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Igralka Minu Kjuder je leto{nja 
dobitnica Bor{tnikovega pr-
stana, najvi{jega nacionalne-
ga priznanja za igralsko ume-
tnost. Izbira nagrajenca je bila 
zaupana žiriji, ki jo sestavljajo 
Tone Partlji~, Rapa Šuklje in 
Peter Ternov{ek. 

Minu je igralsko kariero 
za~ela v Slovenskem ljudskem 
gledali{~u v Celju, kamor jo je 
popeljala ljubezen. Sprva se je 
predstavljala v vrsti vlog mla-
dih deklet, kasneje pa interpre-
tirala tudi težke vlog sodobnih 
avtorjev. Obiskovalci celjskega 
gledali{~a so jo v osmih sezo-
nah spremljali v 34 vlogah. 

Na povabilo Branka Gomba~a 
je kariero nadaljevala v Dra-
mi SNG Maribor, kjer je osta-
la prakti~no do konca. Leta 
1979 je prejela Bor{tnikovo 
nagrado za igro za vlogo lepe 
Vide (Šeligo Lepa Vida, Drama 
SNG Maribor). V ~asu njenih 
gostovanj v Trstu so s {tiri-
mi kolegi igralci iz trža{kega 
gledali{~a ustanovili skupino 
z imenom Popotni komedijanti 
in pet let poleti razveseljevali 
zamejske Slovence v Italiji in 
Avstriji. 

Kjudrova bo priznanje za ži-
vljenjsko delo prejela na 
jutri{nji sklepni slovesnosti 44. 
Festivala Bor{tnikovo sre~anje, 
v jutri{nji {tevilki Biltena pa bo 
podrobneje orisana tudi njena 
gledali{ka pot.

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: 250 izvodov
Maribor, oktober 2009
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Hvala!

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠ^E 
SLOVENE NATIONAL THEATRE 

Zgoraj nekoliko modificiran citat 
kitajskega filozofa Lao Ceja je 
mogo~e po besedah dramaturga 
Neboj{e Popa Tasi}a na kon-
tekst Vetra v vejah borov ustrezno 
aplicirati; no igri, v kateri se sicer 
minljivi svet v svojem jedru ne 
spreminja, je stalno in arhetipsko 
namre~ lastno. Cesarji, demoni, 
bojevniki, prikazni, legende, 
božanstva, nadnaravni svetovi, 
goblini, popevanje, gib, lesena 
tla, glinene in lesene maske, 
pahlja~a, obi; kot rezultat perfor-
mativne dejavnosti pa kreacija 
popolne lepote, ki jo igralci po-
darjajo in delijo s publiko. No je 
vrsta klasi~ne japonske glasbene 
dramske igre, ki v tej obliki ob-
staja že od 14. stoletja. Tradicija 
do danes igra pomembno vlogo; 
kljub temu da nekateri sodobni 
izvajalci ob~asno ustvarjajo nove 
igre ali pa vsaj obujajo stare, ki 
sicer niso vklju~ene v klasi~ni 
repertoar, pretirana inovativnost 
ni zaželena. V stalnem naboru 

besedil je sicer trenutno okrog 
250 iger, ki jih je med seboj na 
posamezno predstavo mogo~e 
razli~no kombinirati; posamezna 
no uprizoritev pogosto traja ves 
dan, sestavlja pa jo pet no dram, 
ki jih prekinjajo kraj{i, humorno 
obarvani prizori. Igralci nosijo 
maske, tradicionalno so tako 
v mo{kih kot ženskih vlogah 
zasedeni le mo{ki. Glede na ob-
seg in tip vloge, v katero se v igri 
prelevijo, je nastopajo~e mogo~e 
razvrstiti v {tiri razli~ne katego-
rije: shite (subjekt, prvi igralec), 
waki (nasprotnik), kyōgen (igra-
lec vmesnih prizorov) in hayashi 
(glasbenik). 
^eprav gre pri no igri za tradici-
jo, ki je izrazito lastna nekemu 
prostoru, se je njihov vpliv 
s~asoma raz{iril po svetu, kjer 
se je ponekod povezal z drugimi 
zvrstmi performativnih umet-
nosti. Vplivale so na Bertolda 
Brechta, Jerzyja Grotowskega, 
Eugenia Barbo, Petra Brooka, 

Eugena O’Neilla in Heinerja 
Müllerja. Primer subtilne in 
senzibilne transplantacije no-ja 
na Zahod je tudi prva slovenska 
no postavitev, Veter v vejah borov 
SNG Maribor v režiji Jerneja 
Lorencija. Veter združuje {tiri no 
igre, Hachinoki, Kantan, Ku-
masaka in Sekidera Komachi, 
ki jih je iz stare japon{~ine prev-
edla Barbara Rovan. ^eprav se 
osrednje teme zgledujejo po iz-
virniku — gre za arhetipske situ-
acije, Veter govori o ~love{ki krh-
kosti in minljivosti, s katerima se 
spopadajo tudi bodisi tuzemska, 
histori~no oddaljeno meglena ali 
povsem nadnaravna bitja v origi-
nalnih no igrah —, pa se predsta-
va distancira od ilustriranja tu-
jega in oddaljenega ter namesto 
tega ustvarja lasten jezik in izraz. 
Jernej Lorenci je za Veter v vejah 
borov na leto{njem 10. festivalu 
komornega gledali{~a v Umagu 
prejel zlatega leva za najbolj{o 
režijo. EM

C I TAT

Zbor: "Sem se 
že navadil na to 
življenje.
Skozi zdelane 
zidove
mrzel veter iz 
borovih kro{enj
odpihne spanec in 
sanje spomina."
 

Kan'ami

Minu Kjuder bo 
devetnajsta v vrsti 
igralk, ki so si na prst 
nadele Bor{tnikov 
prstan.
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Veter v vejah borov
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BOR[TNIK THEATRE FESTIVAL 
16.–25. OKTOBER / OCTOBER 2009

“Ve~na nebesa, trajen svet”

i n t e r v j u

Nina Eva Lampi~ je {tudentka ~etrtega letnika gledali{ke režije na AGRFT Ljubljana. V lanskem {tu-
dijskem letu je režirala Projekt Hamlet, s katerim se je uvrstila v spremljevalni  program Bor{tnikovega 
sre~anja. Poleg obveznosti na Akademiji je v pretekli sezoni opravila asistenco pri Sebastijanu Horvatu 
pri uprizoritvi Pot v Jajce, kjer je sodelovala tudi kot soavtorica teksta. Preizku{a se tudi v pisanju dram-
skih tekstov in v naslednjem semestru pri~ne z režijo diplomske predstave.

V treh letih {tudija gledali{ke režije na AGRFT si naredila 5 predstav. Projekt Hamlet je tvoj 
najbolj eksperimentalen poskus. 
Ne pet predstav, pet produkcij pa res. V prvem letniku je bilo delo skupinsko, v drugem letniku smo reži-
serji delali že bolj samostojno, ampak {ele Projekt Hamlet iz tretjega letnika je v bistvu moj prvi samostojni 
režijski projekt v okviru {tudija. Vodilo za na{e delo je bilo, da se ukvarjamo s temo Hamleta. Hamlet kot 
izhodi{~e. Na{ odnos in pogled do/na/v njega. Z zavedanjem vseh referenc. Ni bila naloga, da moramo 
uprizoriti dramo Hamlet, niti seveda, da je ne smemo. In to dejstvo je odprlo in ponudilo veliko svobode 
in razli~nih možnosti. Vedela sem, da delam s tremi igralci, in odlo~ila sem se, da bodo vsi trije Hamleti.

Zakaj?
Želela sem se pa~ osredoto~iti prav nanj. Ukvarjala sem se s tem, kaj imam jaz z njim. V bistvu mi je zelo 
blizu. Ta njegova neodlo~nost: ves ~as odla{a, razmi{lja v eno smer, pa takoj naslednji trenutek v drugo, 
se zažene, obupa, se spet odlo~a; tak ~lovek je. Zanimalo me je vstopiti v Hamleta, kako izgleda to, kot 
se po~uti. Zato sem vklju~ila tudi Müllerjev tekst Stroj Hamlet. Odpravili smo se vadit v klet (prostor na 
AGRFT, op. a.), ker se je zdelo to prav.

Kako si se odzvala na uvrstitev Projekta Hamlet na spored Festivala BS?
Uau, presene~ena, vesela, zadovoljna, ponosna … Najprej sem se vpra{ala, ~e je sploh mogo~e, da je 
{tudijska predstava ume{~ena na tak festival.

Projekt Hamlet se je zgodil na Komornem odru. Kako se je iz kleti dvigniti na oder?
Ja, igro naj bi v Maribor prenesli v klet, vendar sem se po spletu {tevilnih komplikacij na koncu odlo~ila, 
da gremo na oder, ~emur sem se sprva zelo upirala. 

Kak{na so bila pri~akovanja?
Da bo druga predstava. Bomo videli. Vse skupaj sem vzela {tudijsko, dajmo na oder, pa poglejmo, kaj 
se zgodi.  Malo me je skrbelo, zdaj že manj. Vsekakor bo zelo druga~e, saj smo predstavo gradili za 
specifi~en ambient. Prej je bilo golo telo v kleti, ki se zlije s surovo steno, tu bo golo telo na odru. 

V Projektu vpeljuje{ nove elemente, predmete, ki jim mnogi ne bi pripisali mesta v tekstu, 
kakr{en je Hamlet.  
Saj sama tudi nisem vedela, v kaj se spu{~am. Na za~etku se mi ni niti sanjalo, kaj vse sploh lahko. Sedaj 
za nazaj razumem ve~; med samim procesom pa se je veliko stvari zdelo nejasnih. AV

Gola koža je pa~ ena od na{ih oblek
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Petkov strokovni pogovor o Jesihovem Trikoju, ki ga je na oder postavil Luka Martin 
Škof, se je pri~el in kon~al – z jezikom. Moderator Jernej Novak je jezik izposta-
vil kot temeljni impulz predstave. Po uvodnem prebiranju gledali{kega lista - vanj 
je podrobnej{o analizo napisala dramaturginja Ur{ka Brodar in med katerim naj iz-
postavim le podatek, da gre za tipi~no igro odnosov, kjer liki vstopajo v prizore in 
medias res – je besedo dobil dramatik Milan Jesih. Igra, sploh prvi~ uprizorjena leta 
1985, je v novi podobi, z novo energijo, nanj naredila izjemen vtis. Poudaril je {e, da 
kljub temu, da si je vedno zami{ljal asketsko scenografijo in z rekviziti okrnjen oder, 
Škofov princip napolnjenosti z najrazli~nej{imi re~mi ve~ kot zdrži in da ga – potem, 
ko so se posamezni fragmenti zlili v celoto – sedaj pozdravlja. Prav tako se mu zdi s 
strani igralcev zanimivo razli~no dojemanje transformabilnosti. Nekateri, npr. Barba-
ra Medve{~ek, je bila v vsakem prizoru razli~na, medtem ko je David ^eh ostal isti 
skozi vso predstavo. Pohvalil je tudi mladega režiserja, dovzetnega za ritem, tempo ter 
muzikali~nost.
Preden so dobili besedo režiser in igralci, je Novak ponovno omenil igriv jezik, ka-
teri pa izhaja iz realnih, življenjskih situacij, ki so na odru ujete v klavstrofobi~no 
postavljen prostor. Luka se je osredoto~il na tekst, kateremu prav jezik daje predikat 
sofisticiran. Vsak prizor nosi strukturo cele drame, cel Freytagov trikotnik. Za~ne se in 
medias res, doživi vrh in tudi razplet. Tekst je v osnovi fragmentaren, ampak se prizori 
vseeno dopolnjujejo in s tem nam besedilo ponuja vpra{anje kontinuitete. Za konec 
{e pove, da bi bilo dramo zanimivo razumeti ter narediti kot niz ve~ ske~ev. Tina Kosi, 
direktorica in dramaturginja SLG Celje, je Škofa izpostavila kot perspektivnega reži-
serja, ki ga je (za kar si SLG CE prizadeva) potrebno podpreti, prav tako pa tudi vse 
ostale mlade gledali{~nike. Kljub temu, da je Triko že bil uprizorjen, morajo biti na 
repertoarjih gledali{~ tudi starej{i slovenski teksti, saj tudi slednji, kakor je {e povedala 
Kosijeva, navdu{ijo publiko. 
Igralci, poleg že zgoraj omenjenih je bil prisoten {e Bojan Umek (manjkala je le Anica 
Kumer), so se osredoto~ili na svojo igro transformacij in si bili enotni, da je bilo delo 
užitek. Medtem ko se je Barbara zlahka transformirala iz enega v drug prizor, sta 
mo{ka dvojnost likov doživljala druga~e.
Pogovor se je zaklju~il z mislijo o pomenu jezika in o slovenski samozadovoljnosti, 
kadar govorimo. Predstava, ki je od premiere marca 2009 doživela okoli trideset po-
novitev, posmehljivo kaže na odnos do žargona. Biser~ek Triko, kot se je izrazil Jaroslav 
Skru{ný, nas je nasmejal in, po besedah Kosijeve, dokazal, da je potrebno uprizarjati 
slovenske tekste (tudi) starej{e generacije. AV

V~eraj je v Kazinski dvorani potekal simpozij z naslovom Povezovanje festivalov Zahodnega Bal-
kana. Druženje je bilo razdeljeno na dva dela. V prvem delu so direktorji, selektorji in umetni{ke 
vodje predstavili svoje festivale iz Slovenije, Hrva{ke in Srbije. Drugi del je bil namenjen pogo-
voru o povezovanju v precej prakti~nem smislu. 
Gordana Vnuk je predstavila Eurokaz iz Zagreba, ki se tam odvija že 23 let. V osemdesetih so 
imeli precej težav s predstavami kontroverznih avtorjev kot so Franco B, Orlan, Stelarc in Ron 
Athey, o katerih so mnogi kritiki pisali, da festival brez potrebe tro{i denar za ljudi, ki {kodujejo 
lastnemu telesu.
Iz Rijeke je pri{el selektor in dramaturg Jasen Boko, ki je opisal Festival mladih scena Rijeka. 
Že iz samega imena razberemo, da je dogajanje usmerjeno predvsem v mlado in inovativno 
gledali{~e, ki ga ne odlikuje materialna veli~ina, pa~ pa skromna postavitev in mo~na ideja. 
Selektor je izpostavil zanimive in obiskane pogovore po predstavah, kjer publika vedno aktivno 
sodeluje.
Zastopan je bil tudi eden najve~jih in najstarej{ih festivalov biv{e Jugoslavije Sterijino pozorje 
iz Novega Sada, ki se je vzpostavil že leta 1956 in katerega prvi selektor je bil Josip Vidmar. 
Na simpoziju ga je predstavil direktor festivala Ivan M. Lali}. To je {e vedno najve~ji festival v 
južnoslovanskem okolju, ki se sproti po~asi modernizira, recimo s sekcijo Pozorje mladih.
Srbijo je zastopala {e Sun~ica Milosavljevi}, ki je govorila o dveh precej svežih festivalih Tvrđa-
va Teatar in Patosoffiranje. Prvi se odvija v majhnem mestu Smedero, malo ven iz Beograda. 
Predstave se odvijajo na srednjeve{ki trdnjavi in glede na ta prostor je tudi izbran program. 
Mo~an razlog za postavitev festivala je bil narediti to malo srednjeve{ko mestece turisti~no ~im 
bolj zanimivo. Festival Patosoffiranje pa je veliko bolj obrnjen v prihodnost. Sun~ica je izposta-
vila njegovo izobraževalno funkcijo, saj nanj pripeljejo projekte, ki odražajo umetni{ka drznost, 
iskanje novih prostorov izražanja in neposredno komuniciranje s publiko. 
Ljubljanski festival Ex Ponto je predstavil njegov direktor Damir Domitrovi} Kos. Festival se 
je razvil iz gibanja, katerega rezultat je bilo kulturno dru{tvo B51, ki je med letoma 1988 in 
1998 delovalo v preurejenem zakloni{~u {tudentskega doma. Potem se je po~asi za~el razvijati 
festival, ki pa je bil na za~etku razdeljen med Sarajevo in Ljubljano. Leta 1999 se vzpostavi kot 
mednarodni festival in ta status ima {e danes. 
Umetni{ka vodja Gledali{~e Kranj Marinka Po{trak je predstavila Teden slovenske drame 
(TSD). Festival traja že od leta 1971, Grumove nagrade za najbolj{e slovensko besedilo pa so 
uvedli pet let kasneje. Od leta 2004 organizirajo delavnice dramskega pisanja, vrata so odprta 
tudi mlaj{im in {e neuveljavljenim piscem. Letos bo iz{la knjiga, v kateri bodo izdani vsi dose-
danji Grumovi nagrajenci, v nadalje pa bodo vsako leto nagrajeno dramo tudi posebej izdali.
Nato je ponovno govoril Damir Domitrovi} Kos, in sicer o gledali{ki mreži NETA (Nova 
evropska teatrska akcija), ki povezuje gledali{~a vzhodne Evrope in Balkana. V Ljubljani je za-
stopana na festivalu Ex Ponto. Cilj je, da se ne glede na politi~ne ali religiozne zadržke vzpostavi 
povezava med gledali{~i. Mreža NETA je do letos organizirala bienalne, od prihodnjega leta 
naprej pa letne gledali{ke festivale, vsaki~ v drugem mestu in v gledali{~u katere od ~lanic. 
Simpozij se je zaklju~il s sklepom, da je potrebno postaviti internetno stran, ki bo nekak{na 
baza podatkov, kjer bodo festivali objavljali tekste in jih tako ponudili javnosti v tujini. Tak{nih 
simpozijev in neformalnih druženj si v prihodnosti želimo {e ve~, saj se vzpostavljajo produk-
tivni osebni kontakti, ki lahko produkciji in programu festivala le koristijo. UA 

Prav na mestu prepletanja odnosa med formo in vsebino vstopamo tudi v strokovni 
pogovor o Portetu neke gospe v (ko)produkciji novome{kega teatra Anton Podbev{ek. 
Dramatizacija romana Henryja Jamesa, kot smo si jo imeli priložnost ogledati v ~etrt-
kovem tekmovalnem terminu, je namre~ – vsaj na prvi pogled – u~inkovala predvsem 
z intrigantno formalno zastavitvijo, ki je drsenje po literarnem korpusu zaznamovala 
z vdori pripovedoval~evega glasu, projekcijami portetov (Botticelli, Holbein, Cara-
vaggio, Dürer), monumentalne arhitekture (bazilika sv. Petra, Panteon in povedna 
Speerova zastavitev Tretjega rajha) ter besednih podob (pismo Archerjeve in za~etni 
verzi Iliade). Vsekakor kombinacija, vredna izraza »obredje forme« (ali tudi »obredje 
jezika«), kot jo je tudi poimenoval moderator pogovora, Jaroslav Skru{ný. 
Prav formalna zastavitev je bila tudi tista, iz katere je režiser Matjaž Berger izhajal, 
~eprav je ta na neki na~in že inkorporirana v sam roman. Zanimalo ga je namre~ 
vpra{anje položaja stvarstva v tem trenutku (prvotni impulz za to razmi{ljanje je bila 
Mannova ^arobna gora), predvsem pa dolo~itev globine, ~istine, lepote in sublimno-
sti.
K zadržani, neteatralni igri so igralci pristopali na razli~ne na~ine. Borut Veselko je v 
lik Osmonda vstopal skozi psiholo{ko raz~lenjevanje, in sicer si za izhodi{~e ni postavil 
obravnavo negativnega lika, ampak tak{nega, ki »deluje vedno v dobri veri, da deluje 
prav«. Režiser pa je svoj komentar Osmonda vpisal kar v njegov kostumografski zasta-
vek, ko mu je na hrbet izrisal Lacanov graf želje. 
Lik Ralpha Touchetta vidi Jordan kot molekulo te predstave, ki zaobjema duha ari-
stokracije. Tako tudi ni nenavadno, da edini v igri umira (v nasprotju z Osmondovo 
samokreacijo) in dolgotrajno »ogreva zgodbo«, najprej za nastop Osmonda in nato {e 
za razplet. Po drugi strani pa mu prihodnost v podobi (histeri~ne) feministke Henri-
ette ne di{i.
Jana Zupan~i~ se je z glavno vlogo Isabel Archer spopadala v navezavi na njen odnos 
do {tirih snubcev ter nesvobodo, ki jo v njej sprožajo. Predvsem gre za sublimno bitje, 
ki izziva avanturo življenja in ob tem ohranja eti~nost oziroma prevzema odgovornost 
za svoja dejanja (v melodramski zastavitvi).
Komentarji iz avditorja so pogovor na nek na~in obrnili nazaj k odnosu med formo 
in vsebino, predvsem pa na dojemanje gledalca, ki se lahko ujame v (pre)doziranje 
vizualnih informacij, dodatno podkrepljenih z atributi ve~ine likov (sokol, krožniki, 
bambusove palice, {karje, histeri~ni kriki). Izoblikovalo se je generalno vpra{anje, na 
kateri ravni dojemati predstavo, bodisi racionalni, pomenski, bodisi na ravni motrenja 
forme oz. njene lepote, nato pa {e, kako naj oboje gledalec združuje. Veselko se je po-
stavil v bran doživljajskemu nivoju in poudaril, da se dandanes pri recepciji posve~a 
ve~ pozornosti stopnji razumevanja uprizoritve, manj pa se osredoto~a na doživljanje 
- saj navsezadnje razumevanje za doživetje katarze niti ni njuni pogoj. Odnos med 
ustvarjalci in gledalci pa bi moral po njegovem mnenju vzpostavljati obojestranski 
»transfer«.
Berger je nadaljeval razvijanje razmi{ljanja o prednosti imaginacije pred mislijo. Vi-
zualna raven predstave lahko (v tem konkretnem primeru) u~inkuje sama na sebi, a 
njeno sporo~ilo ni toliko intenzivno, da bi posegalo v fabulo. Po drugi strani pa niti 
semanti~ni red ni tisti, ki bi bil nadrejen. Gledalec je prej ujet med obema svetovoma. 
Poudaril je, da je zgolj »pove~al« stvari, ki so (implicitno) že vpisane v Jamesonov tekst 
- torej odnos do starih mojstrov (kar je na neki na~in povezano tudi s scenografskim 
dodatkom pokopali{kega peska kot opomin na prvonovembrsko kulturo obiskovanja 
grobov) in poudarjanje metaforme ter principa poteka predstave kot dokaznega po-
stopka. S tem pa se je nenazadnje izognil banalizaciji gradiva.
»Oblika je vhod v misel,« je Berger razložil na primeru poteka predstave kot razi-
skovanja serije portretov. Na eni strani portreti žensk skozi (omejeno in subjektivno 
perspektivo mo{kih slikarjev), ki jim je nasproti postavljen (oz. uprizorjen) živ portret 
neke gospe (torej nekega sociolo{kega reda). Omejenost forme in presežnost snovi pa 
proizvedeta ob~utek majhnega ujetnika - kot v baziliki sv. Petra (Kantov paradigmatski 
primer sublimnega). Za presežni konec pa se je Berger vrnil {e ~isto nazaj, k samem 
izvoru evropske misli oziroma pojmovanja bistva filozofije, ki je prav v ~udenju.  NL 

O samoposmehljivosti žargona 

Potrebno se je povezati

Oblika je vhod v misel
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Premiera: 13. marec 2009 Mali oder, SNG Maribor Premiera: 30. januar 2009 Štihova dvorana, Cankarjev dom 

GL Veter v vejah borov

GL Macbeth po Shakespearu

No-igre Heiner Müller

Veter v vejah borov Macbeth po Shakespearu

Igrajo in pojejo
Nata{a Matja{ec Ro{ker 
Mateja Pucko 
Vladimir Vla{kali} 
Matevž Biber 
Matija Stipani~ 
Zvezdana Novakovi} k. g. 
Anush Apoyan k. g. 

Igrajo
Marko Mandi} 
Milena Zupan~i~ 
Polona Vetrih 
Jurij Dreven{ek 
Jure Henigman 
Jose 
Stipe Kostani} 
Domen Vali~
Anže Zevnik 

Prevajalka Barbara Rovan
Režiser Jernej Lorenci
Dramaturg Neboj{a Pop Tasi}
Scenograf Branko Hojnik
Kostumografinja Belinda Radulovi}
Skladatelj Branko Rožman
Oblikovalec svetlobe David Ore{i~
Lektor Janez Bosti~
Oblikovalka maske Mirjana Djordjevi}

Prevajalec Milan Štefe 
Režiser Ivica Buljan 
Dramaturginja Diana Koloini 
Scenografija son:DA 
Kostumografinja Ana Savi} Gecan 
Skladatelj Mitja Vrhovnik Smrekar 
Koreografinja Tanja Zgonc 
Lektorica Mateja Dermelj 
Producent Robert Waltla

Predstava traja 1 uro 40 minut in nima odmora. 
Predstava traja 2 uri in nima odmora. 

Drama Slovenskega narodnega gledali{~a Maribor

Ivica Buljan
1965. Rojen v Sinju na Hrva{kem. Na 
zagreb{ki univerzi je {tudiral politi~ne 
vede, nato pa {e francoski jezik in književ-
nost ter primerjalno književnost. Kot no-
vinar je delal pri revijah Polet in Start, kot 
gledali{ki kritik pa je pisal za dnevnik Slo-
bodna Dalmacija. Je ~lan uredni{kega sveta 
znane hrva{ke gledali{ke revije Prolog. 
Sprva je v gledali{~u ustvarjal kot drama-
turg, od leta 1996 pa tudi režira. Režiral 
je besedila Georgesa Feydeauja, Elfriede 
Jelinek, Miroslava Krleže, Ivane Sajko, 
Botha Straußa, Heinerja Müllerja, ve~krat 
Bernarda-Marie Koltèsa in Pera Paola Pa-
solinija. Režiral je zlasti v Sloveniji in na 
Hrva{kem, pa tudi v Belgiji, Franciji Ru-
siji, ^rni gori, Litvi in Italiji. Njegove pro-
dukcije so uspe{no gostovale na {tevilnih 
mednarodnih festivalih. Med letoma 1998 
in 2002 je bil ravnatelj Drame Hrva{kega 
narodnega gledali{~a v Splitu, je pa tudi 
soustanovitelj Mini teatra Ljubljana, kjer 
pogosto sodeluje kot režiser ali dramaturg. 
Za svoje delo je prejel vrsto pomembnih 
nagrad, med njimi nagrado Bor{tnikovega 
sre~anja za estetski preboj (2006) za pred-
stavo Ena in druga Slovenskega mladinske-
ga gledali{~a in tudi Bor{tnikovo nagrado 
za režijo ter veliko nagrado Bor{tnikovega 
sre~anja (2007) za produkcijo SNG Dra-
me Ljubljana Ojdip v Korintu.

Drama SNG Maribor

Drama SNG Maribor je gledali{ka 
ustanova, ki si z Opero in Baletom 
deli veliko in sodobno opremljeno 
gledali{ko hi{o z ve~ manj{imi dvora-
nami, srednjo, predvsem gledali{ko, in 
veliko, eno najbolj tehni~no dovr{enih 
v Sloveniji. Program zadovoljuje vse 
segmente publike. Ima razmeroma 
stalni igralski ansambel. SNG Mari-
bor je gostitelj Festivala Bor{tnikovo 
sre~anje.

Mini teater in koproducenti sta leta 1999 
osnovala Robert Waltl in Ivica Buljan z name-
nom okrepiti kreacijo v postdramskem teatru 
in gledali{~u za mlado publiko. Na prestižnih 
tujih festivalih Mini teater afirmira svoj interes 
po mednarodnem sodelovanju, s hrva{kimi 
institucijami kot Novo Kazali{te Zagreb, ARL 
Dubrovnik, ZeKaeM, Zadar Snova, Teatar 
&TD, HNK Ivana pl. Zajca Rijeka pa ustvarja 
privilegirano partnerstvo. Za svoje gledali{ko 
delo je prejel {tevilne nagrade in priznanja v 
tujini in Sloveniji. V novih prostorih gledali{~a 
v Križevni{ki ulici v Ljubljani namerava 
Mini teater delati na »konceptu raz{irjenega 
gledali{~a« s serijo branja romanov v izved-
bi najbolj{ih slovenskih igralcev, koncerti in 
umetni{kimi akcijami.

Hi{a gledali{~a in vseh umetnosti. Cankarjev 
dom, osrednji slovenski kulturni in kongresni 
center Ljubljana, bogati kulturno življenje 
Slovencev že od leta 1980, njegovo delova-
nje pa je mo~ ~utiti tudi prek državnih meja. 
Kulturno-umetni{ki program Cankarjevega 
doma zajema vse umetnostne zvrsti od glas-
be, gledali{~a, plesa in filma do upodabljajo~ih 
umetnosti, literature in ustvarjanja za otroke 
ter humanizem in kulturno vzgojo.

Slovenska 27, SI-2000 Maribor
T: +386 (0)2 250 61 00  
F: +386 (0)2 250 61 08 
I: www.sng-mb.si  
E: sng.maribor@sng-mb.si

Križevni{ka 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 425 60 60   
F: +386 (0)1 425 60 61 
I: www.mini-teater.si
E: info@mini-teater.si, mini.teater@siol.net

Pre{ernova cesta 10, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 241 71 00    
F: +386 (0)1 241 72 98 
I: www.cd-cc.si  E: info@cd-cc.si

Nocoj si bomo v režiji Ivice Buljana ogledali predstavo Macbeth po Shakespearu nem{kega 
dramatika Heinerja Müllerja, ki je svojo avtorsko adaptacijo, pravzaprav kar nov dramski 
tekst, napisal v 70. letih. Po navadi nem{kega gledali{~a je vzel originalni Shakespearjev 
tekst in vanj posegel s svojo radikalno mislijo. Na svoj izrazito direkten na~in drama 
vzpostavlja vpra{anje nasilja, ki je že tako prisotna kot ena izmed komponent Shakespe-
arjevega Macbetha. 
Müller z razli~nimi dramatur{kimi prijemi kondenzira tekst, ga o~isti odve~nih besed 
in pasusov, v drami ne ohrani niti ene osebe nedolžne ter v ekstraktu vzpostavlja veri-
žno tr~enje – umoru sledi umor in ravno v tem se zaslutijo mehanizmi mo~i, oblasti, in 
pravzaprav tudi vzvodi za sprožitev ideolo{kega nasilja – totalitarizmov. Müller ne pi{e o 
situaciji v Nem~iji ali ZDA, vendar pa sku{a preko raziskovanja absolutne mo~i osvetliti 
strukturo. V Macbethu, ki se tako kot Medeja Material in Stroj Hamlet uvr{~a med njegove 
primerke medbesedilnosti, avtor izrazi svojo kritiko takratnih aktualnih razmer. Drama 
je že ob svojem nastanku doživela burne odzive kritikov (predvsem filozofa Wolfganga 
Haricha), in sicer, da namesto metafizike in ideje preddestiniranosti ustvarja predvsem 
ozra~je pesimizma. Müllerjevi junaki ne var~ujejo s krutostjo, roke si umažejo prav vsi in 
nasilje enega se samo zamenja z nasiljem naslednjega tirana. V drami so {tevilni komi~ni 
in trivialni prizori, ki pa omogo~ajo, da grozote nasilja ostanejo na nekak{ni distanci.
Buljan predlogo razume kot poligon, na katerem se v divjem tempu spopadajo energije v 
{eksperijanskem prostoru Štihove dvorane, in v svoji interpretaciji ne nasede pesimizmu, 
ampak Müllerjevo dramo nekoliko žanrsko zamakne v komedijsko smer. Spopada se z 
nasiljem, vendar je ne povezuje z aktualno politiko v Sloveniji. Njegova misel se verjetno 
veliko bolj navezuje na trenutno stanje sveta.
Pri projektu, koprodukciji Cankarjevega doma, Novega kazali{ta Zagreb in Zagreba~kega 
kazali{ta mladih, poleg Buljanove stalne ekipe sodelujejo uveljavljeni in mladi (pretežno) 
slovenski igralci: Marko Mandi}, Milena Zupan~i~, Polona Vetrih, Jurij Dreven{ek, Jure 
Henigman, Jose, Stipe Kostani}, Domen Vali~ in Anže Zevnik. Polona Vetrih igra Banqua, 
vse ženske like razen Lady M igrajo mo{ki, in igralci (z izjemo glavnih treh likov) menja-
vajo svoje vloge. Uprizoritev poteka v divjem tempu, besedilo je govorjeno s kontinuirano 
intenziteto, igralci se kot podivjane vrtavke premikajo po celotnem prostoru, tako se 
ustvari že skoraj ritualna funkcija nasilja. Verižna tr~enja se vrstijo in nam metafori~no, ali 
pa kar konkretno prikazujejo sistem, ki nas obdaja in del katerega smo tudi mi. EK

Verižna tr~enja 

Miniteater in koproducenti Novo kazali{te Zagreb, Cankarjev dom & ZeKaeM 
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Jernej Lorenci
1973. Že v srednje{olskih letih je pod 
okriljem Mrtvega gledali{~a Maribor 
režiral prve uprizoritve. V Dramskem 
studiu se je dokon~no navdu{il za 
gledali{~e. Po kon~ani gimnaziji 
je {tudiral gledali{ko režijo na 
AGRFT v Ljubljani pod mentorskim 
vodstvom Mileta Koruna in Matjaža 
Zupan~i~a. Leta 1996 je režiral 
diplomsko predstavo, Sofoklejevo 
Antigono, s katero je tri leta kasneje 
tudi diplomiral. Leta 1997 je bil med 
soustanovitelji Gledali{ke {ole Prve 
gimnazije Maribor. Po {tudiju si je 
režijske izku{nje nabiral v slovenskih, 
hrva{kih in bosanskih gledali{~ih. Bil 
je umetni{ki vodja Gledali{~a Ptuj. 
Za režijsko delo je prejel mnogo 
doma~ih in mednarodnih nagrad, 
med drugim Bor{tnikovo nagrado 
za najbolj{o uprizoritev v celoti 
Razmadežna (SNG Drama Ljubljana, 
2002). Za režijo uprizoritve Ep o 
Gilgame{u (SMG Ljubljana, 2005) je 
na 41. Bor{tnikovem sre~anju prejel 
nagrado za režijo. Leta 2006 je postal 
asistent, leto kasneje pa docent za 
podro~je gledali{ke in radijske režije 
na AGRFT Ljubljana.

Zbor: "Rosa, ki dan za dnem 
polzi iz rož.
V koliko tiso~ letih
bi se iz kapljic nabralo jezero?
Vrelec nesmrtnosti nikoli ne 
presahne."

Zeami


