva Brvar Ravnikar

Kostumografija
Tina Bonča

Oblikovanje svetlobe
Mojca Madon

Igrajo
Ga. Smith: Doroteja Nadrah
G. Smith: Timon Šturbej
Ga. Martin: Tamara Avguštin
G. Martin: Rok Prašnikar

Mentorji
Dramska igra in gledališka režija
red. prof. Jožica Avbelj
doc. Jernej Lorenci
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl
Kostumografija
red. prof. Janja Korun
asist. mag. Tina Kolenik
Jezik in govor
asist. mag. Nina Žavbi Milojević
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Lea Kukovičič: Plešasta pevka, 2015
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Rojstvo Plešaste pevke
Ana Kovačič, DSU II

Dvajseto stoletje je čas rušenja absolutnosti človeka. Začelo se je v drugi polovici 

devetnajstega stoletja, ko je Charles Darwin s svojo teorijo evolucije zamajal dogmatični 

kreacionizem, ko je Friedrich Nietzsche izrekel svoj slavni »bog je mrtev«, in nadaljevalo  

v dvajsetem stoletju, ko je Sigmund Freud začel raziskovati nezavedno ter osebnost razdelil 

na tri plasti: superego, ego in id. Ko je bil človek v novem svetu že popolnoma izgubljen,  

je prišel še Albert Einstein s teorijo relativnosti in dodal, da je tudi čas relativen.

V dvajsetem stoletju torej padejo absoluti in svet za človeka neha biti oprijemljiv, škatle,  

v katere bi lahko pospravil svet, pa izginejo. In če je pred vojno izginil bog, je po vojnih 

pustošenjih izginil tudi človek. Figura človeka takrat postane docela razgrajena, njegovo 

dostojanstvo pa omajano. Človek je zreduciran na zgolj živalske gone in v tako kriznem 

obdobju se rodi filozofija eksistencializma, znotraj katere nastane Ionescova Plešasta pevka.

Glej no
Jure Mavrič, DSU I

Ionescov tako imenovani absurd hitro postane nadloga prav zato, ker je imenovan absurd. 

Čez palec je to nekaj čudnega, kar je nerazumljivo oziroma celo “krneki”. Med drugim 

nam je bilo povedano, da se Plešaste pevke ne da razumeti, in svetovano, naj je niti ne 

poskušamo. To se lahko posredno utemeljuje z Maryjinimi besedami: »V čigavem interesu 

je, da ta zmešnjava traja še naprej? Nimam pojma. Nikar si ne prizadevajmo dognati. 

Pustimo stvari, kot so« (E. Ionesco: Plešasta pevka, prevod: Srečko Fišer; 5. prizor).

Mogoče pa pravzaprav ne gre za razumevanje, saj nenazadnje sodelujoči ne razrešujemo 

umora, ampak spočenjamo predstavo. Vseeno pa smo kot Sherlock Holmes. Za razliko od 

njega ne delujemo znotraj literature, ampak znotraj gledališča, a cilj je isti. Naj si bo naša 

detektivska logika še tako iztirjena, mora biti naše raziskovanje plodno in predstava mora 

biti povedna, zabavna, prijetna, neprijetna, verjetna ipd. Zakaj se ne bi preprosto prepojili 
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s Plešasto pevko in vsem, kar nam nudi. Da navsezadnje postane tudi senzorična in naša in 

doživeta in ne zgolj odtujena akrobacija intelekta.

Besedilo je zelo občutljivo za resnobnost, resnost, neresnost in lahkotnost. Eno od vprašanj, 

ki se med procesom tako ali drugače pojavi, je, koliko zares vzeti to besedilo. Zagotovo ni 

vse kar tako za šalo in zagotovo ni vse mrakobno resno. Tragedija in komedija sta povezani. 

Ionesco je zavračal pretirano razločevanje. Naši glavni orodji tako za gledališče kot za 

življenje sta izbira vsebine (čemu in komu nudimo pozornost) in radost.



15

Produkcija VI. semestra GLR, DI in DSU
Eugène Ionesco: Plešasta pevka
Prevod: Jože Javoršek in Srečko Fišer 

Cankarjev dom, Dvorana Duše Počkaj
Generalka: 10. junij 2015 ob 20.00, premiera: 11. junij 2015 ob 20.00,  
prva ponovitev: 12. junij 2015 ob 20.00

Režija 
Nina Ramšak

Dramaturgija
Varja Hrvatin
Miha Likar

Scenografija
Nina Rojc
Larisa Kazič

Kostumografija
Iris Kovačič

Oblikovanje svetlobe
Matic Drakulič

Igrajo
Ga. Smith: Maša Grošelj
G. Smith: Petja Labović
Ga. Martin: Lara Vouk
G. Martin: Žan Koprivnik
Mary, služkinja: Sara Dirnbek
Poveljnik gasilcev: Voranc Boh

Mentorji
Dramska igra in gledališka režija
red. prof. Matjaž Zupančič
doc. Matjaž Tribušon
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl
Kostumografija
red. prof. Janja Korun
asist. mag. Tina Kolenik
Jezik in govor
asist. mag. Nina Žavbi Milojević
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René Magritte: Zamrznjeni čas, 1938
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Pred nekaj meseci sem bil bolan. Pred operacijo, preden so mi vbrizgnili anestezijo, sem 

pomislil, da bom mogoče umrl, vendar nisem občutil nobenega strahu. Ne vem, ali bom pred 

smrtjo to res čutil na enak način, a tedaj me je prevzel zelo močan vtis, da nič, kar sem dotlej 

storil, kar je bilo za mano, nima absolutno nikakršnega pomena. Vsa družbena vrednost 

mojega početja je izginila. Vsa moja dejanja, vsa zgodovina sveta, vse to ni bilo nič drugega 

kot kepa pepela. Hkrati pa sem imel neprijeten občutek, da pred mano ni več ničesar. 

Eugène Ionesco: Spomini na smrt
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Produkcija VI. semestra DI, GLR in DSU 
Jean Genet : Služkinji
Prevod: Radojka Vrančič

Lutkovno gledališče Ljubljana, Tunel 
Generalka: 14. junij 2015, premiera: 15. junij 2015 ob 20.00,  
prva ponovitev: 16. junij 2015 ob 20.00, druga ponovitev: 18. junij 2015 ob 20.00,  
tretja ponovitev: 19. junij 2015 ob 20.00

Režija
Sara Lucu

Dramaturgija
Jerneja Kaja Balog
Pia Vatovec

Scenografija
Andrej Kurent

Kostumografija
Katarina Šavs

Oblikovanje zvoka
Sara Lucu

Oblikovanje svetlobe
Sara Lucu
Lara Vouk

Igrajo
Claire: Mia Skrbinac
Solange: Zala Ana Štiglic
Gospa: Blaž Dolenc

Mentorji
Dramska igra in gledališka režija
red. prof. Matjaž Zupančič 
doc. Matjaž Tribušon
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan 
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl 
Kostumografija
red. prof. Janja Korun
asist. mag. Tina Kolenik 
Jezik in govor
doc. dr. Katarina Podbevšek
doc. mag. Alida Bevk 
Oblikovanje zvoka
izr. prof. Aldo Kumar
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Sara Lucu: Gospa mora popiti čaj, 2015
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Gospa

mora

popiti

čaj

    Pljunek
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Produkcija VIII. semestra GLR, DI in DSU
Avtorski projekt: La Justice ali utrujajoče ravnovesje
SNG Drama Maribor, Tribuna odra Stare dvorane
Premiera: 17. junij 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 22. junij 2015 ob 20.00,  
druga ponovitev: 23. junij 2015 ob 20.00, tretja ponovitev: 24. junij 2015 ob 20.00 

V predstavi je uporabljan odlomek iz Goethejevega Fausta v prevodu Erike Vouk in pesem Srečka Kosovela. 

Režija
Juš A. Zidar

Dramaturgija
Eva Kraševec
Anja Pirnat

Scenografija
Tine Tribušon

Kostumografija
Mateja Fajt

Koreografija
Enya Belak

Glasba
Alenka Mrakovčič, Iztok Drabik Jug

Oblikovanje svetlobe
David Orešič

Igrajo
Anita Gregorec
Gregor Prah
Filip Samobor
Maruša Majer
Lena Hribar
Nik Škrlec
Nejc Cijan Garlatti

Mentorji
Dramska igra in gledališka režija
red. prof. Kristijan Muck, izr. prof. mag. Sebastijan Horvat
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl
Kostumografija
red. prof. Janja Korun, asist. mag. Tina Kolenik
Jezik in govor
doc. dr. Katarina Podbevšek
Glasba
izr. prof. Aldo Kumar

Koprodukcija: SNG Drama Maribor
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Honoré Daumier: Situacija, ki bi utegnila postati utrujajoča, 1868
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V sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo bomo na Starem odru 

premierno uprizorili diplomsko predstavo študentov četrtega letnika pod mentorskim 

vodstvom profesorjev Sebastijana Horvata in Kristijana Mucka, avtorsko zastavljeno kot 

gledališka interpretacija Daumierjevih politično angažiranih litografij v režiji Juša Zidarja. 

Honoré Daumier (1808–1879) je s svojim opusom litografij, ki jih je objavljal v pariškem 

časopisu Le Charivari, postavil temelje politične karikature. Ustvarjal je v času po francoski 

revoluciji, ki z vzponom meščanstva, uveljavitvijo predstavniškega parlamentarnega sistema 

in kapitalizma predstavlja prelom v evropski politiki ter vzpostavi vse ključne dejavnike, 

ki botrujejo tudi krizi sodobne demokracije. Že na samem začetku je uvidel težave novega 

sistema: družbeno neenakost, narcisoidnost visokega meščanstva in skorumpiranost nove 

politične elite, ki v imenu javnega dobrega legitimira zgolj lastne interese. Gre za material,  

ki z zgodovinske distance, a v diskurzu angažirane satire s subverzivno komičnostjo 

reflektira današnjost.

La Justice ali utrujajoče ravnovesje izpostavlja dilemo sodobne realnosti – vprašanje 

družbene pravičnosti v času, ko se je obstoječi sistem izčrpal, ko se soočamo s krizo 

predstavniške demokracije in kapitalizma ter obotavljivo iščemo morebitne alternative. 

Daumierjeve litografije s sporočilnimi, že skoraj gledališkimi situacijami in liki iz 

meščanskega vsakdana predstavljajo osnovo za odrsko raziskavo in eksperiment na temo 

delovanja farse in farsičnega, telesne ekspresije ter preigravanja reprezentativnih simbolov 

sodobne politične konvencije in njenih zastarelih ideoloških principov.
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Eva Kraševec 
La Justice med idealom in resničnostjo
La Justice ali utrujajoče ravnovesje je naslov uprizoritve, ki je nastala po karikaturah 

francoskega grafika Honoréja Daumierja (1808–1879), karikaturista in slikarja, čigar delo 

zaznamuje kritično angažiran odnos do francoske družbe 19. stoletja. Začel je objavljati  

v prvem ilustriranem satiričnem časopisu La Silhouette1 in satiričnem tedniku La Caricature,  

največ njegovih grafik pa je izšlo v pariškem dnevniku Le Charivari (fr. mačja godba, hrup, 

kraval), v prvem ilustriranem dnevnem časopisu, ki je vsak dan postregel z novo podobo,  

kar je risarjem predstavljalo velik izziv. V teh karikaturah je Daumier upodabljal 

posameznike, ki zrcalijo poklice in strukturo prebivalstva v velemestu. Uspelo mu je 

ustvariti veličastno galerijo tipov v različnih situacijah, v katerih je upodobil svoja opažanja 

številnih zanimivih lastnosti someščanov. Med leti 1832 in 1835 je v La Caricature objavljal 

zlasti portretne karikature politikov in slavne hruškaste karikature Louisa-Philippa. Bogat 

opus, ki obsega več kot štiri tisoč litografij v mnogih tematskih serijah, je umetniku, ki so 

ga upravičeno imenovali »Michelangelo karikature«, prinesel sloves začetnika politične 

karikature, kot jo poznamo še danes. #Vsaka podobnost z resničnimi dogodki – Charlie 

Hebdo – je zgolj naključna.#

Politična karikatura, ki je v Franciji okoli leta 1830 še v povojih, se je sprva vzpostavljala  

v formi personifikacij, ki naj bi predstavljale nacionalni karakter. Ena prvih je bil 

John Bull, tako imenovani »Anglež«, kmalu za njim pa sledi Marianne – iz revolucije 

izhajajoča personifikacija antimonarhične Francije.  Karikatura, še zlasti zaradi razvoja 

grafičnih postopkov, v tem obdobju beleži skokovit napredek. Daumierjeve karikature 

lahko razdelimo na dve kategoriji, na ene, ki tematizirajo dnevnopolitično dogajanje, in 

druge, ki odstirajo mehanizme delovanja tedanje družbe onkraj aktualizma in posegajo 

v sam ustroj in delovanje (meščanske) družbe. Prav te Daumierjeve podobe časa lahko 

spregovorijo kot reprezentanti večno veljavnih, občih arhetipov družbe. »Za prikazom 

poklicev in stanj – od kurirjev prek krojačev, frizerjev in mesarjev kot tudi bankirjev in 

upokojencev z nizkimi pokojninami – je stala kritika družbe, ki je bila naperjena proti 

splošnim razmeram in ne proti posameznim političnim akterjem, ki jih je cenzura zaščitila 

1 O Daumierjevi biografiji je sicer veliko nejasnosti in domnev, vemo pa, da je njegova prva karikatura Passe ton chemin, cochon! (Pazi, 
kod hodiš, prasec!) izšla leta 1830, v kratkem obdobju izdajanja časopisa La Silhouette.
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pred karikiranjem.«2 Dejansko je prav ta družbeno kritična, a ne aktualistična linija bistvena 

za izbor Daumierjevih grafik za gledališki projekt; v uprizoritvi La Justice ali utrujajoče 

ravnovesje gre namreč za iskanje načinov ugledališčenja subverzivnega delovanja karikatur 

in za raziskavo komičnega delovanja svojevrstne, iz Daumierjevih litografij izhajajoče 

stilizacije kot koda, ki se prek igralske senzibilnosti razvija v prostoru igre. Interpretacija 

Daumierjevih likov in situacij je osnova procesa, ki milje Francije 19. stoletja izpostavlja kot 

stilno sredstvo, spregovori pa o dejanskosti sveta, v katerem živimo. #Vsaka podobnost  

z resničnimi dogodki še zdaleč ni naključna.#

Bistvena stična točka Daumierjevega opusa in gledališkega razmišljanja je poleg inherentne 

družbene kritike uporaba tipizacije, ki že po svojem ustroju pripada žanru komičnega.  

Igranje tipa predpostavlja reduciranje individualnih karakteristik dramske osebe vse do 

občega. »Ker je tovrstna redukcija kot nalašč za karikaturo, je očitno, da pomeni karikiranje 

prav tako posplošenje in zato pretiravanje.«3 V pretiravanju nastane tipizacija, ki sodi 

v polje karikature. Latinski glagol caricare ima dejansko pomene: preobložiti, preobremeniti, 

pretiravati, gre torej za tipizacijo, ki dejansko izpostavi in poudari določeno lastnost. 

Učinek pri tem je »paradoksalno neka posebna, svojska individualnost, ki na eni strani 

izpostavlja določeno karakteristiko in po drugi strani vseeno ostaja konstrukt«.4 Tipizacija, 

ki izhaja iz natančnega opazovanja litografij, poskuša ustvarjati kod igre, izbor in razdelitev 

prizorov pa dramaturško strukturo celote. Režija je pri tem usmerjena v priprave in delo 

na improvizacijah ter na analizo materiala, ki je ključna za kod uprizoritve, ki na podlagi 

zgodovinske grafike vzpostavlja predvsem odnos do sedanjosti. Iz dramaturške perspektive 

lahko poudarim način uporabe zgodovinskih okoliščin Daumerjevega časa; te so seveda 

zaznamovale njegovo ustvarjanje, a jih v uprizoritvi La Justice ali utrujajoče ravnovesje, 

kljub stilnim kostumom in zgodovinsko ustreznemu ambientu (Stara dvorana mariborske 

Drame je bila sezidana kot del stare gledališke stavbe ob začetku stalnega poklicnega 

nemškega gledališča v Mariboru leta 1852), izpostavljamo predvsem kot obdobje, v katerem 

se začnejo dogajati tisti družbeni procesi, ki bistveno vplivajo na konstrukcijo moderne 

demokracije, kot jo v vsem njenem blišču in bedi poznamo še danes. V grobem gre seveda za 

čas vzpona meščanstva, formiranja kapitalizma ter seveda predstavniškega parlamentarnega 

2 Andreas Strobl: »Schurken, die man überall trifft, Beobachtungen zu Daumiers Typen«, v Brigitta Heid, Silke Reiter, Andreas Strobl 
(ur.): Monsieur Daumier, Ihre Serie ist reizvoll!, München: Staatliche Graphische Sammlung München, 2012, str. 77.
3 Prav tam, str. 76.
4 Prav tam, str. 76.
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strankarskega sistema. Te znane zgodovinske okoliščine uprizoritev uporabi predvsem  

v njihovi občosti – specifičnost zgodovinskega obdobja, v katerem je deloval Honoré 

Daumier, je posplošena v podobni maniri, kot je sam konstruiral svoje tipe ter jih prignal  

do dejanskih reprezentantov časa, miljeja in najizrazitejših potez meščanskega fetišizma,  

ki je, mimogrede, ostal presenetljivo nespremenjen vse do današnjih dni. Gre torej predvsem 

za odmik od dobesednega gledališkega potvarjanja bistvenih zgodovinskih dogodkov  

in akterjev, če bolje premislimo, gre za odmik od vsakršne dobesednosti. #Vsaka različnost  

z resničnimi dogodki še zdaleč ni naključna.#

Celokupen napor avtorske ekipe je dejansko odziv na svet, v katerem živimo zdaj. Da ob množici 

problemov današnjosti opredelimo vsaj zasilno gledišče, lahko povemo, da gre predvsem 

za premico razvoja pojma demokracije, kot ga z meščansko revolucijo vzpostavi moderna 

meščanska družba, ki ima na drugi strani neposredno povezavo s pojmom sodobne demokracije 

v Evropi. V uprizoritvi se že izhodiščno izpostavi negotova skupnost s sicer novimi, vendar 

nestabilnimi ideali, ki temeljijo na novem razumevanju sveta in pridobljenih pravicah. Njim 

nasproti pa se vzpostavlja simbolna etična instanca, ki jo lahko dojemamo kot personifikacijo 

pravičnosti (La Justice) oziroma Marianne (iz francoske revolucije 1789), razbira se lahko tudi 

kot Delacroixova Liberté guidant le peuple (iz julijske revolucije 1830) ali kot večna, ciklično 

ponavljajoča se ideja emancipacije, osvobajanja ljudstva, ki ji vedno znova spodleti.  

Z izumljanjem in nato izvrševanjem družbenih ritualov konstituiranja novega sistema neke 

države5 se obenem s postopno, a vztrajno subverzivno gesto razvija dvom v pridobljene 

pravice, v ideje nove družbe, ki seveda ni le družba Daumiejevega časa, temveč predvsem 

družbenopolitična situacija, v kateri smo se znašli danes in ki jo točno definira prav utrujajoče 

ravnovesje. Nastopi družbena kriza, ki rezultira v krizi individuuma, se pravi prav tistega 

individuuma, ki je še nedavno verjel v ideale neke skupnosti. Izpostavi se potreba po vzpostavitvi 

odnosa do zdaj že evidentno izčrpanega političnega sistema, ki ne služi ljudem, temveč le 

samemu sebi. Zveni znano? #Vsaka različnost z resničnimi dogodki je žal zgolj iluzija.#

5 V uprizoritvi gre dejansko za eksperiment vzpostavitve neke abstraktne, torej zgodovinsko neobstoječe države, o čemer govorijo tako 
abstrahirani simboli kot idiosinkratični rituali skupnosti, ki jo reprezentira igralska ekipa.
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Produkcija VIII. semestra GLR, DI in DSU  
Avtorski projekt: Tik pred revolucijo: Kako sem postal 
terorist
Španski borci
Premiera: 6. september 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 7. september 2015 ob 20.00

Režija
Žiga Divjak

Dramaturgija
Katarina Morano

Scenografija
Tina Mohorović

Kostumografija
Tina Pavlović

Oblikovanje zvoka
Beno Gec

Igrajo
Iztok Drabik Jug
Tines Špik
Gregor Prah
Miranda Trnjanin 
Sara Gorše

Mentorji
Dramska igra in gledališka režija
red. prof. Kristijan Muck
izr. prof. mag. Sebastijan Horvat
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl
Kostumografija
red. prof. Janja Korun
asist. mag. Tina Kolenik
Jezik in govor
doc. dr. Katarina Podbevšek
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Anthony Gormley: Speči človek, 1985
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Vesna čokolino meša z vodo, ker nimajo za mleko. Mojca skuha ob 16-ih kosilo in večerjo 

hkrati, pa še to makarone z drobtinami ali pa riž, dušen na vodi, včasih mleku. Gradbeni 

delavec se boji poklicati domov in povedati, da je šla firma v stečaj in da za svoje delo 

verjetno ne bo nikoli plačan. Jure ne more več trenirati nogometa, ker njegov oče nima niti 

za bencin, da bi ga vozil na treninge. Ahmedova brata sta utonila v Sredozemskem morju,  

on že leta zbira denar, da bi poskusil še sam. Pravi, da tako ali tako nima ničesar izgubiti. 

Mi pa delamo novo predstavo.



30

Produkcija VIII. semestra GLR, DI in DSU
Wolfram Lotz: Norčevanje teme
Prevod: Urška Brodar

Slovensko mladinsko gledališče, Spodnja dvorana 
Premiera: 17. september 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 18. september 2015 ob 20.00,  
druga ponovitev: 20. september 2015 ob 20.00

Režija
Tin Grabnar

Dramaturgija
Nina Šorak

Asistent režije
Marko Mlačnik

Scenografija
Adriana Furlan

Kostumografija
Sara Smrajc Žnidarčič

Oblikovanje zvoka
Tomaž Grom

Sodelavka za glas
Irena Tomažin

Igrajo 
Daša Dobršek
Željko Hrs 
Klara Kastelec
Ivan Peternelj
Robert Prebil 
Nika Rozman 
Stane Tomazin

Mentorji
Dramska igra in gledališka režija
red. prof. Kristijan Muck, izr. prof. mag. Sebastijan Horvat
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl
Kostumografija
red. prof. Janja Korun, asist. mag. Tina Kolenik
Jezik in govor
doc. dr. Katarina Podbevšek

Izvršni producent: Slovensko mladinsko gledališče
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Wolfram Lotz
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Wolfram Lotz

Sanjal sem, da se s čolnom peljem po reki navzgor. Takrat se je nad reko razprla velika 

odprtina, podobna jami. Za trenutek sem se prestrašil, ampak ker je tako zahtevalo moje 

naročilo, sem se odpeljal dalje. Ko sem se zapeljal notri, sem dojel, da ta odprtina ni bila 

nič drugega kot moj lastni anus. In tudi, če to zveni čudno: meni se to ni zdelo nič kaj 

nenavadnega (ker v sanjah vladajo drugačne zakonitosti kot v resničnosti). Torej sem se 

peljal dalje, okrog mene ta razraščajoča se divjina, zmeraj dalje, po reki navzgor, vedno 

globlje v svoje drobovje, v svoje telo, v to čudno naravo. Peljal sem se dalje, vse do prsne 

votline. Tam nekje se je kar naenkrat vse okrog mene napolnilo z zvokom. Najprej nisem 

vedel, od kod prihaja – potem pa sem dojel, da je zvonil mobilni telefon. Preplavilo me je 

takšno hrepenenje, da bi se oglasil, slišal nek drug glas, nekoga drugega! Ampak to ni bilo 

mogoče, bil je tako daleč stran, zunaj v mojem hlačnem žepu ali na nočni omarici, in jaz  

sem bil zaprt tukaj, v tej divjini.
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Produkcija magistrskega programa Dramska igra,  
smer Gledališko petje
Moj devetsto (Avtorski projekt po predlogi Devetsto, 
monolog avtorja Alessandra Baricca v prevodu  
Maje Novak)
AGRFT, Baletna dvorana, Nazorjeva 3
Premiera: 6. junij 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 7. junij 2015 ob 20.00,  
druga ponovitev: 8. junij 2015 ob 20.00, tretja ponovitev: 9. junij 2015 ob 20.00,  
četrta ponovitev: 10. junij ob 20.00

Avtorica priredbe, koncept, igra
Patrizia Jurinčič

Zahvale: Igorju Pisonu za coaching, Anji Krušnik Cirnski za svetovanje pri dramaturgiji in režiji  
predstave, Mirandi Trnjanin za pomoč pri izbiri kostuma, Jasmini Grudnik in Davidu Orešiču za  
svetovanje in pomoč pri scenskih in lučnih elementih predstave.

Mentorji
Gledališko petje
red. prof. Žarko Prinčič
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan 
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl 
Jezik in govor
doc. dr. Katarina Podbevšek
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Patrizia Jurinčič: Brez naslova, 2015
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“Vse tisto mesto ... ni mu bilo videt konca ... Mar vas ni nikoli strah, vas tam spodaj?  

Ves ta svet na tvoji grbi, pa še tega ne veš, kje se konča.”
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Produkcija magistrskega programa Dramska igra,  
smer Igra z lutko
Avtorski projekt: E. T. I. D. A.
Lutkovno gledališče Ljubljana, Kulturnica, Židovska steza 1 
Premiera: 13. junij 2015 ob 18.00, prva ponovitev: 14. junij 2015 ob 18.00

Igra/animira 
Lovro Finžgar

Pomoč pri režiji, razvijanju koncepta,  
animaciji, kostumografiji, scenografiji,  
izdelavi lutk
Martina Mavrič Lazar
Brane Vižintin
Mitja Ritmanič
Patrizia Jurinčič

Oblikovanje luči
David Orešič

Mentorji
Igra z lutko
Martina Mavrič Lazar
Brane Vižintin

Posebne zahvale: Lutkovno gledališče Ljubljana,  
delavnica LGL, Iva Mavrič Lazar, kuhinja na Povšetovi
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Lovro Finžgar: Brez naslova, 2015
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E. T. I. D. A. ni predstava. Je etida. Kratka. Zgodba je preprosta. Nihče ne ve, kaj se 

počne, če za magistrski študij vzameš lutke. Ta etida ima odgovor. Odgovor je: To. Cilj 

magistrskega študija je bil spoznati čim več lutkovnih tehnik. In to je namen te predstavitve. 

Animirati mimično, namizno lutko. Oživljati predmete, marionete, otroške igrače. Predvsem 

pa pustiti temačne teme, ki težijo sodobnega človeka, v sebi, a dovoliti, da jih vsaj za 

trenutek premagajo pravljice in otroška radost. 

Priti do otročje lahkih stvari se zdi otročje lahko. Pa ni. Izkazalo se je, da je naloga težja, kot 

se zdi. To je eden izmed razlogov, da se pri tej kratki pravljici umorom in telesnim izločkom 

ni bilo mogoče odpovedati.
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Produkcija magistrskega programa Umetnost giba
Igor Sviderski, Neven Korda: Nahtingal včeraj zdaj
AGRFT, Velika gledališka predavalnica, Nazorjeva 3
Premiera: 15. julij 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 17. julij 2015 ob 20.00

Dramaturgija 
Andreja Kopač

Scenografija
Neven Korda

Kostumografija
Iris Kovačič 

Oblikovanje zvoka
Luka Prinčič

Oblikovanje svetlobe
Saša Rakef

Koreografija in izvedba
Igor Sviderski

Gibalno in umetniško svetovanje
Jana Menger

Mentorji
Gib v prostoru − razgibani prostor
doc. mag. Uršula Teržan
Jezik in govor
red. prof. Tomaž Gubenšek
Kostumografija
red. prof. Janja Korun
asist. mag. Tina Kolenik
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Davide Grassi: Nahtingal včeraj zdaj, 2010
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Lecture performans, z gibom in besedo, o nastanku in uprizoritvah performansa 

Nahtingal včeraj zdaj.  Nahtingal kot projekt mojega včerajšnjega trenutka.  Nahtingal, 

kot ga vidim danes. 

Nahtingal včeraj zdaj je nastal leta 2009 kot performanska uprizoritev pogoste literarne 

predloge na temo realne žrtve v zgrešenem svetu ali pač zgrešene žrtve v realnem svetu.  

Niz vsakodnevnih plesalskih/performerskih opravil. Niz, ki pripelje v rutino. Rutina  

vodi v preciznost, ta pa s časom podira norme in ustvarja nove oblike. Konstrukcija  

normalnosti – dekonstrukcija drugačnosti – dekonstrukcija normalnosti in  

konstrukcija drugačnosti.
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Produkcija magistrskega programa  
Gledališka in radijska režija
Avtorski projekt: Medeja, Medeja, Medeja  
(Po motivih Medeje Seneke in Evripida)
MGL, Studio
Premiera: 10. september 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 11. september 2015 ob 20.00 

Režija
Mateja Kokol

Dramaturgija
Marina Radić 

Scenografija
Karin Rožman

Kostumografija
Iris Kovačič 

Oblikovanje zvoka in gib
SZ3

Igra
Jožica Avbelj

Mentorji 
Dramska igra in gledališka režija
izr. prof. mag. Tomislav Janežič 

Koprodukcija: Mestno gledališče ljubljansko
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Eugene Delacroix: Medeja ubije svoje otroke, 1938
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Vrednote : materializem

»Cuando te hablen de amor y de ilusiones 

y te ofrezcan sol y cielo entero 

si te acuerdas de mi no me menciones 

por que vas a sentir amor del bueno 

Y si quieren saber de tu pasado 

es preciso decir una mentira 

di que bienes de allá de un mundo raro 

que no sabes llorar que no entiendes de amor 

y que nunca has amado ... » J. J. A.

Medeja, Medeja, Medeja je avtorski projekt in zaključna predstava drugostopenjskega 

(magistrskega) študija gledaliske režije na AGRFT, ki odpira globlji vpogled v 

ekstrovertirano, mnogim nerazumljivo osebnost − Medejo, ki je intimno vpeta v makrosvet 

družbe, ki hrepeni po materialnih dobrinah, moči in položaju.  Svetu, ki se vzgleduje po 

etično spornih hrepenenjih.

Projekt s pomočjo dramskih besedil Seneke in  Evripida ter avtorskega vložka odpira temo   

v obliki raziskave etičnih vrednot (ljubezen, zvestoba, družina in predanost), ki izgubljajo 

boj na tujih-domačih tleh, ki so prepojena s krvjo materializma. Odpira vprašanja tujstva, 

tujca, tujine in posameznika v družbi − Medeje skozi perspektivo osebnosti mita, družbe, 

države, intime in umetnosti. 

Preizprašuje podobo posameznika skozi oči družbe in skozi oči lastnega jaza. 

Kocept predstave Medejo postavi v situacijo borbe stereotipnih družbenih sodb, ki temeljijo 

na virtualnih, direktno nepreverjenih lastnostih posameznika, ki so pogosto osnovane na 

zavisti in govoricah, slišanih s strani tuje osebe. Osebe, ki pozablja, da je s svetom potrebno 

ravnati tako, kot sami zahtevamo, da svet ravna z nami.
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Medeja − mati − ženska − tujka. Brezobzirna, hladnokrvna, maščevalna morilka ali zgolj 

ženska, ki je sposobna prevzeti odgovornost za lastna dejanja, zagrešena iz predanosti  

in ljubezni?
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Produkcija magistrskega programa Oblike govora
Avtorski projekt: O ...
AGRFT, Velika gledališka predavalnica, Nazorjeva 3 
Premiera: 19. september 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 20. september 2015 ob 20.00, 
druga ponovitev: 21. september 2015 ob 20.00 

Režija
Marko Plantan
Marko Ujc

Dramaturgija
Maša Pelko

Scenografija
Marko Ujc

Kostumografija
Rosana Knavs

Igra
Marko Ujc

Svetovalka za igro
Mia Zara 

Mentorji
Jezik in govor
red. prof. Tomaž Gubenšek 
doc. mag. Alida Bevk
Kostumografija
red. prof. Janja Korun
asist. mag. Tina Kolenik

Koprodukcija: Društvo GUD SOS
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Marko Ujc: O..., 2015
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O …

Meni. Tebi. Naju. Nas. Predstava o odnosih. Skozi čas in prostor, s samim seboj. V življenju 

iskati trenutke, občutja, minljivost, večnost z drugimi. Človek? Človek. Bitje, ki želi ljubiti 

in želi biti ljubljeno. Postavljanje meja. Večen boj med sabo in drugim, med tem, kar 

razumemo, in tem, kar čutimo. Kdo sem jaz? Kdo ti? Kje je meja? Kje se izgubi človek, ko 

ljubi? Kako se ustvari, ko ljubi? Kdaj je ljubezen Ljubezen, kdaj je resnica in kdaj postane 

Ljubezen privid? Kako ostati Jaz in hkrati dati Nama vse, kar Midva zahtevava? Ti si jaz 

in jaz sem ti. Iščem ... Iščeš ... Vsi iščemo ...  Ljubim se. Ljubiš se. Ljubiva se. Trenutek. 

Je to vse? Kdaj nekdo postane neznanec in kdo zapolni praznino? Kam gre ljubezen, ko ni 

več ljubega? Če se resnično ljubiš, se nikoli ne boš prizadel. Če se resnično ljubiš, nikoli 

ne boš mogel prizadeti drugega. Ali pač? Če resnično ljubiš drugega, kaj se zgodi s teboj? 

Odgovorov v O ... ne boste našli ... Morda boste našli le trenutek. Občutje. Izkušnjo. Sanje. 

O ...
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Produkcija magistrskega programa  
Gledališka in radijska režija
A. P. Čehov: Tri sestre  
Prevod in adaptacija: Maruša Kink, Nika Leskovšek in ekipa

Kraj: Cona 3
Zbirno mesto: Parmova 35, Ljubljana – pred zapornico (v bližini stolpnice Dela, Biljardne hiše Ljubljana 
in Zavoda za zaposlovanje RS). Od tam naprej bo vstop v Cono mogoč z vodičem.
Premiera: 30. september 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 1. oktober 2015 ob 20.00

Režija
Maruša Kink

Dramaturgija
Nika Leskovšek

Scenografija
Tina Bonča

Kostumografija
Tina Bonča

Oblikovanje svetlobe
Tina Bonča 

Igrajo
Matija Vastl
Daša Doberšek
Lucija Tratnik
Danijel Bogataj
Aja Kobe
Jure Kopušar

Mentorji
Gledališka režija
izr. prof. mag. Tomislav Janežič
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl 
Kostumografija
red. prof. Janja Korun
asist. mag. Tina Kolenik

Za sodelovanje se zahvaljujemo Emi Kugler in  Slovenskemu gledališkemu inštitutu.

Koproducent: Zavod Margareta Schwarzwald
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Tina Bonča: Tri sestre, 2015
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3. tekst:

Orožje.

 

Voda.

 

Komarji.

 

 

 

Cona 3 − varovano območje.

 

 

 

Ko ni pravega življenja, človek živi od fatamorgane.*

 

 

 

* A. P. Čehov, citat
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ŽE  
UPRIZORJENO 

Študijsko leto 2014/15
zimski semester
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Produkcija magistrskega programa  
Dramska igra, smer Umetniška beseda 
Anja Novak: Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev
Slovensko mladinsko gledališče, Dvorana Stara pošta
Premiera: 13. marec 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 14. marec ob 20.00,  
druga ponovitev: 16. marec ob 20.00

Režija
Nina Šorak

Dramaturgija
Nina Šorak

Scenografija
Tina Mohorovič

Kostumografija
Andrej Vrhovnik

Glasba
Laren Polič Zadravič

Igrata
Anja Novak
Laren Polič Zdravič

Mentorji
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan
Umetniška beseda
red. prof. Aleš Valič
Jezik in govor
doc. dr. Katarina Podbevšek 

Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče
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Družinski arhiv Novakovih: Iz malega zraste veliko, 1998
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Družina Novak živi v veliki družinski hiši v ljubki vasici nekje v središču majhne,  

a prekrasne dežele Slovenije. Mama, ata, tamala in njen brat. Seveda ne smemo pozabiti  

na Novakove zajce, ki jih gojijo, odkar se je rodila tamala. To so najsrečnejši zajci na svetu.  

V družini Novak so vsi lepo vzgojeni. Ne preklinjajo in na cesti vedno pozdravijo.  

Vzgojeni so tako, da vedno pojejo vse, kar dobijo na krožnik. Da vedno vse požrejo.  

Da vse to prebavijo, in če se jim zatakne, poplaknejo z ogromno količino tekočine.  

Mama vedno govori, da je vse to prvo pravilo olike: da vse poješ. O Vrba! 



57

Produkcija magistrskega programa  
Dramska igra, smer Dramska igra 
Jean Genet: Služkinji
Prevod: Radojka Vrančič

AGRFT, Velika gledališka predavalnica, Nazorjeva 3 
Premiera: 24. april 2015 ob 20.00

Scenografija
Adriana Furlan
Tina Mohorović

Kostumografija
Iris Kovačič

Oblikovanje svetlobe
David Orešič

Igrajo
Solange: Lena Hribar
Gospa: Anja Novak
Claire: Urška Taufer

Mentorji
Dramska igra 
izr. prof. Branko Šturbej
Dramaturgija
doc. dr. Blaž Lukan 
Scenografija
doc. mag. Jasna Vastl
Kostumografija
red. prof. Janja Korun  
asist. mag. Tina Kolenik 
Jezik in govor
doc. dr. Katarina Podbevšek 
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Nina Rajić Kranjac: Služkinji, 2014
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Z lepoto svojega hudodelstva, bi se odkupila za revnost svoje bridkosti.  

In potem bi podtaknila ogenj.

(Solange)

Solange: Ona je! Vrnila se je! Claire, si prepričana, da bos zdržala?

Claire: Koliko jih je treba?

Solange: Deset. Vrzi jih v lipov čaj. Deset tablet gardenala. Ampak saj si ne boš upala.

Claire: Stekleničko imam v žepu. Deset.

Solange: Deset. Devet jih ne bi bilo dovolj. Če jih daš več, bo bruhala.  

Glej, da bo lipov čaj močan. Si razumela?

Claire: Sem.

Solange /ko že odhaja, se še enkrat ozre in reče s pridušenim glasom/: In zelo sladak!
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Akademijski studio
Avtorski projekt: Marat: Po
MGL, Studio
Premiera: 25. maj 2015 ob 20.00, prva ponovitev: 26. maj ob 20.00, 
druga ponovitev: 27. maj 2015 ob 20.00

Režija
Jan Krmelj

Dramaturgija
Katja Markič

Kostumografija
Andrej Vrhovnik

Scenografija, oblikovanje zvoka in svetlobe
Jan Krmelj

Igrajo
Jean-Paul Marat: Gregor Prah
Simonne Evrard: Mia Skrbinac
Charlotte Corday: Eva Stražar
Charles Jean Barbaroux: Blaž Dolenc
Pripovedovalec: Urban Kuntarič

Mentorji
Dramska igra
izr. prof. Boris Ostan

Koprodukcija: Mestno gledališče ljubljansko



61

Klavdij Sluban: Shanghai, 2008
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 »Intimnost bojev ni v nobenem  

 nasprotju z njihovo javnostjo in objektivno

 informacijsko vrednostjo.«

Jure Detela

Zgodba o življenju in smrti govornika francoske revolucije Jeana-Paula Marata (1743−1793) 

je že potekla. Liki so uničeni od dogajanja, ki je bilo pred prihodom občinstva – izmučeni 

od vsega, kar se je že zgodilo. Njihovi odnosi se gradijo skozi razčiščevanja intimnih stanj.  

Ker jih je napor tega, kar so že doživeli, tako izmučil, potrebujejo intimo, najskrajnejšo 

samoto. Čist, neposreden pogovor ni več mogoč, nikamor več ne pripelje. Drug skozi 

drugega razčiščujejo svoje intimne konflikte, zato so njihova dejanja lahko le skrajna  

in dokončna.

Stanje po revoluciji je stanje po predstavi. Po rojstvu, po smrti; po prepiru, po ljubljenju. 

Predstava se je že zgodila.  

To je že nostalgija po predstavi! Nostalgija po nekem velikem, intenzivnem, usodnem in 

določljivem času in – nostalgija po nekem življenju!

Kako se na vdor v intimo odzovemo takrat, ko ne zmoremo govoriti? Do kakšne iskrenosti 

lahko pride v teh stanjih skrajne izčrpanosti? Kako na igralca deluje predstava, ki jo mora 

zaigrati po predstavi? Ko je že povedal zgodbo in jo mora znova oživiti. Kako nanj učinkuje 

trenutek, ko je iz varnosti postelje vržen na oder, pred ljudi, kjer mora imeti stališče, kjer 

mora biti odgovoren, do sebe, do drugih, do sveta?

Marat danes, ko velja, da spremembe niso več mogoče, da je bilo v politiki in umetnosti že 

vse videno, ni nekdo, ki bi z vizijo kljuboval svoji telesni nemoči: je nekdo, ki ga občutek 

odgovornosti in krivde do sveta paralizira; edino, ki še lahko živi revolucionarna vrenja,  

je njegovo telo – revolucija je možna le še kot intimni boj.

Soočeni smo z dvema paroma, katerih intimen odnos onemogoča revolucija. Maratov  

odnos s Simonne Evrard otežujejo želje ljudi, ki Marata zahtevajo na govorniškem odru,  

na poziciji voditelja, ki prevzema odgovornost za njihova dejanja. Hkrati pa obstaja šum tudi 
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v odnosu med njima: njuno skrajno telesno stanje – njena nemost in njegova kožna bolezen – 

onemogoča najpreprostejšo komunikacijo.

Charlotte Corday in Jean Barbaroux – njun odnos je onemogočen zavoljo Barbarouxovega 

šibkega in Charlottinega odločnega značaja. Charlotte, Maratova morilka, potomka 

»vélikega« Corneilla, je – tako kot junakinje Corneillevih tragedij – napredna, osupljiva,  

ve, kaj hoče; navkljub strašnim političnim okoliščinam poseduje naravnost veličastno moč in 

upornost; ljubezensko razmerje z Barbarouxom zanika oziroma se z njim – ter hkrati s sabo 

–  ne želi soočiti. Ostaja dominantna zaradi jasne vizije umora Marata, ki ga čuti kot nujnost 

in odgovornost, s katero lahko odreši ljudi – in sebe – stanja terorja. Barbaroux, otrok 

aristokratov, se čuti neizpolnjenega – v revoluciji vidi možnost za preseg svojega porekla; 

vendar ni dovolj močen in odločen, da bi prenesel težo dejanj, ki jih revolucija zahteva. 

Liki se opredeljujejo v odnosu do distanciranega Pripovedovalca, berača, ki vstopa kot 

motnja in obvladuje zgodbo.  

Kako lahko lik upraviči svoj obstoj znotraj zgodbe in se umakne refleksiji? Kdaj je čas za 

smrt pripovedovalca?

Marat je nekakšen emblem za paradoksalno pozicijo javnega delovanja (vzorec, ki ga 

po njem ponavlja vrsta bolj ali manj brutalnih političnih figur) – kako določiti mejo med 

osebnim interesom posameznika, ki ga generira intimna frustracija, in željo po dejanskem 

skupnem dobrem? In: kdaj lahko intimna frustracija posameznika doprinese k skupnemu 

dobremu?

Danes, ko revolucija kot vsaka alternativna gesta postaja fetiš konvencije, ko je fetiš tudi 

upor – kako še čutiti iskren dialog, kje iskati iskreno stališče, ki ne bo le ponovitev − kje 

iskati preboj iz sedanjosti?

Prav takrat, ko se zdi, da sprememba ni mogoča, se lahko sploh zgodi. Revolucija se lahko 

zgodi šele takrat, ko ni mogoča. Predstava lahko naredi preboj šele takrat in tam, kjer se zdi, 

da preboj ni mogoč. Tudi ponovitev predstave ni samo ponovitev predstave.

Nič se še ni zgodilo.
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Odkrivanje zvoka
Produkciji Radijske igre in režije ob rob

Radijska igra in režija je mejno polje uprizoritvene umetnosti. Zagotovo pa, gledano tudi 

zgodovinsko, njen neločljivi del. Je pa res, da je v času izrazito razgibane medijske krajine,  

v kateri je radio zgolj eden od medijev, nekoliko potisnjena z miselnega horizonta. 

Zato moramo na radijsko igro in režijo, še posebej v kontekstu študija in pedagoškega 

procesa, gledati s širšega zornega kota. V tem pogledu namreč radio presega še enega  

od medijev ali možnih »delovišč« bodočega ustvarjalca, s tem pa postane predvsem izvrstno 

didaktično sredstvo in pedagoška investicija. 

Radio je namreč tudi svojevrstna disciplina. Študentu igre ponuja prečiščen odnos do kulture 

govora, interpretacije in dikcije ter poslušanje samega sebe; študentu režije pa premišljeno 

režijsko predpripravo koncepta, urjenje v preciznih in jedrnatih napotkih, racionalno  

uporabo delovnega časa v studiu ter predvsem prestop iz vizualnega dojemanja v zvočno, 

torej asociativno. Gre za teoretično, zgodovinsko, estetsko poznavanje medija, pa tudi  

za umetniške pristope in obrtna znanja, ki se jih da in se jih je tekom študijskega procesa tudi 

treba naučiti. Mikrofon kot osrednji partner in vzvod je tu neizprosen in razgali tudi vse tisto, 

kar se morda v gledališču izmuzne ali skrije. 

Z radijsko igro in režijo se študenti v študijskem procesu sicer srečajo precej pozno,  

a vsekakor ne prepozno. Ob tem velja razmislek, da bi radijska igra in režija lahko ustvarila 

dobro sinergijo tudi z nekaj preostalimi predmeti in to že v zgodnejših fazah študija.  

VII. in VIII. semester študijskega leta 2014/2015 sta pri radijski igri in režiji prinesla 

razgiban progam, ki ga prvič podrobno predstavljamo v tej številki Gledališkega lista 

AGRFT in ga enakovredno postavljamo ob bok gledališki produkciji Akademije. Radijski 

študijski program in produkcija sicer nastajata dislocirano, v studiih Radia Slovenija,  

a zavzeto in, kot je pokazalo tudi letošnje študijsko leto, nadvse prodorno in smelo.  

Do sredine maja so nastale etuda, štiri radijske igre dodiplomskih študentov in ena študentke 

magistrskega študija. Zasnovali smo cikel štirih radijskih oddaj Literarni nokturno, 
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v katerem so študenti igre spoznavali kulturo govora pred mikrofonom, študenti režije 

pa specifični radijski format literarne oddaje in umetniške besede. S snemanjem radijske 

oddaje Literarni večer mlade umetniške besede v klubskem prostoru Akademije smo za zdaj 

še eksperimentalno iskali nova izrazna polja umetniške radiofonije izven radijskega etra. 

Izjemno pa me veseli, da smo v dogovoru z Akademijo, kot kaže celo precedenčno, študentu 

režije omogočili udeležbo na mednarodnem radijskem festivalu, kjer smo bili uspešni  

s kandidaturo in prebojem ene od iger v tekmovalni program. In nenazadnje. V sodelovanju  

z uredništvom Igranega programa Radia Slovenija je, predvidoma od oktobra pa vse 

do konca leta, v pripravi pregledni cikel radijskih iger letošnje in pretekle produkcije 

UL AGRFT, ki bo prvič zaokroženo, na enem mestu in programsko smiselno, širšemu 

poslušalstvu ponudil v posluh mlado umetniško radiofonijo pri nas.

Skratka. Kaže, da se nam ni treba bati za prihodnost radia, še manj pa njegove umetniške 

radiofonije.

asist. Klemen Markovčič
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Produkcija VII. in VIII. semestra GLR in DI
Vitomil Zupan: Tretji zaplodek1 
Radio Slovenija in UL AGRFT
Snemanje: 22. oktober 2014 pri predmetu Radijska igra in režija UL AGRFT Premiera: 22. februar 2015 ob 
19.00 na 3. programu Radia Slovenija – programu Ars v terminu oddaje Literarni nokturno 

Tretji zaplodek je pravzaprav biografsko, avtorefleksivno dramsko besedilo. Osrednji protagonist igre, 
razcepljen na dvoje, na vlogi Jakoba in število Osem, z vsemi v besedilu danimi biografskimi podatki 
korespondira z Zupanovo življenjsko zgodbo, v mnogih točkah pa tudi konkretno črpa iz njegovega življenja. 
Tudi v osrednjem prizoru drame – smrt protagonistovega dekleta – neposredno vzpostavlja paralelo s stvarnim 
življenjskim izkustvom avtorja. Tretji zaplodek je Zupanovo nedavno odkrito besedilo iz njegove zapuščine, 
svojo prvo, sicer bralno izvedbo, pa je dočakalo šele leta 2014 na Festivalu Borštnikovo srečanje v izvedbi 
študentov UL AGRFT. Ista ekipa je pripravila tudi radijsko različico.

Priredba in režija
Juš A. Zidar

Ton in montaža
Nejc Zupančič

Igrajo
Osem: Blaž Dolenc
Jakob: Matic Lukšič
Ogana in Tožilec: Sara Gorše
Pogled in Sodnik: Gregor Prah
Posmehljivec: Voranc Boh
Zapisnikar: Žan Koprivnik

Mentorja
red. prof. Aleš Jan
asist. Klemen Markovčič

Traja
16'28''

Posneto v studiih Radia Slovenija

 

1 Igra je bila uvrščena v tekmovalni program mednarodnega radijskega festivala The Winter’s Tales (The 2015 UK International Radio 
Drama Festival). Festivala se je kot delegat UL AGRFT udeležil študent GLR Juš A. Zidar, ki je bil naknadno s strani festivala potrjen tudi 
za enega od članov festivalske žirije.
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Produkcija VII. in VIII. semestra GLR in DI
Več avtorjev: Pogovor z uspešneži
Radio Slovenija in UL AGRFT
Snemanje: 10. december 2014 pri predmetu Radijska igra in režija UL AGRFT

Pogovor z uspešneži preizprašuje metode gledališke uprizoritve Uspeh v radijskem okolju – kako deluje 
prenos besedila uprizoritve iz gledališča v radijski medij – skozi kontekst določenih zvočnih podlag. Raziskuje 
razmerja med zvočno podlago in vsebino besedila v različnih akustikah oziroma zvočnih prostorih. V ospredje 
raziskave postavlja pomenske spremembe besedila; kaj se zgodi, če pogovor o uspehu poslušamo v zvočni 
kulisi casinoja, tovarne ali pisarne. Izjave bogataša ali reveža dobijo vedno nov pomen. Vsak govor je ločeno 
izdelana in zaključena enota, ki s preostalimi izjavami tvori zaokrožen in celovit omnibus štirih zgodb.

Ideja, besedilo, režija in izbor glasbe2 
Tin Grabnar

Ton in montaža
Nejc Zupančič

Igrajo
Bogataš z lestvice »100 najbogatejših«: Iztok Drabik Jug
Premožna fotografinja: Klara Kastelec
Starejša gospa, ki je zadela na loteriji: Eva Jesenovec
Bogataš, ki se ukvarja s sivo ekonomijo: Tines Špik

Mentorja
red. prof. Aleš Jan
asist. Klemen Markovčič

Traja
Igra je še v postprodukciji

Posneto v studiih Radia Slovenija
 

2 Erik Satie: Gymnopédie No. 1.
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Produkcija VII. in VIII. semestra GLR in DI
Jean Paul Sartre: Herostrat3 
Radio Slovenija in UL AGRFT
Snemanje: 17. december 2014 pri predmetu Radijska igra in režija UL AGRFT

Ljudi je treba videti od zgoraj. Kdo je Herostrat? Mizantrop ali duša, omejena z umetnimi plotovi? Herostrat 
ubija nedolžne? Morda pa ni nedolžnih, morda so vsi tako ali tako mrtvi. Ljudi je treba videti od zgoraj. 
Človeško ni dobro, hočem zanikati, kar je človeško! Upanje je izvor vseh velikih dejanj in vseh velikih grehov.

Priredba in režija
Žiga Divjak

Ton in montaža
Nejc Zupančič

Igrajo
Herostrat 1: Tines Špik
Herostrat 2: Filip Samobor
Herostrat 3: Žan Perko
Zoran Milivojević: Miranda Trnjanin
Ivan Cankar: Iztok Drabik Jug

Mentorja
red. prof. Aleš Jan
asist. Klemen Markovčič

Traja
12'39''

Posneto v studiih Radia Slovenija
 

3 Dramatizacija istoimenske novele iz knjige: Jean Paul Sartre: Izbrana dela (Herostrat), Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981. Dodana so 
besedila iz knjige: Zoran Milivojević: Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji, Novi Sad: Psihopolis institut, 2008. Dodan je tudi del 
besedila Spomladanska noč iz knjige: Ivan Cankar: Knjiga za lahkomiselne ljudi, Zbrano delo, osma knjiga, Ljubljana: Državna založba 
Slovenije, 1967.
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Produkcija magistrskega programa  
Gledališka in radijska režija, 1. letnik, izbirni predmet
Saška Rakef: Za ščepec premalo soli
Radio Slovenija in UL AGRFT
Snemanje: 4. in 11. marec 2015 pri predmetu Radijska igra in režija UL AGRFT

»Če vam kaj ni všeč, lahko greste. Tisoče je teh, ki bi dali vse, da bi dobili vaše delovno mesto.« Bi pustili, da 
šef vpije na vas, ker ima pač takšen karakter? Bi delali 267 ur na mesec? Iz meseca v mesec, iz leta v leto? Bi 
za delo žrtvovali partnerski odnos? Verjamete, da je vsakdo nadomestljiv? Ivan je vrhunski kuhar. Odgovoren, 
sposoben, kvalificiran delavec. Dela vse več in več. V vse slabših in slabših pogojih. Za vse manj in manj 
pravic. Vse dokler …

Besedilo, režija in izbor glasbe4 
Saška Rakef

Ton in montaža
Nejc Zupančič

Nastopajo
Ivan, kuhar: Filip Samobor 
Nataša, natakarica: Miranda Trnjanin 
Dejan, šef restavracije: Tines Špik 
Ana, Ivanova žena: Sara Gorše 
Gosti v restavraciji: Tines Špik, Eva Jesenovec,  
Žan Perko, Klara Kastelec, Matic Lukšič in Miranda Trnjanin 

Mentorja
red. prof. Aleš Jan
asist. Klemen Markovčič

Traja
Igra je še v postprodukciji

Posneto v studiih Radia Slovenija
 

4 Johann Sebastian Bach: Pachelbelov Kanon v D-duru.
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Produkcija VII. in VIII. semestra GLR in DI
Edvard Kocbek: Mikrofon v zidu
Radio Slovenija in UL AGRFT
Snemanje: 22. april 2015 pri predmetu Radijska igra in režija UL AGRFT

Zvočna etuda po Kocbekovi pesmi. Monodrama z dialogom med protagonistko  
in skritim prisluškovalnim mikrofonom v zidu.

Ton in montaža
Nejc Zupančič

Interpretacija
Anita Gregorec

Mentorja
red. prof. Aleš Jan
asist. Klemen Markovčič

Traja
Igra je še v postprodukciji

Posneto v studiih Radia Slovenija
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Produkcija VII. in VIII. semestra GLR in DI
Po motivih 5. slike igre Kontra demokraciji 
Esteva Solerja: Coitus interruptus
Radio Slovenija in UL AGRFT
Snemanje: 20. maj 2015 pri predmetu Radijska igra in režija UL AGRFT

Oče in mati sredi noči zbudita pravkar polnoletnega sina in mu razložita, da je bilo njegovo rojstvo nezaželeno, 
da je nastal po nesreči. Zbudita ga, da bi se ga znebila, ga ubila, odpustila, razrešila funkcije. Groteskna podoba 
zamenja dikcijo intimne družinske situacije z dikcijo globalnega kapitalizma in sodobnih tržnih zakonitosti. 
Igra temeljne vrednote sodobne meščanske družbe (otroka, družino, ljubezen, intimo) postavlja ob bok njeni 
največji dogmi – dogmi kapitala. Načela so v temelju kontradiktorna in naposled prevlada argument tržnosti. 
Večno nespremenljivi argument, ki trenutno realnost življenja v sodobni kapitalistični demokraciji prav zares 
izmika bistvu.

Priredba in režija
Juš A. Zidar

Ton in montaža
Nejc Zupančič

Nastopajo
Sin: Matic Lukšič
Mati: Vesna Jevnikar
Oče: Vojko Zidar

Mentorja
red. prof. Aleš Jan
asist. Klemen Markovčič

Traja
Igra je še v postprodukciji

Posneto v studiih Radia Slovenija
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Koprodukcija UL AGRFT in Radio Slovenija,  
3. program – program Ars, Uredništvo za kulturo
Več avtorjev: Čas, minevanje5 – Literarni večer mlade 
umetniške besede
Radio Slovenija in UL AGRFT
Snemanje: 6. marec 2015 pri predmetu Radijska igra in režija UL AGRFT

Radijske literarne oddaje so nadvse pomembne za samo kulturo govora in svojevrstno (režijsko) disciplino, ki 
je tako lastna prav radiu. Literarni večer mlade umetniške besede je povezal zvočno realizacijo izbrane poezije 
in njeno interpretacijo v živo v obliki javnega dogodka in pogovora o izbrani literaturi ter študijski izkušnji 
študentov. S tem pa je radio tudi, tokrat poskusno, izstopil iz radijskega etra v druge izvedbene oblike.  

Ideja in zasnova
asist. Klemen Markovčič

Redaktorji oddaj
Staša Grahek, Tesa Drev, Matej Juh, Maja Žel Nolda

Voditeljica
Tadeja Krečič Scholten

Ton in montaža
Nejc Zupančič, Milan Zrimšek

Glasbena oprema
Tina Ogrin

Nastopajo
Iztok Drabik Jug  Philip Larkin: Drevesa; Hans van de Waarsenburg: Odmev;
 Yvan Goll: Ure; Horst Bienek: Naslednji čas; 
Sara Gorše  Seamus Heaney: Božje drevce; Blaž Lukan: Krožeče vračanje 
Matic Lukšič  Percy Bysshe Shelley: Osymandias; Rainer Maria Rilke: Iz
Knjige ur
Filip Samobor  Federico Garcia Lorca: Potem; Jorge Luis Borges: Klepsidra
Miranda Trnjanin  Emily Dickinson: 1084; Lili Novy: Vse teče; Gregor Strniša: Balada o sencah

Mentorji
red. prof. Aleš Jan
izr. prof. Saša Pavček
asist. Klemen Markovčič

Traja
Oddaja je še v postprodukciji

Posneto v klubskem prostoru UL AGRFT v obliki javnega snemanja radijske oddaje Literarni večer mlade 
umetniške besede

5 Štiri radijske oddaje Literarni nokturno – Klepsidra, Knjiga ur, Poezija Orienta in Sled – so bile kot del študijskega procesa 
posnete pri predmetu Radijska igra in režija v študijskem letu 2014/2015. V radijskem etru so bile kot cikel s skupnim naslovom 
Čas, minevanje predvajane štiri zaporedne februarske ponedeljke na programu Ars. Poezijo so interpretirali študenti DI, poleg zgoraj 
navedenih še – Eva Jesenovec, Klara Kastelec, Žan Perko, Gregor Prah in Tines Špik, režijsko pa so jih realizirali študenti  
GLR – Žiga Divjak, Tin Grabnar in Juš A. Zidar. 
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Zadeva: Prošnja − Gledališki list AGRFT 2014/15

Pozdravljeni, 

pojasnjeno mi je bilo, da v semestrskem gledališkem listu AGRFT pri produkcijah  

1. letnikov ni navade poleg osnovnega kolofona navajati še drugih informacij v tekstovni 

oziroma slikovni obliki. Poleg tega so bile produkcije tudi zaprtega tipa, torej namenjene 

zgolj izpitni komisiji. 

Ker smo našo prvo producijo odprli za javnost in ker tak namen ostaja tudi pri produkciji II. 

semestra, prosimo za dodaten material poleg kolofona, ki bo še jasneje predstavil naše delo 

in proces. V ta namen smo, po pogovoru z mentorjem (izr. prof. Boris Ostan), pripravili tekst 

in skupinsko fotografijo.

Hvala vam in lep pozdrav, 

Mario Dragojević





SPOMINI 
Izbrane fotografije gledaliških produkcij

Foto: Željko Stevanić/IFP 

Študijsko leto 2014/15
zimski semester
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Produkcija III. semestra GLR, DI in DSU, Anton Pavlovič Čehov: Striček Vanja
Režija: Mojca Madon
Na fotografiji: Rok Prašnikar, Lev Mastnak Trobentar, Doroteja Nadrah, Timon Šturbej, Tamara Avguštin
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Produkcija III. semestra GLR, DI in DSU, Anton Pavlovič Čehov: Striček Vanja
Režija: Mojca Madon
Na fotografiji: Tamara Avguštin, Timon Šturbej
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Produkcija V. semestra GLR, DI in DSU, William Shakespeare: Kralj Lear 
Režija: Nina Ramšak
Na fotografiji: Petja Labović, Blaž Dolenc, Žan Koprivnik, Voranc Boh, Lara Vouk, Sara Dirnbek, Zala Ana Štiglic
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Produkcija V. semestra GLR, DI in DSU, William Shakespeare: Kralj Lear 
Režija: Nina Ramšak
Na fotografiji: Lara Vouk, Voranc Boh, Sara Dirnbek, Blaž Dolenc, Žan Koprivnik
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Produkcija V. semestra GLR, DI in DSU, Wiliam Shakespeare: Hamlet
Režija: Sara Lucu
Na fotografiji: Žan Koprivnik, Voranc Boh, Blaž Dolenc, Maša Grošelj, Mia Skrbinac, Petja Labović
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Produkcija V. semestra GLR, DI in DSU, Wiliam Shakespeare: Hamlet
Režija: Sara Lucu
Na fotografiji: Blaž Dolenc, Mia Skrbinac
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Produkcija VII. semestra GLR, DI in DSU, Maja Pelević: Jaz ali kdo drug
Režija: Tin Grabnar
Na fotografiji: Jože Drabik, Gregor Prah, Maja Sever, Sara Gorše
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Produkcija VII. semestra GLR, DI in DSU, Maja Pelević: Jaz ali kdo drug
Režija: Tin Grabnar
Na fotografiji: Jože Drabik, Sara Gorše, Gregor Prah, Maja Sever
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Produkcija VII. semestra GLR, DI in DSU, Milena Marković: Gozd se svetlika
Režija: Žiga Divjak
Na fotografiji: Tines Špik, Eva Jesenovec
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Produkcija VII. semestra GLR, DI in DSU, Milena Marković: Gozd se svetlika
Režija: Žiga Divjak
Na fotografiji: Iztok Drabik Jug, Žan Perko, Tines Špik, Eva Jesenovec
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Produkcija VII. semestra GLR, DI in DSU, Milan Markovič: Čiščenje idiota
Režija: Juš A. Zidar
Na fotografiji: Matic Lukšič, Miranda Trnjanin, Klara Kastelec, Vojko Zidar
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Produkcija VII. semestra GLR, DI in DSU, Milan Markovič: Čiščenje idiota
Režija: Juš A. Zidar
Na fotografiji: Matic Lukšič, Filip Samobor
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Produkcija magistrskega programa Oblike govora, Dane Zajc: Gotska okna
Režija: Barbara Pia Jenič
Na fotografiji: Primož Vrhovec, Patrizia Jurinčič
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Produkcija magistrskega programa Oblike govora, Dane Zajc: Gotska okna
Režija: Barbara Pia Jenič
Na fotografiji: Primož Vrhovec, Patrizia Jurinčič
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Produkcija magistrskega programa Umetnost giba 
Rosana Hribar, Gregor Luštek: 16
Na fotografiji: Rosana Hribar, Gregor Luštek
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Produkcija magistrskega programa Umetnost giba
Rosana Hribar, Gregor Luštek: 16
Na fotografiji: Gregor Luštek, Rosana Hribar
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Produkcija magistrskega programa Umetnost giba
Rok Vevar, Jana Menger: Banana Split 
Na fotografiji: Jana Menger, Rok Vevar
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Produkcija magistrskega programa Umetnost giba
Rok Vevar, Jana Menger: Banana Split 
Na fotografiji: Jana Menger
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Produkcija magistrskega programa Umetnost giba
Nataša Berce: Kaj pa bi, če bi
Na fotografiji: Kaja Lorenci, Nik Škrlec
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Produkcija magistrskega programa Umetnost giba 
Nataša Berce: Kaj pa bi, če bi
Na fotografiji: Kaja Lorenci
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Produkcija magistrskega programa Dramska igra, smer Umetniška beseda
Anja Novak: Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev
Na fotografiji: Anja Novak
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Produkcija magistrskega programa Dramska igra, smer Umetniška beseda
Anja Novak: Imela bi otroke, vrt in petnajst zajcev
Na fotografiji: Anja Novak, Zajec
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Produkcija magistrskega programa Dramska Igra, Jean Genet: Služkinji
Na fotografiji: Anja Novak, Urška Taufer, Lena Hribar
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Produkcija magistrskega programa Dramska Igra, Jean Genet: Služkinji
Na fotografiji: Lena Hribar
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Akademijski studio
Jan Krmelj: Avtorski projekt: Marat: Po
Na fotografiji: Gregor Prah, Eva Stražar
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Akademijski studio
Jan Krmelj: Avtorski projekt: Marat: Po
Na fotografiji: Blaž Dolenc, Gregor Prah
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