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Kristina Mihelj: Nove taktike?

Anja Krušnik Cirnski: Dialog, dialog, dialog in še enkrat dialog
Klara Kastelec: Kolaž
Matic Maco Lukšič: Kava z Juretom A. ali driska besed
Matic Maco Lukšič: Ločevanje

DI in GLR II: Skomine

Kristina Mihelj: To ni dobro znamenje
Mateja Kokol: Kruha in iger!
Nika Švab: Življenje Julija Cezarja po njegovi smrti
Karin Rožman: Kako iz enega narediti — več ... 

Rok Andres: Izvlečki iz dramaturške razčlembe, ki je ni bilo
Nina Zupančič: Gospodar lutk

Produkcija II. let. podipl. študija Oblike govora: GRAMOFON
Produkcija II. let. podipl. študija Oblike govora: POROČILO AKADEMIJI

Festival: Prezir dve
Produkcija: Fedrina ljubezen

 

Urednica: Oderuško prodajanje izgovorov
Ana Obreza: Prodaja se: film.
Peter Bizjak: Brez naslova
Maja Pretter: Akcija!
Sara Kern: Sara Kern, kakšne filme bi pa ti snemala?
Lucija Šiftar: Kaj mi je prodal slovenski film? 
Sara Kern: Zelo dolg sarakernski spis 
Iza Strehar: Ali je pop lahko art?
Maja Prelog: Ana, oprosti
Sara Kern: Film je lepa stvar
Lucija Šiftar (zbrala): Megla in Vrata



Vid Hanjšek: Frančišek in Otilija
Peter Hvalica: Kdo in kaj
Domen Martinčič: Božji otroci
Katarina Morano: Benjamin
Sara Kern: Maks
Niko Vodošek: Messi se je poškodoval 
Mina Bergant: Dead father (Kam je odšel naš veliki oče?)

 

Nataša Berce: Grumov dan
Eva Jagodic: Na sledi literarnim prostitutkam
Irina Lešnik: Božja iskra ali dober dialog?
Lena Hribar: Konkurs aktorskiej interpretacji piosenki alias Actors Stage
Song Contest
Urška Sajko: Potohodec: Predstava, ki spolno zlorablja Čehe
Aljaž Koprivnikar: Gledališka predstava Zadrževanje prdca
Nina Zupančič: Znamka/institucija določa umetnost ali prilika o neprimernem 
G-fart na Tednu slovenske drame
Dragan Nikčević: Hlapci, glumci, filozofi in še kdo

Anja Rošker: Krik upa ali brezupa?
Anja Rošker: Ministrstvo se ne strinja s prepovedjo sklepanja avtorskih pogodb 
(intervju z mag. Mojco Jan Zoran)
Anže Virant: Kakšna bo naša bodočnost?
Nina Zupančič: Odsotnost celovitega marketinga v slovenskem gledališču
Anja Rošker: Izvirna reklama in reklama kot izvirnik
Tadeja Ažman, Alenka Mrakovčić, Iza Strehar: Kupci! Za kupce rojeni, za kupce 
vzgojeni (kratka raziskava o oglaševanju gledališča)

Blaž Petrovič: Umetnost, ki se prodaja
Iza Strehar: Poceni spominki s podobami največjih umetnin
Sandi Jesenik: Dogodek: dva plakata
Ana Obreza: Menjava
Anja Novak: Jaz sem prihodnost slovenske kulture
Ana Obreza: Nerazumevanje
Lucija Šiftar: Pesem o Prekmurju
Sara Kern: Tri pesmi za Oderuha
Fotostrip





 

Z                            združevanjem nekaterih ministrstev pod eno skupno, kamor se je stisni-
lo tudi ministrstvo za kulturo, so se zatresla tla. Umetnost, katere glavni 
vir dohodka praviloma ni trg, se je začela spraševati, kaj se bo zgodilo se-

daj. Samo še dva koraka in bomo tam zunaj – na prostem (na trgu?) – tudi mi.
Tako se je začelo šelestenje tudi na Akademijskih hodnikih in po predavalnicah. Kritična 
razmišljanja v povezavi s stanjem umetnosti so se izrazila v aktualnih projektih študentov. 
A ne le na področju financiranja, temveč tudi vsebine. Ko se boste ozirali po produkcijah, bo-
ste naleteli na marsikatero kritično ost, ki želi zarezati v naš tukaj in sedaj. Precej nekonven-
cionalno je  svoje stališče do vsebinske ravni umetnosti najbolje rečeno uprizorila  skupina 
G-FART na Tednu slovenske drame. (Pikantne podrobnosti najdete v nadaljevanju.) Naj-
bolj odmevni pa so bili glasovi Cankarjevih Hlapcev, ki jih je bilo moč slišati pred parlamen-
tom. (Zakaj in kako – v Ogleduhu, ki je, mimogrede, tokrat dobil kar lep kupček razglednic.)

Ta semester je bil torej prežet z vprašanji o umetnosti in trgu. Kako gre to dvoje skupaj? 
Kako se prepleta? Kaj pomeni ena za drugega? Kakšna je promocija umetnosti in kakšna bi 
morala biti? Se bo moralo mar oglaševanje sedaj izpopolniti, bo umetnost iznašla kakšno 
novo taktiko? 

Vsaka sprememba, posebej neljuba, zamaje varno okovje zgrajenega vsakdana. Zbudi nas 
iz medle ustaljenosti. Zbudi nas! In tu se skriva ključ. Vsakič, ko se samoumevnosti postavijo 
pod vprašaje, začnemo opažati nove line v zidu prepričanj in delovanja, skozi katere zaveje 
svež veter. Ta navadno ne prinese le razumevanja ali celo rešitve situacije, ki nas je zamaja-
la, temveč privede do odkritja nečesa, česar v tem trenutku niti najmanj ne pričakujemo ...

Poleg tega pa takšne situacije zahtevajo iznajdljivost in ustvarjalnost. Mar ni prav to dvo-
je tisto, kar podžiga umetnost? 







 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 





 
 

dialóg  -a m 1. pogovor, navadno med dvema osebama, dvogovor 
2. izmenjava mnenj med zastopniki različnih stališč z namenom 
doseči soglasje ali sporazum 
komunikácija  -e ž (á) 1. sredstvo, objekt, po katerem je možno 
premikanje iz enega kraja v drugega 2. s prilastkom sredstvo, ki 
omogoča izmenjavo, posredovanje informacij; komunikacijsko 
sredstvo 3. publ. komuniciranje, sporazumevanje 
pogóvor  -a m 1. izmenjava mnenj, misli 2. nav. mn. uradna 
izmenjava mnenj, stališč  



To, kar dobim med procesom in s čimer me le-ta navdaja, bi lahko 
opisala z eno samo besedo, a to je hitra pot do površnosti, ki vodi 
v splošno – in ta dva semestra poudarjamo prav nasprotno. Ne 
moremo biti splošni, kar se kaže skozi odrsko funkcionalnost pri 
nalogah, ki jih dobivamo. 
Delovanje gledališča bazira na kolektivu, ekipi, timu. Znotraj ko-
lektiva se ustvarja, se mora ustvariti svojevrstna intimna komuni-
kacija, to je dialog, ki prinese iskrenost, zaupanje in moč, pa najsi 
bo to med dramaturgom in režiserjem, med režiserjem in igral-
cem, med dramaturgom in igralcem. Vedno me navdaja z veseljem, 
kadar zmoremo s pogovorom doseči iskrenost, pristnost. Včasih 
te iskrenosti in zaupanja ni bilo mogoče doseči zaradi določenih 
ovir (predvsem apliciram na ontološke ravni). Kaj narediti takrat, 
je vprašanje, na katerega si še vedno ne znam odgovoriti. 

Posebnost vsakodnevne prisotnosti in tudi prednost je uče-
nje gledanja – ne le prizorov, temveč tudi kolegov igralcev. Učim 
se doumeti, kje je tisto »nekaj več« v njihovih likih, tisto, kar sami 
dajo liku. Opažati je potrebno tudi izrazite atribute igralcev, npr. 
izrazen pogled. Vprašanje, ki se mi nenehno zastavlja, je, kakšen 
bo pogled? Kaj bo v pogledu večno last igralca, ki gleda? Atributi, 
ki se pri vsakem posamezniku počasi luščijo iz skupine, so  pečat 
igralca, kakor je stil pečat režiserja. Tudi ti so do neke mere že iz-
oblikovani, v vsaki nalogi se prepozna »tisto nekaj več« od vsake-
ga posebej. 

Ne bi se spuščala v podrobno opisovanje in analizo vsake na-
loge posebej, o vseh skupaj lahko rečem zgolj to, da je pomemben 
način dela, ki ti ustreza, zakaj le tako se lahko počutiš domače in 
tako dobiš prostor ustvarjanja. Kot dramaturginji se mi zdi to iz-
redno pomembno – iznajti svoj način dela, ki bo ustrezal tako tebi 
kot ekipi. Vsekakor pa sem dojela, da je današnje problematizira-
nje vloge dramaturga povsem pretirano za današnji čas, vsaj v mo-
jem letniku, vsaj po mojih izkušnjah (ki jih sicer ni veliko), sploh v 
našem slovenskem prostoru, kjer ima dramaturg že zelo izrazito 
funkcijo, navkljub predsodkom in zahtevam nekaterih režiserjev. 

Seveda si moramo najti prostor v procesu za lastno kreativnost in pomoč. Seveda si »želi-
mo biti slišani in upoštevani«, kot pravita Eva Mahkovic in Petra Pogorevc. A če želimo biti 
slišani in upoštevani, moramo najprej spregovoriti in se rešiti molka, v katerega smo pripa-
dniki te dostikrat konfuzne smeri tako radi zaviti (kar opažam tudi pri sebi, prepogoste so 
tišine). Tukaj se skriva pomanjkanje komunikacije in dialoga. Tako torej tudi ne more priti 
do iskrenosti, pristnosti in zaupanja. Seveda če gledamo z druge strani – idealnega drama-
turga ni, kakor igralec in režiser dasta pečat svojemu delu, tako da tudi vsak dramaturg svo-
jemu delu lasten pečat. Saj nis(m)o brezoblične mase teles, ki ponujajo »zgolj bivanje«. Da-
našnji problem dramaturga se mi zdi predvsem, da bi ga bila trenutna vlada zmožna ukiniti 
(in spet pridemo do pomanjkanja iskrenega, pristnega dialoga).
Zmeraj znova se vračam na dialog. Zaokrožena dramaturgija, linearna kompozicija.  

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042501045
Slovar slovenskega knjižnega jezika
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(Spomladansko jutro nekega torka, Art na Nazorjevi. Na kavi sedita Matic L. in Jure A. Na 
sredi mize diktafon.)

Matic: Ej, Jure. Mene zanima par stvari o tebi.
Jure (se namršči): Ja? Kaj?
Matic: Kje maš ti center v telesu?
Jure: Kaj? Dej upraši kej druzga.
Matic: A si kdaj padu izpit?
Jure: Ne. To se dogaja samo ljudem, ki ne naredijo mature iz matematike v prvem roku.
Matic: A ti veš vse o meni, al kaj?
Jure: Jaz sem ti in ti si jaz.
Matic: Pa si res najpametnejši 19-letnik v Sloveniji.
Jure: To so zgolj domneve.
Matic: Sem mislu, da nisi tok skromen, brez zamere.
Jure: Lahko sem tudi ego. To se ti odločiš.
Matic: Ubistvu. Ej, a si bil kdaj zaljubljen?
Jure: Zakaj?
Matic: Nevem. Men se zdi, da si ti bil enkrat ful tragično zaljubljen.
Jure: Spet se moraš ti odločit. A res misliš, da sem patetičen?
Matic: Nevem. Zato sprašujem tebe. Ti se najbolj poznaš. 
(Nekaj časa vlada neprijetna tišina. Matic jo prekine.)
Matic: Ej, Jure, če bi bil žival, kera žival bi bil? 
Jure: S takšnimi bedarijami se ne mislim ubadat.
Matic: Kaj pa barva?
Jure: A si ti na kakšni drogi?
Matic: Ne, samo igro študiram ...
Jure (posmehljivo): A. To ste vi, ki se igrate kulturo. A ti jo razumeš?
Matic (ignorira Juretove opazke): Ej, Jure, če bi mel monolog ... o čem bi govoru?
Jure: Nevem, to se moraš ti odločit ...
Matic: A bom res js mogu vse nardit, al kaj? Zakaj mi nč ne pomagaš?
Jure: Matic, pogovor s tabo je kot pivo z Evo J. Ful predolg traja.
Matic: Od kje pa Evo J. poznaš? 
Jure (ponosno): Ker sem v tvoji glavi. A ti nič ne razmišljaš?
Matic: Joj Jure, no. Dramsko igro mam čez par ur. Js pa sploh nevem, kaj nej s tabo. Ne-
vem, kakšen si, kako se premikaš, kakšen je tvoj notranji monolog, a maš rajš Beatle od Rol-
ling Stonesov, pa nevem kaj še vse.
Jure: A se ti ne zdi pametneje, če bi se ukvarjal s čim boljšim? Treba bi blo narest preiskavo.
Matic: Jure, no ...
Jure: Kava s tabo je kot fizične akcije 1. letnika dramske igre. Brez smisla, cilja in namena.
Matic: Jure, brez mene bi ti...
Jure (ga prekine): Imel boljši smisel za humor? Definitivno. Humor je zelo relativna 
stvar. Ampak tvoj je pa kr u krizi. Bolj od sveta.
Matic (užaljeno): Adijo, Jure.
Jure (zadovoljno): Kako adijo? Semestra še ni konec. Itak pa sem zdej v tvoji glavi.

Matic se zbudi in ugotovi, da bo zamudil na faks. Na avtobusu ugotovi, da je Jure  v bistvu čisto na-
vaden najstnik, da je bil do njega prestrog in da še vedno nima jebene fizične akcije za dramsko igro.



Ti poslušaš partizanske, rock'n'roll in klasiko. 
Js poslušam skoraj vse ostalo. 
Js mam rad gledališče. 
Ti predavaš o strojih, ki bi avtomatično izdelovali umetnost.
Ti si najpametnejši slovenski najstnik. 
Js sm dvakrat pisal maturo iz matematike.
Ti razmišjaš o svetu. 
Js razmišljam, kaj ti razmišljaš.
Ti si napisal knjigo. 
Js pišem tole.



















 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 





Čas v kleti hitro mine, ia ia o.
Najprej se damo v privatni moment. Super mi je, kako mi je zadnje čase postalo vseeno. De-
lam pač, kar mi paše in se sploh ne oziram na druge. Danes so se mi pele pesmice, ki sem jih 
povlekla iz naftalina svoje duše. Ne vem od kod, ne vem kako.
Zakaj mi je jasno, kaj je to atmosfera in znam poiskati slike in glasbo in predmete in pesmi z 
atmosfero, na odru pa je ne znam narediti – naj gre v rit!
Tutti frutti – moje ogrevanje od relaksacije preko beinga do privatnega momenta.
Moj glas odriva! Moj glas je moja gesta. Z glasom lahko premikam (četudi gore).
Med pavzo delam privatni moment. A je to zdravo?
Rada sem Irina v prvem dejanju.

3. april 2012
Včeraj zvečer, ko sem prišla domov po vaji z živaljo, sem začutila močno željo družiti se s 
svojim zajcem. Želim ga opazovati. Tako zelo je zanimiv, kako zelo specifičen. Ni mi dolgčas 
v njegovi koži. Kakšen zaklad imam. Živo bitje s svojim srčkom, strahovi, načinom ležanja. 
Upam, da mi ne zameri, ker me skoraj nič več ni doma z njim.
24. april
ŽBAMF*
Mel’ smo Zgončevo. Super se počutim. Kontaktna improvizacija! Ko izgubiš kontakt oz. ne 
najdeš več kontakta s partnerjem preko besed, je najbolje vse odvreči, ves pritisk in začeti 
iz nule. Z valjenjem s centrom, s telesnim dotikom, s prenosom teže. Toda brez pričakovanj. 

»DOLGČAS JE ŽIVETI NA TEM SVETU, GOSPODA!«
(Gogolj, N. V. Povest o tem, kako sta se sprla Ivan Ivanovič in Ivan Nikiforovič. Ljubljana: DZS, 
1952. -Zadnja stran.Sergejevna Prozorova, Maša. Čehov, Pavlovič Anton. Tri sestre. Ljublja-
na: Založba Mihelač,  1993. Str. 134.
 Taufer, Urška. V črni luknji. Ljubljana: Založba AGRFT,  2012.)
Dolgčas je živeti na tem svetu, Gospoda! (Gogolj, Maša, Urška)



Opazujem dva stara gospoda, ki se pogovarjata o politiki. Njuna glasova sta neverjetno eks-
presivna. Fascinantno!
Opazujem posnetek mene na očetovi petdesetletnici, ko govorim o njegovem življenju. Moj 
glas je neverjetno ekspresiven. Fascinantno!
Opazujem sebe na odru, ko v vlogi Semjona Semjoniča izpovedujem ljubezen. Moj glas je kot 
prazna vreča krompirja. Fascinantno!

Dragi ODERuh,
imam občutek, da sem se rodila že davno, svoje življenje vlačim za sabo kot neskončno vleč-
ko in dostikrat nimam več volje do življenja. 
Ampak!
Treba se je vsega tega otresti, vreči s sebe.
…
Če se je v srce naselila ljubezen, je treba ven z njo.
…
Nekatere bolezni ne grejo ven. 

Kdo je Olga S. Prozorova?
Kdo so njeni dve sestri, brat, oče?
Kako do vseh teh ljudi?
Skozi raziskavo … teksta, prostora, gest? …  A, sebe?
Odločitev.
 Odločitve.
(Nič novega. Mogoče, ne, brez mogoče, v tej »povedanosti« so moje vrzeli, ki jih težko 
ubesedim.) 

25. 2. 2012
»O ve, častitljive, stare sence, ki se o nočnem času ženete tod čez jezero, uspavajte nas, in naj 
zasanjamo o tem, kar bo čez dvesto tisoč let!« (Spoiler alert: Čehov ostaja isti).
12. 4. 2012
Soočanje s problemi: Skrajni čas. Moč. Samozavest. Trenutek. Delo – rezultat. Suverenost. 
Odločenost. Ego.
Iskati.
Najti samega sebe, mir, center, moč.
Odkriti.
 
27. 4. 2012
»To ti je teater. Zavesa, potem prva kulisa, potem druga in naprej prazen prostor.« (Plus te-
lesa. Plus odnosi. Plus atmosfere.)

Pointing Čehov: To je izjava za Oderuha o letošnjem semestru. To je računalnik. To je pro-
gram Word. To je cigareta. To je postelja. To je Čehov. To je Nataša, lik iz Čehovovih Treh 
sester. To je oseba, ki jo spoznavam drugi semester. To je življenje, ki se ga ne bom mogla 
znebiti za naslednjih nekaj semestrov. To je dejstvo. 



















 
 

Dramaturško osebje 2. letnika najavlja lastno produkcijo drame Po Magrittu Toma 
Stopparda. 

Ker je projekt korporativno delo sedmerice, kjer vsak poskrbi za delček mozaika, 
vam lahko izdamo, da se: Katja Černe in Nina Zupančič ukvarjata s tekstom, njegovo 
priredbo, krajšanjem ipd., Petra Žumer Štrigl primerja original in prevod in išče boljše 
pomene, režijo smo zaupali Urški Sajko, Sara Praper bo poskrbela za glasbo, Sandi Jesenik 
za oblačila nastopajočih, nad vizualno podobo bo s pomočjo scenografinje Zale Kobe, 
študentke A. V. E. bedela Nataša Berce. Seveda pa nadziramo delo drug drugega, kot je v 
složni skupini, kot je naša, samoumevno. Ker je v slogi moč, lahko pride tudi do zamenjave 
ali podvojitve vlog. 

Brez mentorja ne gre, zato delujemo pod budnim očesom profesorja Blaža Lukana. 
Namignemo vam kratek koncept: kaos, ki naj bi se spravil v red s pomočjo varuhov reda. 

A kaj ko tudi oni niso zanesljivi in svet je spet tam, kjer je bil: v kaosu. Vam je kaj znano? Vse 
skupaj skozi vizualni nadrealizem Magritta in logično izpeljani Stoppardov absurd. 

Znana je zasedba vlog, in sicer Inšpektorja Foota igra Nejc Cijan Garlatti, Holmes je Lo-
vro Finžgar, vlogo Thelme je prevzela Lena Hribar in zadnji, a ne najmanj pomembni je Nik 
Škrlec kot Reginald Harris. Liku matere smo se iz razlogov krajšanja teksta odrekli.

Za konec vam prišepnemo še to, da se projekta zelo veselimo.
V imenu dramaturškega osebja 2. letnika Nataša Berce

Za pokušino prilagamo kratek odlomek.

Inšpektor Foot: Moja dolžnost je, da vam povem, da nisem zadovoljen z vašim odgovorom.
Thelma: Kaj ste me pa vprašali?
Inšpektor Foot: Mislim, da to ni bistveno.
Thelma: Vprašajte me še kaj.
Inšpektor Foot: Zelo dobro. Zakaj ste se tako dolgo obotavljali, preden ste odprli vrata?
Thelma: Bila so zastavljena s pohištvom.
Inšpektor Foot (porogljivo): Res? Ste pričakovali goste, gospod Harris?
Thelma: Nasprotno.
Inšpektor Foot: Po mojih izkušnjah vaše obnašanje kaže, da pričakujete obiskovalce.
Thelma: Pripravljena sem se braniti pred kakršnokoli vlogo logika, ki se jo tako trudite zaigrati.
Inšpektor Foot (hlastavo): Ali pogosto zlagate pohištvo ob vrata?
Thelma: Ja. Je to zločin?
Inšpektor Foot (besno): Bi nehali zlorabljati moje profesionalno znanje za svoje privatne 
zaključke! Nisem dvajset let garal kot zamorc zato, da bi mi vsak nevedni laik, ki ugotovi, da 
sem kifeljc, praskal po možganih!





 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 





T ih nedeljski popoldan. Deževen. S skoraj prazne ulice se razlega prepir. Dva sta ob ste-
ni, na pol sede. Verjetno klošarja. Tistih nekaj ljudi, ki gre mimo, se ozira in ustavlja. 
Ljudje so nemirni. In ljudje imajo radi šov. 

Mimo pride nekdo, kadeč cigareto; ne da bi za trenutek odmaknil čik, me vpraša, ali me lah-
ko nekaj vpraša. Če imam dva evra, ga zanima. 
Ljudje so nemirni.
Čakajoč na avtobus ulovim pritožbe moža, ki se izpoveduje novemu znancu. Ta ga razume-
vajoče posluša. Mož je z južnjaškim naglasom govoril nekaj o pravičnosti, domačih ljudeh, 
službi ... Medtem se še dva brezdomca primajeta do postaje v glasnem nestrinjanju in dopo-
vedovanju, delno pijanske narave. 

Ljudje so nemirni. 
V takem nedeljskem popoldnevu, ko je vse naokrog mirno in nežno. Male kaplje dežja se 

povsem nemoteče spuščajo z neba. V takem nedeljskem popoldnevu, ko vse kliče k tišini, k 
notranjosti, k sebi.

...
Ljudje so nemirni. Parlament mrzlično sprejema varčevalne ukrepe.
Ljudje so na ulicah. Protesti se množijo. 
Mediji plašijo. Verjamemo medijem in skonstruiranemu javnemu mnenju.
Mar kdaj kaj razmislimo, premislimo in se česa sami domislimo? Kaj pa znamenja? Jih opa-

zimo? Kje, kakšna znamenja? Kaj so znamenja? So dandanes znamenja nekam izginila in so 
jih nadomestila medijska občila? Ne vem, kaj so niti kje naj jih iščem. Oči so prilepljene na TV-
-zaslon, ušesa na radijski sprejemnik in misel se je zgubila nekje med časopisnimi vrsticami.

Rimljani so znamenja videli in jim verjeli, Shakespeare pa je raje prisluškoval duhovom. 
…
Ljudje so na ulicah. Vzklikajo Cezarju v slavo.
V senatu se širi nemir. Znamenja se množijo. Lev na cesti, sovje skovikanje sredi dne-

va, ognjen dež ... Nekaj slabega se pripravlja; tako so verjeli Rimljani in tisti bolj vraževerni 
svarili ostale. Kalpurnija, Cezarjeva žena, sicer ni bila vraževernega značaja, a je prav ona 
sanjala preroške sanje, ki so napovedovale Cezarjevo smrt: videla je meščane, kako nama-
kajo roke v njegovi krvi.

Senatorji so slutili, kam Cezar žezlo moli. Cezar je, prizanesljiv do množic, ki so mu iz-
kazovale očitno podporo, prilezel na vrh in polagoma spremenil državno ureditev. Rim se je 
vračal v stare čase, monarhija je bila na vidiku. Konec republike pa bi za senatorje pomenil 
konec vpliva, ugodnosti in ugleda. Zgodovinske izkušnje so jim bile neprijeten zgled, za ka-
terega niso želeli, da se ponovno udejanji.

Eliminirati Cezarja si je najbolj goreče prizadeval Kasij. A sam ni bil dobro zapisan ne 
pri Cezarju ne pri množicah. Nasprotno so Bruta množice cenile, pa tudi Cezar ga je imel v 
čislih. Tako je bila torej pridobitev Bruta na stran zarotnikov neobhoden korak pri izvedbi 
načrta. Koliko nemira je stalo Bruta mrzlično tuhtanje, ki ga je bremenilo, preden se je zares 
odločil. On je zvest, premišljen in pošten človek. Kot takega ga označi Antonij (»To bil naj-
boljši je Rimljan med vsemi: / Zarotniki so drugi delali vse iz zavisti proti Cezarju; / le on za-
vezal se iz čiste misli za občno je blaginjo z drugimi.«). Brutova dejanja potrjujejo Antonijeve 



besede. Zarotnikom se ne pridruži v naglici, iz vročičnega zavidanja ali maščevanja, temveč 
se boji posledic širše razsežnosti, ki bi jih lahko povzročila uradna predaja vse moči v ene 
same roke. (»Jaz zase / nimam ga za kaj izpodbijati, / samo za splošnost.«) Pred odločitvijo 
se znajde v veliki dilemi, ki mu ne pusti spati. Cezarju je v sodbi nepristranski (»[...] da, pri-
znam, pri njem / opazil nisem, da bi mu strasti obvladale razum. A skušnja kaže, / da je poni-
žnost lestev slavohlepju; [...]). Ljubi ga, a ga na svečanem sprevodu vseeno skrbi, da ga ne bi 
ljudstvo izbralo za kralja. Usodnega koraka potemtakem verjetno ne bi storil brez prikritega 
dela Kasijeve »spodbude«. To je zakrinkal v pisma, ki naj bi prihajala od meščanov z namigi, 
ali vendar ne opazi, da je on na potezi za ukrepanje. Do zadnjega diha Brut ne izve za preva-
ro. Tako dojema Kasija kot prvega moža ob svojem boku.

Zarota je dogovorjena. Dve ženski ostaneta doma. Trepetata. To sta ženi mož(ev), ki si 
bosta stala nasproti. Kateri mož bo pokončan? Obema isti strah preplavlja srce. Brutovi Por-
ciji zaradi vedenja: nemirno prisluškuje, Lucija pošilja v senat in zaslišuje Vedeža. (Bo z Bur-
tom vse v redu?) Kalpurniji pa srce razbija zavoljo živih sanj, ki so v njej prebudile slutnjo.  
(Bo s Cezarjem vse v redu?)
Cezar se v dramskem dogajanju pojavi zelo redko. Čeprav je njegova prisotnost skoraj ne-
znatna, je dovolj markantna, da dobimo vtis o njegovi politični mogočnosti, pa tudi o njegovi 
človeški plati. Zaveda se svoje moči in svojega položaja; raje živi nevarno in v skladu s svojo 
voljo, kot pa da bi se  iz strahu odmikal. Vsem in sebi hoče dokazati, da je nepremagljiv. Z ne-
varnostjo se sooča tako, da ji pogleda v obraz, saj je prepričan, da jo bo na ta način ugnal. Tako 
je on edini, ki je kar preveč miren in prešeren. Kot bi se smejal usodi, sebi in ljudem v obraz: 
»A jaz stojim kot zvezda severna, / ki nepremična, večno stalna nima / vrstnice na vesoljnem 
nébesu.« Kot postane jasno kasneje – njegova nepremagljivost vendarle ni brez meja, saj te 
besede izreče le malo pred atentatom.

Telesne hibe (muči ga božjast) nam ga s piedestala postavijo stopničko niže; ni le skoraj 
nemogoča figura, temveč se začne izrisovati kot bolj celostna oseba.

Ovenčan je s kvalitetami izrednega vojaka – je dober strateg ter vztrajnega in trdnega 
značaja, ki pa je v zasebni sferi nekoliko omiljen. Nekaj vraževernosti pokaže s spodbuja-
njem Kalpurnije k običaju ob Luperkalijah, ki naj bi prinašal plodnost ženam. Sprva, ko sliši 
za njene sanje, pogumno odvrne: »Plašljivci mro po večkrat, preden umró; / junak okusi smrt 
samo enkrat,« ob moledovanju pa vseeno klecne. Že obljubi, da bo ostal doma. A prav takrat 
se pojavi Decij z namenom, da bi ga spremil do senata. Kot mož dejanj se odloči za dejanje.

»Et tu Brute? – Umre. Senatorji in narod beže preplašeni.« Konec je s Cezarjem. In ko-
nec je tudi z republiko. Čeprav so bile prav republikanske vrednote tiste, ki naj bi zarotnike 
vodile k umoru. V tem trenutku Kasij in Brut še ne vesta, da bo posledica bodal v Cezarjevem 
truplu bodalo v truplu vsakega od njiju. A rane si bosta prizadejala sama. In republike ne bo. 
Monarhija se bo zgodila. Kot bi ji bilo namenjeno, da preživi; preživela je Cezarja in preživela 
je Bruta in zaživela bo naprej v Oktavijanu. Je res važno, kdo je ta? Ali Cezar ali Oktavij? Je v 
luči tega res véliko dejanje, ki so ga storili zarotniki in se izdajali za rešitelje naroda? 

Ljudje so nemirni. Še bolj.
…
Samo tisti politiki, ki mislijo trajnostno, dolgoročno, tisti, ki sprejemajo daljnovidne od-

ločitve, ki zrejo daleč čez meje njihovega mandata, so politiki, ki skrbijo za ljudstvo.
A kdo je tako časten, da si iz mamljive pozicije ne privošči vsaj nekaj sladkih plodov za 

v svoj žep? 
Odločitve, ki niso mislile na ljudstvo, temveč na trenutno bleščečo slavo vladajočih in vi-

dez pomembnosti, so vedno imele nelepe posledice. Kipi na Kapitolu se menjajo, prav tako 
sodobni politiki in bleščava je kratkotrajna ter kasneje, ko mine, lahko boli. Ne le posame-
zne osebe, temveč množice.

Ljudje so nemirni. Še vedno. 
In to ni dobro znamenje.



Se res iz zgodovine nismo naučili ničesar?Manipulacija. Izkoriščanje. 
Spektakel. Zarota. Prijateljstvo.
Kje smo danes? Kaj se dogaja? Kje je moč posameznika? Kakšna je 

ta moč? Moč skupnosti? Moč ženske? Moč moškega? Moč subjekta? Moč 
objekta? Kaj so vzroki, da se pustimo manipulirati? Zakaj smo pripravljeni 
iti preko trupel? Kaj je tisto, kar nas prepriča? Kakšen je danes ideal drža-
ve, politike, prijateljstva? Kje se skriva prava ljubezen? Prijateljstvo ali Ide-
ja? V kaj verjeti? V kaj moramo verjeti? Kje sem jaz? In kje so skupne točke 
navadnih ljudi in ljudi z močjo, ki jim jo daje predvsem vodenje države? In 

kako s pomočjo gledališča skupaj odkriti morebitne odgovore, ki jih danes družba išče na 
razne neuspešne načine?

Julij Cezar. Drama zgodovine. Drama politike, družbe. Drama, v kateri se zrcalijo aktu-
alni problemi in razmere tako slovenske kot evropske družbenopolitične scene. Drama, iz 
katere se še vedno nismo naučili ničesar.

Vzpostavljajo se zanimiva razmerja med dvema glavnima svetovoma. Med revnimi in bogati-
mi. Med meščani in politiki. Med gledalcem in igralcem. Ne zanima me zgodovina. Zanima me 
Rim – država. Država s svojimi meščani, s svojimi gledalci, ki kot Vladimirji in Estragoni čakajo 
na Godoja, ki nam ga obljubljajo politiki. Zanima me metafora navideznega zadovoljstva, ki pa ga 
ne potrjujejo zunanje okoliščine. Meščani smo srečni, imamo kruha in iger, ne vidimo pa, kakšna 
je sestava kruha. Vidimo le lepo, zlato zapečeno skorjo, ki mamljivo diši. Ne vemo pa, da se znotraj 
kruha skriva rak, ki nas počasi, sprva neopazno, nato pa zelo boleče razje in pusti le našo lupino, na 
kateri so že nataknjene vodljive vrvice ljudi, ki imajo moč in dovolj denarja, da so željni le oblasti. 

Če dramo posodabljam, seveda ne morem mimo žensk in ženske vloge v politiki, ki žal, pa 
čeprav sem ženska, lahko deluje še bolj pokvarjeno, ker znajo ženske v zlobne namene upora-
biti svojo največjoo moč – šesti čut. In opozarjam, tukaj me ne zanima ženska – feministka, ki 
se bori za pravice žensk (takšne so žal danes redke), zanima me ženska, ki se bori zase, za svoj 
ego, za svojo moč, za kariero, ob tem pa spretno manipulira z moškimi. Torej zanimata me 
gospa Kaska in Kasija (prej Kasij), ki imata težko nalogo prepričati Bruta v Cezarjev atentat.

Pa sem prišla do Bruta. Človek, ki se znajde v težki dilemi. Žrtvovati prijatelja za dobro-
bit države? Človeka, ki je prvi pripravljen nekaj žrtvovati za dobro drugih? Ni danes tako, da 
bi vsi radi imeli vse? Brez žrtev, izgub … In kaj je nagrada za njegovo žrtvovanje? Žal je ujet v 
takšne okoliščine, kjer če nisi mačka, si antilopa in slej ko prej te krdelo uniči. 

Ob koncu se mi odpira še sledeče: Ali bomo res le lutke, posedene na svoje sedeže, 
ki le nemočno kot gledalci v gledališču doživljamo spektakel politike? Lutke brez 
lastne volje, glave in mišljenja?



 

O Cezarju so pisali mnogi, nekaj je pisal tudi Cezar. Najbolj znana avtorja del o njem 
sta nedvomno Plutarh –z Življenji velikih Grkov in Rimljanov ter William Shake-
speare z dramo Julij Cezar, ki se osredotoča bolj na zaroto proti Cezarju in njene 

posledice. Predvsem Plutarh je bil Shakespearu v veliko pomoč, saj je bila pri njem zgo-
dovinska snov v neki meri že umetniško obdelana. Shakespeare se je s Cezarjem prvič 
lotil tuje zgodovinske, njemu še ne tako domače tematike, teme Rima v času, ko postaja 
cesarstvo, in s tem problematizira svetovno politično gospostvo. Kot dramatik je hotel 
svoji gledališki publiki prikazati neko vseskozi sugestivno igro, kot pesnik pa zgodovin-
sko snov v tisti podobi, ki bi bila za njegovo publiko najbolj sprejemljiva. Tako je neke 
malenkosti spreminjal, nekaj celo dodajal – in to iz dveh zanj odločilnih vidikov – neko 
prevzeto snov je dramatiziral, njeno učinkovitost stopnjeval in likom dodajal potrebno 
duševno globino. Shakespeare se dogajalno zelo drži zgodovinskih okvirov po Plutarhu, 
očitali so mu tudi prepisovanje. 

   Poleg Plutarha, ki je o  Cezarju pisal kot o velikodušnem, genialnem diktatorju, izredno 
bistrem in vsestransko nadarjenem, toda pretirano častihlepnem, kar ga tudi pogubi, je v  an-
tiki pisal že pred njim Vergil. V prvem spevu Eneide napove njegov slavni vzpon z besedami:  

»[...] slava njegova bo segla do zvezd, in prav k Oceanu
meje premaknil bo svoje države, in ti ga sprejela
mirno nekoč boš v nebesih[...]
potem umirili se bodo
časi viharni, ker bodo prenehale vojne na svetu.«
Posledično je Cezarja omenjal tudi Dante v Božanski komediji, saj je imel prav Vergil na 

le-to največji vpliv.
   V sodobni literaturi pa so o Cezarju pisali v bolj sproščenem, humornem smislu. Spo-

mnimo se le humoristične satire Bertolta Brechta Posli gospoda Julija Cezarja, ki dobro opi-
še stanje družbe, kar je že od nekdaj največja mojstrovina Brechtovih del – s svojo kritiko 
družbe bodo vedno aktualna. 

 »Vse predolgo je pri nas prevladovalo mnenje,« je resno rekel, »da so glasovi volivcev 
orožje. To drži; glasovi so orožje, toda ne za volivce. Za volivca je njegov glas blago. Zanj je 
njegov glas orožje le toliko, kolikor je meč orožje za izdelovalca mečev. Ne uporablja ga, tem-
več prodaja. Če odjemalec kupi meč, lahko z njim brez pomisleka ubije prodajalca.« (Bertolt 
Brecht: Posli gospoda Julija Cezarja)

   O Cezarju sta pisala in risala tudi Rene Goschiny in Albert Uderzo v stripu Asterix in Obe-
lix. Tam ima Cezar sicer stransko vlogo, prikazan pa je na zelo norčav način, precej histe-
rično, nesposobno (rahlo spominja na Hitlerja v Tarantinovih Neslavnih barabah), ampak 
kljub vsemu samovšečno. 

  V literaturi se Julij Cezar pojavi tudi kot avtor, in sicer s svojima deloma O galski 
vojni in O državljanski vojni, ki je najbolj tipičen primer angažiranega pisanja. Njegov 
cilj je zgolj političen. Svoje politične ambicije maskira – Rimljanom se kaže kot edini, ki 
je sposoben Rim izpeljati iz krize, s čimer se jim prilizuje. Galce obravnava kot barbare, 
kot krute ljudi.



 
 

L judje se umirijo. Ugasnejo se luči. Začne se predstava. Julij Cezar. Ali 2012. 
Predstavo postavimo v prostor. Predstava, zgodba, odnosi so v vsakem prostoru drugač-
ni: kvadratnem, velikem, svetlem ali valjastem, kakršen je izbran tokrat. Prav tako vsak 

prostor dobi svojo prostorskost šele z dogodkom, z uprizoritvijo. Pred njo ali po njej prostor-
skost ne obstaja, proizvedena je šele v sami uprizoritvi ali z njo. Ne glede na to, ali je prostor 
konkreten, je to tovarna, učilnica, dvorišče ali se dogaja na odru gledališča, so ti prostori ve-
dno nestabilni in se spreminjajo z vsako spremembo pozicije ljudi, luči, glasov, objektov, gle-
dalcev. (po Fischer - Lichte)

Prostorskost sledi razvoju predstave, z elementi, z dogajanjem v delih postaja močnejša 
in se nato razpušča in prehaja v nove oblike ...

Tokrat je dvorana izbrana. Črne stene, črna tla, črni stoli. Imamo en fizični prostor. Lju-
dje sedijo v krogu. Vsi so si blizu. V tem prostoru se zgodi zgodba enega trenutka ali tisoč let. 
Je smeh. Je ljubezen. Je smrt. Prijateljstvo. In umor. Pride večer. Jutro. Noč. Je eden, dva ali 
sto njih ... Na samo enem prostoru. 

Povedati želimo zgodbo. Z besedami, z gibi, s premiki, z dogajanjem. V pro-
storu. Obstaja konkretna zgodba. Obstajajo konkretni prostori dogajanja, ki 
pa s sporočilom v 2012 morda nimajo dosti skupnega. Zgodba je tista, ki osta-
ja večna. Od prostora ostanejo zgolj elementi, zgolj atmosfera, milje. 
Vprašanje je seveda, kako v precej specifični dvorani, ki je v svoji zgradbi raz-
gibana, hkrati pa popolnoma centralna, oblikovati prostor, ki bo omogočal 
ustvarjati prave miljeje za vse trenutke v predstavi. Kako torej v enem pro-
storu pričarati vse prostore? 
Za osnovo je dvorana s svojo krožno zasnovo, ki omogoča dogajanje v centru 
pred gledalci, za hrbtom, na stopnišču, in tako že sama narekuje drugačna 
razmerja. Celotna dvorana postane oder, gledalci so blizu igralcem, gledalci 
se gledajo, drug drugemu postanejo kulisa. Spredaj postane zadaj in obra-
tno, znotraj postane zunaj in obratno. Konkretno v takšnem prostoru lahko 

postane drugačno. V prostor vstavimo predmet. Ploščo. Črno. Potem rdečo. Jo položimo na 
tla. Obesimo v zrak. Prislonimo ob steno. Osvetlimo. Postane prosojna. Je miza. Je stol. Je 
krsta. Je prestol. Postane zrcalo.  

Nekje v tem krožnem prostoru med gledalci se zgodi vse. Iz enega prostora jih nastane 
več. Vodilo ostajajo spletke, ljubezen, oblast ... S prostorom spletke postajajo bolj zapletene, 
ljubezen nežnejša in oblast bolj umazana. In potem je vseeno, ali je to J. C. ali J. J. 
Literatura: Karin Rožman, u. d. i. a.FISCHER - LICHTE, Erika. Estetika performativnega. 
Prev. J. Drnovšek. Ljubljana: Študentska založba, 2008.

 
 

 
 

 
 













 









 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 





 

Zadet pravi čas je kolaž tekstov tiste vrste, ki se jih ne bojijo vzeti 
v uprizarjanje amaterji, a po drugi strani zaradi nenehne potrebe 
po potrjevanju po njem segajo tudi profesionalci. Površnemu ali 
nezavzetemu bralcu bi se besedilo lahko zazdelo pavšalno, splo-
šno, poceni, če hočete. A ko se vnovič in zopet in znova podaš v boj 
s hitrim Ivesovim dialogom, se ti odpre plejada idej, misli in pro-
blemov. Tekst jemlje vse zares.

C ivilizacija se je ustavila pred enim tistih obdobij, ki bo zaznamovalo 
in določalo zgodovino za prihodnja obdobja. Lahko bi ga postavili 
na vzporednico s padcem rimskega cesarstva, z začetkom srednje-

ga veka, razcvetom renesanse ali s pojavom industrijske revolucije. Vsa-
ko obdobje v zgodovini ima svoje značilnosti, svoje probleme, posebna 
vprašanja, ki jih mora razrešiti. Tisto, kar dela današnji čas drugačen od 
drugih, je to, da gre za hkratno kombinacijo velikih sprememb na podro-
čju znanosti, tehnologije, industrije, svobodnega trga, itd. in se moramo 
v času krize spopadati na več frontah hkrati. Ves ta boj nenačrtno vodi v 
določeno izpraznjenost. V iskateljstvo vseh mogočih oblik. Življenje da-
nes je precej fragmentarno. Človek ima vrsto nalog, ki jih skuša izpolnje-

vati. Vsakdo je postavljen v svoje okolje in mora živeti v njem, se soočati z dolžnostmi, ki jih 
okolje določa ali predvideva. Človekovo sodelovanje pri takšnih dolžnostih je fragmentarno, 
kot so fragmentarne tudi njegove naloge, ima veliko različnih vlog/nalog in nobena izmed 
teh ga v ne izpolni, prevzame. In ne more reči, da se kot posameznik, kot enkratno bitje, kot 
celota popolnoma identificira prav z določeno vlogo. S fragmentarnostjo človekovih dolžno-
sti se zmanjšuje tudi njegova sposobnost resnične odgovornosti in celostnega dojemanja ži-
vljenja. Prav zaradi te razcepljenosti, razdrobljenosti je v načinu življenja pričel prevlado-
vati individualizem, pa tudi nekritično vrednotenje mnenj in iskanje materialne potešitve 
eksistencialnih lukenj. Če hoče človek preživeti v civilizaciji, ki tako stiska posameznika v 
kot, je potrebna določna mera tolerance oziroma neke vrsta dogovorjene pravičnosti. Človek 

 
 

 
 



se vzpostavlja kot svoboden, samostojen in enakopraven, a je v tem, kot 
beremo v našem uprizoritvenem materialu, popolnoma izgubljen. Kako 
je lahko naš svet tako izpraznjen, če je (očitno) obenem tako poln? Gre 
za izpraznjenost, ki je v bistvu nemoč. Za stagnacijo, capljanje na mestu, 
ciklične obrate … Svet je prazen, ker mu je umanjkala eshatologija. Kriza 
eshatologije se v političnem žargonu lahko imenuje kriza vrednot, v ver-
skem odsotnost bistva, v življenju dveh pa odsotnost ljubezni.  

Čas, v katerem živimo, je bolj kritičen (kaotičen) od konca devetde-
setih, ko so bile spisane enodejanke. Naš čas, za katerega najdemo lastnosti, kot so izgublje-
nost, izpraznjenost, neodločnost, otopelost, brezizraznost … Naša generacija je obtičala kot 
na tektonski prelomnici, kot na koncu zgodovine in bo morala vse napore vložiti (in teh bo 
mnogo!) v postopno izgradnjo bolj pravičnega sveta. Štiri enodejanke nam kažejo, kje smo 
se znašli in kako živimo v neprestanem kroženju kot mačka v lovu na svoj rep. Uganka je re-
šitev tega labirinta. Uganka je pot, ki bo pokazala onkraj tega, kar piše Ives. 

Svet, ki je bivališče dveh v Jasni stvari, variacija variiranih lakotnikov v Sedmih meni-
jih, romantično determinističen planet Zimske pravljice in eksplozija zadrževanih čustev v 
Philipu Glassu, je projekcija našega. Je tisto, kar bi videli, če bi se zazrli v ogledalo. Naš svet 
potrebuje premik iz Zadet pravi čas v Živet pravi čas. 

Kritičnost pat pozicije, v katero je ukleščena naša civilizacija, je lahko usodna. Potrebno 
je poiskati odgovore na novo in ne v preživetih oblikah družbenega delovanja. To bi bila tudi 
rešitev za vse like, ki so obtičali v štirih enodejankah. Da bi svoj pogled usmerili od tukaj, tja. 
Kvišku. Da bi se jim zgodil premik, ki ga kronično potrebujejo. 

Tako kot Bill, Betty, Dawn, Ruth, Paul, Barry, Gus, Laura se tudi mi neprestano vračamo 
k že poznanim vzorcem. K tistemu, četudi mučnemu občutku, da je nekaj znano, toplo. Na-
mesto da bi stopili korak dlje, se oziramo prek rame. In bolečina obstaja na, kot pravi Laura, 
majhnem drobcu kamenčka, ki leti skozi prastaro prazno luknjo, je nenehno pogledovanje 
nazaj. Ali kot zapiše Dante v petem spevu Pekla (vrstice 121–126), ki je obenem tudi uvodni 
citat v eno izmed enodejank:

»’Ni večje muke,’ je odgovorila, 
‘kot srečnih dni spominjati se v bedi,
to ti vodnika skušnja je naučila.
A če tako te mika po tej sledi,
kdaj najina ljubav je kal pognala,
naj bo, a solza tekla bo k besedi.’« 

Vase zaprti in osamljeni posameznik, ki se predaja samovoljni svobodi in impulzivni duhov-
nosti, stoji pred veliko nevarnostjo, da se ga vedno bolj polašča apatičnost, naveličanost in 
kot tak ostaja vse bolj ranljiv, prepušča se različnim manipulacijam, kar nekateri v sodobni 
družbi na vse mogoče populistične načine izkoriščajo. A vedno se je potrebno boriti proti 
krivicam in proti apatičnosti. Potrebno je vedeti, da bomo z uprizoritvijo načeloma komič-
nih situacij lahko sprožili premike in zavedanja v vsakem posameznem gledalcu. Gledališče 
lahko spremeni vsaj del družbe. Treba je znati – upati si – upati. 

 
 
 

 



Ko vzameš v roke besedilo Davida Ivesa, se najprej samo smejiš, 
je mojster jezika in stilizacije banalnosti. Potem se David Ives 
začne smejati tebi, kar počne že ves čas, vendar tega ne opaziš 
čisto takoj. 

Najprej začneš razmišljati o New Yorku v 80-ih in začetku 90-ih let 
prejšnjega stoletja, ko so bile enodejanke napisane; potem o sre-
dnjem ali višjem srednjem sloju prebivalstva, ki ga enodejanke 

obravnavajo, in kako plehko brezvezen je v svojem početju odkrivanja 
in posvajanja restavracij, sklepanju poznanstev v svojem stalnem lo-
kalu, obsesiji z iskanjem popolnega stanovanja v mestu, iskanju popol-
nega partnerja … Zdi se, kot da se tem zgodbam smejimo že dolgo, več 
desetletij kultnih televizijskih serij, ki so jih spremljali milijoni: Sein-
feld, Friends, Sex and the City, How I Met Your Mother. Vsem serijam 
je skupno, da osrednji lik zasleduje nek večji cilj, vmes pa se znajde na 
stranpoteh, pred njega se postavljajo prepreke, mi pa sedimo sedem 
in več sezon ter čakamo, kdaj bo prišel na cilj in občutil tisto popol-
no srečo, ko se bodo vsi koščki sestavljanke zlili na svoje mesto. Tako 

podobno v prvi enodejanki iz sklopa Zadet pravi čas, Jasna stvar srečamo Billa in Betty, ki 
vseh sedem sezon odigrata v enem večeru. Približujeta in oddaljujeta se drug od drugega na 
različne načine, včasih se zdi, da vmes malo obupata in sta samo še destruktivna, ampak na 
koncu vseeno prideta tja. Ampak kaj je tisti tja, kdo je tisti tja?
Tja je v resnici mit popolne sreče, ki ga je v nas vgradil koncept ameriškega sna. Ves čas v 
življenju nas spremljajo ideološko vgrajeni izrazi kot potovanje, cilj, smoter, sredstvo, pot, 
sreča, ljubezen, ugled. Redkokdaj se vprašamo, zakaj vedno hodimo po neki poti do cilja, na-
mesto da bi se gibali od obroka do obroka in bili srečni zdaj ali sploh ne razmišljali o sreči 
kot vrhovnemu poglavarju. Zdi se, da so zahodna hemisfera in njeni sateliti dodobra okuže-
ni z ameriškim snom, ki je postal globalni etos, bit, sredica in temelj globaliziranega sveta. 
Življenje bi moralo biti bogatejše in polnejše za vse, doseg sna pa je odvisen od sposobno-
sti posameznika po tem, da doseže želeno ne glede na njegov socialni status ali okoliščine 

 

  
 



rojstva. Izvor ideje je v Deklaraciji o neodvisnosti, ki navaja, da so vsi ljudje enaki in posedu-
jejo neodtujljivo pravico do življenja, svobode in zasledovanja sreče. Človekove pravice so, 
posebno po drugi svetovni vojni, postale glavni izvozni artikel zahoda. Zasledovanje sreče 
je počasi začelo izpodbijati uživanje sreče, kar ameriški sen izvorno v najožjem smislu tudi 
je – sreča, ki jo prevečkrat povezujemo zgolj z bogastvom. Sreča temelji tudi na urejenosti 
odnosov: partnerski odnos, socialna mreža in priljubljenost, spoštovanje; tako je ljubezen 
oziroma uspešno partnerstvo sestavni del ameriškega sna. Predstava romantične ljubezni, 
eksponirana skozi zlata leta Hollywooda, pridobi ekvivalentno ovrednotenje v poklicnem 
uspehu. Ker poklicni uspeh pomeni status – položaj, ravno tako del tega osebnega statusa 
konstruira partnerski status, uspešnost le-tega. Ameriški sen je Zajtrk pri Tiffanyju: dva ne-
premožna človeka s pomočjo skupne ljubezni uspeta v New Yorku.

Izbrane enodejanke iz cikla Zadet pravi čas: Jasna stvar, Sedem menijev, Davno tega, da-
leč stran ter Philip Glass so ujete v obdobje začetka pospešene globalizacije, ki je prinesla 
podobne spremembe v družbi kot poprej fenomen industrijske revolucije, spremenila je vse 
sfere življenja. V družbenem smislu je oropala individuum unikatnosti, depersonalizirala 
odnose in spremenila svet v globalno vas ter dodobra zmedla človeka, kot da že odsotnost 
boga ne bi bila dovolj. Človek se je v nekem trenutku znašel brez ene oprijemljive luči, ki bi 
ga vodila skozi življenje, obkrožen z nešteto svetlobnih sijev, ki bi ga lahko vodili v življenju. 
Z novo tehnologijo, ki je povezana z uporabo interneta, je prišel občutek, da smo lahko pov-
sod, vendar hkrati s tem tudi občutek, da smo nikjer. Izbira je postala 
prevelika, odločitev je bilo preveč in človek se je zgubil v množici izbir 
s simptomi otopelosti, panike, praznine in odsotnosti globljega čute-
nja, zreduciran na materialno vrednost. Vendar ljubezen se zdi kot ti-
sto, kar žene človeka iz sistema, ker je nesistemska, nepredvidljiva in 
težko obvladljiva. Tako posameznik v novem svetu še vedno poskuša 
najti čustvo in ljubezen, vendar je ta v skladu z ideologijo. 

 Enodejanke prikazujejo različne segmente partnerskega življenja 
z absurdnimi tehnikami uporabe jezika in igranja s formo. Forma tako 
nadvlada vsebino, da se nehote vprašamo, če je vsebine še kaj ostalo, 
kot se lahko vprašamo, če je v našem svetu ostalo še kaj izven konven-
cij in materialnih dejstev. 

Jasna stvar se zdi kot avtošola za zmenke, vsakič, ko skreneš s poti, 
te popravi zvonec. Včasih zvonec pritisne Bill, včasih ga pritisne Bet-
ty, odvisno kdo bolj hoče uiti ven iz trenutnega pogovora. V realnosti 
bi se njun stik končal s prvim zvoncem ali pa bi Betty pri tretjem zvon-
cu, ko jo Bill že tretjič vpraša: »Je ta stol zaseden?« in mu je že dvakrat 
rekla, da ga noče zraven sebe, poklicala policijo ali vsaj varnostnike lo-
kala. Vendar tukaj imata Bill in Betty več priložnosti, ki jih regulirata 
z zvoncem vse do trenutka, ko ne prideta do pogodbe, ki jo lahko oba 
sprejmeta. Do takrat sta zamenjala že nekaj okusov, njuni identiteti 
sta plastelin, ki se uči na napakah in prilagaja pričakovanim željam ti-
stega, ki sedi nasproti.  Jasna stvar po eni strani potrjuje mit, da ima-
mo v življenju nešteto priložnosti in je samo vprašanje časa, kdaj se bo 
izkristalizirala tista prava. Do neke mere izbriše običajno človeško ra-
ven odnosov, saj ustvari iz situacije sistem, ki vodi do uspeha. Zavoljo cilja se lika odpovesta 
mnenjem, prilagajata osebne podatke in načine obnašanja.

Sistem v Sedmih menijih deluje po principu menjave staro za novo. Opazujemo razvoj 
skupine prijateljev, ki razdirajo in sklepajo partnerske zveze, iščejo svojo tržno nišo, svojega 
partnerja za življenje, pri čemer se jim dogajajo stalne menjave in nezadovoljstva. Podobno 
kot partnerji se z njimi vred ali postopoma menjajo tudi prijatelji. Fluidnost, zamenljivost 
ljudi je popolna. Namesto stalnih ljudi v življenju imajo liki iz Menijev stalen prostor, ki jih 
veže med seboj. Vse, kar podedujejo od partnerjev, je stalna restavracija in delčki pogovorov 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



iz prejšnjih zvez. Zdi se, da to nevrotično nestanovitnost in nezadovoljstvo, s katerim nas je 
okužila ideologija – »za temi vrati je nekaj boljšega«, vodi v osamljenost, saj zadnja sama v 
restavraciji ostane Dawn, ki se odloči flirtati z natakarji – to je tisto, kar ji je ostalo.

Davno tega, daleč stran predstavlja situacijo, ko se dva človeka, zakonca Laura in Gus, ki 
že nekaj časa živita skupaj, v trenutku znajdeta na dveh različnih bregovih in tja ju postavi 
nekaj tako neznatnega, kot je razmišljanje o sebi, svetu in smrti. Poslavljanje od stanovanja 
v Lauri zbudi nešteto vprašanj, ki Gusu ne pomenijo nič drugega kot selitveno paniko, tu-

robno razpoloženje in poceni filozofijo, kar resnici na ljubo tudi je, 
vendar ali se ne začnejo vsa spraševanja o tem, kam gremo, z neko-
liko smešnimi primerjavami in ugotovitvami, ki se zdijo komično 
neumne, kot je to: »Jaz obstajam«? Gus in Laura v trenutku njenega 
razsvetljenja padeta v dva svetova. On se ne more znajti v njenem 
»filozofskem« svetu, kamor vdirajo razmišljanja o transcendenci 
in minljivosti, ona se ne more več prilagoditi njunemu prejšnjemu 
svetu, sestavljenemu iz debatiranja o evropskih filmih in sečuanski 
hrani. Zdi se, kot da sta se zakonca znašla vsak v svojem vesolju in ni 
več načina, da se sporazumeta. Srhljivo je, da lahko preživimo sami s 
seboj in drugimi leta in se nikoli ne vprašamo, kdo smo in kam točno 
gremo.  Kot pravi Gus: » [...] sečuanska kuhinja in slabi tuji filmi, to 
je navsezadnje tisto, zaradi česar je življenje vredno svojega imena.« 
Življenje tako očitno potrebuje hobi, da se ne bi preveč obremenje-
vali s tem, kaj življenje sploh je. 

Philip Glass gre po kruh in poje magdalenico iz Swannovega sve-
ta. V pekarni z napisom »Ni menjave« mu v glavo vdre spomin izgu-
bljene ljubezni. Ne glede na vse izbire v življenju za določene stvari 
ni menjave, v bistvu za nobeno stvar ali trenutek je ni, samo da ne-
katerih nimamo ozaveščenih. Ne glede na to, kaj si izberemo: čisto 
nov način življenja, novega človeka ali nekoga, ki je podoben, sličen, 
približek, ni menjave za tisto, kar smo imeli, kar je bilo. Lahko si pri-

dobimo nazaj isto osebo, vendar v času ni vrnitve in tudi če bi obstajal časovni stroj, mi smo se 
spremenili. Za določene osebe, določen dotik in trenutek ni menjave, še toliko huje je, kadar 
ni menjave za situacijo z naslovom »Ljubil sem jo nekoč«. Ni stvari, ki boli bolj kot prepozno. 

Skozi popotovanje po Ivesu in brskanju po sebi na koncu potihoma ugotoviš, da David 
Ives stilizira mene, mojo banalnost in me pripravi do tega, da jo naslovim kot táko in se ji 
potem še smejim. Čisto potiho ti Ives pove, da nas čas obvladuje, da je on glavni lutkar, pa ne 
katerikoli, ampak tisti pravi čas. Kaj nismo vsi obremenjeni, da stvari naredimo ob pravem 
trenutku? Kot bi se vrgli v roke usode, ker je pretežko sprejeti odgovornost za življenje? In lah-
ko se tukaj na tem mestu odločimo za upor, da vržemo zvonec v steno, da prestopimo iz tega 
časa v drug čas in živimo neko drugo življenje, da zamenjamo družbo, partnerja in stanova-
nje, ampak vse strategije bojevanja je kapitalizem predvidel in jih spremenil v podporo sa-
memu sebi, tako se življenje ponavlja, reproducira do absurda. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 





















 

 
 
 

 

 



»Ganljiv je ta kos lesa, v temnih trenutkih življenja ...«
Pevka Nanča Muck predstavlja Brechta predvsem kot pesnika. Njegovi songi in poezija, ve-
čina od njih prvič prevedena v slovenski jezik, popeljejo v teme, ki so aktualne še dandanes. 
Režijsko je zastavila vlogo dive, ki simbolizira in brechtovsko cinično izraža vrednote dana-
šnje civilizacije, obenem pa v njegovih tekstih išče lirično, skozi teme življenja, smrti, min-
ljivosti. Kot jazz pevka se poigrava z njegovo dobro znano izraznostjo, a tudi subtilnostjo in 
človečnostjo. V spremljavi odličnih glasbenikov in svežih, sodobnih aranžmajev Blaža Re-
mica se pred nami nariše Brecht, kot ga morda še ne poznamo. Igra med besedo in glasbo, 
govorom in petjem, subtilnim in grobim, direktnim in prikritim. Kdo je bil Brecht in kdo je 
Brecht danes, ki znova in znova izzove s svojo neposrednostjo? Pesnik, človek, videc ...? In 
kaj od njega sploh še pričakujemo?

»Kaj se še pričakuje od mene?
Vso pasjanso sem že odigral, vso travarico izbljuval, vse knjige strpal v peč, 
Ljubil vse ženske dokler niso začele zaudarjati kot sam Leviatan ...«
Bertolt Brecht

 
 

 
 

 

 

 



                                                                                                                          
 

 

 
 



 
 

 

Zgodba govori o glavnem junaku z vzdevkom Rdeči Peter, o opici, ki pride v svet ljudi ter se 
vanj asimilira. Njen proces učenja, kako postati človek, je težak, končni cilj pa je spremem-
ba identitete v človeško naravo. 

Če se Rdeči Peter ne bi spremenil, ga družba ne bi sprejela. Mora preko sebe, da lažje živi. 
Petrova zgodba se končna z spoznanjem, da lahko storiš vse, da te okolica sprejme, pa to 
ni vedno dovolj. Lahko postaneš »kopija« uspešnega človeka, srečen pa zaradi tega ne boš. 

»Če pogledamo vse skupaj, sem gotovo dosegel, kar sem hotel. Naj mi nihče ne pravi, da ni 
bilo vredno truda. Sploh pa ne želim, da bi o tem sodili ljudje, želim povedati svoja spozna-
nja in to je vse; jaz samo poročam, tudi vam, visoki gospodje z akademije, sem samo poročal.«
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Dvoje gledališč se bije. Prvo, ki je v skoraj nevidni spremembi in noče izražati ničesar. Želi 
se samo izraziti. Drugo gledališče je velikopotezno v svojih zamahih in bleščeče v svojem 
izrazu – s svojim smislom želi spremeniti podobo sveta in človeka. Njegova moč je v 
razumeti in obvladovati. Raje imam prvega, njegova moč je v neobrzdani želji.

Koncept: Simon Belak
Igra: Arna Hadžialjević

Kaj je poezija, lastna mediju gledališča? Kaj se zgodi, ko zgodba ostane le še kot duh – sreče-
vanje, ki vedno napotuje drugam in je v tem povsod. Srečevanje pred in mimo vsakršne inter-
pretacije, nekje med trajanjem in trenutkom, kjer je vse, kar je, doživetje same prisotnosti. 
Prisotnosti besed, prisotnosti glasu, prisotnosti telesa in nenazadnje prisotnosti gledališča.

Sodelujoči: Ajda Smrekar, Klemen Janežič
Srečala me je starka med vogali mladosti ali ko nismo več
vedeli, kaj bi počeli z lastnim časom, smo se naučili ljubiti

Kam? Kam, me je vprašala, kam greš, kdaj greš, kam prihajaš? 1, 2, 3, 4
Kdaj, je vprašala
Kje pa je tvoj korak? Kam blodiš, nedorasle medenice
Nestrpna kolena? ČASA je na pretek!

Predstavljaj si ...
Prozorne prometne znake
Prozorne zahajajoče oblake
Vrtnice brez cvetov
Srca brez robov

Ekipa: Zala Sajko, Aleš Zorec, Saša Pavlin Stošič, Anej Korsika, Klemen Janežič, Maruša 
Majer. Pa verjetno še kdo. Rekla bom še Lenki Đorojevič, pa mogoče pol kšni kostumografki.
Trije stavki: ne vem še točno. Razmišljam o vizualno-slušno-gibalni instalaciji. Besede 
bo napisal Anej Korsika. Pa glasba bo. Pa dogajalo se bo v nekem prostoru, najverjetneje v 
Cankarjevem domu. 



 

pat -a m (a) šah. položaj v igri, v katerem kralj ni napaden, vendar nima prostega polja za 
potezo: beli je upošteval možnosti pata
• publ. oboroževalna tekma vodi v neizbežen pat v neodločen položaj; neskl. 
pril.: pat pozicija

pad pada m (a a) padec: pad meteorita, zračnega vozila / pad naklade; pad zračnega pritiska 
/ redko obvarovati otroka pred padom
• fiz. prosti pad gibanje prostega telesa v prostoru brez zraka zaradi delovanja teže

odpad -ada m (a a)
1. glagolnik od odpasti: prezgodnji odpad listja / odpad od narodnosti, vere / odpad omenje-
nih vzrokov
2. prostor, namenjen za zbiranje nerabnih, dotrajanih predmetov, stvari: odpeljati stare gume 
na odpad; nabrati različne predmete na odpadu
• ekspr. ta avtomobil je za (na) odpad je dotrajan, neuporaben

Sodelujoči: Odpadniki

Režija: Nina Šorak
Dramaturgija: Zala Sajko
Svetovalka za govor: doc. mag. Alida Bevk
Sogovornica za kostum in estetiko: Tina Pavlović
Igrajo: Arna Hadžialjević, Matija Rupel, Anja Drnovšek, Maruša Majer

Začetki uspavajo, ker so del protokola. Bistveno ni tisto, kar se zgodi na koncu, ampak izvor,
odkoder vse prihaja. Tokrat gremo v rikverc, mogoče kaj najdemo.

Ko boš posejala rožice, boš videla sonce. Igralec. Nič ni večno in sonce bo kmalu zatonilo.
Norec. Ampak vsaj za nekaj časa boš videla sonce. Pedofil.



  
 

 

  

 

  







 

Izgovor številka ena.
Ne znam pisati.
Kdo kupi? Jaz ne.
Kdor ne zna pisati, zna pa tipkati. V današnjih časih nič manj veljavno.

Izgovor številka dva.
Ne vem, o čem pisati.
Kdo kupi? Jaz ne.
Pišite o tem, kakšne filme bi radi snemali — po možnosti z mislijo na trenutno stanje v sve-
tu (ne)umetnosti, na prodajo in kupovanje, na ponudbo in povpraševanje, na art in na pop.

Izgovor številka tri.
Nimam časa.
Kdo kupi? Jaz ne.
Čas ima vsak. Samo vzeti si ga mora.

Izgovor številka štiri.
Ampak res nimam časa.
Kdo kupi? Jaz ne.
Žrtvuj preklapljanje televizijskih programov iz dolgčasa, kakšno predavanje na faksu, na 
katerega greš samo zato, da bi koga srečal, branje revij na stranišču, reševanje sudokujev, 
medtem, ko čakaš, da ti zavre voda za kavo, nekaj čikpavz in obvezno sanjarjenje pred spa-
njem. Verjamem, da ti ne bo treba žrtvovati niti polovice predlaganega ...

Kdor hoče nekaj narediti, bo to storil, kdor noče ničesar narediti, bo našel izgovor.
A kaj, ko teh danes nihče ne kupuje.
Se splača prodajati, kar se ne kupuje?



So filmi, ki so posneti, da bi ugajali množicam, ustrezali najrazličnejšim filmoljubnim ne-
kritičnim okusom in zadovoljevali pradavninske človeške težnje: a) po doživetju strahu 
in predsmrtne groze iz varnega zavetja; b) po nebrzdanem smehu in veselju, za katerega 

ne potrebuješ opravičila ali izgovora; c) po prebujeni človečnosti, ki ti potrjuje, da si dober 
človek, vedno pripravljen razumeti in občutiti tuje stiske in tem stiskam podariti – nič več, 
nič manj kot – svoje sočutje; č) po nežnosti in bližini, ki si je sicer ne upaš dati in vzeti. So fil-
mi, ki se iskreno trudijo, da bi bili popularni.

So filmi, ki so posneti, da bi filmska ekipa (največkrat z režiserjem na čelu) uresničila 
svojo umetniško in estetsko vizijo, da bi z njimi izrazila tisti navadnim smrtnikom nedo-
segljivi »več«. Načeloma jim je popolnoma vseeno, če bodo njihovi filmi komu všeč, če jih 
bo kdo razumel, če bodo komu kaj povedali, če se bodo koga dotaknili. So filmi, ki se iskreno 
trudijo biti artistični.

So pa tudi filmi, ki se ne trudijo ne za popularnost ne za artističnost. Pustijo si biti.
Kakšne filme išče današnji filmski trg? Kaj je najboljša reklama za film? Uvrstitve na se-

lekcije filmskih festivalov in morebitne prejete nagrade, kritike v časopisju, plakati po mestu, 
napovedniki na YouTubu? Kaj je tisto, kar danes k ogledu filma privabi gledalce? Študente 
našega filmskega oddelka sem vprašala, kakšne filme bi glede na ponudbo in povpraševanje, 
prodajo in kupovanje ter na splošno aktualno stanje radi snemali oni. Odgovorov, ki bodo ob-
javljeni v pričujoči številki Oderuha, nisem dobila prav veliko. Verjetno zato, ker svoje odgo-
vore pravkar formulirajo v filmskem jeziku.



Rad bi snemal filme, ki bi bili pametnejši od mene.

G lede na, to da je moja izkušnja snemanja dokaj sveža (zadnja klapa je padla pred dvema 
dnevoma), bom misli, ki mi rojijo po glavi, prelila na papir. Dobesedno »prelila« glede na 
to, da je v petih snemalnih dneh deževalo vsak dan. Vendar pa je vzdušje na snemanju 

bilo super, kljub temu da je bilo vreme sončno do spremenljivo oblačno z občasnimi dežnimi 
kapljami in točo. Glede na to, da material še ni razvit, ga še nisem pregledala,  kar na smeh 
pa mi gre, ko pomislim, da je v isti sekvenci v enem trenutku sončno, v drugem trenutku, ko 
smo snemali kontraplan, pa lije kot iz škafa. Mojemu godrnjavemu glavnemu protagonistu 
Tonetu, ki stalno visi na oknu svojega bloka, tako po glavi padajo dežne kaplje – scena tipa: 
»Why does it always rain on me?« – medtem ko je vsa njegova okolica obsijana s sončnimi 
žarki. Kar cool, če to vzameš kot koncept.  

Kljub stiski s časom, šparanjem s filmskim trakom in vremenskim (ne)razmeram je bilo 
na koncu vse, kot je treba. Posneli smo vse predvidene in nepredvidene kadre in ob tem uži-
vali. Tudi ekipa mi je bila v veliko podporo, ni bilo nobenih zamer, grdih pogledov ali slabe 
volje. Če me občutek ne vara, smo se kar zabavali. In če je bilo vprašanje: »Kakšne filme bi 
radi snemali?«, je odgovor: »Takšne, ki ti dajo zagon za naprej in te prepričajo, da izpeljati 
film vendar ni 'misija nemogoče'«.

Hm hm hm. Snemala bi filme, v katerih so naslednje stvari: kakršnekoli ženske razen pre-
več poslovnih ali hudobnih in kakršnikoli otroci razen preveč razvajenih ali slinastih. 
To dvoje se mi zdi zanimivo za filme – ženske in otroci. Ampak samo če so vsak posebej, 

vsak v svojem filmu. Snemala bi filme, v katerih se praznujejo rojstni dnevi in je slavljenec 
zamorjen, filme s tortami, filme, v katerih so ljudje oblečeni v živalske kostume, filme, v ka-
terih nastopajo žalostni in zafrustrirani ljudje, filme, v katerih nastopajo stare ženske, ki jim 
je težko, ker so stare, filme, v katerih se pojavijo ogromni mački, in filme, v katerih nekdo tiho 
joka. Snemala bi filme, v katerih nekdo šepeta ali govori polglasno ali dela karkoli drugega, 
samo da ne kriči, ne pije vina in nima pištol. Snemala bi filme o osamljenih ljudeh. Snemala 
bi žalostne filme, ki so tako žalostni, da so že tudi lepi. Snemala bi tople, majhne in žive filme. 
To so taki, ki te tiho objamejo, če si dovolj občutljiv, da jih začutiš. Snemala bi na véliko ali pa 
bi raje poslala vse skupaj v kurac in šla živet v Afriko. To bom še videla. 



SLOVENSKI FILM MI JE PRODAL KREMO ZA SONČENJE
Spominjam se nekih krem in nagih riti in besede Sun. Ne spomnim pa se naslova filma,  
v katerem se to pojavi.
 
SLOVENSKI FILM MI JE PRODAL LAŠKO V PLOČEVINKI
Zato ker ga Peter Musevski pije v skoraj vsakem socialrealističnem.
 
SLOVENSKI FILM MI JE PRODAL PESEM »KAJ TI JE DEKLICA«
Ki si jo veselo prepevam, še najraje, ko je zraven mene Karpo Godina.
(Od tega sicer ni nič denarja.)
 
SLOVENSKI FILM MI JE PRODAL ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE
Ki je najlepše v Cvetju v jeseni. Sedaj se sprehajam po teh hribih.  
(In v kakšni koči pustim tudi kaj denarja za … ehm ... Laško v pločevinki.)
 
SLOVENSKI FILM MI JE PRODAL KAPLJICE ZA OČI
»Prosim vas teta Pehta. Samo kapljice mi dajte. Za Mojco.«
(Filmi, katerih dialoge sem znala na pamet, so: Kekec; Srečno, Kekec!; Kekčeve ukane in Cve-
tje v jeseni.)
 
SLOVENSKI FILM MI JE PRODAL SOLINE
Poletje v školjki.
 
SLOVENSKI FILM MI JE PRODAL PETRIČEK
Otroci s Petrička. Izletniška točka, ki jo obiščem ob prvi priliki.
(Če bo kaj odprto, naročim … ehm ... Laško v pločevinki.)



 

Kakšni so filmi, ki se prodajajo? Večinoma glupi. In to je žalostno. Torej če hočemo, da 
se naš film prodaja, je treba, da je glup. Ampak ne, to ni dovolj. Glup mora biti na zelo 
prefinjen način, tako da glupi gledalci ne opazijo, da je glup. Ampak ne. To je narobe. 

To je narobe!! Ko delaš film ali katerokoli drugo umetniško stvar, ne smeš misliti na prodajo. 
Iz tega nastane drek pek. Sploh ne smeš misliti. Dober film lahko narediš samo tako, da daš 
noter sebe. Svoje meso. To je težko in to boli. S tem se daješ na pladnju naravnost pred gob-
ce neobčutljivih ljudi, ki te potem pljuvajo in nekateri celo bruhajo. Boli, ko se z nečim dolgo 
ukvarjaš in v tem pustiš delčke svojega mesa, potem pa je v kinu sedem gledalcev. Od teh se 
dva presedata in stokata, eden brska po telefonu in ne gre ven, ker je kupil karto, eden gre ven, 
ker ga boli kurac za karto, eden pa spi. To je slab znak, ja. Ampak dva gledalca od sedmih pa 
dejansko gledata film. Eden sedi v zadnji vrsti in je čudak, samotar in sploh, saj veste. Tiho 
kima in ima otožne oči. Drugi ne sedi v zadnji vrsti in samo gleda. Ko gre ven iz dvorane, gre 
film z njim. Ali pa samo delček filma, najbrž tisti delček, kjer je največ tvojega mesa. Del tebe 
gre z njim. A ni to lepo? Včasih si mislim, da je vredno. Vredno se je truditi in se razkosava-
ti za tistega enega od sedmih, ki bo film sprejel vase in ga nesel s sabo in kaj lepega mislil o 
njem. Ampak veš kaj, če je vse prav, je takih več, ni samo eden. Če uspeš narediti resničen in 
iskren film in imaš zraven še malo posebne sreče, je takih gledalcev na koncu več. In potem 
se tak film lahko tudi malo prodaja. Torej ni treba, da je nujno glup, da bi se prodajal. Ja. Ver-
jamem, da je to možno. Ampak težko je biti iskren in samosvoj in hkrati dovolj razumljiv/za-
nimiv/pritegljiv/ in sploh karkoli za širšo publiko.   

Lažje je napisati »neki kr neki«. Pobrati na kup stvari, ki se ti zdijo kul in jih zapakira-
ti v »neki kr neki« film. Potem upati, da bo uspelo, in če imaš srečo, res uspe. Ljudje rečejo: 
»Mmmm! Mljask film!« Potem je vse v redu. Ampak to ni nič. Filmi, v katerih ni videti, da 
se je nekdo moral odpreti, da se je nekdo dal, me ne zanimajo. Sam si največ in vse, kar imaš. 
Kar vidiš, kar čutiš, kar te vzemirja, kar ljubiš in česar se spominjaš, to je to. To je to, o čemer 
lahko kaj poveš. In če govoriš iz sebe, zares iz sebe, te ni strah, da delaš samo kopijo že stokrat 
videnega, ni te strah. Če nimaš polja, ki te zanima in vznemirja, in če nimaš dovolj poguma, 
da bi govoril iz sebe (Razlogi za strah: To se ne bo prodajalo, to nikogar ne zanima, to se do-
gaja itak samo meni ali meni se itak nič ne dogaja ...), potem je bolje, da ne delaš. Ker preveč 
je že filmov, ki so si podobni, ki so bili že tisočkrat videni in ki so nič. Preveč je filmov, ki se 
jim vidi, da hočejo biti nekaj več, da hočejo biti to in ono in ne vedo, da so nič. Za filme, ki so 
iskreni in nočejo biti nič drugega, kot so, ki so skromni in ki te primejo za roko, če jih znaš 
prav pogledati ... Za take filme bo vedno prostor (moramo jim dati prostor) in takih filmov 
nikoli ne bo dovolj. Taki filmi so vse, kar šteje, in vse ostalo je nič. Spizdimo, če smo nič. V 
nasprotnem primeru pa ostanimo in stojmo in ne pustimo se strahu in besedam, da je kriza 
in da je jok. Vse je v redu. Samo mirno. Nasvidenje v kinu. Hvala. 



 

 
Zakaj je Prekrokana noč boljša od Melanholije? V Prekrokani 
noči se kamera ne trese in v njej ni skokov čez os. V njej ni nekih 
nadnaravnih pojavov, kot je planet, ki trešči v Zemljo in se zatorej 
lažje približa gledalcu, saj se gledalec lahko poistoveti z zgodbo. 
Gledalec se lahko prav tako poistoveti z liki. Milo rečeno, večini 
gledalcev gre Christine v Melanholiji na jetra. Pač je melanholič-
na, ne bi ji bilo potrebno zaradi tega zamoriti celotne scene! Pre-
krokana noč je neke vrste dokument današnjega časa in družbe, 
precizno se poigrava z vzorci, ki so vidni med današnjimi ljudmi, 
medtem ko je Melanholija ena sama hipoteza, umetno ustvarjena 
situacija z umetnimi reakcijami. Konca sveta še ni bilo, kako bi 
torej vedeli, kako bodo ljudje ob tem reagirali?

Ampak katerega od teh filmov bi vi označili kot art in katerega kot pop?
Gledano skozi zgodovino večine umetnosti pop izhaja iz arta. Ne-
kaj se uspešno ustvari in proda, ta uspeh se želi ponoviti pri istem 

ali drugem avtorju, pride do masovne produkcije, ki prinaša denar in 
zaradi kvantitete navadno kvaliteta upade. Berger nam v svoji knjigi 
Načini gledanja (Ljubljana: Založba Emanat, 2009) razloži, da je v re-
nesansi nastalo ogromno slik, vendar dandanašnji poznamo predvsem 
slike Leonarda, Michelangela in Tiziana, ne zavedamo pa se, da se je v 
tistem času oljno slikarstvo masovno produciralo in da večinoma nima 
umetniške vrednosti. Podobno je z masovnim pisanjem romanov v de-

vetnajstem stoletju, od katerih sedaj poznamo le peščico. Tako je tudi s filmom. Z razvojem 
televizije in kinov se je pričela množična produkcija filmov, ki so težili le še po tem, da bi pri-
nesli čim več denarja in so zato izgubili svojo umetniško vrednost.

Ampak kaj je v resnici razlika med pop in art filmom? Oznako pop film uporabljamo pred-
vsem za filme, ki sledijo neki klasični narativni paradigmi in so polni klišejev. Ampak mora-
mo se zavedati, da je kliše postal kliše zaradi prepogostega uporabljanja in da izhaja iz arta. 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

Pop filmi težijo k temu, da bi ugajali čim širši množici ljudi, obstajajo samo v trenutku, ko jih 
gledamo in se kasneje ne sprašujemo o njih, ker jih ne bi razumeli ali ker bi v nas pustili nek 

globlji vtis. Ob oznaki pop film nam pridejo na misel predvsem holly-
woodski filmi, kjer je filmska industrija najbolj razvita. Težko bi rekli, 
da od tam prihajajo art filmi. Ampak ali bi lahko zatrdili, da v množici 
pop filmov iz Hollywooda ni niti enega art filma na leto? Ali ima Evropa 
pop filme? Ali je izdelava pop filmov v resnici privilegij področij, kjer 
je dovolj denarja in ustvarjalcev? Ampak če pop filmi zagotavljajo gle-
dalce, zakaj vsi producenti ne vlagajo denarja vanje? Pred kratkim sem 
gledala film The rubber, v katerem so pobili vse svoje gledalce, da jim 
filma ne bi bilo potrebno posneti do konca. Sklepajoč po tem filmu bi 
torej rekli, da se filmi snemajo za gledalce. Za koga se snemajo art fil-
mi? Kot art filme označujemo filme, ki ne sledijo vzorcem znotraj do-
ločenega žanra, ustvarjalci art filma naj bi bili »navznoter obrnjeni« in 
naj ne bi iskali publike. Ampak težko bi rekli, da ustvarjalci art filma ne 

stremijo po publiki. Publiko iščejo, le da ne ciljajo na čim širšo publiko, ampak na določeno 
publiko. Zaradi tega dobi art film pogosto oznako elitističen film.

V naši kulturi je tako, da nominacija za nagrado oskar prizna filmu določeno komple-
ksnost in zatorej oznako art. Ampak s tem dobi film tudi večjo publiko. Ali zaradi tega že po-
stane pop film ali samo popularen film? 

Najboljši primer, kako pop postane art, so po mojem mnenju filmi Quentina Tarantina. 
Filmi, v katerih ni drugega kot klišejski vzorci, motivi, pobrani iz klasičnih dirkaških in pre-
tepaških filmov, vesternov … Skupaj pa so sestavljeni tako, da nam pokažejo določen žanr z 
druge perspektive, filmi posežejo izven svojega žanra in tvorijo nekaj povsem novega.

Pop film torej izhaja iz art filma. In art film je lahko popularen, vendar zaradi tega še ni 
pop. Če pop film potenciramo in preseže svoj žanr, lahko postane art. Vendar art film ne bo 
nikoli sledil osnovnim elementom, ki film delajo pop oziroma se jim bo izogibal. Pop filmi 
niso pop, ker bi bili množično gledani, ampak ker nastajajo kot želja po množičnem gledanju 
in prinosu dobička. Ne obremenjujejo se z željo, da bi v ljudeh pustili močnejši pečat in ne 
skušajo odpirati novih filozofskih, družbenih, psiholoških ali kakršnihkoli drugih vprašanj, 
ki naj bi se gledalcu odpirala ob gledanju art fimov.

Ljubim film, ampak trenutno ga sovražim. Tko kt moj bivši fant mene. 
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to sem pozabila prvo in drugo leto Akademije, zdaj pa se počasi spominjam
film je lep
ni pa stvar
če je vse prav
je živ
če je vse prav 
je film občutek
kot bi nekoga srečal
nekoga čisto novega
ki ti je malo všeč
film je lep in žalosten
ker nosi ustavljen čas
in mlade ljudi v njem
ki jih iz dvorane gledajo starajoče se oči
film je oda mladosti
in jok za njo

From: Zvezdana Sabotic  
Sent: 2011/2/9 
To: Boris Bezić; Mina Bergant; Ziga Virc; Lucija Siftar; legenda slovenije; Peter Hvalica; 
Zvezdana Sabotic; Maurin Rene; Ajda Tomazin; Blaž Potokar; Blaž Završnik; David Sipoš; 
Dominik Mencej; Gačić Siniša; Gaja Möderndorfer; Gracar Blaž; Hajnšek Vid; Izlakar Vid; 
Jaka Šuligoj; Katka Šedlbauer; Lovše Jan; Maja Prelog; Marko Kočevar; Martinčič Domen; 
Milan Urbajs; Morano Katarina; Nagode Andrej; Niko Vodošek; Perovšek Jan; Prettner 
Maja; Rok Biček; Simon Intihar; Sušnik Maksimilijan; Svetlana Dramlić; Uroš Hočevar 
Subject: Aparat za meglo!

Zdravo!
Ali si je morda kdo iz kleti izposodil aparat za delanje megle???
Lep pozdrav, Zvezdana Sabotič

2011/2/9 Ziga Virc wrote:
Pozdravljeni, 
jaz si nisem iz kleti izposodil aparata za delanje megle.
l.p., Žiga Virc
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2011/2/9 Peter Hvalica wrote: 
Žiga, odkod torej vsa ta megla?
pP

2011/2/9 legenda slovenije wrote: 
ja blaž si ga je sposodu za glasbeno točko in je zdej pr men doma.

2011/2/9 Boris Bezić wrote: 
Maglo uzela magla. 
Srečno. Bb 

2011/2/9 Lucija Siftar wrote:
Magla svuda oko nas. 
http://www.youtube.com/watch?v=EpDdMx6fOec
[Josipa Lisac: Magla]

2011/2/9 sara kern wrote:  
ježek v megli 
http://www.youtube.com/watch?v=oW0jvJC2rvM 

2011/2/9 Ziga Virc wrote:
Morda gre za mešanje megle? 
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/ko-mesanje-megle-postane-umetnost/151391

2011/2/9 Mina Bergant wrote:
....Za tako gosto MEGLO da bi jo lahko rezal, mogoče pa še malo dlje, leži ribnik Brbotalnik. 
Čez dan je to čisto navaden ribnik. A ko ga zvečer prekrije črno, črna tema, se začnejo tam 
dogajati čudne reči. V vodi najprej zaklokota, ob bregu zareglja, v bičevju nekaj poči, med 
vrbami zahrešči in šele potem se prikaže palček Smuk. To je nemiren škrat, radoveden kot 
miška, ki neučakano opreza tako dolgo, dokler na vodni gladini ne zatrepeta prva ZVEZ-
DA.... 
aja, še obvezni link:
http://www.youtube.com/watch?v=gs_X5HyZhHE
[Palček Smuk]

2011/2/10 Boris Bezić wrote:
V primeru, da se megla nekje sama vklopi, vi ste pa v avtu, si že zdaj za ziher oglejte tole 
stran... 
http://www.herkules.si/index.php?categoryID=211
[Spletna trgovina z avtodeli – rezervni deli in dodatna oprema: meglenke]

2011/2/10 sara kern wrote: 
Narodni heroj Vinko Megla!
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_narodnih_herojev_Jugoslavije_(M)
 
in njegova ulica!
http://www.itis.si/Ulica_MURSKA%20SOBOTA_Ulica%20Vinka%20Megle.aspx
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2012/2/16 Bibič, Ljiljana wrote:
Drage študentke in študenti!
 
Ko uporabljate sobo 16 (montaža) v kleti, v katero pridete skozi sobo 17, vas prosim, da za 
seboj zapirate vrata sobe 17.
Ker imate dostikrat zaprta vrata sobe 16, lahko v sobo 17 vstopi kdorkoli in odnese kakšen 
del opreme. Opozarjam vas zato, ker ob dvigu ključa za sobo 16 dobite tudi ključ sobe 17, 
kar pomeni da nosite odgovornost za obe sobi.
 
Lp, Lili Bibič

2012/2/16, Blaž Završnik wrote:
Živjo, 
 
a pol to pomen, če grem v sobo 17, pa nimam ključa za sobo 16, a lahko vseeno pustim vrata 
sobe 17 odprta in potem grem po ključ sobe 16, pa pol ko pridem nazaj zaprem vrata sobe 
17, ko so vrata sobe 16 že odprta oziroma ves čas odprta, da pol nihče ne more priti v sobo 
17 in odnesti kakšen kos opreme iz sobe 16 in 17? 
 
lep pozdrav 
Blaž Završnik 
FTV 4

2012/2/16, Peter Hvalica wrote: 
A če js nč ne štekam...smo še zmer loh prjatli?

Peter, FTV 2 
Sent from my iPhone

2012/2/16, Bibič, Ljiljana wrote:
Peter, česa ne razumeš?
 
Lp,
Lili Bibič

2012/2/16, Peter Hvalica wrote:
Nč. 
tP

2012/2/16, legenda slovenije wrote: 
montaža - ekstaza

 



 

 

 
 

 

Upokojena kinooperaterja, prijatelja in sodelavca, ki sta živela in preživela zlato dobo me-
stnih kinematografov, se po svoje soočata s filmsko sedanjostjo, ki ima z njunimi spomini le 
še malo skupnega.



 

 

Ob nekaterih ljudeh bi se lahko naučili več, kot si upamo misliti. Mladen Bogić, ravnatelj 
Železniškega muzeja Slovenskih železnic, je eden takih. In več kot to.



 

 

 
 

 

Portret družine, ki živi v tesnem objemu skupnosti Hare Krišna. Oba sinova (Nitja, 11 in 
Aljaž, 13) sta do nedavnega doma poučevala starša, z novim šolskim letom pa je starejši 
pričel obiskovati pouk v vaški osnovni šoli. Spremljamo njega in njegovo družino na stiči-
šču s svetom, ki je drugačen od njih. Kako se bo Aljaž, vajen trdnih moralnih načel in ver-
skih zapovedi, ki spremljajo njegov vsakdan, znašel v vrvežu sodobnega šolstva ter kako bo 
okolje sprejelo njega? Kaj to pomeni za starše, ki se bojijo, da bi lahko »izgubili« otroka?



 

Film je intimna pripoved o fantu in o njegovi družini, o drugačnosti, o toplini in o sprejema-
nju.  Predvsem je Benjamin pač film o Benjaminu. Ki je izjemno pristen in srčen. In malo je 
to tudi film o Tadeju, ki ima Benjamina rad, ampak mu je obenem z njim težko, ter o Maji, ki
ju kot mama povezuje.



 

 

MAKS: Jz grem k babici. Tko sm se odloču in grem. Adijo.



 

 

 
 

Milena ima problem. Probleme. Jože navija za Barcelono. V filmu igra Tina Gorenjak. In 
Martin Srebotnjak. To ni komedija. 



 

 

Dušan je moški srednjih let, ki je preobremenjen z življenjem, predvsem z odnosi. In ko se 
zazdi, da je izkusil že vse, je prestavljen v nek drug svet – v »sobo spoznanja«. Od tu spremlja 
dogajanje med svojimi najbližjimi (ki ne vedo, da so opazovani). Med njimi nastanejo tre-
nja, skrivnosti pridejo na dan. Dušan pa na ta način končno spozna, kaj je v življenju zares 
pomembno.
DEAD FATHER se ukvarja z medsebojnimi odnosi. Brez olepšav se loti samomora, smrti, vara-
nja, starosti, laži, izgubljenosti mladih, ljubezni. Je tipična zgodba o nas, o Slovencih, o ljudeh.









Teden slovenske drame, že 42. po vrsti.  Lansko leto je AGRFT 
sodeloval z branji svojih kratkih dramskih del ali dramatizacij, 
letos smo bili povabljeni, da sodelujemo na dnevu nominirancev, 
kjer se je skozi bralne uprizoritve odlomkov iz nominiranih del 
predstavilo pet  dram za Grumovo nagrado. Temu so sledili pogo-
vori: kritični pretresi prebranih besedil, razmišljanja o možnih 
načinih uprizoritev le-teh, vprašanja prisotnemu avtorju.

Prispevek AGRFT-ja se je začel doma ob branju dramskih del, 
občutenjih o njih, imeli smo tudi generalko, na kateri smo 
artikulirali svoje mnenje o prebranih dramah. Vedno posku-

šaš zavzeti nevtralno pozicijo, mimo posplošitve z ugajanjem ali 
neugajanjem. Kritičnost je na mestu, kadar je argumentirano po-
dana skozi razmislek o obstoječih parametrih, ki delajo dramo 
zanimivo in strukturirano. Res pa je, da se je težko popolnoma 
izogniti subjektivnosti, saj je kritično vrednotenje kljub vsemu 
vsaj delno odvisno od posameznika, ki dano reflektira, skozi nje-

gova videnja sveta in odnosa do njega, življenjskih izkušenj. Pet nas je bilo zadolženih vsak 
za eno dramo. Zaželeno pa je bilo, da vsi preberemo vsa nominirana besedila. 

V roke sem vzela »svojo« dramo Kaj sanjajo svinje Žanine Mirčevske in se potopila v njen 
svet. Ni mi bilo treba iti daleč, niti historično niti v smislu zemljepisne razdalje. Njena drama 
je družbenopolitično angažirano besedilo o kapitalistični sodobnosti.  Bralcu zmeče v obraz 
znana dejstva brez sentimentalnosti, skozi različne načine govora, pripadajoče različnim 
starostnim in kulturnim sredinam. Prizori so naslovljeni, a presekani v smislu nelinearne 
zgodbe. Zagoneten naslov ničesar direktno ne razkriva, ponuja aluzije na kapitalistične ali 
morda tudi na katere druge človeške svinje.

Opremljeni vsak vsaj z argumenti o svoji prebrani drami, smo se podali v Kranj na razgo-
vore. Poleg AGRFT-ja je sodelovala tudi Filozofska fakulteta s kar velikim številom študentov 



primerjalne književnosti. Razgovori v režiji Eve Nine Lampič so potekali v sproščeno stro-
kovnem vzdušju s povabljenimi gosti, teoretiki in avtorji besedil. Morda smo pogrešali še 
žirijo, ki je odločala o uvrstitvi besedil v tekmovalni izbor kot še en uvid v dramski tekst. 

Vsak razgovor je uvedel bralni odlomek iz nominirane drame v izvedbi igralcev PDG 
Kranj, kar se je izkazalo za dobrodošel prispevek k razumevanju besedila, nakazujoč hkrati 
tudi potencial možne uprizoritve. Avtor drame Vaje za tesnobo Vinko Moderndorfer je dejal, 
da je bil hvaležen za bralno uprizoritev, saj je tako drugače spoznal svoje besedilo in prepo-
znal njegove slabosti, ki jih prej ni uvidel. Sledila so pretresanja dramskih besedil z gosti, ki so 
razgaljali in drobili besedilo. Iskanja so bila usmerjena v strukturo, 
misel, naboj, v različne parametre, ki jih besedilo ponuja. Modera-
torka Zala Dobovšek  je kot splošno prepoznala prioriteto pisave 
dialoga pri piscih ter občutek vračanja moči besede. 

Mlada dramaturginja in dramatičarka Simona Hamer  je po 
vsakem razgovoru prebrala ironično opravičilo žiriji ob zavrnitvi 
njenih dveh poslanih del  za nagrado za mladega avtorja. Razpis je 
bil izveden prvič, nanj sta prispeli samo njeni dve besedili in posle-
dica je bila odločitev žirije, da nagrade ne podeli. Razumem njeno 
ogorčenje in podpiram njeno manifestativno gesto, čeprav po svoje 
razumem tudi odziv žirije: konkurence pač ni bilo. Vsak razgovor je 
imel tako enak začetek in zaključek, sredina je dopuščala variacije. 

Dejstvo je, da kakorkoli včasih obračamo in polemiziramo, da 
so dramska dela namenjena odru, kjer se lahko udejanijo na nekem 
drugem nivoju in prepričajo še gledalca poleg bralca,  svojo avtonomijo ohranjajo tudi med 
platnicami. Tekst na odru zaživi drugo življenje, dobi nov vzgib, iz katerega se pretoči v dru-
go dimenzijo, medtem ko napisana drama ostaja  sama svoja za vedno spravljena na varnem 
na listih papirja. Če gledamo na dramo z vidika uprizoritve, se njena literarnost vsaj delno 
izmika notranjemu pogledu. Glede na komentarje iz študentskega dela avditorija se mi je 
utrnila naslednja misel: meni se ob branju dram vedno odslikava možnost gledališkosti pre-
branega. Znotraj percepcij besedila je moje poglabljanje omejeno pretežno na odrsko videnje 
le-tega, čeprav ne zanemarjam literarnih kvalitet, v primerjavi z navduševanjem kompara-
tivistov večinoma nad tekstom kot takim in razbiranjem drugačnih podtonov znotraj njega.

Postavi se vprašanje, s kakšno intenco pišejo dramatiki svoja besedila. Nekateri verjetno 
že z mislijo na uprizoritev ali pa vsaj z željo ponjej, drugim pa morda predstavlja izbor dialo-
ške forme obliko izraza, v katerem so najbolj sproščeni.
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S PU Ljubljana smo prejeli obvestilo o nenavadnem dogodku, ki naj bi se bil zgodil v pe-
tek, 20. 4. 2012, na Kersnikovi ulici. Sodeč po zapisniku naj bi se na omenjeni lokaciji 
proti večeru zbrala večja skupina ljudi, ki je v zaprti sobi neke kavarne izvajala nenava-

den obred, namena katerega policiji žal še ni uspelo dokončno potrditi. Vodilni predstavni-
ki sumljive množice trdijo, da se je srečanje imenovalo literarni večer, očividci pa poročajo, 
da so nekateri udeleženci dogodka pred zbrano skupino prebirali svoja pesniška in prozna 
dela, ki naj bi nastala v preteklem času. Policija še vedno zbira dokaze, ali je šlo za sporočila 
globlje narave in ali so bila kakorkoli politično in propagandno motivirana. Kot lahko bere-
mo v zapisniku, so bila predstavljena dela desetih posameznikov, ki se vsebinsko med seboj 
niso navezovala, kar policiji povzroča še dodatne preglavice pri ugotavljanju namena tega 
svojevrstnega zborovanja. Vpleteni B. L., B. G., K. Č., N. Z., A. N., I. S., U. S., P. J., N. K. in L. Š. 
zanikajo kakršnokoli odgovornost in se sklicujejo na umetniško svobodo in pravico do kul-
turnega ustvarjanja. Nekateri prisotni naj bi se, sicer v manjšem obsegu in blažjih oblikah, 
celo vdajali alkoholu, na obrazih množice pa je bilo moč opaziti velika nihanja v razpoloženju. 
Nanašajoč se na vsebino branih del so tako izražali otožno zamišljenost kot tudi prešerno 
nasmejanost ter vsa ostala razpoloženja v policiji težko razumljivem barvnem spektru. Kot 
poročajo priče, je bilo nekajkrat iz prostora slišati tudi glasne izbruhe smeha. Predstavniki 
policije so prepričani, da so bili ti zgolj trik, kako zavesti zunanje opazovalce glede resnič-
nega namena srečanja. Približno dve uri trajajoč obred se je zaključil s skupinskim branjem 
besedila, za katerega policija sumi, da je nastalo kot provokacija nekaterim članom družbe, 
a tega žal še ne more dokazati. Kot zagotavljajo na PU Ljubljana gre glede na zadovoljstvo 
zbrane publike upravičeno sklepati, da se bodo tovrstni rituali še večkrat ponovili, zato ne 
izražajo dvoma, da jim bo prej ali slej uspelo priti stvari do dna in odgovoriti na nekatera še 
nerazrešena vprašanja.
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Delavnice Dober dialog, ki jo je vodila igralka in dramatičarka Dragica Potočnjak, sem 
se udeležila, ker bi rada nekoč napisala res dobro dramo. Ne neko povprečno »skropu-
calo«, ki bi ga prebrali moji prijatelji in se iz prijateljske dolžnosti pretvarjali, da jim 

je všeč, tisti pravi pa še tega ne, ampak dramo, kot se spodobi. Lepega dne bi se mi utrnila 
odlična ideja, nakar bi se za tri dni in tri noči zaprla v sobo in drama bi se spisala kar sama, 
brez truda in povsem naravno. Ko bi končala s pisanjem, bi zadevo prebrala in bila nadvse 
presenečena, da je meni sami (!) uspelo spraviti skupaj tako celovit umotvor. Očitno je bila 
na delu sama božja iskra … Vendar pa Dragica Potočnjak božje iskre ne priznava. Stavi na nič 
drugega kot dober dialog!

Kako bi opisala delo v delavnici? Bilo je precej intenzivno, saj se je vse odvilo v samo šti-
rih dneh oz. v  dveh koncih tedna v marcu. To je bila pravzaprav največja razlika v primerjavi 
z delom na Akademiji, ko imamo veliko več časa za razna razglabljanja, medtem ko smo se 
na delavnici bolj osredotočili na glavno temo (dober dialog).  Zbrali smo se v Trubarjevi hiši 
literature, ki je bila tudi glavni organizator delavnice (delavnica Dober dialog je samo ena 
iz niza delavnic, ki jih Trubarjeva hiša literature organizira). Tečajnice (nihče izmed pripa-
dnikov moškega spola se ni dovolj opogumil) smo se ob dogovorjeni uri zbrale na »štartnem 
mestu« in delavnica se je lahko začela. 

Nobena skrivnost ni, da je Dragica Potočnjak uspešna gledališka igralka in dramatičarka, 
družbeno angažirana avtorica, prva ženska Grumova nagrajenka … vendar sem prepričana, 
da delavnica ne bi bila tako efektivna, če ne bi bila Dragica tudi odlična pedagoginja. Veli-
ko in rada dela z ljudmi različnih starosti, narodnosti in subkultur. Še posebej v prvih dveh 
dneh delavnice oz. tekom prvega konca tedna, ko še nismo bili tako osredotočeni na javno 
predstavitev svojega dela, je bilo v ospredju timsko delo, ki ga je Dragica sicer moderirala, 
soustvarjale pa smo ga tečajnice same. 

Ena glavnih prednosti Akademije je po mojem mnenju ta, da je na veliki večini preda-
vanj izredno zaželeno in celo spodbujano, da študentje izražamo svoje mnenje, morda tudi 
nasprotujemo mnenju predavatelja. Na podoben način se je odvijal ustvarjalni proces na de-
lavnici, kamor smo prišle z že pripravljenimi orisi svojih dramskih likov, ki bi lahko postali 
glavne osebe neke potencialne drame. Ustavile smo se pri čisto vsakem liku in ga poskušale 
do potankosti »secirati«. Vse lastnosti lika so morale sestavljati celovito sliko in biti v har-
moniji druga z drugo, kar sploh ni tako lahko, kot izgleda na prvi pogled. Glavna napaka, ki 
smo jo počele, je, da smo psihološki razvoj lika pretirano potencirale, saj je človeška osebnost 



(definicija iz psihologije!) relativno trajna celota telesnih, duševnih in vedenjskih značilno-
sti, tako da serijski morilec pri najboljši volji težko postane usmiljeni samaritan – razen v 
primeru, da ima bipolarno motnjo, ampak to možnost bomo trenutno pač zanemarili. Če si 
potek delavnice predstavljate kot nedeljsko kramljanje ob čaju, ne bi mogli biti dlje od re-
snice, saj so bile debate, lahko bi jih imenovali celo pogajanja, kar ostre. Svoj lik smo morale 
avtorice braniti z vsemi razpoložljivimi sredstvi (dognanji iz psihologije, primeri iz vsakda-
njega življenja, s poznavanjem  klasičnih dramskih likov …), nazadnje pa smo se strinjale s 
po mnenju večine najbolj verjetno možnostjo in si oddahnile, ker naš lik nazadnje vendarle 
»stoji«. In to na trdnih temeljih. 

Drugi del delavnice je bil bolj kot v pisanje usmerjen v končni nastop, neke vrste perfor-
mativno točko, v kateri bi se vsi naši liki srečali in spustili v dialog drug z drugim. Torej konč-
no smo pri slavnem dialogu! Seveda smo v dialogih vse hotele podati kar največ informacij o 
svojih likih, ki smo jih zbrale v prvem delu delavnice, a tak pristop je peljal v dolgovezne ep-
ske monologe in ne v živ dialog, ki na odru deluje. Do končnega dialoga smo prišle s pomočjo 
improvizacije, večkratnega črtanja in spreminjanja in z veliko mero potrpežljivosti. Jaz še 
vedno pravim, da se je vmes znašel tudi čisto majhen drobec božje iskre – na primer takrat, 
ko so se po treh urah brezplodne debate (ki dejansko seveda ni bila brezplodna, saj je vodila 
v nekaj) stvari nenadoma čudežno »poklopile«. 

Literarnih delavnic se običajno ne udeležujem ravno zaradi svojega romantičnega pre-
pričanja o posvečenem umetniškem ustvarjanju, ki naj bi bilo daleč od obrtniškega znanja. 
Delavnice Dober dialog sem se udeležila zaradi mentorice Dragice Potočnjak, ki jo izredno 
cenim zaradi njenih številnih dosežkov na različnih področjih – ne samo strogo povezanih s 
teatrom.  Priznavam, da lahko dober mentor  talent, božjo iskro ali kakorkoli že želite imeno-
vati ta skrivnostni pojav  usmeri na pravo mesto. Saj bi bil v nasprotnem primeru tudi študij 
na katerikoli umetniški akademiji povsem brezpredmeten …



 

Kaj je to? Izgleda, da še sami nismo vedeli prav dobro in smo šli 
– pararapapa – iz Ljubljane do Wrocława. S kombijem in skoraj-
da celotnim Brechtom na CD-ju, vmes med vso radijsko nesnago, 
kjer se tu in tam najde kaj snažnega.

No in smo prišli. V mesto oranžnih zastavic na lučeh in drogovih, za katere smo šele ka-
sneje, ko smo zagledali enak jumbo plakat, ugotovili, da oglašujejo naše tekmovanje. 
Naslednje jutro  tonska vaja  – pim pum pam – deset minut za ozvočenje, okoli tebe 

skače tonski mojster in ti zatrjuje, da ko bo dvorana polna, ne bo več tako odmevalo. In 
te že prekine organizatorka, ki pokliče drugega tekmovalca, da še on »naštela« svoj glas. 
»Pa zvečer se malo zrihtajta, prinesita kostume …«  nama še rečejo in še tretjič povedo, naj 
bomo tam ob štirih in petnajst. Prinesita kostume – v mojem kovčku pa nič drugega kot kila 
čokolade, fotoaparat, žonglerske žogice in tisoč majčk za vsak dan. In med njimi se nekje na 
dnu – da se ne bi zmečkala – valja črna skoraj svilena oblekica z zavesico (beri čipkami), ki 
sem jo namenila za nastop. Seveda vsa zmečkana in nič kaj podobna bleščečim kostumom. 
No ja, pa saj kostum vendar ni važen. Važno je, kako bom zapela to svojo Piratsko Jenny, pa 
čeprav brez piratskega klobuka. 

In smo šli na pivo, ki je menda dobro za glas (po mnenju strokovnjaka, lepo prosim). In 
smo sedeli na soncu in se delali, da nismo živčni. Še preden smo spraznili kozarce, nas je 
skoraj oropala sprva prikupna cigančica, ki se je potem malodane spremenila v pošast. In 
smo šli po soncu do hotela, mimo tisoč in enega kipa škrata, ki te kar tako – sredi glavne ulice 
preseneti, da ga skoraj pohodiš.  In pred hotelom smo ugotovili, da smo pustili note na mizi 
v lokalu, da še malo posedijo namesto nas. 

Na koncu se je vse dobro izteklo, počakale so nas tam in na srečo ni nobena pobegnila stran.
Zdaj pa gre zares. Ura je petnajst čez štiri in bore malo ljudi je že tam. No, smo vsaj do-

bili svojo mizo v zaodrju, čeprav so nas potem razdelili, pevci hodijo namreč na oder z leve, 
korepetitorji z desne. Oddahnila sem si, ker nihče ni svetil okrog v bleščečih kostumih, kot 
sem si predstavljala … dokler ni bila ura nekaj minut do začetka. Ups, sem si mislila in še ve-
dno stavila na interpretacijo.



  Dokler se tekmovanje ni začelo. Ups, sem si mislila – ker sem bila osma po vrsti in nih-
če pred mano ni pel Brechta, pač pa je vse zvenelo precej »poljsko pop«, s kostumi, plesnimi 
točkami in light showi – in izgubila še zadnje upanje. 

In po dobrih dveh urah čakanja za odrom in špeganja nanj sem tudi sama stopila gor – 
pred razprodano dvorano z nekaj več kot šeststo sedeži. In odpela, kot sem odpeti znala, 
medtem ko se mi je najlonka parala do kolena. Evo, pa sem imela tudi jaz dovršen in jako na-
tančno zrežiran nastop. 

»To je bilo to,« sem si mislila in nekako tako je tudi bilo. In smo odšli iz ogromnega gle-
dališča z voditeljevim »You did a great job, guys,« – za katerega še vedno ne vem, ali je bil sar-
kastičen ali nerodno iskren. Nekaj do enih ponoči je bila razglasitev v lokalu v centru mesta. 
Nabito poln lokal s fino muziko v živo. In potem, trenutek za tem, ko so prebrali deset imen 
(najinega seveda ne vmes), se je po desetih sekundah vrišča naprej uvrščenih lokal v trenut-
ku spraznil, in mi, ki smo ravno sklenili, da ostanemo in si naročimo pijačo,  smo odpustili 
to idejo in odcapljali proti hotelu. 

In drugo jutro, spet v kombiju, nazaj do naše Ljubljane – tokrat brez Brechta  –  z izkušnjo 
več (zdaj bom vsaj vedela, kaj pomeni, ko prof. Prinčič reče: »Predstavljaj si, da poješ pred 
šeststo ljudmi,«) in z znanjem, da če v predstavitvi tekmovanja piše, da gre za tekmovanje 
gledališkega petja, to še ne pomeni, da je to res.



 

Vse skupaj se je začelo z »oslavansko desitko svetlo vyčepni«. 
Češka je pivska država. Pivo v gostilni stane samo en evro, poleg 
tega tam kadilski zakon ne velja in še lokali niso odprti samo do 
dvanajstih zvečer.

V češkem Brnu je od 10. do 14. aprila potekal SETKÁNÍ/ENCOUNTER, 
dvaindvajseti internacionalni festival gledaliških šol s sloganom Do I 
have a dream? S produkcijo Potohodca Daneta Zajca v režiji Zale Sajko 

smo odpotovali na omenjeni festival. Predstava je bila izbrana izmed mno-
gih posnetkov gledaliških del študentov iz vsega sveta. Poleg Slovenije so 
gostovale še Madžarska, Poljska, Nemčija, Turčija, Južna Koreja, Združene 
države Amerike, Kolumbija, Češka in Južna Afrika. Kar se tiče mene, so mi 
bili najbolj všeč Nemci z njihovo predstavo Barabarian Paradise.  V kabaret 
stilu, s cirkuškimi elementi in neverjetno preciznim gibom in mimiko, ki jo 
je še bolj poudarjal močan make-up, so izzvali več aplavzov na odprti sce-
ni. Korejci so bili tudi zelo ljubki s svojo Petminutno zaroko (Lopachin in 
Varja), izsekom iz Čehovega Češnjevega vrta, ki so ga izvedli precej nekon-
vencionalno in zato tudi tako atraktivno. Najmanj mi je bila všeč Turčija, 

saj je njihova psihološka igra bazirala predvsem na govoru, podnapisov pa niso imeli in tudi 
energetsko in gibalno me niso prepričali. Paradoks je bil ta, da je 
Turčija na koncu odnesla domov nagrado za najboljšo predstavo.

Potohodec je dobil prav poseben odziv gledalcev. V meeting po-
int glasilu so vsak dan objavljali kritike predstav, ki so jih napisali 
študentje JAMU (Janáčkova akademie múzických umění). Uvo-
dnemu nagovoru je bilo naslov »Dear Brutus«, avtor se je pod njim 
podpisal s svojimi začetnicami in začetnicami Julija Cezarja »(and 
also J. C. a bit)«. Tretji kritiki je bilo naslov »Raped by Pathwal-
ker«, v kateri je avtorica opisovala svoje ogorčenje in šok. Neje-
verno smo prebirali njeno izjavo, kako se ob pogledu na Barbarino 
mednožje dekle še dvajset minut ni moralo zbrati. Povzela bom še 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



besede Simona Belaka: »Še jaz nisem toliko razmišljal o Barbarini pički, pa sem tip.« in citat 
stavka s konca njene kritike: »Truth? I felt abused when it ended«. Očitno se na njihovem fa-

ksu ne učijo, da mora biti kritika gledališke predstave objektivna. 
Očitali so nam, da nismo vedeli, kaj hočemo povedati. Morda 

so res igralci prehitro govorili in so potlej tudi nadnapisi brzeli z 
neznansko hitrostjo. Tako se je moral gledalec odločiti, ali bo spre-
mljal nadnapise ali spremljal dogajanje na odru. Večji del publike 
se je odločil za slednje, zatorej niti približno niso razumeli ne zgod-
be in ne poante.  Vseeno, kot gledališčnikom provokatorjem nam 
je uspelo, šokirali smo publiko. Da pa povem še par besed v bran 
zgroženemu občinstvu. Ker smo predstavo odigrali samo enkrat 
(večina ostalih gostujočih ekip jo je odigrala po dvakrat ali trikrat), 
je bila v dvorani precejšna prostorska stiska. Prva vrsta je sedela 
na odru, torej tik pred Barbaro. Na začetku predstave Barbara raz-
kreči noge. V HaDivadlu, kjer smo igrali, je sedela slab meter stran 
od gledalčevih glav. Tako da se približno lahko vživimo v njihovo 

nelagodje. Mi smo tudi veselo izkoristili ta njihov neljubi položaj in prosili Jerneja Gašpe-
rina, če po svojem monologu začne malce otipavati publiko. On je brez zadržka dve gledalki 
prijel za dojko in sumim, da je bila ena od njih tista, ki je kasneje napisala v kritiki, da se je 
počutila zlorabljeno. 

Očitno Čehi niso vajeni interakcije s publiko, vagina Barbare Ribnikar je bila očitno sen-
zacija celotnega festivala in zatorej ni čudno, da je Barbara ob zaključku prejela nagrado za 
najboljšo glavno žensko vlogo – Ženske, ki jo je odigrala v Potohodcu. Nagrado si je seveda 
prislužila z vsako kapljico potu in tudi ostali igralci so dali vse od sebe in prezenčno zavzeli 
dvorano. Pa ne samo oni, vsa ekipa je trdo delala, da smo Potohodca na gostovanju izpeljali 
tako, kot je treba. Končno sem tudi odkrila, kaj pomeni praktična dramaturgija: šivanje ko-
stumov, friziranje, manikura in visenje na kavlju.

 
 

 
 

 
 



 

Gledališka skupina G-FART, ki jo sestavljajo študenti Akade-
mije za gledališče, radio, film in televizijo, Filozofske fakultete 
in Fakultete za družbene vede, naj bi se po napovedniku sodeč na 
Tednu slovenske drame predstavila z bralno uprizoritvijo svo-
jih dramskih tekstov. Na koncu pa je iz tega nastal performans z 
naslovom Zadrževanje prdca, v katerem so uporabili odlomke iz 
besedil Simona Belaka, Tjaše Črnigoj, Žige Divjaka, Aneja Korsi-
ke, Urške in Zale Sajko, Jurija Smrketa, Nine Šorak, Juša Zidarja 
in Nine Zupančič.

Gre za predstavo, ki jo lahko označimo kot parodijo Tedna sloven-
ske drame, ki z elementi ironije smeši položaj gledališke umetno-
sti in širše umetnosti nasploh od njene uvrstitve ter teoretičnih 

pristopov do razumevanja umetniških tekstov kot takih. Torej gre za 
poigravanje s pristopi razlaganja gledališke umetnosti in njene vloge 
v svetu ter primarnosti človeškega delovanja in umetnosti v visokem 
slogu. 

Gledališka skupina G-FART gledalce postavi v futuristično okolje 
Republike Ljubljane, v leto 2069 na 96. teden slovenske drame, ki pote-
ka pod pomenljivim naslovom Znanilci novega reda ali nadaljevanje Lin-

hartovega izročila: slovenska dramatika na začetku 3. tisočletja. V njem sodelujejo moderator 
doktor Martin Krpan, ki vodi diskusije teoretičark-razlagalk ddr. Mateje Kovač, dddr. Genove-
fe Potočnik - Lipe ter ddddr. Jane Hrast, katerih vloga je tekmovanje v čim večjem teoretičnem 
nonsensu v razlagi vloge gledališča ter scenskih umetnosti, le-tem pa se na odru pridružijo robot 
SiGledal.org 3000, v samem tekstu pa tudi serviserki omenjenega robota. 

Če se dotaknemo tematike same uprizoritve, je le-ta, čeprav postavljena v futuristič-
no okolje, ustvarjena prav za razmere, v katerih živimo danes, saj si ustvarjalci postavljajo 
vprašanja o vlogi ter samem smislu gledališča in umetnosti v času, ko slovensko kulturo, ki 
je nekoč narodu predstavljala samozavedanje ter bistveno komponento narodne bitnosti, 
tepta isti narod s svojimi odločitvami in posegi, ki spravljajo slovensko kulturo na območje 

 
 

 



vedno večje ranljivosti, njenega samoizpraševanja o možnosti 
obstanka in na skorajšnje izginotje. Četudi je torej predstava s 
svojo izrazito sarkastično tematiko primarno izrazito lahko-
tna in se na trenutke nagiba že na polje največjega nonsensa, se 
ravno v njem samem skriva za razumevanje gledalca bistvena 
kritika, ki jo predstava kot rečeno poda samo posredno. 

S satiričnim tonom si preko besedil, ki nosijo naslove Ero-
tizem jebanja kot ekspresija ljubezni do domovine, Sublimno za-
drževanje prdca, ter s samim poskusom teoretične razgalitve 
drame Zadrževanje prdca, ustvarjalci kot že rečeno postavlja-
jo vprašanja o usodi gledališke umetnosti in njenem razume-
vanju ter se parodično naslanjajo predvsem na os teorije in 
prakse. Ob vsem tem postrežejo s humornimi vnosi tipičnih 
slovenskih tem ter se kritično dotikajo slovenske gledališke 

teoretične struje, z vnosom izrazito primarnih tem, ki so na trenutke rahlo vulgarne, pa izvr-
stno kombinirajo vzvišeni ton z narejeno strokovnostjo, ki jo vidimo v vsakdanjem življenju. 
Humornemu tonu predstavitve služi tudi mimika samih akterjev, ki tako kot sam humor v 
določenem delu ni dovolj izrazita, zatorej bi bilo igro skladno s tekstom potrebno obogati-
ti. Z vnosom vulgarnosti v samo predstavo poskrbijo za konstantno smešenje vseh možnih 
teorij, ki si danes želijo ponuditi mesto ali vsaj trdni temelj umetnosti v tem izpraznjenem 
postpostmodernisitičnem svetu, kjer je umetnost že davno mrtva, vse že videno, vse izpe-
to. Kje drugje torej iskati možnosti za osmislitev kot v totalni človeški primarnosti, torej na 
samem začetku? Kakšna je vloga med teksti in teorijo? Je gledališče obsojeno na propad, ga 
družba in svet pravzaprav sploh potrebujeta? Vse to so vprašanja mladega kolektiva, ki pa 
odgovora seveda ne more ponuditi, vsaj ne v celoti, pač pa v iskanju pluralizma vseh možnih 
odgovorov. Vsekakor je treba priznati, da dodobra osmešijo možnosti uvrstitve umetniških 
tekstov ter teorije, ki so zaprte zgolj same vase ter vpete v stoletje kanona v gledališču. Je 
gledališče danes še namenjeno ljudjem – državljanom, je torej medij posredovanja resnič-
nih človeških strasti ali se je njegov ustroj že izpel? Je v procesu še možna dinamika napre-
dovanja? Ali le-ta že ugaša? 

Predstava je izredno dinamična, razgibana, gledalec pa je ves čas soočen s teoretičnimi 
pristopi, ki se izkažejo za zgolj to. Ves čas je izpostavljen sme-
šenju trenutnega stanja ter njegovega samoizpraševanja. Pred-
stava nam ponuja iskanje odgovorov, vprašanje pa seveda je, ali 
bo gledalec iz vrste vulgarnosti in sarkazma izluščil pravo bit 
samega vprašanja. Treba je namreč reči, da je predstava name-
njena prav gledališču in ljudem, ki se gibljejo v gledaliških kro-
gih, zatorej je za samo razumevanje bistva nujno vsaj osnov-
no poznavanje gledališke umetnosti. Kljub temu lahko ponudi 
tudi alternativne zaključke, do katerih bi uspel priti posame-
znik sam. Vprašanje, ki se tu postavlja, je, ali se lahko tip take 
predstave odigra tudi v kakšnem alternativnem gledališču,  vsaj 
kot performans. Tudi sam konec, ki je naletel na nekatere ne-
gativne odzive, se mi zdi fantastičen. V njem sicer lahko prepo-
znamo hotenje po učinkih Živadinova ter Abramovićeve, tako 
da v svojem smislu ne pomeni pretirano novega, a vlečemo lahko tudi vzporednice s sloven-
sko aktualnostjo, tako s političnokadrovskimi posegi v polje kulture kot tudi s poseganji po-
sameznikov v le-to. Prikaz pornografskega filma ob koncu predstave je dodatno smešenje 
tudi gledalcev, saj jim odvzame kanonsko gledališko izkušnjo ob koncu, ko pričakujejo nek 
odgovor na vprašanje, a le-tega najdejo v najbolj primarnem parjenju dveh posameznikov – 
in še ta ni dober – ter v sceni s felacijo, ko jih izrečene besede o oboževanju slovenske kulture 
pripeljejo do sklepa, da je slovenska kultura pravzaprav v kurcu.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

Vedno in od nekdaj se sprašujemo, kako vemo, da nekaj umetnost 
je in drugo ni. Skozi zgodovino se je vrsta visoko izobraženih ljudi 
trudila, da bi ustvarila kodeks umetnosti, ampak ga je avtonomija 
umetnosti vedno zrušila. Vse do danes, danes vemo, kaj je 
umetnost – tisto, kar potrdi korporacija. To je moje teoretska teza, 
ki temelji na krhko podprtih spoznanjih, ki izhajajo iz študije 
primera: G-FART na Tednu slovenske drame (TSD).

Prisostvovanje na TSD-ju se je v G-FART-u začelo kot ideja, da bi 
predstavili lastna dramska besedila z delovnim naslovom Zadr-
ževanje prdca, katerih oblika, vsebina in splošna banalnost bi go-

vorila zase o stanju slovenske dramatike. Potem smo ugotovili, da slo-
venska dramatika, ki ponuja možnost uprizoritve, umira na obroke in 
je sama zase inštalacija, ki se ji vsako leto rodi kakšen nov del, inštala-
cija v večnem nastajanju. Potem je tu še opazka, da je TSD v resnici fe-
stival uprizoritev, ki jim je Grumova nagrada pobrala ves blišč in tako 
je postal Teden slovenske drame čakanje na zmagovalno besedilo, po-
spremljeno s predstavami.

Sprva so v G-FART-u nastala besedila Jebeš Slovence (Jurij Smrke), 
Ljubezenska zgodba o zadrževanju prdca (Zala Sajko in Nina Zupan-
čič) in Zadrževanje prdca (Urška Sajko in Nina Šorak), kjer se v deja-

njih manifestirajo različne deviantnosti s področja spolnih praks, rasizma, elitizma, naro-
da. Akcije so pripete na trhel skelet družbenega kot takega, vendar je okvir v samem smislu 
nepomemben, je okrasek. Gre v bistvu za tekmovanje, kdo lahko iz teme zadrževanja prdca 
naredi najbolj neumno in nepomembno družbenokritično dramo, rezultat tega tekmovanja 
še ni znan. Tekom procesa, ko smo ugotovili, da slovenska dramatika ni ravno v dobri formi 
in na to temo ne potrebuje še dodatne pomoči, smo se odločili, da izvedemo medgalaktični 
igrani simpozij. Performans, ki se odvija v 96. tednu slovenske drame v novem svetu, ima na 

 
 

 



družbo iz začetka tretjega tisočletja le bežne navezave in okrnjene zgodo-
vinske spomine. S tem perfomansom smo obravnavali vprašanje ne samo 
dramskih, ampak vseh slovenskih umetniških del skozi slovensko zgodo-
vino – problem enostranskega intelektualizma, teoretiziranja in ideologije 
v interpretaciji umetnosti. 
Izhodišče se je pojavilo že ob pripravah na simpozij na Borštnikovem sre-
čanju, kjer sta Jurij Smrke in Anej Korsika v kratki drami Popravni izpit 

obravnavala pogovor med profesorjem in bivšim pankerjem Gregorjem Tomcem in njegovim 
dijakom Tomijem Gregorčičem, ki se znajde na popravnem izpitu iz slovenske zgodovine. 
Že v tej enodejanki gre za spor, ki se vrti okrog utemeljevanja slovenstva. Medtem ko Tomc 
pravi, da je ključen Prešeren, mu uporni dijak odgovarja, da je to mit tipa otrok-štorklja in da 
se narod mora nekje utemeljevati, če se ne bi na Prešernu, bi se pač kje drugje, in da zavrača 
interpretacijo v tem ideološkem okviru: 

TOMI: Slovenski jezik sem, slovenska kultura tja, slovenski Prešeren, slovenska Kobilca, 
slovenska pašteta – a je sploh kaj neslovenskega v tej Sloveniji?
TOMC: A misliš, da bi bilo bolje, če bi bila nemška Kobilca in nemški Prešeren?
TOMI: Ma, boli me kurac. Jaz samo nočem, da čez 150 let frocom nekdo kisli, da sem jaz 
svojo plato v imenu slovenskega naroda posnel.

V drami je tudi strnjeno izhodišče posiljevanja umetnosti in spreminjanja namembnosti 
umetnosti iz njene izvorne estetike »v umetnost v imenu Slovenije«, kar Tomi Gregorčič str-
ne v: »Punkerji postajajo Prešeren, osemdeseta nova romantika. […] Skratka, punk ali kako 
v dveh korakih od kozlanja do osamosvojitve?« Enodejanka se je sicer v grobem ukvarjala 
s temo gledališča, ki je samo sebi namen, vendar nas je današnja interpretacija pankerskih 
dejanj iz 80-ih kot namensko »narodotvornih« privedla na misel, da smo večkrat priča po-
tvarjanju umetnosti za namene dokazovanja teoretične teze, ideje ali duha časa, ki se dolo-
čenemu intelektualnemu krogu čez nekaj deset let ali manj zdi primerno po principu »velike 
misli in ugotovitve so bolj pomembne od resnice«.  

Potvarjanje in enostranski intelektualizem v skladu z ideološkim konceptom teoreti-
kov nas je vodil v stvarjenje medgalaktičnega simpozija na 96. TSD-ju z naslovom: Znanil-
ci novega reda ali nadaljevanje Linhartovega izročila: slovenska 
dramatika na začetku 3. tisočletja. Performans je bil postavljen v 
prihodnost, v leto 2069 in novi sistem, ki se je oblikoval po pad-
cu kapitalizma. Teoretično razpravo sta vodila dr. Martin Krpan 
(Vid Klemenc) in robot SiGledal.org 3000 (Klemen Janežič), na 
njem pa so svoje prispevke predstavljale tri teoretičarke: ddr. 
Kovač (Saša Pavlin Stošić), ddr. Potočnik - Lipa (Anja Novak) 
in ddddr. Hrast (Maruša Majer). Analize lastnih dram in dram 
drugih članov skupine smo pripravili: Simon Belak, Jurij Smrke 
v sodelovanju z Žigo Divjakom in Jušem A. Zidarjem, Zala Saj-
ko in Nina Zupančič, oblikovali pa so se v tri temeljne prispevke, 
ki so tvorili simpozij. Čas predstavljanja prispevkov je bil minutno omejen glede na število 
doktoratov, ki jih imajo teoretičarke, kar bi posredno lahko kazalo na to, da je smešno, če ima 
človek, ki govori neumnosti, 3 doktorate, delno je to žalostno, delno se dobro sliši, delno pa 
se nam to dogaja, vsekakor pa nobena izmed njih ni omenila, da so bile drame malo boljši vic 
od skeča Ljudmile Novak – Dve katrci. 1  

Poleg že omenjenih razlogov za parodizacijo teoretičnih prispevkov obstajajo še drugi 
razlogi kot: Ni bil že vsak od nas na predavanju, kjer nekdo s CV-jem, dolgim za kakšno rolo 
papirja, odkriva toplo vodo, ki je nihče nikoli v praksi ne bo moral porabiti, ter na drugi strani 

  
 

 

 
 

 
 

 

1  Skeč in nekatera druga dramska dela Ljudmile Novak, med njimi tudi Tri igre z Moravškega, so  dosto-
pna na njeni uradni spletni strani: http://www.ljudmilanovak.si/literarno-snovanje.html.



ni nikakršen doprinos teoriji kot taki? V skladu s tem so strokovnjakinje vsaka po svoje ugo-
tovile neprecenljivo vrednost teh besedil za Slovenijo, Slovence, takratno preteklost in novo 
galaktično sedanjost. Bila so v odsev in opozorilo družbi. Potem se je kapitalizem zlomil in 
G-FART se je preselil v novo Grčijo, dela G-FART-ovcev pa so odkrili šele v neorenesansi. 

Nešteti doktorati nastopajočih na simpoziju so tudi projekcija bolonjskega študija, raz-
vrednotenje doktorata kot takega in potreba po čim več nazivih, do katerih se lahko pride 
na različne načine. V ironizaciji situacije v slovenski zgodovini, gledališču, teoriji in drami 
nismo spustili G-FART-a kot skupine, nismo diskriminirali lastne skupine pred tem, da jo 
smešimo, kar je bilo najbolj razvidno v interpretaciji G-FART-a skozi oči teoretikov ter prek 
komentarjev robota SiGledal.org, ki je na primer omenil tudi nekatere osebne podatke čla-
nov kot razlog njihove smrti, ki jo gre pripisati alkoholizmu, lenobi ter drugim nadlogam, ki 
so jim lastne. 

Prav posebej za medgalaktični simpozij in v skladu z njim so bili izdelani tudi vizualno 
bogati kostumi, ki jih je zasnovala Tina Pavlović v sodelovanju s Tino Kolenik in Anjo Uko-

vič pod mentorstvom Janje Korun. Kostumografke so pred nasto-
pom igralcem izdelale kostume za enkratno uporabo, saj je bila 
njihova osnova plastična vrečka, oblikovana v različne kroje, ter 
predmeti iz mehanične delavnice očeta Klemna Janežiča (različ-
ni predmeti iz plastike, kablov, železa, kosi orodja, deli elektron-
skih naprav). Piko na i futurističnim hibridom med človekom in 
robotom z ironičnim pridihom je postavila aluminijasta folija. Na 
to osnovo so bili pritrjeni različni predmeti, ki drugače služijo v 
elektrotehniki ali so del omarice z orodjem in odpaden material, 
posebno svetleč. Skupaj z glasbo Beastie Boysov Intergalactic, na 
katero so se robotsko premikali vsi udeleženci, so odsevali sim-
pozij v novem svetu, ki se ne spominja več planeta Zemlje, kot ga 
imamo zdaj, oziroma je Zemlja zgodovinsko dejstvo, prepuščeno 
interpretacijam zgodovinarjev in teoretikov. Tja je uvrščena tako 
Slovenija kot slovenska dramatika. 

Doktor Martin Krpan in SiGledal.org 3000 sta ob koncu sim-
pozija za gledalce pripravila tudi rebus. Interaktivnost je oči-
tno ostala popularna tudi v letu 2069. Uprizorila sta prizor iz (v 
letu 2069) kultnega kulturnega filma z naslovom Janez, kako me 
ti lepo fukaš. Dirigiran odgovor publike je povedal, da gre za La 
Toyo. Po rešenem rebusu se je na platnu prikazal pornofilm, iz 
katerega izhaja omenjeni prizor, igralci pa so odšli. Pornofilm je 
posnet na celjskem gradu, vključuje razgled na Celjsko kotlino, 
njegova glavna zvezdnica La Toya pa v njem govori replike, kot je 
to: »Rada imam slovensko kulturo.« Po slednji izjavi dialogi sicer 
niso več zanimivi, tako da smo člani G-FART-a skupaj z izvajalci 

zapustili prizorišče in nikomur nismo omejevali izhoda z odra v dvorani Prešernovega gle-
dališča v Kranju. Nekoliko kasneje je na poziv naše zunanje sodelavke za nasvete, Barbare 
Orel, bilo celo jasno nakazano prisostvujočim, da lahko odidejo s pozivom hostesam, naj se 
odprejo vrata v dvorani. Kljub temu se je nekaj ljudi odločilo, da film gledajo dalje, vse dokler 
ga na zahtevo direktorice Prešernovega gledališča Kranj: »To ne spada na Teden slovenske 
drame« nismo prekinili. 

In tukaj pridem do odgovora na glavni očitek (poleg tistih, da so bili teksti predolgi in tako 
ne glede na trud igralcev dolgočasni): Zakaj nismo nakazali jasno, da ljudje lahko odidejo? 
Zato ker je človekova bit svobodna in je G-FART nikakor ni želel omejevati s posiljevanjem 
z odhodom ali obstankom. Tudi zato ker je po Lehmannu naloga umetnosti, da nam izostri 
čute za zaznavo izjeme in da zmanjša naše spoštovanje pravil (Lehmann, 8). To sem vzela iz 
konteksta, ampak šlo je za politični teater in za edino možnost prakticiranja le-tega, da se 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



krši normo, tudi gledališke norme. Ilustracija Lehmannove za-
povedi: Gledalcem G-FART ni jasno nakazal, da lahko zapustijo 
dvorano, ko se je predvajal pornofilm, ter je tako kršil klasično 
gledališko normo, ki zapoveduje, da se gledalcem z odpiranjem 
vrat ali prižigom luči da vedeti, da je čas za odhod iz dvorane. Na 
tem mestu bi v bran obtožbi, da smo nadlegovali gledalce z »ne-
konceptualnim« delom pornofilma, rada opozorila, da sem v le-
tih obiskovanja gledališča večkrat opazila, da so ljudje odhajali 
z nevšečnih predstav, tudi ko jim nihče ni eksplicitno nakazal, 
da lahko odidejo. Tej konvenciji, da gledalcev ne prisiliš v priso-
stvovanje dogodku, smo sledili tudi mi, tako nismo nikogar pri-
klenili na stol, odhod je bil več kot omogočen. Vztrajanje ljudi, ki 
so doživeli najhujšo nočno moro v svojem življenju – pornofilm v 
družbi, je zame eden izmed odsevov naše družbe in potemtakem 
izjava o naši družbi, je produkt performansa. Potem so še dru-

gi produkti, namreč: Kaj ni lepo opazovati ljudi v tem stanju? Obenem je bila to za G-FART 
in tehnično osebje v dvorani Prešernovega gledališča predstava v predstavi. Potem je prišla 
direktorica in nezaprte ujetnike rešila. 

Na mestu prekinitve s strani višje instance je bil performans G-FART-a zaključen, moje 
vprašanje pa se je šele začelo. Namreč, nedolžnost v gledališču sem izgubila leta 2004, ko 
sem na 34. tednu slovenske drame videla svojo prvo vulvo in  tudi zakrnel ostanek ženske-
ga spolnega uda ali na kratko ščegetavček. Igralka se je v določenem delu iz neznanega im-
pulza, razloga ali dogodka obrnila, široko razkrečila noge, vidno pod pritiskom pustila, da 
opazujemo njeno vulvo in se potem spet zakrila. Ne vem točno, čigava je bila predstava, niti 
ne vem, čigav je bil zunanji ženski spolni organ, spomnim pa se, da je edino, kar je ostalo od 
te predstave, točno to. Niti takrat nismo točno vedeli, zakaj ga je pokazala, bilo je eno izmed 
tistih gledaliških sredstev: »del neuporabne scene, ki pa je lepa; narediti nekaj šokantnega, 
kar pa nima nobene izjave kot take«, če povem na kratko, bila je vulva zaradi vulve. Vsakič 
na Borštnikovem srečanju vidim na odru toliko spolnih udov (zakrnelih, nezakrnelih, žen-
skih, moških), da vsaj še kak mesec nočem videti nobene neznane gole osebe več, kar me je 
vodilo do vprašanja: »Je umetnost stvar institucije oziroma znamke?«  Na primer, če neuve-
ljavljena znamka in neinstitucionalna skupina G-FART prikaže pornofilm na TSD, to tja ne 
spada; če se igralci institucionalnih gledališč vlečejo za spolne ude in kažejo ščegetavčke, je 
to umetnost?  Prišli smo na vrhunec korporativno vodenega sveta – institucija je tista, ki do-
loča umetnost, ne umetnost sama, ne samo znanje, tudi umetnost je izgubila avtonomnost. 

Rada bi bila zaposlena v umetniški instituciji in na kakšen ponedeljek ali med izpitnim 
obdobjem bi pretepla koga in potem bi ga razstavili v Moderni galeriji; moja verzija onega 
tipa, 2 ki je pljunil na Žižka.

Literatura: Lehmann, Hans-Ties. Politično v postdramskem. Maska 17 (3–4): 6–9.

2  Alexander Brener. Njegovi perfomansi vključujejo praznjenje črevesja pred sliko Vincenta Van Gogha 
v Muzeju upodabljajočih umetnosti v Moskvi, seks na mestnih ulicah in vandaliziranje umetniških del.

  
 

 
 

 
 

 
 



 

Najprej trda dejstva: za 10. maj je v Državnem zboru RS napove-
dana razprava o rebalansu proračuna in spremljajočih dokumen-
tih, med katerimi posebej izstopa predlog zakona za uravnoteže-
nje javnih financ. Le-ta predvideva zmanjšanje sredstev za visoko 
šolstvo v višini 110 milijonov evrov. Povedano drugače, fakulte-
tam v drugi polovici leta po ocenah grozi okoli 30% izpad sred-
stev. Zmanjšanje sredstev bo, citiram, vodilo v ukrepe, »ki bodo 
univerzam omogočili hitrejše prilagoditve za kakovostnejše in 
bolj učinkovito delovanje«.

Naj te ukrepe povzamemo: visokošolski delavci lahko pričakujejo niz prekinitev pogodb 
o zaposlitvi, zmanjšanje števila predavateljev napram številu študentov in s tem pada-
nje kvalitete pedagoškega dela. 

Študentje lahko pričakujejo šolnine za magisterij, pač v skladu z obstoječo koalicijsko po-
godbo: »študij podprt z javnimi sredstvi bo zagotovljen vsaj do 1. bolonjske stopnje, če bodo 
možnosti omogočale, pa tudi 2. bolonjske stopnje«. Ali bo zaradi tega študij kaj bolj kakovo-
sten in učinkovit, je močno vprašljivo, gotovo pa bo socialno manj pravičen. 

Ne vidim potrebe, da bi ljudem iz umetnostnih akademij opisoval, kaj za pogoje študija 
pomeni zmanjšanje sredstev. 

Vprašajmo se, kaj lahko glede ukrepov, ki bodo neposredno prizadeli preko 100.000 štu-
dentov in ves javni sektor stori AGRFT, drobna institucija z dobrimi 140 študenti in pešči-
co predavateljev? Odgovor je: več, kot bi si sprva mislili. Akcija branja Cankarjevih Hlapcev 
pred parlamentom je bila navdihujoča na najmanj dva načina. 

Prvič, gre za učbeniški primer, kako razmeroma majhnemu številu udeležencev navkljub 
pritegniti javno in medijsko pozornost in posredovati sporočilo s poanto – nikakor ne lahka na-
loga v času, ko imajo varčevalni ukrepi brez ozira na način ali mero status samoumevnega, med-
tem ko se poskusi nasprotovanja soočajo z obsojanjem ali, huje, z vdanostjo in pokroviteljstvom. 
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Drugič, koliko ljudi se je zbralo pred parlamentom, je seveda relativno. Očitno je, da se je 
v zadnjem času angažiral precejšen delež študentov Akademije in, nikakor ne nepomembno, 
aktiven del iste skupine predstavljajo tudi profesorji. Na več primerih opažam, da sta majh-
nost in prepletenost študijskih smeri pomembna dejavnika, ki močno olajšata (so)delovanje 
in premagovanje odtujenosti, značilne za skupnosti velikih študijskih smeri. 

Sam sem študent Filozofske fakultete in skupaj s sovrstniki predstavljam večino zno-
traj organizacije Mi smo univerza – gibanja, ki že dobro leto dni opozarja na stanje v viso-
kem šolstvu in raziskovalnem sektorju in ki je konec lanskega leta tudi izpeljalo zasedbo ene 
od svojih »matičnih« fakultet v znak protesta proti slabšanju tega stanja. Filofaksovci smo 
povečini jabolka, ki niso padla daleč od svojega drevesa. Če poenostavim, pač znamo pisati 
eseje in kritike – dejavnost, ki je v okviru MSU kultivirana obrt. Vendar dobro pisati ne po-
meni nujno tudi dobro brati. 

In ravno tu tiči tisto, kar lahko AGRFT doprinese in obenem dobi povrnjeno – sodelo-
vanje. Kot ljudje se razlikujemo, kot družbena bitja se združujemo po svojih interesih in de-
javnostih – to je paleta kapacitet, ki jih bo potrebno vpreči v bran visokega šolstva in javnih 
storitev nasploh. Sodelovanje igralcev, režiserjev in dramaturgov je tu neprecenljivo, učin-
kovit javni nastop in dramaturgija dogodka sta mnogokrat pomembnejša od dobro sesta-
vljenega teksta. 

Seveda se lahko hitro zgodi, da bo angažma režiserjev in igralcev (dramaturg, kaj je to?) 
integriran v podobo nekoristnosti humanistike in družboslovja. Preseči to podobo pa je dvo-
jen proces: splesti je treba vezi tudi z ostalimi študiji, še posebej s tistima oddaljenima kon-
tinentoma, ki slišita na ime naravoslovje in tehnika. Obenem pa se bo potrebno zanesti tudi 
na tiste doslej manjkajoče študente in njihove talente in interese. Tudi študenti prava, raču-
nalniškega programiranja ali odnosov z javnostmi so potrebni pri tem. 

Kajti da ne bo pomote, v kakšnem stanju bo visoko šolstvo v prihodnosti, je odvisno ravno 
od nas. Dober argument in glas razuma zgolj sama na sebi žal redkokdaj zadostujeta. Gre za 
politično vprašanje soočanja nasprotnih interesov. Gibanje MSU je vseskozi delovalo s tem 
zavedanjem. Esejisti in kritiki s filofaksa pa imamo vsaj to zadoščenje, da razvoj dogodkov 
daje prav našim napovedim in dosedanjim odločitvam. Lastnim interesom, ki so hkrati tudi 
v javnem interesu, bo treba stopiti v bran. 

Nič več za hlapce rojeni.









S lovenska kulturniška tla postajajo vedno bolj spolzka. Nedavno je ministrstvo za kul-
turo postalo del večje tvorbe, ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
Strogi varčevalni ukrepi, ki jih je Vlada RS sprejela za uravnoteženje javnih financ, so 

močno prizadeli tudi delovanje na področju kulture in visokega šolstva. Vsa slovenska gleda-
lišča bodo s strani ministrstva odslej prejemala vsaj za 20 odstotkov nižjo finančno podporo. 
Ukinil se je Center sodobnih plesnih umetnosti. Govorilo se je tudi o ukinitvi Javne agencije 
za knjigo in Slovenskega filmskega centra – sledeč po zadnjih informacijah ti dve tvorbi si-
cer ostajata, vendar si bosta večino sredstev za delovanje morali pridobiti izven državnega 
proračuna. In še ukrep, ki je za kulturnike najbolj strah vzbujajoč – prepoved sklepanja av-
torskih pogodb. Vse te »reforme« so močno zarezale v bit slovenske kulture. Nedvomno gre 
za radikalen poseg v razmerju med kulturo/umetnostjo in trgom. Temelji se majejo. Kakšne 
produkcije lahko v bodoče pričakujemo na slovenskem uprizoritvenem trgu? In na kakšen 
način bodo umetniške institucije pridobivale ustvarjalce, če se bo prepoved sklepanja avtor-
skih pogodb trajno obdržala? Bo potrebna reorganizacija sistema? 

Odgovore smo iskali pri osebah, zaposlenih na ministrstvu. Odzivi so bili različni – neka-
teri so nam pomagali pri iskanju odgovorov na prej omenjena vprašanja, medtem ko drugih 
naš krik ni prebudil. Vendar krik ostaja. Mi kričimo naprej.

Ko smo za prejšnjo številko Oderuha opravili statistično raziskavo gledaliških poklicev 
v Sloveniji, smo ugotovili, da se skorja gledališkega kruha tanjša. Zdaj so nastopili še ostri 
varčevalni ukrepi. Situacija nam je iz grl izvabila krik. Vendar kakšna je narava krika? Ali 
je naš krik krik brezupa? Ali je krik opozorilni signal, ki nas prebuja iz stanja apatičnosti in 
spodbuja, da temelje, ki se majejo, spravimo v ravnovesje?



 
 

Mojca Jan Zoran je sekretarka na ministrstvu za kulturo, kjer je 
zadolžena za področje uprizoritvenih umetnosti. Deluje tudi kot 
pisateljica in esejistka, je avtorica številnih radijskih iger, dra-
matizacij in priredb za radio ter strokovnih tekstov na temo gle-
dališča. Več kod desetletje je pisala tudi gledališke kritike za časo-
pis Dnevnik. V pričujočem intervjuju govori o delovanju na novo 
oblikovanega ministrstva ter o položaju kulture in umetnosti na 
slovenskem uprizoritvenem trgu. 

Ministrstvo za kulturo sofinancira nacionalna in ostala reper-
toarna gledališča pa tudi razne nevladne zavode in skupine, ki 
jim omogoča programsko oziroma projektno ustvarjanje. Ali 
lahko predstavite strategijo dodeljevanja sredstev različnim 
institucijam? Na osnovi česa se določa višina sredstev?
Razlike v financiranju so med javnimi zavodi in nevladnimi orga-
nizacijami. Na področju uprizoritvene umetnosti imamo nacional-

ne javne zavode, ki jih je ustanovila država, in občinske javne zavode, katerih ustano-
viteljice so občine, s tem da se nacionalne javne zavode financira v celoti, kar pomeni, 
da prejemajo sredstva za splošne stroške delovanja, programske materialne stroške, 
stroške dela ter stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. Tudi pet občin-
skih javnih zavodov je financiranih v celoti, razen v segmentu stroškov investicijskega 
vzdrževanja in nakupa opreme, ostali občinski javni zavodi in Slovensko stalno gleda-
lišče v Trstu pa so iz državnega proračuna financirani zgolj v segmentu programskih 
materialnih stroškov. Osnova za financiranje je na vsebinski ravni, ki temelji na pro-
gramu – vsebina je tista, po čemer se definira mreža javnih zavodov, in zato so  zavodi, 
gledališča, vključeni v to mrežo, sofinancirani v programskih materialnih stroških na 
enak način. Natančne podatke o višini financiranja lahko najdete v finančnih poroči-
lih ministrstva na naši spletni strani, kjer si lahko ogledate tudi načine financiranja 



javnih zavodov v objavljenem dokumentu »Navodila za določanje višine sredstev za 
financiranje javne službe v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah na po-
dročju kulture iz državnega proračuna za posamezno proračunsko leto«. Kar se tiče 
programskih materialnih stroškov, je metodologija financiranja vseh zavodov enaka, 
razlika je v tem, da se nekateri financirajo zgolj v programskih stroških. Pri nevladnih 
organizacijah se sofinancira na podlagi razpisov. Ministrstvo objavi razpis, ki sledi ci-
ljem nacionalnega programa za kulturo, ki je temeljna kulturnopolitična strategija za 
določeno obdobje. Cilji razpisov so predvsem vzpodbujanje vrhunske ustvarjalnosti, 
omogočanje pogojev za delo nevladnim organizacijam in vzpodbujanje prvih projektov 
– to so najbolj splošni cilji. Večletno programsko financiranje nevladnih producentov 
je na nek način metodološko primerljivo s financiranjem javnih zavodov, ampak zgolj 
na vsebinski ravni. Nevladnim organizacijam se podeli sredstva glede na program ali 
za posamezne projekte, znotraj tega jih razporedijo sami.

Kakšno je razmerje med financiranjem dramskih gledališč v primerjavi z 
opero in baletom?
To je razvidno iz naših letnih poročil, ki so objavljena na spletnih straneh ministrstva, tam 
so natančni podatki o tem, koliko sredstev je dobil določeni javni zavod na leto. Operne pred-
stave so kar bistveno dražje od dramskih, ta razpon gre tudi do faktorja 6, če ni celo več. Glede 
na dramsko je operna predstava po pravilu produkcijsko in v obsegu bolj zahtevna – vsebu-
je orkester in operni zbor. Tako so materialni stroški operne produkcije precej višji – zara-
di velikega števila ljudi na odru je potrebno izdelati npr. več kostumov. Kar se tiče splošnih 
stroškov delovanja hiše, pa ni neke bistvene razlike.

Javni zavodi naj bi s strani ministrstva prejemali vsaj za dvajset odstotkov nižjo pod-
poro. Na podlagi česa se bo določilo, katerim zavodom se bodo sredstva zmanjšala?
Sredstva se zmanjšajo zaradi rebalansa. Tukaj ne gre za odločanje, katerim zavodom se sred-
stva zmanjšajo in katerim ne, zmanjšajo se celotna sredstva, namenjena temu področju. Raz-
pored stroškov na posamezni javni zavod smo delali skladno s sprejetim proračunom in skla-
dno z realizacijo 2011. Sredstva, ki bodo na voljo, se bodo razporedila vsem javnim zavodom. 
V tej fazi ne gre za odločitev, kateri zavodi se bodo ukinili in kateri ne, ampak za linearno zni-
žanje sredstev vsem subjektom. Kakšna bo končna odločba za javne zavode, še ne vemo. To 
bomo videli, ko bo rebalans v sprejetju. To je tudi odvisno od zakona, ki bo opredelil stroške 
dela, plače, saj je velik del sredstev za javne zavode namenjen financiranju zaposlenih. Če 
se bodo sredstva za plače znižala za 10 odstotkov, lahko dobi javni zavod v celoti za 10 ali 20 
odstotkov nižja sredstva. Ne gre za odločitev, komu znižati sredstva in komu ne, temveč za 
splošno znižanje, vsakemu zavodu po določenih procentih.

Kako bodo delovale posamezne institucije, ki temeljijo na zunanjih sodelavcih, če 
se bo realizirala prepoved sklepanja avtorskih pogodb?
Ta prepoved je že realizirana. Tukaj bi rada poudarila, da se ministrstvo v celoti s tem ne stri-
nja, tudi minister je na seji vlade podal, da tega ukrepa v celoti, kjer ne upošteva specifičnosti 
delovanja javnih zavodov z resorja ministrstva, ne podpira. Ta sklep je sprejet in ga že izva-
jamo. Javni zavodi nam vsak teden pošiljajo prošnje za obravnavo na vladi, mi jih posredu-
jemo enkrat tedensko v obravnavo, ni pa še znano, na kakšen način se bo vlada odločala. Ne-
dvomno je to ukrep, ki zavira delo na področju umetnosti. Če se ta zakon striktno uveljavi, je 
potrebna reorganizacija javnih zavodov na področju umetnosti, saj določenih poklicev sploh 
nimamo zaposlenih. Če vlada to utemeljuje s tem, da so avtorske pogodbe nek odvod plače-
vanja ljudi, ki jih ne sprejmeš v službo, bi se v javnih zavodih moralo vsaj za 10–15 odstotkov 
povečati število zaposlenih, če bi vsak javni zavod za izvajanje osnovnega poslanstva moral 
imeti zaposlenega, npr. kostumografa, koreografa, režiserja in ostale, ki so na avtorskih po-
godbah – to je tudi ogromno slovenskih igralcev.







Sredstva za kulturo so se/se bodo drastično znižala, tako si bodo 
kulturniki morali podporo za delovanje poiskati zunaj prora-
čunskih virov. Ali ministrstvo razmišlja o vzpostavitvi kakšnega 
»donatorskega sistema«, s čigar podporo bi lahko kulturniki na-
domestili primanjkljaj proračunskih sredstev? Kako poteka spon-
zoriranje umetniških dogodkov v Sloveniji v primerjavi s tujino?
Vprašanje, kako se bo to reševalo in kaj je mišljeno za naprej, ostaja od-
prto. Tukaj gre za zelo obsežna usklajevanja. Na tem mestu medresorsko 
trčijo davčni zakoni, finančni zakon, naši zakoni, zakoni s področja dela 

… To usklajevanje je precej problematična zadeva. Kar se tiče samega sistema sponzorstva, 
je to tudi v tujini organizirano preko civilne družbe. Naša država ne nudi najboljših pogojev 
za razne fundacije in sama jih tudi ne ustanavlja. Trenutno  se v tej smeri nič ne premika. 

V slovenskem gledališkem prostoru se prepletata težnja po poudarjanju značilno-
sti nacionalnega okolja in težnja po mednarodnem povezovanju. Kakšno strategi-
jo bo ministrstvo ubralo glede nacionalnih in mednarodnih gledaliških festivalov? 
Kako bo s podeljevanjem nagrad?
S strani ministrstva so nagrade zelo simbolične, saj ministrstvo samo ne financira skoraj 
nobenih nagrad. Festival Borštnikovo srečanje jih financira sam in tudi sam dodeli višino 
nagrad. Prav tako je s Tednom slovenske drame. Na področju uprizoritvene umetnosti na 
ministrstvu nimamo sistema, ki bi neposredno dajal sredstva za nagrade, sofinanciramo pa 
dogodke, festivale, na katerih se nagrade podeljujejo. Slovenska uprizoritvena umetnost je 
kar dobro vpeta v mednarodno, tukaj je več težnje na strani nevladnih organizacij, kar je nor-
malno, saj je njihova fleksibilnost bistveno večja. Javni zavodi delujejo po sistemu repertoar-
nega gledališča, kar jim ne omogoča enake fleksibilnosti kot projektni način dela. Med reper-
toarnimi gledališči bi izpostavila edino Slovensko mladinsko gledališče, ki v mednarodnem 
prostoru veliko sodeluje in je v njem prepoznavno, tudi Drama se vedno bolj odpira. Zlasti 
pri nacionalnih hišah se pogreša vpetost v mednarodne mreže. Sicer so slovenska gledališča 
na mednarodnem trgu vedno bolj prisotna, ampak ta vpetost ni preveč aktivna. Izmenjave 
predstav zahtevajo kar precejšnja sredstva in kadar so na voljo omejena sredstva za izvaja-
nje programov, se je treba nekaterim stvarem pač odpovedati. Kar se tiče festivalov, so pre-
cej jasno rangirani, na dramskem področju sta Borštnikovo srečanje in Teden slovenske dra-
me osnovna festivala. Festivalov je ogromno in nekateri se med seboj vsebinsko prekrivajo, 
zato na ministrstvu dajemo tendenco, da bi določene med njimi bilo smiselno povezovati, 
ker se sredstva zelo drobijo. Problem je pravzaprav to, da nimamo nobenega mednarodnega 
festivala, ki bi imel primerljiva sredstva z zunanjimi mednarodnimi festivali. Sredstva, ki 
jih zdaj dajemo za festivale, bi združena komaj zadostovala za kak konkretnejši mednarodni 
festival. Eden izmed ciljev, ki ga poskušamo realizirati v sodelovanju z Mestno občino Lju-
bljana, je vzpostavitev svetovnega festivala scenskih umetnosti. S tem pa ne želimo utopiti 
drugih festivalov, saj ima vsak določeno karakteristiko, vsak izmed njih kaže neko dobrobit. 
Vsekakor je to odvisno predvsem od količine sredstev, ki so na voljo za kulturo – kadar jih 
imamo zadosti, se te stvari razvijejo, ko pa jih primanjkuje, se je treba tudi čemu odpovedati.

Danes so oglasi za gledališke dogodke zastopani v skoraj vseh medijih. Na kakšen 
način umetniške institucije pridobivajo sredstva za oglaševanje?
Sredstva za oglaševanje prejmejo znotraj programskih materialnih stroškov, kako bodo ta 
sredstva razporejena oziroma kakšen delež bodo namenili oglaševanju, se odločajo sami. V 
programske materialne stroške spadajo tudi sredstva za izdelavo gledališkega lista. Tudi 
kadar gre za večje projekte gledališča s strani ministrstva ne prejmejo dodatnih sredstev 
za promocijo. Nevladne organizacije in javni zavodi se sami odločajo, na kakšen način 
bodo oglaševali.

 



 Ali se vam zdi, da množično oglaševanje vpliva na obiskovanje 
umetniških dogodkov? Katera vrsta oglaševanja je po vašem 
mnenju najbolj produktivna?
Raziskave o vplivu oglaševanja nimamo opravljene, tako da o tem tež-
ko sodim. Opažam pa, da se tiste hiše, ki imajo v marketingu zaposlene 
strokovnjake s tega področja, lotevajo veliko bolj inovativnih pristopov, 
kot tiste, v katerih to delo opravlja kdo, ki je tega poklica zgolj priučen. 
Kaj je učinkovito, ne vem. Ne spremljam oglaševanja na Facebooku in 
Twitterju. Nisem tipičen gledalec gledališča, včasih sem delala tudi v 
marketingu in sem navajena na te stvari gledati s produkcijskega vidi-
ka. Navajena sem jih tudi ignorirati, tako da za tovrstne raziskave ni-
sem pravi naslov. Ko se peljem po ulici, se sploh ne zavzemam za pla-
kate, reklame na televiziji velikokrat preklopim. Menim, da je še vedno 
najbolj učinkovito priporočilo od ust do ust. Kadar se o določeni pred-
stavi razširijo govorice, da je vredna ogleda, so večinoma karte zanjo 
tudi razprodane. Kaj je dobro za ljudi, pa je spet drugo vprašanje. Nekatere stvari, ki morda 
niso najvišje kakovosti, lahko pritegnejo s kakšnimi drugimi aduti. Kvalitetne predstave so 
velikokrat spregledane, saj jih ljudje enostavno niso več sposobni prebavljati. Vedno večkrat 
slišim, da se ljudje odločijo za obisk gledališča zato, da bi se sprostili po napornem delovnem 
dnevu. Treba je razmisliti, kaj je sploh funkcija gledališča.

Kakšna je pozicija ministrstva za kulturo znotraj novega ministrstva za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport? Kaj ta združitev pomeni za kulturo?
Zaenkrat še ne vemo. Delovanje ministrstva še ni v celoti organizirano, ni še popolnoma ja-
sno, kaj kdo dela, kdo kaj določa in po katerih kriterijih bodo zadeve delovale. Glede na to, da 
gre za veliko tvorbo, menim, da bo za uskladitev potrebno še kar nekaj časa. Kultura je do-
bila tudi svojega državnega sekretarja. Kot svetovalka za področje uprizoritvene umetnosti 
imam trenutno manj možnosti neposrednega stika z vodstvom. Ko je bilo ministrstvo manj-
še, smo lažje sodelovali, saj smo bili nenehno povezani z vodstvom. Ni rečeno, da bo to vpli-
valo na kvaliteto našega dela, ampak trenutno še ne morem podati ocene, saj premalo časa 
delujemo kot celota in se šele vzpostavljamo. Vsekakor pa so v večjem sistemu postopki ve-
liko daljši in kompleksnejši.

Intervju smo opravili 12. aprila 2012.

 
 

 

 

 
 
 



Ker v tokratni številki govorimo o naši profesionalni bodočnosti, se je bilo potrebno pred-
vsem zaradi trenutnih razmer na področju kulture za komentar obrniti tudi na ministra 
(za kulturo in še nekaj deset drugih stvari). Zato sem 4. aprila na ministrstvo in na mi-

nistrov osebni mail (objavljen na njegovi spletni strani) poslal sledeča vprašanja:

•	 Kako naj javni zavodi realizirajo letošnje programe ob vsaj dvajset odsto-
tnem znižanju sofinanciranja s strani ministrstva in kako bo ministrstvo 
lahko evalviralo izvedbo programov ob takšnem zmanjšanju sredstev? 

•	 Kako bodo ob prepovedi sklepanja avtorskih pogodb preživeli vsi kultur-
niki, ki niso zaposleni v javnih inštitucijah in kako bode le-te lahko izva-
jale programe, ki temeljijo na zunanjih sodelavcih? 

•	 Kako bodo javni zavodi obdržali svojo neodvisnost, če jih ministrstvo želi 
podvreči prostemu trgu in uvesti t. i. javno-zasebno partnerstvo? 

•	 Kdaj točno bo končana gradnja nove skupne akademije na Roški in kakšni 
so predlogi ministrstva za delovanje akademij do izgradnje, saj se vse spo-
padajo z neustreznimi in premajhnimi prostori ter jim celo grozi izselitev 
iz dosedanjih prostorov?

Odgovorov do danes, 20. aprila, nisem dobil. Naj samo mimogrede omenim, da zakon o 
medijih v (Uradni list RS, št. 110/2006) 45. členu nalaga organom, da morajo medijem po-
slati odgovor na vprašanja v najkasneje sedmih delovnih dneh. Najprej sem mislil, da si ta-
kšno ignoranco ministrstvo lahko privošči samo do nekega študentskega časopisa, vendar 
sem kmalu ugotovil, da temu ni tako. Že površen pregled člankov na rtvslo.si dokaj nazorno 
pokaže način komuniciranja vlade z mediji in kulturniki. Že 10. februarja je takrat novousta-
novljeni KOKS poslal Janezu Janši pismo s predlogom o konstruktivni razpravi in iskanju 
morebitnih rešitev nastale situacije. Ker KOKS odgovora na pismo ni prejel, so 28. februarja 
razglasili državljansko nepokorščino. Nacionalni svet za kulturo (NSK) je 12. marca pozval 
ministrstvo, naj čim prej vzpostavi strukturiran dialog s kulturniki o odprtih kulturnopoli-
tičnih vprašanjih. Spet brez odgovora. Na številna vabila se je minister Turk odzval šele 17. 



aprila, ko pa je program NSK-ja označil za nerealnega. 
Ironično je minister v intervjuju za STA 26. februarja povedal, da se bo z večino organi-

zacij, ki nasprotujejo združenemu ministrstvu, srečal v prihajajočem tednu ter da se tega 
dialoga veseli. Kot vidimo, do srečanj ni prišlo.

Ministrovo komuniciranje z neposredno prizadetimi smo lahko občudovali med poizku-
som ukinitve Javne agencije za knjigo, Slovenskega filmskega centra in Centra sodobnih ple-
snih umetnosti, kjer so direktorji zavodov o njihovih ukinitvah izvedeli iz medijev. Zanimivo 
je, da je 30. marca Turk odločitev o ukinitvi Centra sodobnih plesnih umetnosti utemeljil s 
tem, da center ni zaživel. Kako bi lahko od otvoritve 12. januarja zaživel, je očitno jasno zgolj 
ministru. Še zadnja zanimivost, takrat še kandidat za ministra je 9. februarja zanikal naved-
be krčenja subvencij za kulturo. 13. aprila je bilo napovedano krčenje sredstev za 14 odstot-
kov, za kulturno dediščino pa 20 odstotkov, da škode, ki jo bo celotni kulturni sferi povzročila 
prepoved sklepanja avtorskih pogodb in zaostritev pogojev za dosego statusa samostojnega 
kulturnega delavca, sploh ne omenjamo. 

Torej, samozaposleni ne bomo, ne bomo delali preko avtorskih pogodb, zaposliti nas pa 
po že več let stari uredbi, ki preprečuje zaposlovanje v javnih zavodih, ne bodo smeli. Torej 
gospod minister, kakšna bo naša bodočnost?



 
 

Specifika slovenskega trga, ki ga zaznamuje predvsem številčna 
majhnost, ter specifika današnjega časa, sta gledališče postavili 
v novo dobo. Informacije in vizualne podobe so preplavile vsak-
danje življenje, posameznik se je znašel v svetu, bombardiran z 
informacijami in podobami, kar se je v Sloveniji zgodilo z demo-
kratizacijo. Gledališče kot tako ni več imelo vloge javnega rezo-
niranja in je izgubilo primarno kritično vlogo, ki prej skozi me-
dije ni bila vzpostavljena zaradi cenzure. Poleg (vsaj navidezne) 
demokratizacije medijev in vstopa v tržni sistem in s sovpadom 
globalizacijskih procesov se je spremenila tudi slovenska družba, 
vloga gledališča in potrebe po njem. Poleg obremenjenosti vsak-
dana z vizualnim se je spremenil tudi ritem vsakdana. 

Čas je bolj kot kdajkoli postal vrednota, in ne samo to, razporejanje 
s časom je postalo ključno. Tako je racionalni potrošnik postal še 
bolj precizen pri izbiri svojih prostočasnih aktivnosti, kamor pro-

dukti gledališča v grobem tudi spadajo. Sicer uprizoritvene umetnosti 
v Sloveniji v večini niso prepuščene tržnemu sistemu kot takemu, am-
pak temeljijo na financiranju iz proračuna oziroma so slovenska insti-
tucionalna gledališča (v nadaljevanju gledališča) oblikovana kot javni 
zavodi na podlagi tega, da zagotavljajo javno dobro na področju kultu-
re. Ravno zato ker gledališča niso prepuščena zgolj tržnemu sistemu, 
bi bila vpeljava celovitega marketinga vanje ključna, ker drugače iz-
podbijajo pravno podlago, po kateri črpajo denar iz proračuna. Svojo 
tezo –  gledališča so zaradi odsotnosti celovitega marketinga sama sebi 
namen –  sem izpostavila že na prvem simpoziju G-FART-a na Bor-
štnikovem srečanju v Mariboru. Osredotočam se na to, da gledališča 

 

 

 
 

 



marketing razumejo kot prodajo svojih storitev in tržno komuniciranje, 
ne pa kot strateško usmeritev organizacije, ki v središče svojega delova-
nja postavlja prizadevanje za zadovoljstvo uporabnikov in vzpostavljanje 
in upravljanje odnosov z njimi. Oziroma da prodajni koncept, na katerem 
temeljijo strategije gledališč, izpodbija temelj, na podlagi katerega le-ta 
pridobivajo sredstva. Da bi lahko svojo tezo umestila, moram najprej za-
črtati definicijo marketinga, opredeliti prodajni koncept in pravno nara-
vo gledališč, potem pa bom odsotnost celovitega marketinga poskušala 
prikazati na primeru SNG Drama. 

Kakšna je pravna oziroma podjetniška narava gledališč? Ministrstvo 
za kulturo s financiranjem podpira delovanje enajstih javnih zavodov v 
»mreži gledališč«. 1 Poleg javnih zavodov imajo nekatera gledališča lah-
ko tudi status nevladne organizacije in se jih financira po projektih, ven-
dar glede na to, da večino produkcije pride iz javnih zavodov, se na te 
ne sklicujem. Po zakonu so javni zavodi organizacije, ki se ustanovijo za 
opravljanje dejavnosti, kamor spada tudi kultura, če cilj opravljanja de-
javnosti ni pridobivanje. Torej je namen zavodov neprofitne oziroma ne-
pridobitne narave 2. Namen javnega zavoda je, da opravlja javno službo, 
ki zagotavlja javno dobro oziroma dobrine, ki jih ne bi bilo mogoče ustre-
zno zagotoviti v prostem tržnem sistemu, zato so financirane iz prora-
čuna. Tovrstna nepridobitna organizacija sicer lahko ustvarja dobiček, 
vendar ga porabi za svoj razvoj in opravljanje dejavnosti. 3 V okviru te 
pravne oziroma organizacijske podlage so gledališča v korist tistih, za-
radi katerih so nastala. 4 Gledališča tako delujejo v javnem interesu, na-
stala so zaradi družbene potrebe, uresničujejo javni interes za kulturo in 
urejajo družbeno potrebo po umetniškem ustvarjanju in uživanju v njem. 

Kaj je marketing? Ena izmed najkrajših poslovnih definicij marketinga je, da se ukvarja 
s prepoznavanjem in zadovoljevanjem človeških in družbenih potreb na profitabilen način. 
Poleg poslovne je za prispevek pomembna tudi družbena definicija marketinga, ki pravi, da 
je marketing družbeni proces menjave, kjer posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo 
in želijo, tako da ustvarjajo, ponujajo in menjajo izdelke in storitve, ki imajo določeno vre-
dnost. Cilj menjave je, da obe strani, vključeni vanjo, zadovoljita svoje potrebe in želje. Me-
njava, ki je za ta prispevek pomembna, se zgodi med gledališčem in gledalcem in se sklene 
z nakupom vstopnice, do njega pa tako pride gledališče s pomočjo tržnega komuniciranja 
(oglaševanje, odnosi z javnostmi), ko sporoča o svoji storitvi. 5 

Storitve gledališča imajo posebno naravo, po katerih se ločijo od drugih. In sicer je pred-
stava minljiv dogodek, storitev je neoprijemljiva, kar pomeni, da gledalci o kakovosti storitve 
ne morejo biti prepričani pred nakupom, poleg tega pa je v gledališču neločljiva proizvodnja 
in poraba, kar pomeni, da ni interakcije med ustvarjalcem in porabnikom storitve ter soude-
leženosti porabnika pri procesu ustvarjanja storitve. Ustrezno marketinško delovanje bi tako 
olajšalo komunikacijo in sodelovanje med proizvajalcem in ponudnikom storitve. Marketing 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

1 Podatki so pridobljeni v septembru 2011, ko so uprizoritvene umetnosti spadale še pod samostojno 
Ministrstvo za kulturo RS, ki se je v letu 2012 ukinilo, naloge pa zdaj opravlja Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport RS. Trenutno podatkov o spremembah namembnosti gledališč, njiho-
vem številu, načinu financiranja še ni. Več na: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/umetnost/
uprizoritvene_umetnosti/.
2  1. člen Zakona o zavodih; Uradni list RS – stari, št. 12-481/1991.
3  Kamnar, Helena. Javni zavodi med državo in trgom. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1999
4  1. člen Zakona o zavodih; Uradni list RS – stari, št. 12-481/1991.
5  Jančič, Zlatko. Celostni marketing. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1999.



lahko zmanjša potrošnikovo negotovost s tem, da neotipljivo storitev 
naredi bolj otipljivo prek različnih postopkov. V ta namen se zdaj upo-
rabljajo predvsem brošure, gledališki listi in v zadnjem času videona-
povedniki. Vendar je tukaj še veliko prostora za različne predstavitve, 
ki bi približale predstave gledalcem in povečale zaupanje in nakup.

Podjetja naj bi razvila jasno predstavo o tem, kakšna naj bi bila per-
cepcija doživetja oziroma izkušnje s strani strank, potem naj bi razvi-
la konsistenten skupek ključev, ki bi podpirali to konkretno doživetje. 
Ena izmed glavnih nalog gledališča je prepričati ljudi, da svoj prosti 
čas namenijo predstavi, ne kateri drugi obliki, ter si zagotoviti zado-
stno število občinstva ter upravičiti svoj obstoj. Pri tem je še vedno po-
trebno poudarjati, da priljubljenost med občinstvom ne pomeni nujno 
zmanjševanja umetniškega ugleda, še več, koncentriranje na publiko 
viša ugled organizacije. 6

Marketinški pristop ne pomeni nujno podrejanja zakonitostim trga 
na način umetniške integritete, ampak bolj učinkovito odzivanje in pri-
lagajanje spremembam, ki prihajajo iz okolja. 

Problem slovenskih gledališč je, da uporabljajo prodajni in ne mar-
ketinški pristop, kar pomeni, da podjetje proizvaja ne glede na potrebe 
na trgu, torej je podjetje usmerjeno v iskanje potrošnikov, ki bi bili pri-
pravljeni kupiti izdelek, in v prepričevanje, da ga potrebujejo. Marke-
tinški koncept je usmerjen na prepoznavanje in zadovoljevanje potreb 
potrošnikov. Naloga kulturnega marketinga je, da ustvari širšo prepo-
znavnost in poudari pomembnost kulturnih storitev ter doseže pozi-
tiven odnos in spoštovanje javnosti do umetnosti, kulture in kulturne 
dediščine, kar pozitivno vpliva na menjavo kulturnih dobrin med orga-

nizacijo in njenimi deležniki. 7 Odsotnost marketinga v neprofitnih organizacijah in upora-
ba prodajnega koncepta tako pomeni, da organizacije, v tem primeru gledališča, ne morejo 
efektivno izpolnjevati svojega poslanstva, saj to med drugim tudi temelji na zadovoljevanju 
potreb ljudi, pri čemer se na račun tega ne izključuje umetniške vrednosti.

Merili uspeha v neprofitnih organizacijah sta tudi zadovoljstvo uporabnikov in ugled 
med strokovnjaki, organizacija kot taka pa ne bi smela delovati neodvisno od okolja, ker ni 
sama sebi namen. 8

Največji slovenski proizvajalec predstav je SNG Drama. 9 Glede na to, da preučujem mar-
ketinški koncept, sem se osredotočila na odnos do občinstva. 

V Drami občinstvo definirajo kot ljudi vseh starosti, znotraj te množice pa obstajajo po-
sebne skupine: dijaki, študentje, upokojenci, invalidi in brezposelni. To so socialno ranljivej-
še skupine in jim je potrebno omogočiti obisk pod prilagojenimi pogoji. Vendar te skupine so 
narejene na podlagi finančnih zmožnosti, ne estetskih preferenc. Pri analizi okolja ugotovi-
mo splošen trend staranja prebivalstva, konkretno pa se v Drami zmanjšuje obisk mladih. V 
Drami sicer opravljajo raziskave občinstva, vendar so v te raziskave vključeni abonenti. Po-
datki o željah in potrebah kupca so torej pridobljeni na 1/3 občinstva, ki si predstave večino-
ma ogleduje na velikem odru. V Mali drami, kjer so kupci večinoma izven, torej niso abonen-
ti, potemtakem ni podatkov o občinstvu. Kot je že ugotovila Nika Arhar, gledališče ne izvaja 

6  Palmer, Adrian. Defining relationship marketing: An international perspective. Managment Decision 
35/4 (1997). 319–21. 
7  Kotler, Philipp in Kevin Lane Keller. Marketing managment. New Jersey: Prentice-Hall, 2006.
5  Jančič, Zlatko. Celostni marketing. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1999.
9  Pri tem delu zapisa se zanašam na slednji vir: Semion, Špela. Trženje kulturnih prireditev – Primer SNG 
Drama: Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011.

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 



raziskave svojega občinstva in operira z nekim idealnim vzorcem, s 
čimer se mu izmika utemeljena tehtna in družbena komunikacija in 
pozitivno umeščanje idej v širši družbeni in politični prostor. Nepo-
znavanje in nenatančno poznavanje občinstev je splošen problem, saj 
že dolgo ni bilo splošne raziskave občinstva v Sloveniji. Poleg tega je 
v institucionalnih gledališčih premalo prostora za nove oblike gleda-
lišča, za spremljajoče dejavnosti, kot so pogovori, predstavitve in de-
lavnice 10 oziroma za vse tiste dejavnosti, ki bi opravičevale status jav-
nega zavoda, torej da bi delovala za zainteresirano javnost, ne samo za 
abonente. Sicer se je med sezonama 2002/2003 in 2008/2009 obisk v 
Drami zmanjšal za štiri tisoč, kar predstavlja približno pet odstotkov, 
je pa bolj opazno prestrukturiranje, namreč sorazmerno se zmanjšuje 
obisk na velikem odru in povečuje na malem odru, kar pomenu, da se 
število ljudi, ki so uvrščeni v raziskave, manjša, narašča pa tisti del, ki 
ni uvrščen v raziskave, oziroma tisti obiskovalci, ki nimajo abonmajev. 

Iz tega lahko sklepam, da delno gledališče postaja samo sebi na-
men, ker ne dela raziskave svojega občinstva, torej tudi ne more učin-
kovito zagotavljati javnega dobrega, ker nima podatkov o ljudeh, za ka-
tere ga naj bi zagotavljalo. Eno izmed meril uspeha je zadovoljstvo uporabnika, vendar se 
temu gledališča zelo malo posvečajo. Zadovoljstvo se lahko meri v dolžini aplavza ali obi-
skanosti predstave, pri uporabi novih medijev kot Facebook, YouTube pa potrošnik lahko 
izrazi mnenje tudi na drugačen način, hkrati pa tovrstno mnenje daje večjo kredibilnost sto-
ritvi. Prek pozitivnega odziva se pridobiva zaupanje potrošnika do storitve. Prek večjega 
vpogleda v storitev se krepi zaupanje potrošnika v blagovno znamko (posamezno gledali-
šče), na čemer so gledališča že začela delati, vendar še vedno ostaja izvorni greh – to je ne-
poznavanje občinstva. Za koga se še dela predstave? Za tretjinski delež abonentov, ki počasi 
pada? Za gledališko publiko, ki se počasi stara? Vendar upada gledalcev ne moremo pripisa-
ti samo odsotnosti marketinga v gledališki organizaciji oziroma njegovo pomanjkljivo do-
jemanje. Tako kot za literaturo je tudi za gledališče potrebna določena pismenost. Tako kot 
literarne pismenosti bi se morali tudi gledališke pismenosti naučiti v šoli. In v trenutku, ko 
se dotaknemo problema kurikuluma, smo spet pri politiki in ne-kulturni vzgoji, dirigirani 
z vrha našega političnega sistema. Kljub temu pa bi gledališča lahko naredila korak več pri 
raziskavah občinstva ter podkrepila plodne korake pri vpogledu v svoje storitve. Namreč če 
pogledamo široko konkurenco, ki jo ima predstava, kamor bi v širšem dali lahko vse prosto-
časne dejavnosti, je krepitev gledalčevega zaupanja nujna, to pa se pridobi s približevanjem 
storitve potrošniku. Naloga celostnega marketinga v gledališču bi bila zadovoljevanje želja 
in potreb tako proizvajalca kot potrošnika, torej gledališča in njenih ustvarjalcev ter gledal-
ca. Potrebno bi bilo narediti raziskavo različnih segmentov publike, pri čemer se to da sto-
riti poceni prek internetnih anket. Gledališča bi morala predvsem narediti več na področju 
komunikacije z gledalcem pred in po nakupu storitve. Torej preden pride do nakupa ter po 
ogledu predstave. To se stori s približevanjem uprizoritvenega procesa, dela v gledališču ter 
s pogovori po predstavah. 

Če zaključim, marketing pripomore k uspehu tudi v neprofitnih organizacijah, čeprav nji-
hova osnova ni pridobivanje profita, marketinško delovanje spremlja konkurenco in kupce ter 
skrbi za zadovoljevanje potreb in želja kupca, kar je pravna podlaga za pridobitev sredstev slo-
venskih institucionalnih gledališč. Glede na to, da v Sloveniji ni izvedena raziskava občinstva, 
je vprašanje, čigavo javno dobro uresničujejo gledališča? Javno dobro ljudi, ki so bili nekoč glav-
nina publike in jih je vse manj? Potemtakem uresničujejo potrebe skupine, ki je dejansko ni?

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

10 Arhar, Nika. Na rampi. Slovenski gledališki letopis 2000–2009. 2008/2009.



 

Vprašanje izvirnika uprizoritvenih umetnosti

Začelo se je v Parizu. Mesto boemov in večne romantike je od nekdaj privlačilo umetnike 
vseh zvrsti, saj so jim tamkajšnje kavarne in saloni nudili zavetje pred meščansko kon-
vencionalnostjo, primanjkovalo ni tudi nočnega življenja v kabaretih, kjer so se lahko 

predajali posvetnim užitkom. Tako je francoska prestolnica s svojim dekadenčnim pridihom 
privabila številne ustvarjalce in jim omogočila razvijanje novih umetniških zvrsti. Zlasti ko-
nec 19. stoletja so po kratkem impresionističnem obdobju v evropski umetnosti začele na-
stajati in hitro dozorevati  nove smeri, kot so art nouveau, pointilizem, postimpresionizem, 
neoimpresionizem … Tako je v Parizu v tistem času mrgolelo različnih umetnostnih šol in 
gibanj, ki so si prizadevale za uveljavitev svojega sloga. Ta čas pa ni pomenil samo razhajanja 
med različnimi smermi, temveč je razširil samo območje umetnosti – razvila se je umetnost 
plakata, kar pomeni, da je oglaševanje prodrlo v sfero umetnosti. Za oglaševalsko umetnost 
je prelomno leto 1891, ko je Henri de Toulouse-Lautrec za Moulin Rouge naredil svoj prvi 
plakat in z njim čez noč zaslovel. Tako je pritegnil pozornost ene izmed najbolj kontrover-
znih osebnosti tistega časa, pevca Aristidea Bruanta, ki je v svoji koncertni dvorani prepe-
val v nekonvecionalnem slogu in skozi provokativen nastop orisoval življenja prostitutk in 
zločincev. Toulouse-Lautrec je za njegove nastope izdelal številne plakate, ki so bili izobe-
šeni po vsem Parizu. Umetnik je za izdelavo uporabil razmeroma nov litografski postopek, 
risba je poenostavljena in močno občrtana, vanjo so vstavljene barvne ploskve izrazitih od-
tenkov, skratka zastavljena je tako, da s svojo vpadljivostjo ne more ubežati očesu mimoido-
čega. Umetnostni zgodovinarji Toulouse-Lautreca označujejo za pionirja modernega pla-
kata, saj je ta šele z njim postal udaren medij in prestopil iz območja trivialnega v območje 
umetniškega. Lepa in uporabna umetnost sta postali enakovredni. S Toulouse-Lautrecom 
se je rodila oglaševalska umetnost, sam Toulouse-Lautrec pa je tako s svojimi na edinstven 
način izdelanimi plakati postal oče izvirne reklame. Mesto Pariz lahko ob tem označimo kot 
zibelko oglaševalske umetnosti.

Danes živimo v svetu, kjer nam oglaševanje sledi na vsakem koraku. Vsako jutro je poštni 
nabiralnik zasičen z raznovrstnimi reklamnimi prospekti. Naš sprehod po mestu je nered-
kokdaj prekinjen s strani kakšnega promotorja, ki nas nadleguje z različnimi akcijskimi po-
nudbami, tako se domov vračamo z žepi, polnimi letakov, na katerih z velikimi črkami piše 



»Edinstvena ponudba, ne prezrite!« ali nekaj v podobnem stilu. Kljub temu da med vožnjo 
vso pozornost namenjamo dogajanju v prometu, naše oko težko ubeži jumbo plakatom, po-
stavljenim ob cestah, ki nas vabijo v nakupovalne centre ali na kakšne prireditve. Vožnjo na 
avtobusu si lahko krajšamo z branjem oglasov, ki jih predvajajo na ekranu. Tudi med branjem 
novic v časopisu ali reviji tok naših misli nemalokrat prekine oglaševalska rubrika. Napetost, 
ki nastaja ob spremljanju naših priljubljenih filmov na televiziji, je neusmiljeno zatrta z na-
silnim vdorom reklam. Oglaševanje pa je znatno naraslo z množičnim razmahom interneta, 
ki ga odlikujeta brezplačnost in lahka dostopnost, saj z njegovo pomočjo lahko informacije 
dosežejo posameznika v njegovem zasebnem okolju. Kot močno propagandno sredstvo ga je 
označil že Baudrillard: »Oglaševalska 'strast' se je preselila na računalnike in na računalniško 
miniaturizacijo vsakdanjega življenja« (111). Naše brskanje po spletu je nenehno ovirano z 
vdiranjem oglaševalskih ikon, ki otežujejo proces virtualnega lova za informacijami. Skrat-
ka kar je Toulouse-Lautrec s svojimi plakati ob koncu preteklega stoletja povzdignil na nivo 
lepe umetnosti, je danes dostopno v najrazličnejših oblikah, s pojavom televizije in interne-
ta smo z oglaševanjem bombardirani tudi v našem intimnem okolju.

Z razmahom množičnih medijev, zlasti digitalnih tehnologij, se začne pojavljati pojem 
živosti, žive uprizoritve. »Razvoj snemalnih tehnologij je bil tisti, ki je omogočil zaznavanje 
obstoječih reprezentacij kot 'živih'. Pred prihodom teh tehnologij (denimo zvočnega snema-
nja in filmov) ni bilo 'živega' uprizarjanja, kajti ta kategorija ima pomen samo v razmerju do 
nasprotne možnosti. Starogrško gledališče, denimo, ni bilo živo, ker ni bilo na voljo možnosti, 
da bi ga posneli.« (Auslander, 101). Kljub temu da je za pojem žive uprizoritve ključna opozi-
cija med živim in posnetim (mediatiziranim), je mediatizirana sfera s svojo vseprisotnostjo 
postala tako močna, da je začela izpodrivati živo dogajanje. Na spletnih portalih je moč najti 
fotografije in posnetke živih dogodkov, kot so koncerti, gledališke uprizoritve, razne prosla-
ve ipd. Takšne objave lahko služijo kot odlično propagandno sredstvo, saj omogočajo ščepec 
javnega dogajanja kar iz domačega naslanjača. Nastopila je doba, ki jo je v skladu s posto-
pnim napredovanjem tehnologije Paul Valery napovedal že v začetku 20. stoletja: »Tako kot 
prihajajo v naše domove voda, plin in električni tok, da nam služijo na skoraj neopazen gib 
roke, bomo oskrbljeni tudi s slikami ali z zaporedjem zvokov, ki se bodo javljali na naš komaj 
opazen gib, skoraj na znak in nas na enak način zapuščali« (iz Benjamin, 149). Živimo v času, 
ko nam je svet posredovan preko medijev, ob tem pa se ponovno odpira vprašanje razmerja 
med originalom/izvirnikom in posnetkom/reprodukcijo.

Walter Benjamin je med leti 1935 in 1939 napisal znamenit esej Umetnina v času, ko jo je 
mogoče tehnično reproducirati, kjer ugotavlja, da so bila umetniška dela že od nekdaj izposta-
vljena reprodukcijam. V zgodovini reprodukcijskih sredstev Benjamin veliko pomembnost 
pripiše litografiji in fotografiji: prva je omogočala pošiljanje na trg v večjih množinah, dru-
ga pa je zmožna postaviti izvirnik v položaj, ki za sam izvirnik ni dosegljiv (lahko kaj pove-
ča, pomanjša …). S pojavom tehnične reprodukcije se krni »avra umetnine«, enkratni pojav 
umetniškega dela se zamenja z množičnim. »Celo pri najpomembnejši reprodukciji nekaj 
odpade: 'tukaj' in 'zdaj' umetnine, njena enkratna bivajočnost na mestu, kjer je« (Benjamin, 
1998: 150).

Toulouse-Lautrecovi reklamni plakati so odlikovani z grobimi potezami, vpadljivimi bar-
vami in grotesknimi položaji portretirancev, s svojo edinstvenostjo so ovekovečili takratno 
dogajanje na območju Montmarta in poskrbeli za živahen utrip tamkajšnjih plesnih dvoran 
in koncertnih kavarn. Skratka bili so odlično promocijsko sredstvo za dogodke v živo nočne-
ga pariškega življenja. Umetnik je za njihovo izdelavo razvil poseben postopek litografije in 
tako pripomogel k izvirnosti izdelkov, z uporabo reprodukcijske tehnike pa je izginil izvirnik 
umetniškega dela. »Tukaj« in »zdaj« sta se razblinila v zraku. Fenomen izvirnika je zamenja-
la množična proizvodnja, umetniško delo je v svoji razsežnosti postalo tržno promocijsko 
sredstvo. Kot opaža Pavis: »'umetnina v času tehnične reprodukcije' ne more ubežati soci-
oekonomsko-tehnološki prevladi, ki določa njeno estetsko razsežnost« (iz Auslander, 89).



Tako je s postopnim tehnološkim napredovanjem nastopila doba, v kateri je enkratno 
umetniško delo zamenjano z množičnim. Zlasti na internetu se rojevajo prave zakladnice 
umetniških reprodukcij (spletne galerije, posnetki umetniških dogodkov na YouTubu …). 
Tehnične reprodukcije so tiste, ki omogočajo oglaševanje na različne načine in tako posa-
meznikom skozi medije odpirajo vpogled na dogajanje v svetu. Izvirniki se zgubljajo v raz-
sežnosti kopij. Dogodki v živo se raztapljajo v mediatizirani sferi. Mediji so ustvarili pojem 
živosti, a ga obenem uničujejo.

Ali danes za reprodukcijo sploh še potrebujemo original? Poskušajmo na to vprašanje 
odgovoriti s pomočjo gledališke umetnosti, ki je nemalokrat oglaševana s promocijskimi 
filmčki (trailerji) na spletnih portalih. Uprizoritvena umetnost je odlikovana s svojo trenu-
tnostjo, minljivostjo in spontanostjo, zato je po mnenju nekaterih teoretikov ni mogoče re-
producirati, saj naj bi bila vsaka vnovična uprizoritev sama po sebi izvirnik. »Po Phelanovi 
pripadnost uprizoritve 'zdajšnjosti' in dejstvo, da je njen edini trajni obstoj v gledalčevem 
spominu, omogočita, da se uprizoritev izmakne ekonomiji repeticije« (iz Auslander, 88). 
Vendar se takšnim stališčem da oporekati. Kljub temu da je gledališka uprizoritev zavezana 
spontanosti, je ustvarjena po nekem modelu, od katerega se v vsaki vnovični uprizoritvi iste 
predstave pojavljajo minimalna odstopanja, postavitve bi naj bile funkcionalno identične. 
»Posnete uprizoritve so fiksirane, žive uprizoritve pa vsakič spontano različne. Če je posa-
mezna uprizoritev radikalno drugačna, najbrž ne gre več za ponovitev iste predstave« (prav 
tam, 110). Tako lahko rečemo, da je premiera izvirnik gledališke predstave, ostale ponovitve 
so njene reprodukcije, saj so vezane na izvirni model. »Obljuba drugačne izkušnje ob vsa-
kem obisku interaktivne predstave je pomembna samo, če je vsakič prepoznavna kot raz-
lična izkušnja istega, v svojem bistvu statičnega objekta« (prav tam, 97). Auslander navaja 
nekaj primerov uprizoritev, ki so si v vseh ponovitvah prizadevale za popolno identičnost z 
izvirnikom/premiero. Ena izmed takšnih je Tamara, premierno uprizorjena 8. maja 1981 v 
Torontu1, kasneje pa je veliko gostovala v različnih mestih po vsej Ameriki. Barrie Wrexler, 
kalifornijski producent Tamare, je o uprizoritvi povedal: »To je kot bivanje v Hiltonu, pov-
sod je povsem enako, ne glede na to, kje ste« (prav tam, 96). Iz povedanega lahko sklepamo, 
da tudi gledališče kljub svoji živosti in neponovljivosti deluje kot množični medij in je prav 
tako izpostavljeno nenehnemu reproduciranju.

Vrnimo se k oglaševanju. Kot je bilo že omenjeno, je danes internet eden izmed najbolj 
prikladnih medijev za promocijo, zato se ga poslužujejo vsa podjetja. Tudi gledališke institu-
cije na svojih spletnih portalih objavljajo fotografije in kratke promocijske filmčke, v katerih 
so povezani posnetki odlomkov določene uprizoritve. V Sloveniji je marketing Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor eden izmed prvih, ki se je preizkusil s to oglaševalsko tehniko. 
Na eni izmed vaj za uprizoritev Od blizu so posneli posamezne odlomke in jih zmontirali v 
promocijski filmček. Premiera se je zgodila 5. februarja 2010, filmček pa so na portalu You-
Tube objavili že 2. februarja. 2 Tako si je nekaj reprodukcij uprizoritve (filmček in fotografije) 
bilo možno ogledati že pred premiero. Na tem mestu se vprašajmo: Kje je izvirnik? Postavi-
li smo tezo, da je izvirnik gledališke uprizoritve premiera. Ali lahko v takšnem primeru še 
vedno govorimo o premieri kot izvirniku, ko pa si je možno del uprizoritve ogledati že pred 
premierno izvedbo? Gledalec pričakuje, da bo v živi izvedbi videl, kar si je doma predhodno 
ogledal v trailerju. »Mediatizirana uprizoritev je postala referent žive« (prav tam, 77). Živa 
uprizoritev je tako pod vplivom promocijskih objav, da te postajajo njen izvirnik.

Kot je razvidno iz eseja Walterja Benjamina, so umetnine že od nekdaj podvržene repro-
dukcijam, da bi jih lahko približali množicam. Vendar pred pojavom digitalnih tehnologij ume-
tnine ni bilo možno reproducirati brez izvirnika. S pojavom interneta (delno tudi televizije, 

1  http://en.wikipedia.org/wiki/Tamara_%28play%29 (22. 4. 2012).
2  http://www.youtube.com/watch?v=6LKqwbZpIkA (22. 4. 2012).



vendar se mi internet zaradi lažje dostopnosti zdi pomembnejši) se to spremeni: živo ume-
tniško delo je reproducirano že pred svojo prvotno izvedbo. Tako je avra umetnine okrnje-
na že pred pojavom izvirnika. »Tukaj« in »zdaj« sta se raztopila v »kjerkoli« in »kadarkoli«.

»Vsenavzočnost reprodukcije uprizoritev vseh vrst je v naši kulturi pripeljala do razvre-
dnotenja žive prezence, ki ga je možno kompenzirati samo s tem, da je zaznavna izkušnja ži-
vega karseda podobna mediatizirani, celo v primerih, ko živi dogodek priskrbi svojo lastno 
vrsto bližin« (Auslander, 82). Toulouse-Lautrec je nekoč prinesel slavo Aristideu Bruantu, 
saj je reklamne plakate za njegove nastope izdelal na povsem izviren način. S pojavom di-
gitalnih tehnologij je reklama postala tako natančna, da je začela izpodrivati izvirnik, ogro-
žati njegov obstoj. Reprodukcijska sredstva ne tvorijo več izvirnih reklam, ampak reklame, 
ki postajajo izvirnik. »Če je nekoč blago bilo svoja lastna reklama (ni bilo drugih), je danes 
reklama postala svoje lastno blago« (Buadrillard, 112). In ne samo to, postala je tako močna, 
da je pod svoje obličje zajela blago, ki je bilo nekdaj svoja lastna reklama. 
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Kilogram banan – 1,45 €, Igrajte loto! Glavni dobitek že 2 milijo-
na evrov!, trislojni odišavljen toaletni papir – 1,85 €, Glej, Kur-
ba!, deset svežih jajc – 1,45 €, pasja hrana, Bodi zvezda, ne meči 
petard!, 3 kg – 6,28 €, Ustavimo nasilje nad ženskami!, naročni-
na na Ekran – 30 €, zavarovanje za avto – 279 €, Splošna stav-
ka javnega sektorja, letna vstopnica za Olimpijo – 135 €, last 
minute potovanje v Egipt – 599 €, Totalna razprodaja v centru 
Rutar!, vrtalna naprava za vodo v Darfurju – 115 000 €, Dobro-
došli v Ljubljani, mestu, ki je ZA ... Kateri oglas vabi na kulturni 
dogodek?

B i bile dvorane prazne, če gledališča svoje produkcije ne bi oglaševala? 
Je umetnost še samoumevna? Ali hodimo v gledališče zaradi gledali-
šča samega ali zato, ker nam je nekdo nekaj ali nekoga uspešno prodal? 

Odločile smo se, da naredimo o oglaševanju gledališča in učinkovitosti 
oglasov kratko raziskavo. Nismo anketirale reprezentativnega vzorca, 
npr. tisoč naključno izbranih ljudi, nismo standardizirale odgovorov in 
nismo računale mediane in standardne deviacije. Zanimale so nas na-
vade študentov negledaliških smeri in njihova mnenja v zvezi z gleda-
liškimi predstavami, oglaševanjem in njihovim odzivanjem na oglase.

Mateja, študentka slovenistike: Umetnost se mora prodajati, dru-
gače dandanes ne preživi, ker jo pojejo špasteatri pa take zadeve. Jebiga. 
Sititeater. Tko pač.
Zanimalo nas je, kako izvejo za predstave, kateri načini oglaševanja se jim 

zdijo najučinkovitejši, kaj menijo o oglaševanju gledališča in umetnosti. Ali berejo kulturne 
strani dnevnih časopisov, ali poznajo portal SiGledal.org in kako se odzivajo na oglaševanje? Ali 
se zavedajo, kako oglaševanje prireja njihovo predstavo o slovenskem gledališkem dogajanju?

 
 
 

 
 

 
 



Pričakovale smo, da so na oglase ne glede na medij bolj pozorni študenti, ki se za gleda-
lišče zanimajo, ostali morajo poplavo najrazličnejših oglasov prebroditi tako, da opazijo le 
tiste, ki utegnejo biti zanje pomembni. 

Ana, študentka etnologije in francoščine: Ne spremljam gledališča, zato ne opazim ogla-
sov. Eni hodijo gledat filme, eni pa hodijo v petek na žure itd. Če te te stvari zanimajo, se pač 
fokusiraš na to. Če nimaš nekega posebnega odnosa do tega, potem pač ne gledaš. Saj opaziš 
kakšne oglase, ampak ne veš, kaj bi si za tem predstavljal, ne veš, kakšne predstave so to, če bi 
bilo to zate in pozabiš.

Najbolj izvirni, duhoviti in provokativni oglasi bi lahko bili najučinkovitejši. Od študen-
tov pa smo pričakovale, da informacije o gledaliških predstavah in dogodkih dobijo predvsem 
preko interneta. Posebej nas je zanimalo, ali je del oglaševanja uspešno prevzelo priljubljeno 
socialno omrežje Facebook. V nadaljevanju predstavljamo svoje ugotovitve.

Ana, študentka farmacije: Mogoče gledališče ni dovolj oglaševano, večinoma so krivi lju-
dje, ki se ne odzovejo, ampak če bi bilo bolj oglaševano, bi si mogoče več ljudi ogledalo kakšno 
predstavo. Lahko bi bilo tudi boljše, sploh mladi ne spremljajo kulture, pomeni jim samo zabavo.

Lea, študentka sociologije: Tudi plakati za kulturne dogodke so pravzaprav vsiljevanje, 
tako kot je z mehčalci in pašteto – če potrebuješ te stvari, greš v trgovino, če te zanima gledali-
šče, pa greš v gledališče.  Zelo me je pritegnil oglas Glej, Kurba. Na začetku sploh nisem vedela, 
da gre za predstavo. Nisem je še uspela videti, ampak nameravam. Mislim, da so provokativ-
ni oglasi učinkoviti.

Tina, študentka bibliotekarstva: Gledališče in umetnost se premalo oglašuje in bi se mora-
la več, zato ker ljudje premalo vemo o vseh dogodkih in če bi ljudje vedeli, bi se več udeleževali. 
Jaz bi oglaševala tako kot zdaj, samo bolj. V svoji knjižnici bom budila kulturni utrip.

Študenti večinoma ne spremljajo kulturnih strani dnevnih časopisov, tako da se iz njih 
ne seznanjajo z aktualno gledališko produkcijo, informacije o uprizoritvah dobijo le iz ča-
sopisov ali revij, ki jih stalno spremljajo. Prispevki o predstavah pa so izbrani glede na ure-
dniško politiko, ki bralca usmerja in ne informira. Študenti na ta način lahko dobijo pogled 
le na omejen del produkcije.

le klik te loči od katarze

Kljub temu da danes živimo v svetu, v katerem smo praktično odvisni od interneta, večini 
študentov internet ne predstavlja sredstva, preko katerega bi dobivali neposredne informa-
cije o novih uprizoritvah. Na internetu gotovo veliko piše o predstavah, npr. na spletnih stra-
neh gledališč, na portalu SiGledal.org, na spletnih verzijah dnevnih in tedenskih časopisov 
..., vendar ne gre za oglaševanje, temveč bolj za obveščanje v obliki naznanil in kritik. V ve-
čini primerov izvejo za predstave preko drugih sredstev, kot so plakati, abonmajske knjižice 
in priporočila prijateljev, nato pa po internetu pobrskajo za podatki o uprizoritvi, da se bolj 
seznanijo z njo pred odločitvijo za nakup vstopnic za predstavo. Na internetu si praktično 
bombardiran z reklamami za šampone, tablete za hujšanje in nove avtomobile, redko pa z 
oglasi, ki bi vabili na gledališko predstavo.

Portal SiGledal.org poznajo predvsem študentje, ki jih gledališče zanima in se s tem tudi 
amatersko ali študijsko ukvarjajo. Znan je predvsem med študenti AGRFT in v manjšem šte-
vilu med študenti Filozofske fakultete. Koncept portala SiGledal.org je zelo dober, podatkov 
je na njem vse več, vendar z nekaj napakami, zato se nam zdi škoda, da ga študenti ne pozna-
jo in ne uporabljajo. Z nekaj promocije bi lahko pridobil veliko obiskovalcev in potencialnih 
piscev, predvsem z družboslovnih in humanističnih študijskih smeri.



Facebook je fenomen, ki je nadgradil internet kot najvplivnejši in najpopularnejši medij. Na 
splošno rečeno posamezniku omogoča stik s svojim socialnim življenjem tudi takrat, ko se 
to fizično ne odvija. Študenti, ki smo jih obravnavali v anketi te raziskave, redko nimajo od-
prtega profila na omenjenem družabnem omrežju, zato jim je znan njegov način delovanja. 
Z naraščujočim številom uporabnikov se vse več oglasnih vsebin seli na strani Facebooka, 
saj se je potencialna potrošniška sila v prostem in neprostem času preselila v virtualni svet. 
Vprašanje pa je, ali so ti oglasi učinkoviti.

V anketi smo ljudi vprašali: »Kje najpogosteje izveste za gledališke predstave?« in »Ka-
kšen način oglaševanja gledaliških dogodkov se vam zdi najprimernejši?«. Na obe vprašanji 
smo ponudili Facebook kot odgovor, a le peščica je potrdila, da za gledališke dogodke izvejo 
tam. Kot najprimernejši prostor za oglaševanje gledaliških dogodkov pa je Facebook izbralo 
zelo malo anketiranih študentov. Ker je Facebook tako močno prisoten v mislih, govoru, ob-
našanju mladih, smo pričakovali številčnejše odgovore v tej smeri. Zdi se nam, da se za temi 
odgovori skriva več kot samo imeti ali ne imeti odprtega profila. 

Za dogodke se preko Facebooka izve, če si nanje »povabljen« ali če se je za njihov obisk  
odločil kakšen od tvojih »prjateljev«. Za to je seveda nujno, da imaš takšne prijatelje, ki so 
odkrito naklonjeni gledališki produkciji in želijo na dogodek oditi dvakrat: enkrat virtualno 
in enkrat fizično ter o tem obvestiti vso vesoljno javnost. Če posameznik nima te sreče, na-
mreč da je njegov »zid« poln povabil in opomnikov o obisku dogodkov, mu preostane le to, da 
v iskalno polje vpiše ime gledališča, in ga »polajka«. V tem primeru je obveščen o celotnem 
delovanju gledališča, saj je ob vsaki ponovni prijavi deležen oglasne vsebine s strani institu-
cije, ki ga lahko navduši ali odvrne od obiska predstave. Ključen za vse to je seveda opisani 
korak, ki pa ga izvede le tisti, ki se dejansko zanima za to umetniško področje. 

Že prej smo omenili virtualno in fizično prisostvovanje dogodku. V zadnjem času opaža-
mo, da sta to dejansko postala dva različna svetova. Ni nujno namreč, da se fizično udeležiš 
dogodka, čeprav si virtualno potrdil svojo prisotnost. In obratno. V virtualnem svetu se po-
trjevanje vedno znova spreobrača v tekmovanje popularnosti. Prisostvoval boš čim več do-
godkom, še posebno tistim, na katere se je prijavilo večje število ljudi, da ne bo videti, da si 
»outsider«. Tako dobijo navidezno številčno podporo ne le gledališki dogodki, temveč tudi 
ostala družbena gibanja npr. protest proti Acti ali protest v trenirkah. Na dejanskem kraju 
se zbere nekaj deset ljudi, kar je v primerjavi s podporniki na internetu skoraj nič. Kje se to-
rej dejansko odvijajo dogodki in kako smo na njih prisotni? Je naša duhovna prisotnost po-
stala zadostna? 

Ni nam jih potrebno iskati, saj oni poiščejo nas – v mestih smo z oglasi obdani z vseh stra-
ni, nikamor ne moremo, ne da bi opazili plakate, ki nas obveščajo o posebnih ponudbah in 
popustih v trgovinah, zavarovalnicah,o novih avtomobilih, računalnikih, telefonih, predvo-
lilni kampanji, stavkah ... in o raznih dogodkih – od športnih do kulturnih. Prav tako kot veči-
na nam poskušajo tudi plakati, ki napovedujejo gledališke dogodke, nekaj prodati, vendar na 
precej bolj sofisticiran način. Ne barbarsko kot: svinjski zrezek – 5 evrov na kilogram, tem-
več prefinjeno vabijo na ogled najnovejše uprizoritve, vstopnic seveda skorajda ne omenjajo. 

Ana, študentka primerjalne književnosti: Ne morem reči, kakšen bi bil idealen oglas, po-
membno je oblikovanje, da ni pretiravanja, ne v neki larpurlartistični smeri, pa tudi ne komer-
cialen in ne provokativen zaradi provokativnosti.

Plakati nas prepričajo s svojo privlačnostjo. Slika ima izreden pomen – potencialnega 
gledalca lahko prepriča ali pa odvrne ne glede na uprizoritev. Zanimiv primer oglaševanja 
aktualne produkcije je zagotovo oglas gledališča Glej. Napis Glej, Kurba na črni podlagi je 
vzbudil veliko zanimanja pa tudi ogorčenja med Ljubljančani, vendar je dosegel svoj namen 



– med študenti, s katerimi smo se pogovarjali, je ravno zaradi oglasa in zanimivega naklju-
čja, po katerem se je plakat znašel poleg plakata za kandidatko za županjo Ljubljane, veliko 
zanimanja za ogled uprizoritve. Večina na začetku sploh ni razumela, da gre za predstavo 
ali pa so mislili, da je naslov Glej, Kurba, in ne Kurba, saj gledališča Glej in njihovega načina 
oglaševanja ne poznajo. Glej je na ta način zagotovo pridobil veliko pozornosti.

Urša, študentka primerjalne književnosti: Včasih me zmotijo jumbo plakati, recimo naza-
dnje plakat za Ustavljivi vzpon Artura Uia, ki me je zelo pritegnil, kamorkoli si se obrnil, si videl 
Šugmana, predstava mi pa potem ni bila všeč. Gledališče je po eni strani potrebno oglaševati, 
po drugi pa ne. Če te stvar zanima, boš že našel informacije in prišel do gledališča.

Jan, študent FTV režije: Pritegne me zanimiva slika, da ni to kar nekaj, ampak vidiš neke 
obraze, da že veš, če gre za komedijo ali dramo. Ko te že pritegne, stopiš bližje in začneš gledati, 
kje so še dodatne informacije: vidiš naslov, vidiš, kdo igra, dovolj te potegne, da greš doma na 
internet pogledat, o čem predstava je in se odločiš, ali boš šel gledat. Jaz bi kaj zagotovo naredil 
drugače. Ljudje včasih izberejo neučinkovit pristop za oglaševanje: npr. eni grejo na to, da ogla-
šujejo, kdo je v predstavi – Jurij Zrnec na oglasu za Gremo mi po svoje, seveda vsi vidijo Zrneca 
in grejo gledat film, zato je bil zelo gledan (zaradi ikon določenih žanrov v Sloveniji). Gledali-
šče je seveda treba oglaševati, sicer ne bi nihče vedel, kaj se dogaja. Brez oglaševanja ne bi bilo 
ničesar. Še Shakespeare je oglaševal: nekega tipčka z nekim klobukom pa »cingeldingelčki« je 
poslal, da je bral oglas: »Predstava Shakespeara, pridite!« Tudi to je oglaševanje.

Rok, študent FTV snemanja: Pri oglasu me pritegnejo igralci in naslov. Če vidim, da je ka-
kšen zatežen režiser zraven drame, ki bi me sicer zanimala, me to mogoče malo odvrne. Ogla-
ševanja gledališča in umetnosti je na splošno premalo. Moralo bi biti vsaj pol toliko reklam za 
predstave, kot jih je za akcije v trgovinah. Jumbo plakati so samo za spektakle, kot je bil Usta-
vljivi vzpon Artura Uia.Če hočeš kaj vedeti, moraš informacije iskati, se potruditi, biti redno 
tukaj in se zanimati, kaj se dogaja. 

Se torej gledališče prodaja tako kot pašteta, boksarski dvoboji in avtomobili? Na srečo 
malce drugače – z večjo mero dobrega okusa in manj podcenjujoče do kupcev/gledalcev. Za-
radi prenasičenosti z informacijami gledališča ne morejo zgolj čakati gledalcev, temveč jih 
morajo vabiti in prepričati, da med neskončno možnostmi izberejo prav to ali ono gledališko 
predstavo. Naj se sliši še tako publicistično – živimo v potrošniški družbi. Vprašanje pa je, 
ali je primerno, da se gledališča kot umetniške institucije poslužujejo ustaljenih praks ogla-
ševanja in ali bi morala najti svoj način približevanja gledalcem, ki ga danes ne bi tako hitro 
enačili z željo po prevelikem zaslužku in izkoriščanju obiskovalcev. 

Rok, študent FTV snemanja: Zdi se mi, da se umetnost včasih prodaja v napačne name-
ne, se izkorišča v druge namene in da se nekaj proglaša za umetnost, kar sploh ni umetnost.

Zaenkrat umetnost s svojo promocijo še ni vsiljiva, včasih celo premalo. Oglaševanje 
je pri izpolnjevanju njenega poslanstva ne bi smelo ovirati. Umetnost je z več ali manj žr-
tvami preživela vse družbene, politične in ekonomske sisteme. Najverjetneje bo tako tudi 
v prihodnje.







 

Septem artes liberales. Izvršitev štirih izmed njih je lažja kot stvarjenje drugih treh. Ume-
tnik zadnjih treh je odvisen od nekoga drugega. Mecena, ki bo uresničenje njegove kre-
ativnosti omogočil. Ali mora zato umetnik svojo idejo, kreativnost in končno utelešenje 

prirediti tako, da bo vloženo sredstvo povrnjeno? Mora doseči, da bo njegovo delo pri opazo-
valcih vzbujalo zadovoljstvo in bilo uspešno? Določeni umetniki današnjega časa, ki se ima-
jo za alternativno subkulturo in znanilce mogočnih sprememb v družbi, trdijo, da je njihova 
svoboda izražanja nedotakljiva. Nihče ne more in ne sme vplivati na umetnikov izraz, kajti 
le on in on sam je tisti, ki bo odločal o tem.

 Verum sed non. Kdo je umetnik, da lahko z denarjem nekoga, ki ga je vanj vložil v dobri 
veri oplemenitenja, razmetava kot z nečim svojim? Kdo je umetnik, da lahko troši na tisoče, 
stotisoče enot nekega sredstva zgolj in samo za izraz samega sebe? Z delanjem umetnosti 
zase in za svojo dušo. 

S sprejetjem sredstev za rojstvo nove umetnosti je treba sprejeti tudi pogoje. Množice 
neodgovornih bleferjev, ki izkoriščajo sredstva drugih za visokoleteče eskapade pa vreči ... 
in tenebras exteriores illic erit fletus et stridor dentium!

 

Reklame, ki vabijo v gledališče, kino, galerijo, filharmonijo, opero … Reklame kot sredstva, 
ki pripomorejo k prodaji umetnosti oziroma ustvarjanju dobička iz ustvarjene umetno-
sti. Vendar še bolj pogost pojav, kot so reklame, ki pripomorejo k prodaji umetnosti, je 

umetnost, ki pripomore k prodaji izdelka. Vse jih imamo doma. Tiste ogromne, prenatrpane 
vitrine, v katerih so nabasani majhni kipci Eifflovega stolpa, skodelice za kavo, na katerih je 
upodobljen Klimtov Poljub, odlitki beneških mask, puzzle s Picassovo Guernico, Mozartove 
kroglice, majice s podobo Sagrade Familie … V katerikoli turistični kraj pridemo, nas z vseh 
strani obsipajo z raznoraznimi spominki, na katerih so znamenitosti tistega kraja. Umetnost, 
ki pravzaprav postane reklama za turistični kraj. Oziroma umetnost pripomore k temu, da 
kraj sploh postane turističen. In umetnost od tega nima nikakršne koristi. Umetnost po-
stane odlitek na ceneni vazi. In ljudje to kupujemo. Predmete, ki so povsem brez uporabne 
ali materialne vrednosti. Želimo se spominjati izleta. Želimo ohraniti del trenutka. Ampak 
slika umetnine, ki je upodobljena na majici ali pa skodelici, nam ne pomeni ničesar. Nihče 
ne občuduje kopije Mona Lise, ki jo ima nekdo na majici. Nihče se ne zasanja ob pogledu na 
štumfe, na katerih je prvih nekaj taktov Male nočne glasbe. Ampak četudi te kopije nimajo 
nikakršne umetniške vrednosti, to reklamno početje vseeno še tako veliki umetnini prida 
pridevnik skomercializirana.



Ko so se približevale županske volitve v Mestni občini Ljubljana, je ozračje postajalo vse 
bolj napeto. Zgodil se je neljubi ali ljubi dogodek na oglasnih panojih. Namreč skupaj 
sta se znašla dva plakata, ki »ne spadata« skupaj. Plakatu »Glej, Kurba«, ki reklamira 

uprizoritev monodrame Vedrane Rudan v gledališču Glej, se je ob bok postavil plakat kandi-
datke za županjo Ljubljane Mojce Kucler Dolinar. Fotografija teh dveh plakatov je v medijih 
in tudi na spletu zbudila zanimanje. Lahko samo rečem, kako prisrčno. Je to zgolj naključje 
ali je bilo vse odlično premišljeno? Gre tukaj za zanimivo oglaševalsko kampanjo gledališča 
Glej ali inovativnost županske kandidatke? Seveda se je takoj vse razvedelo in po posredo-
vanju Nove Slovenije je podjetje TAM-TAM en plakat odstranilo. Kaj jim to pomaga, če pa 
imamo fotografije plakatov, ki krožijo po spletu? V bistvu bi lahko bili zadovoljni z vzbujenim 
zanimanjem. Če bi pisalo »Glej, Angelček« ali »Glej, Devica Marija«, bi zagotovo pustili, ker 
je to v skladu s strankarskim prepričanjem.

Glede na trenutno politično stanje nam je kulturnikom jasno, od kod prihaja direktiva za 
cenzuro. Smo v času, ko je kultura na zadnjem mestu, ko je ne potrebujemo, mi smo paraziti 
proračuna. Svobodno izražanje je že nekaj časa okrnjeno, meja dopustnosti se spreminja s 
pripadnostjo stranki. Umetniško okolje je težko nadzorovati, bojazen pred napredno misel-
nostjo je večja kot želja po kulturnem življenju, zato je kulturo treba ukiniti. Čisto prepro-
sto, gre za večji in lažji nadzor. Najbolje je, da se prilagodimo in zatremo umetniško žilico in 
se spustimo na nivo predstavnikov državljanov. Tako nam bo dobro šlo in mogoče se le kje 
najde delo. Kakšno svetovanje bo pa že, a ne?

Menjala bi
Poglede izza sumničavo priprtih oči za časopisno šušteče avione 
Dreganje pod rebra za potovanja na dišeči leseni barki v tišini, ki sliši
Trdne sklepe za njihovo vsakdanje izpolnjevanje
Sladke besede (s katerimi se zbog njihove slastne sladkornosti največkrat najbolj izdatno 
posladka prav tisti, ki jih izreka) za samo dejanja
Votle rožnate pujske za hleb in dve ribi
Sanje, ki me zasledujejo med kolesarjenjem, za tvoje roke

Imaš kaj od tega?
Menjaš?



 

Nekateri pravijo, da se je umetnost personificirala v prostitutko. Svoje s strani družbe 
nizko cenjene usluge ponuja edinole zaradi denarja. Bolj pokvarjene kot so, bolj mastno 
jih zaračuna. Stranke pa se naslajajo in plačujejo, četudi drago, in ne iščejo več punc, ki 

zahtevajo nekaj manj površinskega, kot je denar, kajti te terjajo čas in ljubezen. 
Morda pa gre le za prostitutkin boj za preživetje? Še Jezus je rekel: »Tisti, ki je brez gre-

ha, naj prvi vrže kamen vanjo.« 
Toda jaz ne prodajam, jaz predajam. Svojo mladost, spanec in čas za glasbo, pesem in 

gledališče. Ni mi treba plačati, da to počnem. In kaže, da mi kmalu nihče ne bo dal niti evra 
več, da to počnem.

Prostitutka sem mogoče zato, ker me za to smatra Gregorčičeva. Toda prav Janez bo ti-
sti, ki me bo prvi nategnil, a nič plačal. 

MICKA KOVAČEVA, PILA, NIČ PLAČALA, PIL BI GA VSAK CIGAN, PLAČAL PA NIČ.
Pa me ne skrbijo niti prostitutke, niti poštene punce, niti Janezi. Važno je tisto, kar res 

je. Vsak zase ve, v kaj verjame in le tam ima moč. Tisti, ki npr. zaupa v ustvarjanje, bo s svojo 
umetnostjo pustil pečat. Kar je zlaganega (svojega deleža ne izključujem), pa bo prej ali slej 
pozabljeno oziroma razkrinkano.

Težko je imeti rad
umetnika, dokler je živ.

Počakaj, mami, da me 
povozita čas in kamion
in potem boš tudi ti 
slavna kot Cankarjeva
tastara.

Ne paše se mi več preoblačit.
V stiku s svojo dušo sem.
Zame je vse en dolg dan
brez noči.
Paše mi spat,
ampak ne najdem teme.
Skrila se je
v mojo dušo,
ker jo je strah,
da bi se postarala
ob dihajočih pižamah
pridnih deklet, ki



si podnevi ne dovolijo
zadremat in zato
nikoli ne prisluhnejo
tožbam noči.

V stiku s svojo dušo sem,
zato se oblačim v črno.

Lepa sem, ker sem tako nadzemeljska,
tako nadzemeljska sem, da
me zemlja ne razume več
in jaz ne znam več na zemljo.
Tako nadzemeljska sem, da grem samo še v nebo.

nekdo misli name.
Hudič, ki me bo vzel.

Dež gre in jaz z njim

Tokrat zaključujem s Kitajsko:

Resnične besede se zdijo protislovne. (78. izrek Dao)



Ne razumem.
Marsičesa ne razumem.
Ne razumem na primer, kako lahko črički tako potrpežljivo pojejo in kako lahko usihanje in 
naraščanje lune tako očitno vpliva na obnašanje in počutje ljudi.
Predvsem pa ne razumem vseh samoumevnosti, ki bi rade požrle še tisti preživeli misleči 
delček slehernika.
Ne razumem, zakaj je tako, ker je tako. Ker mora biti tako.
Ne razumem
Pretencioznežev, ki si domišljajo, da vedo
Ki so prepričani, da je mogoče vedeti
Še več, da so prav oni tisti, ki vedo
Ki vedo, kako živeti
In kako umreti
Ki vedo, kaj se sme in česa se ne sme in absolutno vedo tudi, kaj se mora 
In si drznejo poleg tega svoja pravila še imenovati »božja volja«.
Ne razumem
Napihnjencev, ki se oklicujejo za ateiste
Pa to sploh niso
Saj vendar verujejo
Če ne v kaj ali koga drugega, pa v Ekonomijo
V obstoj sveta, ki ga je ustvarila Ekonomija
Nikoli ne rečejo, da je Denar sedmi dan počival
Denar vendar nikoli ne počiva
In vendar se je tega velikega stvarnika sveta domislil že poprej obstoječi človek.
Ne razumem tudi
Vseh samozvanih svobodomislecev
Ki so tako samosvoje svobodomiselni
Da pod krinko lastne svobodomiselnosti gojijo korenike predsodkov 
Do tistih in tistega, ki po nekem že starem in uveljavljenem svobodnjaškem pravilu ne ve-
ljajo za sprejemljive
Da, njihova svobodomiselnost ima zelo jasna pravila, s čim se je treba strinjati in s čim ne, če 
naj bo svobodomislec svobodomiseln. 
Če je svobodomiselno misliti tisto, kar velja za svobodomiselno, kje je potem svoboda v 
mišljenju?
Pardon. Že vidim. V imenu je. 
In smešno je
Da so si konec koncev tako zelo podobni
Tile božjevoljneži in ateistični verniki in svobodomisleci
Pa ves čas trdijo, da drug z drugim nimajo ničesar skupnega
In da za nič na svetu ne bi hoteli imeti ničesar skupnega.
Če nič drugega, jim je gotovo skupno že to, da se vsi radi izgovarjajo, da je za njihove puhle 
samoumevnosti krivo usihanje in naraščanje lune.
Črički pa še kar pojejo
Ne glede na božjo voljo, ateizem in svobodomiselnost



Najbolj običajeN dialog, potem ko se Nekdo pozaNima o tem, od kod sem.

»Od kod si ti?« me pijtajo.
»S Prekmurja,« pravin.

»A res? Od kod iz Prekmurja?« pijtajo dale.
»S Sobote.«

»A prav iz Murske?« 
»Nej,« pravin ges. »Z bližnje okolice.«

»Od kod torej?« 
»S Černelavec.«

»Kaj«
»ČER-NE-LAV-CI«

»Ah, ne poznam.«



 

a je to normalno, da pri 
22
razmišljam o staranju
najbrž ne
ampak itak sem navajena
nenormalnih stvari pri sebi
razmišljam o staranju
ko te srečam
in ko vidim starko
si ne morem kaj
da ne bi v njej iskala
sledov mladenke
ki je zapeljevala ljudi
ki so zdaj tudi že stari
ampak moški se starajo drugače
bolj dostojanstveno 
to ni fer

te dni sem bolj zasanjana
kot ponavadi
in ko grem po ulici
te vidim med vogali hiš
in na laseh imam tvoj vonj
koliko ljudi je že napisalo nekaj takega
a ni grozno
da se zapletamo v ene in iste besede
ko bi lahko rekla krompir
brokoli, kamnolom
frnikola
drekec pekec
dinozavri
jogurti
polja sivke
februar
griža
ampak kako bi ti iz tega vedela
kaj mislim povedati
in kako mi je



 

to je pesem
zate je
lahko jo imaš 
ni ne vem kaj
in kratka je
ampak treba je sprejemati
stvari take kot so
pravijo tisti
ki so brez domišljije
reveži 
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