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Numerolo{ka usoda Festivala 
Bor{tnikovo sre~anje!
Števila (in matematika) so pogovor-
ni jezik na{ega planeta in verjetno 
tudi celotnega son~nega sistema, 
zato bom tokrat za uvod Biltena 
razbrala, kaj nam Pitagorova sta-
rodavna znanost {e danes sporo~a 
o leto{njem  festivalu, ki je 44. po 
vrsti!
Število {tiri nosi v sebi jang energi-
jo, ki je svetla, mo{ka energija, njen 
planet je sonce in pomeni zavest 
ter stvarno in racionalno pristopa-
nje k stvarem. O~itno je torej, da 
letos na Bor{tniku {e ne bomo ve-
liko improvizirali. Natan~neje gle-
dano pa {tirica ponazarja pomen in 
energijo trdega dela. Iz tega lahko 
sklepamo, da imajo ljudje, ki pripra-
vljajo ali kakorkoli druga~e sodelu-
jejo s festivalom, ogromno mo~ne 
volje do dela. Predani so in vztraj-
ni, obenem pa previdni in var~ni, 
premalo spontani in nepripravljeni 
na tveganje. Podvojena {tirica pa 
opisane lastnosti {e dodatno po-
tencira. Ogromno novega dela se 
obeta festivalu in delavnega elana 
ter odlo~no sledenje zastavljenim 
ciljem. Nekoliko ve~ težav bo z uva-
janjem novih in spreminjanjem sta-
rih, preverjenih vzorcev in metod 
dela ter z iskanjem osebnega stila 
(kar se bo vidno odražalo pri izbiri 
ve~ernih toalet), saj {tirici kot {te-
vilu z mo{ko energijo primanjkuje 
ženske domi{ljije in ustvarjalnosti. 
Že v prihodnjem letu, ko se bo {tirici 
ob bok postavila petica (45. Festival 
Bor{tnikovo sre~anje), ki jo napol-
njuje jin energija in temna, ~utna, 
nezavedna sila, bodo stvari kon~no 
spet v harmoniji. Ženska živahnost, 
dinami~nost, lahkotnost komunika-
cije in zmožnost spreminjanja ter 
hitrega prilagajanja bo odli~no do-
polnilo mo{ko stati~nost, smisel za 
red, vestnost  pri delu in vztrajnost.   
Dodatna pojasnila proti pla~ilu 
sprejema novope~ena numerologi-
nja NK

Kdo je kaj na Festivalu BS
Danilo Ro{ker, direktor SNG Maribor 
Alja Predan, vodja Festivala BS 
Vili Ravnjak, umetni{ki vodja 
Drame SNG Maribor 
Drago Prosnik, vodja tehnike SNG Maribor 

Tone Partlji~, predsednik 
Sveta Festivala BS
Lidija Koren, izvr{na producentka 
Festivala BS
Alan Kav~i~, odnosi z javnostmi 
Ksenija Repina, urednica publikacij 
Festivala BS 
Darko [tandekar, tehni~ni vodja 
Ivan Vinovr{ki, fotograf Festivala BS
Franci Rajh, arhivar Festivala BS 

Selektorica programa 44. Festivala BS
dr. Barbara Orel

Strokovna sre~anja
Jernej Novak
Voditelja pogovorov o predstavah 
Jaroslav Skru{ný in Jernej Novak

Strokovna `irija 44. Festivala BS
dr. Bla` Lukan, Mario Brandolin, 
Gregor Butala, mag. Mojca Jan Zoran, 
dr. Maja Haderlap

@irija za Bor{tnikov prstan 
Tone Partlji~, Rapa [uklje, Peter Ternov{ek

Blagajna SNG Maribor 
Odprta od ponedeljka do petka 
od 10.00 do 13.00 in od 17.00 do 19.30, 
v soboto od 10.00 do 13.00 
in vse dni uro pred predstavo.
Ve~ informacij na www.borstnikovo.si

Bilten – interni informator Festivala BS
Urednica: Ksenija Repina
Pomo~nica urednice: Eva Mahkovic
Uredni{tvo – {tudentke AGRFT: Ur{a 
Adami~, Tereza Gregori~, Vesna Hauschild, 
Nu{a Komplet, Tea Kov{e, Eva Kra{evec, 
Nika Leskov{ek, Eva Mahkovic, 
Kaja Pregrat, Anita Vol~anj{ek
Oblikovanje: Danijela Grgi}
Stavek: Sa{o Poto~ki
Tisk: Dravske tiskarne Maribor
Naklada: 200 izvodov
Maribor, oktober 2009
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Hvala!

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠ^E 
SLOVENE NATIONAL THEATRE 

Zavod Sploh je v koprodukciji z 
Yanvii (Italija) ustvaril zvo~ni 
performans, ki se bo na leto{njem 
Festivalu Bor{tnikovo sre~anje zvr-
stil v kategoriji spremljevalnega 
programa. Premiera projekta je bila 
v Mestnem muzeju Ljubljana 20. 
decembra 2008, zamisel in idejo pa 
sta skovala Tomaž Grom in [pela 
Tro{t.
Zvo~ni performans je javno izvede-
no zvo~no in glasbeno delo avtorja 
Tomaža Groma, ki do zdaj {e ni 
pri{lo v javnost. Uporabil je dela, 
nastala v zadnjih 15 letih, ki so bila 
prvotno namenjena uprizoritvenim 
umetnostim in filmu, katere pa so 
režiserji ali koreografi iz razli~nih 
razlogov zavrnili. 
Grom je že sodeloval v naj-
razli~nej{ih zasedbah ter pri 
raznovrstnih glasbenih zvrsteh. 
Svojo izraznost ~rpa iz akusti~nih 
in digitalno procesiranih zvokov. 
Ustvaril je avtorsko glasbo za ve~ 
gledali{kih, plesnih in lutkovnih 
predstav. Gostoval je na {tevilnih 
festivalih po Evropi in Kanadi. V 

zasedbah ALZHEIMER3, TILT, 
CPG IMPRO se kot solist posve~a 
predvsem raziskovanju raz{irjenih 
tehnik igranja kontrabasa v kombi-
naciji z elektroniko. Prav tako ve{~e 
krmari med svobodno improvizira-
nimi in vnaprej dolo~enimi struk-
turami, kar pa le vzpodbudi njego-
vo nenehno raziskovanje lastnega 
zvo~nega obraza, pri katerem ga 
vodi predvsem zvo~na spontanost. 
Leta 2007 je prejel nagrado Zlata 
ptica, namenjeno inovativni ustvar-
jalnosti, ki jo podeljuje Liberalna 
akademija.                                                                                                
Projekt Ni{trc je korak naprej 
od zvo~nega performansa Bruto 
(2006), saj se je le-ta naslanjal na 
birokratske odnose umetnika in 
njegovega odzvena. Tokrat pa gre 
za usodo umetni{kega izdelka, ki je 
vedno v rokah kupca. Avtor mora 
tako poiskati svojo lastno strategijo 
za ponujanje umetni{kega izdel-
ka, ki ga bodo želeli kupiti. Mi pa 
moramo kot gledalci in poslu{alci 
izbirati, kaj in kako bomo ta izdelek 
sprejeli ali kupili.

Sama ideja je nastala iz potrebe 
po zlitju umetni{kega delovanja na 
glasbenem in gledali{kem podro~ju. 
V tej predstavi na eni strani glasba 
u~inkuje kot povsem abstrak-
tna umetnost, na drugi strani pa 
gledali{~e kot predvsem konkretna, 
stvarna umetnost. Skupaj postane-
ta osnova za ta zvo~ni performans, 
ki se spra{uje o diktiranem in 
svobodnem avtorstvu, o razmerju 
med avtorstvom in zgolj izvajanjem 
umetni{ke akcije, med zavednim in 
nezavednim avtorstvom, med za-
vestno kontroliranimi in naklju~no 
vzpostavljenimi pomeni in simboli. 
Torej premislek o lastnem ustvarja-
nja ter o zavra~anju lastnega medi-
ja, ustaljenih postopkih, principih, o 
pritiskih na umetni{ko proizvodnjo 
in s tem tudi na potro{njo.
Z vsemi omenjenimi temami se 
Ni{trc ukvarja neposredno in posre-
dno preko zvo~nega in glasbenega 
materiala avtorja Tomaža Groma, 
ki govori glasbeni, gledali{ki in vi-
zualni jezik. TK

C I TAT

Faust: Kdo si torej?
Mefisto: Majhen del 
mo~i, ki ho~e vedno zlo 
in vedno dobro.
Faust: Kaj ho~e{ povedati 
s temi skrivnostnimi 
besedami?
Mefisto: Sem duh, ki 
vedno zanika! In po 
pravici: kajti vse, kar se 
rodi, zasluži, da se uni~i; 
bilo bi bolje, da se ni~ ne 
bi rodilo.

J. W. Goethe

C I TAT

"Predani in vztrajni, 
obenem pa previdni in var~ni.."

Refleksija
Ves svet je oder in vsi ljudje smo samo igralci na njem
Predstava se zares za~ne {ele z ob~instvom. Z ljudmi. Vedno gre za razmerje 
igralci - ob~instvo. Oboji oddajajo in oboji prejemajo. Zanimivo se je vpra{ati, 
~e je to res in kako predstave vplivajo na ljudi, na posameznika. Verjamem, 
da gledali{~e, ~e že ne more odlo~ilno vplivati na ljudi, jih vsaj dopolni, 
obogati, spozna z novo izku{njo. Kot v življenju, ko se soo~amo z razli~nimi 
situacijami. 
Ujela sem se pri razmi{ljanju, da smo gledali{~e (tudi) mi. Na{a življenja so 
neke vrste predstava. Drugim se predstavljamo kot »mi«. Vsem dajemo malo 
sebe. To po~nemo neprestano. Delamo vtise, igramo vloge prijatelja, h~ere, bra-
ta, tujca, sodelujemo v vsakodnevnih situacijah, ob~asno improviziramo ... 
Nekako tako kot se v predstavi igralci predstavljajo ob~instvu. V ~asu predsta-
ve se odklopimo ter kot mali voajerji v temi pogledamo, kako se z življenjem 
soo~ajo drugi. Pravzaprav tudi kot ob~instvo nismo pasivni. Za vtis se lepo 
oble~emo in v gledali{~e gremo v vlogi gledalca. Gledali{~e je torej življenje v 
malem in življenje je gledali{~e v velikem.    
Razstava "Življenje (v nastajanju)" (v režiji Janeza Jan{e) nas za hip ustavi pri ra-
znih na{ih družbenih in socialnih vlogah in obrne sliko. Ponudi nam možnost, 
da sami postanemo igralci in se gremo »vsakodnevno življenje«; se poljublja-
mo, razbesnimo, razbijamo krožnike, trgamo obleke, se v~lanjujemo v stranke, 
si spremenimo videz, ime, napi{emo ljubezensko pismo, zapu{~amo ljubljene 
ali obratno … Verjetno prav zato, da se na nek na~in zavemo, da je vse, kar 
po~nemo, igra. Vsak ima svoj oder in svojo predstavo. Vsak dan znova. Le da se 
tega mnogokrat sploh ne zavemo. Mogo~e bi temu kdo oporekal, vendar kaj pa 
je potem to, kar po~nemo, ko si nadenemo na{o javno podobo?
Se na{a predstava kon~a, ko smo zares samo sami s seboj? Takrat sle~emo svojo 
javno podobo, kar lahko primerjamo z igralcem, ki se sle~e iz kostuma. Ali mar 
tudi takrat igramo? Vsekakor v vseh situacijah nabiramo izku{nje in na{a igra in 
na{e življenje je vedno bolj izpopolnjeno. Z vsako predstavo zraste{ malo vi{je. 
Saj je oder življenje in življenje je oder. KP
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Zvo~na usoda
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11.00 Strokovni pogovor o uprizoritvi Oresteja
Mali oder

17.00 Knjige na Festivalu BS
Ivana Sajko K norosti (in revoluciji): branje
Josette Féral Režija in igra
Drama, tekst, pisava
Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti
Literina knjigarna

18.00 Festival BS drugje
Branislav Nu{i}: Gumb
Mentor Elvis Berljak • Gledali{ka skupina KD Prežihovci 
Maribor
Prva gimnazija

19.00 in 22.00 Dodatni program
Johann Wolfgang von Goethe, Arturo Annecchino
Faust Fantasia; Melolog za glas in klavir
Izvajata Peter Stein (recitator) in Arturo Annecchino 
(pianist)
Stara dvorana

20.00 KGB v ~asu FBS
Koncert zasedbe Piazzolleky

21.00 Spremljevalni program
Ni{trc
Avtorja zamisli Tomaž Grom in [pela Tro{t • Zavod 
Sploh v koprodukciji z Yanvii (Italija)
Mali oder

j u t r i 

k r i t i k a

Bodi performer!

Bar~ici za pun~ke

Realno v pravlji~nem
Pred nekaj dnevi smo bili pri~a 
dogodku, ki bi ga težko enozna~no 
opredelili. Projekt Življenje (v na-
stajanju) Janeza Jan{e je zanimiva 
kombinacija predstave in razsta-
ve. Vsak gledalec lahko postane 
body art performer. To je celo za-
želeno in predvideno. Na za~etku 
led prebijeta dve rekonstrukciji 
performansa iz {estdesetih. Kot 
pri Carolee Schneemann smo bili 

pri~a govoru, ki ga je performerka 
prebrala z zvitka, ki ga je posto-
poma vlekla iz svojega spolovila. 
Politi~ni kontekst je bilo zaznati 
že takoj na za~etku, saj je brala 
govor Milana Ku~ana ob osamo-
svojitvi, ki je vseboval znan citat: 
»Danes so dovoljene sanje, jutri 
je nov dan.« To je bil torej za~etek 
na{ega »krasnega novega sveta« v 
demokraciji.
Ko vstopimo na samo prizori{~e, 
nas najprej presenetita goli telesi 
ob vhodu, ki sta citat performansa 
Marine Abramovi} in Ulaya. Kot 
novost na FBS sta nas ob vho-
du pri~akali goli nose~nici. No-
se~ni{ki trebuh vzbuja dolo~eno 
mero spo{tovanja, deluje zelo 
estetsko in ljudje so skozi vrata 
hodili ~im bolj previdno, da se ne 
bi zgodilo kaj nepri~akovanega. 
V samem prostoru pa vsak gle-

dalec postane performer. Po sobi 
je bilo razpostavljenih ve~ kot 40 
situacij. Celotna predstava je v 
prostorih mariborskega gledali{~a 
u~inkovala precej druga~e kot pa 
v Stari elektrarni, kjer je dožive-
la svojo premiero. Vzpostavil se je 
zamotan labirint med ble{~e~imi, 
belimi, ~istimi prostori. Ljudje so 
se s svojimi tabuji soo~ali med 
zlatimi obrobami in kristalnimi 

lestenci. Prav tak{no okolje pa 
naredi razliko med notranjimi že-
ljami in zunanjim delovanjem {e 
toliko ve~jo. Po drugi strani pa 
ljudi posredno napelje k temu, da 
se predstavi ne pustijo popolno-
ma zapeljati. 
V prostoru se tako vzpostavi 
majhna demokrati~na skupnost. 
Gledalci kot državljani se s svo-
jim obna{anjem opredelijo do 
dogajanja. Nekateri so samo opa-
zovalci, drugi sledijo navodilom, 
tretji se zabavajo in nastopajo. To-
vrstna demokracija v gledali{~u 
povzro~a rahlo zmedo, saj svojih 
vlog v tak{ni postavitvi gledalci 
nismo vedno pripravljeni popol-
noma prevzeti. Pa smo te vloge in 
odgovornost pripravljeni sprejeti 
v na{i demokraciji? Ali le sledimo 
množici? UA

Pogled na sceno predstave Bar~ica 
za pun~ke srbskega narodnega 
gledali{~a iz Novega Sada režiser-
ke Ane Tomovi} nam kaže popol-
noma druga~en režijski pristop in 
interpretacijo iste drame, kot je v 
izvedbi SNG Drame Ljubljana 
del tekmovalnega programa. Slo-
venska uprizoritev je intimnej{a 
in se osredoto~a na senzibilnost 
glavnega lika. Scenografija je se-
stavljena iz razli~no velikih belih 
miz in apelira na protagonistkino 
i{~o~o se in labilno osebnost, saj 
se skozi predstavo spreminja, 
podira in na novo sestavlja kar s 

pomo~jo ostalih igralcev. Medtem 
ko je srbska natrpana, barvita in 
polna rekvizitov razli~nih veliko-
sti in oblik. Bohoti se v veli~ini in 
baro~ni na~i~kanosti, kot da bi že-
lela na oder postaviti cel svet. Ana 
Tomovi} prvi prizor postavi pred 
zaveso, s ~imer pred vedoželjnim 
o~esom pun~ke, protagonistke, 
skrije pokvarjen in umazan svet. 
Popovski pa deklici postavi sredi 
odra, gledajo~ skozi okno ter ju 
omeji le s svobodo odlo~anja, saj 
namesto njiju odlo~a mati. Tako 
lahko razumemo, da je mati Ane 
Tomovi} glavno akterko Umetni-
co želela obvarovati pred umaza-
nim in pokvarjenim svetom, med-

tem ko jo je mati Popovskega bolj 
kot pred svetom odraslih želela 
obvarovati pred samo seboj.
Poleg tega je uprizoritev iz No-
vega Sada veliko bolj direktna v 
prikazovanju in lo~evanju dveh 
vidikov besedila, pravlji~nega in 
realnega. Stranske pravlji~ne like 
nakazuje z o~itnimi maskami, ki 
si jih po potrebi snamejo, med-
tem ko so v ljubljanski predstavi 
bolj osredoto~eni na poudarjanje 
tipi~nih karakternih lastnosti 
dolo~enih novodobnih ljudi.
Eni in drugi lo~ujejo zgodbo s 
songi. Predstava Popovskega z 
njimi poudarja poeti~nost be-
sedila. V~asih jih uporabi kot 

sarkasti~en komentar na pro-
tagonistkino dojemanje sveta, 
spet drugi~ imajo funkcijo po-
udarjanja zna~ajskih lastnosti, 
namenov ali spoznanj dolo~ene 
osebe. V uprizoritvi Ane Tomo-
vi} so s spremljavo benda, ki je 
postavljen kar na oder, veliko 
bolj izraziti, zabavlja{ki in imajo 
funkcijo potujitve. Igralci se pri-
vatno pomenkujejo, preobla~ijo, 
glasbeniki komentirajo in komu-
nicirajo z igralci. S tem pa mlada 
srbska režiserka tudi gledalce 
postavi kot akterje in jih vklju~i 
v umazani svet, pred katerim je 
mati želela obvarovati h~er. TG

V v~eraj{njem strokovnem pogo-
voru o predstavi Bar~ica za pun~ke 
smo se ukvarjali predvsem z njeno 
dvojno strukturo. Po eni strani re-
alna, žalostna, mestoma brutalna 
zgodba umetnice, po drugi strani pa 
s simboli in miti prežeta pravljica. V 
navezavi na to so ustvarjalci vsak s  
svojega stali{~a povedali, kako so se 
soo~ali z ustvarjanjem tako kontra-
punktno grajene uprizoritve. Tako 
je Darja Dominku{, dramaturginja 
predstave, ki je imela ~ast prva spre-
govoriti po kratkem in jedrnatem 
uvodu gospoda Jaroslava Skru{nýja, 
povedala, da je bilo njihovo vodilno 
in hkrati najtežje vpra{anje, kako 
pravljico aplicirati v gledali{ki svet. 

Zanimala jih je pravlji~na struktura 
besedila, njegova ve~pomenskost in 
medbesedilnost, ki vse preve~ na-
miguje na avtobiografsko izpoved 
dramati~arke. A tovrstni interpre-
taciji so se ustvarjalci želeli izogniti 
– kar so tudi storili – ter iz {e vedno 
neiz~rpanega vira potegnili tisto, 
kar so potrebovali za izražanje svo-
jega videnja.
Režiserja Aleksandra Popovskega je 
zanimal predvsem sistem vrednot, 
ki je v pravljici tako jasno za~rtan, 
medtem ko je v realnem, urbanem 
in turbokapitalisti~nem svetu neja-
sen in hitro spremenljiv. Dvojnost 
besedila je {e bolj poudaril, kar je 
posledi~no predstavljalo tudi težko 
nalogo za igralce; podvrženi so hi-
tremu spreminjanju po~utja, ska~ejo 
namre~ iz ene emocije v drugo, ter 
spreminjanju na~ina igranja, iz na-
ravne igre v stilizirano. Za primer se 
lahko spomnimo zadnjega prizora 
(v katerem je preskok najbolj o~iten) 
ko se Barbara Cerar iz pravlji~nega 
lika ~arovnice preobrazi v starej{o, 

sicer malo noro, ampak {e vedno 
prav obi~ajno umetnico. Prav tako 
se temu prilagodi scenografija Nu-
mena (Sven Jonke), ki pripomore, 
da se preko asociacij na dolo~ene 
rekvizite njihov pomen {e poglobi 
ali nadgradi. Primer, ki ga je ponu-
dil režiser, je prizor, ko Medved »na-
pumpa« Zlatolasko, oziramo žogo, 
ki jo ima pod krilom. Prav tako se 
dvojnost izraža v jeziku, ki se pre-
pleta med poeti~nim in vulgarnim. 
Režiser kot velik ljubitelj avtori~ine 
poezije (Milena Markovi} poleg 
dramatike pi{e tudi poezijo) v upri-
zoritev doda nekatere njene pesmi, 
ki dodatno osmislijo režiserjev kon-
cept. Prav tako si je Barbara Cerar 

za gradnjo svojega lika pomagala z 
njeno poezijo, saj pravi, da je v njej 
na{la ogromno snovi, ki se navezuje 
na njeno vlogo. Na vpra{anje o po-
menu Ženskinega nezdravega sina 
Studna, ki se fizi~no nikoli ne pojavi, 
a je hkrati vedno prisoten, je Barba-
ra odgovorila, da je bistven element 
njene vloge, saj je otrok, ki ga je 
Ženska zapustila, njen glavni pro-
blem, njena bole~ina ter izvir njene 
umetni{ke ustvarjalnosti. Igor Sa-
mobor je snov za razvoj svojega lika 
raje ~rpal iz vsakdanjega, urbanega 
sveta z opazovanjem ljudi, v katerih 
je ogromno takih Žabcev, Pal~kov 
in drugih likov iz drame. Pozitivno 
kritiko je izrazil tudi Tone Partlji~, 
za vrednoto predstave pa je oprede-
lil komi~ne elemente, ki so turobni 
zgodbi dali poseben pridih. Zelo je 
pohvalil {tudente iz AGRFT, {e po-
sebej Tino Vrbnjak, ki se je odli~no 
spopadala z ve~plastnostjo likov, 
tako v vlogi fantka Medvedka kot v 
vedoželjni in muhasti Metki. TG

Premiera: 20. december 2008 Mestni muzej Ljubljana

GL Ni{trc

Ni{trc
Zamisel in koncept Tomaž Grom, Špela Tro{t
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10.00 Tiskovna konferenca
Faust Fantasia • Pogovor s Petrom Steinom
Mali oder

11.00 Simpozij
Od Antigone do Krsta pri Savici
in predstavitev monografije Devetdeset let SNG Maribor
Mali oder

18.00 Festival BS drugje
Svinjak
Mentorici Barbara Jam{ek in Maru{a Majer • Gledali{ka {ola 
Prve gimnazije Maribor
Prva gimnazija

19.00 Tekmovalni program
Andrej E. Skubic: Neskon~ni {teti dnevi
Režiser Matjaž Latin • SNG Nova Gorica
Stara dvorana

20.00 KGB v ~asu FBS
Zijah A. Sokolovi}: Medjuigre 0 – 24

21.00 Tekmovalni program
Marius von Mayenburg: Grdoba
Režiser Boris Kobal • Mestno gledali{~e ljubljansko
Tribuna na Velikem odru

Faust fantazija, podnaslovljena 
Melolog za glas in klavir, je nastala 
po 21-urni predstavi Goethejeve-
ga Fausta na Expu 2000 v Hanno-
vru, ki zaradi svoje velikosti ni bila 
primerna za gostovanja. Režiser 
projekta Peter Stein se je skupaj 
s skladateljem monumentalnega 
dela Arturom Annechinom odlo~il 
temu projektu ponovno vliti življe-
nje ter ga tako preoblikoval kraj{o 
in komornej{o odrsko umetnino, v 
kateri se na odru sam soo~i z jezi-
kom najve~jega nem{kega pesnika. 
Steina ob predstavi iz izbranih ver-
zov prvega dela Fausta spremlja 
pianist (na Festivalu Bor{tnikovo 
sre~anje kar skladatelj Arturo An-
nechino sam), ki izvaja koncert 
Faust fantazija. Vsebina melologa 
so teme iz Goethejeve pesnitve, 
ob glasbi Stein govori Faustovega, 
Mefistovega in druge monologe. 
Skozi potek se zgodba zaplete in 
vanjo vstopa dialo{ka forma, odi-
gra se Valpurgina no~ ter ljubezen 
med Faustom in Margareto, ki 
vodi vse do usodnega konca.
Peter Stein je ena izmed osrednjih 
osebnosti nem{kega gledali{~a. V 
zgodovino se je vpisal kot ustano-
vitelj gledali{~a Schaubühne am 
Halleschen Ufer (zdaj Schaubüh-
ne am Lehniner Platz), ki ga je vo-
dil vse do leta 1985. Že s svojimi 
prvimi produkcijami je oblikoval 
prepoznaven stil: igralci so na odru 
naravni in spontani (kar do takrat 
{e zdale~ ni bila stalnica nem{kega 
gledali{~a), dela intenzivno in dlje 
~asa, v procesu {tudija predstave 
se skupaj z igralci poglablja v tekst 
in preizku{a razli~ne igralske me-
tode. Nekateri igralci z njim so-
delujejo že dolgo vrsto let, ti so: 

Dieter Laser, Bruno Ganz, Edith 
Clever, Michael König, Jutta Sch-
warz, Martin Speer. Od njih je 
vedno zahteval trdo igralsko delo, 
med drugim tudi preboj od stanja 
zavednega raziskovanja do vi{jega 
stanja naravnosti in spontanosti.
Že v svojih zgodnjih produkcijah 
za~ne realizem nadome{~ati z is-
kanjem realnega, izoblikuje slo-
govno posebnost tihe akcije na 
odru in odpira možnost odrskega 
eksperimenta. Njegova kriti~na 
drža in prefinjena uporaba Bre-
chtovskih strategij (režiserju so 
najbolj pri srcu prav zgodnji Bre-
chtovi teksti, saj mu kasnej{i u~ni 
komadi delujejo mehani~no, Stein 
pa vidi vpra{anje nasilja in delo-
vanja družbe bolj kompleksno) 
botrujeta izjavi glavne Brechtove 
igralke Therese Ghiese, da je Ste-
in pravi naslednik tega velikega 
nem{kega režiserja. Stein je re-
žiral velike tekste: Goethejevega 
Torquata Tassa, Schillerjeve Spletke 
in ljubezni, Shakespearejeve Kakor 
vam drago ter {e mnogo drugih, 
njegov pristop pri branju klasikov, 
ki je tudi osnoval temelje sodob-
nemu nem{kemu gledali{~u, pa je 
odpiranje politi~nih tem z estetsko 
~istostjo in ekonomijo.
Koncert za melolog in klavir je 
napisal skladatelj in pianist Arturo 
Anecchino, ki se je pod glasbeno 
podobo podpisal že za ve~ kot 150 
gledali{kih produkcij in sodelo-
val s Petrom Steinom že pri ve~ 
predstavah: Tit Andronik, Libus-
sa in pred kratkim pri Penthesilei. 
Njegovo delo obsega tako opere in 
koncerte, kot tudi kompozicije za 
solo klavir. EK

Na ponedeljkovem prvem knjižnem sre~anju, ki mu bodo v ~asu festi-
vala sledila {e {tiri, nas je kot »priložnostni uvodni~ar« nagovoril Tone 
Partlji~ in nato predal besedo Ur{uli Cetinski, ki je namesto ne tako 
davno preminulega Petra Boži~a zastopala dramo Šumi. Knjigo pleme-
niti {e teoretski tekst dramaturga Topori{i~a, ki po besedah direktorice 
SMG »lepo ume{~a Boži~evo dramatiko v slovensko dramo 20. stole-
tja«, ter intervju z dramatikom, ki ga je opravil Ga{per Troha. V SMG 
pravkar potekajo priprave za uprizoritev doti~ne drame, premiera je 
pri~akovana v marcu 2010 in jo na Boži~evo željo režira Vinko Mö-
derndorfer, ki se je dramatiku prikupil z odli~no ponazoritvijo njego-
vega življenjskega nazora v dokumentarcu ^lovek v {ipi. Nadaljujemo 
s predstavitvijo prav Möderndorferjeve knjige Lep dan za umret, ki je 
iz{la pri gostiteljici tradicionalnega dogodka predstavitve knjig, Literi, 
in združuje tri drame, katerih skupna nit je socialna nota: robni odnosi 
med protagonisti. Naslovna drama bo ~ez dobra dva tedna na ogled v 
PG Kranj. Zadnja »dramati~na« knjiga je Beseda te gleda Petra Rezmana, 
katere dramski teksti so nastajali od leta 2005 na delavnicah v okviru 
Tedna slovenske drame v PG Kranj in PreGleja. V knjigi najdemo krat-
ke absurdne ske~e ter ve~ dram, ki, kot pravi avtor, »niso vse uprizorlji-
ve, odrski krst pa bo na veliko veselje v formi monodrame doživela igra 
Skok iz kože, in sicer na odru MGL«. Za konec se predstavi {e desetletni 
sodelavec BS Jaroslav Skru{ný s knjigo Varuhi spomina. Gre za zbirko 
esejev, ki se ukvarjajo z znanimi literarnimi deli, dva pa tudi z dramati-
ko, ki je avtorjeva druga strast, kot pravi. Novo izdana markantna dela 
s podro~ja scenskih umetnosti so popisana tudi v leto{njem Almanahu 
Festivala BS. VH

Faust, Stein in Annechino

^ast in slava slovenski dramatiki

Izvajalci
Tomaž Grom
Aria Bragalini
Devi Bragalini
Enej Grom
Nuka Grom
Marina Gumzi
Niko Novak
DJ Bakto

Koproducent Yanvii (Italija) 

Predstava traja 1 uro 15 min in ima ve~ premorov. 

Zavod Sploh


