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Gledališče v javnem prostoru se je v zadnjih dveh desetletjih razširilo po
vsej Sloveniji. Nastajajo novi festivali, stari se širijo, vse več je prizorišč
na odprtem, na katerih potekajo predstave, akcije in intervencije. Število
domačih skupin in posameznikov, ki nastopajo na teh prizoriščih, se
povečuje. In navsezadnje je gledališče v javnem prostoru našlo svoje
mesto tudi v besedilih strategij, načrtov in razpisov javnih institucij ter na
ta način postalo v marsičem uradno izenačeno z drugimi uprizoritvenimi
zvrstmi. Ali imajo ustvarjalci, ki delujejo v javnem prostoru, tudi v praksi
enake možnosti kot ostali? Kakšen je zares položaj gledališča v javnem
prostoru v Sloveniji danes? In kakšno je izobraževanje o njem? Ter
kakšna prihodnost se jima obeta?
Kulturno umetniško društvo Ljud v sodelovanju s Slovenskim gledališkim
inštitutom pripravlja posvet o gledališču v javnem prostoru, na
katerem bomo skupaj iskali odgovore na ta in podobna vprašanja.
Med sodelujočimi na posvetu bodo tako uveljavljeni avtorji kot mlajši
ustvarjalci, tako organizatorji festivalov kot profesorji in pedagogi, tako
predstavniki javnih institucij kot nevladnih organizacij.

Dopoldanski del programa bo posvečen izobraževanju. Gledališče
v javnem prostoru je področje, ki ga državni izobraževalni sistem v
Sloveniji (zaenkrat) ne pokriva, ta manjko pa zapolnjujejo nevladne
organizacije in neformalne skupine. Kot uvod v vprašanje, kako
se znanja in veščine potrebne za ustvarjanje v javnem prostoru
razlikujejo od tistih na odru ter kako jih poučevati, bo Vida Cerkvenik
Bren predstavila pravkar izdano knjigo Why Don't We Do It in the Road:
A Personal Guide to Outdoor Interactive Theatre, MgA. Tomáš Žižka
in dr. Matija Solce pa bosta predstavila site-specific program praške
akademije DAMU. Sledila bo okrogla miza s sodelujočimi iz akademskih,
strokovnih in nevladnih krogov.
Gosti popoldanske okrogle mize se bodo spoprijeli s širšim vprašanjem
položaja gledališča v javnem prostoru v Sloveniji. Kakšne so prednosti
ustvarjanja v javnem prostoru in kakšne slabosti? Kakšen status
ima znotraj širšega polja uprizoritvenih praks? Kakšnih sprememb
bi si akterji na tem področju želeli in kakšne so realne možnosti
zanje? Okrogle mize se bodo udeležili ustvarjalci, organizatorji ter
predstavniki javnega sektorja.
Okroglim mizam bo sledilo predvajanje štirih 30-minutnih
dokumentarnih filmov o gledališču v javnem prostoru, ki so nastali
pod taktirko Gáborja Rumanna (Control Studio, Madžarska) v okviru
projekta RIOTE2. RIOTE2 je Erasmus+ projekt namenjen izmenjavi
znanj in izkušenj s področja gledališča v javnem prostoru ter ustvarjanju
boljših pogojev za kvalitetno gledališko produkcijo v ruralnem okolju.
V projektu sodeluje sedem gledaliških skupin in organizacij iz štirih
evropskih držav. V filmih boste izvedeli več o samem projektu ter treh
sodelujočih gledaliških skupinah: Broken Spectacles (Velika Britanija),
Teatro Tascabile Di Bergamo (Italija) in KUD Ljud (Slovenija).

PROGRAM
8:30 - 9:00

Registracija (+ kava in pecivo)

9:00 - 12:15

IZOBRAŽEVANJE O GLEDALIŠČU
V JAVNEM PROSTORU

9:00 - 9:15

Uvodni pozdrav in nagovor (mag. Mojca Jan Zoran,
direktorica Slovenskega gledališkega inštituta in
Nika Gabrovšek, KUD Ljud)

9:15 – 9:45

Predstavitev knjige Why Don't We Do It in the Road
(Vida Cerkvenik Bren)

9:45 – 10:00

Predstavitev site-specific programa praške akademije DAMU
(MgA. Tomáš Žižka in dr. Matija Solce, DAMU, Praga)

10:00 – 10:15 Kratek odmor
10:15 – 12:15

Okrogla miza z debato
Sodelujejo: Vida Cerkvenik Bren (KUD Ljud),
izr. prof. mag. Sebastijan Horvat (AGRFT),
mag. Sandra Jenko (SLOGI),
dr. Matija Solce (Teatro Matita/DAMU),
Tea Vidmar (ŠUGLA)

12:15 - 13:30

Daljši odmor

13:30 - 15:30

POLOŽAJ GLEDALIŠČA
V JAVNEM PROSTORU V SLOVENIJI
Okrogla miza z debato
Sodelujejo: Katja Beck - Kos (HIŠA!),
mag. Mateja Demšič (Oddelek za kulturo MOL),
mag. Mojca Jan Zoran (SLOGI),
Goro Osojnik (Gledališče Ane Monro),
Goran Završnik (KD Priden možic)

15:30 - 16:00

Druženje ob kavi in pecivu

16:00 - 18:00

PROJEKCIJA FILMOV

Dokumentarni filmi o gledališču v javnem prostoru

LOKACIJA:
Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
www.slogi.si

KONTAKT:
KUD LJUD
kudljud@gmail.com
031 403 525
040 367 218
www.ljud.si
https://riote.org/
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