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Praški kvadrienale scenskega oblikovanja in prostora
je edinstven mednarodni dogodek, ki raziskuje področje scenografije,
kostumografije in gledališke arhitekture, hkrati pa pomeni relevantno
platformo za predstavitev raznovrstnih praks scenskega oblikovanja
svetovne gledališke produkcije. V naslavljanju umetnostnih in kuratorskih
praks preči mejo med arhitekturo, uprizoritvenimi in vizualnimi
umetnostmi.
Na svetu ni po obsegu primerljive prireditve, ki bi bila posvečena vizualni
podobi gledaliških, sodobnoplesnih, opernih, baletnih in lutkovnih odrov ter
arhitekturi sploh.
Štirinajsta edicija PQ bo potekala med 6. in 16. junijem, umetniška zasnova
dogodka sledi tematskim krogom IMAGINACIJA, TRANSFORMACIJA,
SPOMIN na mnogoterih prizoriščih Industrijske palače v Pragi, v katerih
stopajo v ospredje vizualne postavitve in instalacije.
Izbrana tema osrednje nacionalne razstave/sekcije Dežele in regije
Praškega kvadrienala 2019 je transformacija.
Sedma udeležba Slovenije na Praškem kvadrienalu, ki jo organizira
Muzeum, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo
(Muzeum Ljubljana) v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom
in partnerskimi gledališči SNG Drama Ljubljana, SNG Opero in baletom
Ljubljana, SNG Maribor, Mestnim gledališčem ljubljanskim in DUM –
društvom umetnikov, predstavlja velik potencial za promocijo vrhunskih
avtorjev, ki delujejo v slovenskem prostoru.
Nacionalna postavitev bo predstavljena v desnem krilu Industrijske palače,
v razstavnem prostoru osrednje sekcije z naslovom Razstava Dežele in
regije.
Koncept instalacije Ukrivljen prostor izhaja iz avtorskih prispevkov
umetnikov Uroša Belantiča (kostumografija v muzikalu Drago Ivanuša:
Orlando, Mestno gledališče ljubljansko), skupine IRWIN (razstava Kapital
2018 v okviru predstave Ivo Svetina: V imenu matere, SNG Drama Ljubljana),
Lea Kulaša (kostumografiji v dramski predstavi Immaculata – Hommage
Tomažu Pandurju in baletni predstavi Edward Clug: Peer Gynt, SNG
Maribor), Angeline Atlagić (kostumografija v baletu Simfonija otožnih
pesmi – Hommage Tomažu Pandurju in scenografija skupine NUMEN za
istoimensko predstavo, SNG Opera in balet Ljubljana) ter Mateje Bučar
in Vadima Fiškina (kostumografija in scenografija za plesno predstavo
Dvoriščno okno – Dancers without answers, DUM – Društvo umetnikov).
Izbor je pripravila Barbara Novakovič Kolenc, kuratorica slovenske
udeležbe v okviru osrednje sekcije /razstave Dežele in regije.
Slavnostna otvoritev Praškega kvadrienala 2019 bo na lokaciji fontane
Krizik, 5. junija 2019, ob 20. uri. Na ta dan bodo vsa razstavišča PQ odprta
od 21.30 do polnoči.
Otvoritveno slovesnost bo na povabilo organizatorjev mednarodne
manifestacije PQ pripravil slovenski operni režiser in scenski oblikovalec
Rocc, v sodelovanju s kostumografinjo Belindo Radulović in dvajsetimi
nastopajočimi.
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Slovenija na Praških kvadrienalih – kratek pregled
Leta 1995 na 8. Praškem kvadrienalu gledališke kostumografije in scenografije je bila priložnost prve, ambiciozno zastavljene
predstavitve Slovenije na tem mednarodnem festivalskem dogodku odrskega oblikovanja in prostora.
Slovenijo je s konceptualno zasnovo prostora zastopala scenografka in režiserka Meta Hočevar. V postavitev Slovenska scenografija: 1991 – 1994 je vključila širšo mešanico pristopov različnih avtorjev k odrskemu prostoru v tistem obdobju – ta način postavitve je takrat učinkoval izrazito sveže. Komisar postavitve in avtor izbora video materialov je bil na povabilo Hočevarjeve) Tomaž
Toporišič, kot avtor video materialov pa je sodeloval Tone Stojko. Predstavitev je organiziralo Društvo oblikovalcev Slovenije.
Leta 1999 je Barbara Stupica predstavila plejado scenografov, aktivnih v Sloveniji, vključno z inspirativnimi predstavniki generacije v nastajanju – pri čemer je izbrala iz nabora tistih, ki so pokazali interes za predstavitev s prijavo na razpis.
Organizacijo predstavitve je vodila Sekcija za scenografijo in kostumografijo pri Društvu oblikovalcev Slovenije.
Ob tretji udeležbi leta 2003 je organizacijo udeležbe prevzel Slovenski gledališki muzej (predhodnik SLOGI) pod vodstvom Iva
Svetine. Izbrani artefakt iz opernega oratorija Oedipus Rex Igorja Stravinskega (SNG Opera in balet Ljubljana, 1998) je zasnoval
Alan Hranitelj, uveljavljeni avtor z obsežnim in mednarodno odmevnim opusom. Skulpturalno zastavljena scensko kostumska kovinska struktura je vzbudila veliko pozornost, ne le zaradi zelo dobre lokacije na razstavišču. Posredno je prispevala k temu, da so
na kvadrienalu leta 2011 vpeljali sekcijo Ekstremni kostum.
Leta 2007, ko se je slovenska postavitev na PQ soočila s kritičnim mankom sredstev, je kurator postavitve Tomaž Toporišič
izbral predstavitev Mete Hočevar oz. projekt Igra prostorov / Play of Spaces, ki se je navezoval na odmevno pregledno razstavo
Hočevarjeve Prostori igre 1972-2005 (Mestna galerija Ljubljana, 2005).
Slovenski paviljon je bil zgrajen tako rekoč brez gradnje, naznačen kot nekakšen tloris, prostor bivanja, ki je vključeval elemente iz
predstav in scenografij Hočevarjeve.
Leta 2011 je Tomaž Toporišič izbral umetnike Dunjo Zupančič, Miho Turšiča in Emo Kugler, v sekcijo Extreme Costume, pa je češka
kuratorica Simona Rybakova uvrstila kostum Belinde Radulović iz predstave Potovanje v Rim (Caravaggio) Drame SNG Maribor, po
besedilu Vilija Ravnjaka.
Leta 2015 je kuratorica Barbara Novakovič Kolenc pri zasnovi instalacije z naslovom Razširjen vs. Stisnjen prostor v okviru nacionalne sekcije Dežele in regije izhajala iz prispevkov treh umetnikov, Mete Grgurevič v sodelovanju z JAŠO (scenografija v baletni
predstavi Tristan in Izolda, SNG Opera in balet Ljubljana, 2014) in Ane Savić Gecan (kostumografija v gledališki predstavi Še vedno
vihar, SNG Drama Ljubljana in Slovensko stalno gledališče v Trstu, 2013). Študentsko sekcijo v sodelovanju Fakultete za arhitekturo in Akademije za radio, gledališče in televizijo Univerze v Ljubljani je zastopala instalacija Tiha nevihta. Sekcijo so zastopali
študenti arhitekture: Ana Lokas, Nejc Luznar, Danijel Tejić, Rok Willenpart, Maruša Žemlja in Anja Rošker, dramaturginja, takrat
še študentka AGRFT. Mentorji so bili prof. Maruša Zorec (FA), asist. Uroš Rustja (FA) in prof. Žanina Mirčevska (AGRFT).
Slovenska udeležba na Praškem kvadrienalu 2015 je potekala v organizaciji in produkciji Slovenskega gledališkega inštituta v sodelovanju z AGRFT, Fakulteto za arhitekturo, partnerskimi gledališči (SNG Drama Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana, Slovensko
stalno gledališče v Trstu) ter v izvršni produkciji Zavoda za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo-Muzeum.
Mag. Primož Jesenko (Slovenski gledališki inštitut)
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Iz besedila kuratorice:
Instalacija sestoji iz prostorskih oblik, ki so vezane v telesnost knjižnega triptiha.
Ustvarja prostore branj (površine) ali obračanj (volumna). Veliki plan gibljivih slik
iz predstav se odvije na beli podlagi knjižnih listov: vzgib po listanju knjige gledalcu
omogoči, da se dotakne nevidne materialnosti imaginarnega. Sočasno se dotakne odseva
bližnje preteklosti, imaginarija predstave.
Taktilnost in repetitativna gesta meditativnega obračanja listov knjige
spodrinja zapeljivost pogleda in ga ukrivlja v kontemplacijo, hkrati pa je ta t.i.
ponotranjeni svet obrnjen tudi navzven, ker je nosilec sporočila knjiga in takorekoč
“drži” vidno polje čarobnega sveta predstave. S tem postaja polpretekla odsotnost
vizualnega neke predstave (minljivost gledališča, dokument, muzealija) pravzaprav
njegova manifestacija, ki se v nekem ukrivljenem prostoru naše podzavesti vzpenja v nov
pomen.
(…) Triptih knjig bi lahko poimenovali ready-made vendar to ni: soočajo nas s
spominom in našo naklonjenostjo (do) pripovedi. Lahko rečemo, da triptih knjig deluje na
mestu filmskega platna ali horizonta in nas vodi v globino slike. Oblikovanje scenskega
prostora ali vzorec na tkanini; tančica, ki ovija telo, draperija z reminiscenco na
Dürerjevo ikonografijo; abstraktna skulptura razlitih barv telesnosti predstave, vse
v enem. Ta stanja, hipnost gledaliških dogodkov transformira našo percepcijo tako,
da sledi neštetim poetičnim linijam.
Na drugi strani triptiha, instalacije Ukrivljen prostor, je sled predstave-dogodka, ki
beleži drugačno podobo iz gledališke menažerije: kubus, ki lahko deluje kot prostor ali pa
je v funkciji horizonta na odru - je artefakt predstave V imenu matere, kjer je na mestu
perspektivične globine takorekoč “vstavljena” razstava z naslovom Kapital 2018 – svet
ikon skupine Irwin: četrta stena je pomaknjena v ozadje, nastopajoči pa postanejo neke
vrste odriv, repoussoir.
Čeprav se razstava v predstavi zdi nenavadna, ker noče biti in tudi ni scenografija obiskovalci predstave si najprej ogledujejo razstavo in šele za tem so povabljeni, da se
umaknejo na sedeže in gledajo predstavo – uporablja vzvode slikarstva, kot krajinski
slikarji 16. In 17. stoletja, ki so slikali ogromne tableau-je pokrajin na predimenzioniranih
“platnih”, vpetih v scenske horizonte, sufite, zavese, in ustvarjali kulise gozdov, mest,
hiš, etc.. Tako je obrat v galerijski, muzejski svet znotraj toka gledališča pravzaprav in
obenem tudi vpogled v zgodovino gledališke umetnosti, kjer se igralec morda ob dotiku
kostuma s površino naslikanega sveta ikonografije mesta/gozda pred katerim stoji, lahko
“umaže” s svežo bravo. Dandanes ta fantazijski svet oljnih barv v gledališču mestoma
nadomešča gibljiva slika; v predstavi V imenu matere pa so Irwinove ikone, ki jih vidimo
na površini horizonta mikro svet tega - kar je ogromna oljna slika v kontekstu gledališče
predstave včasih bila.

UROŠ BEL ANTIČ
Uroš Belantič je po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani nadaljeval študij modnega oblikovanja na Visoki šoli za uporabno
umetnost na Dunaju pod vodstvom Helmuta Langa in J. C. de Castelbajaca. Kot kostumograf je sodeloval s sodobnimi plesnimi skupinami:
Betontanc, Flota in En-Knap. Za slednjo oblikoval kostume za njihove filme. Oblikoval je kolekcije za blagovno znamko Vodeb in nato leta 2003
predstavil prvo kolekcijo svoje blagovne znamke Oktober. Po prvi uspešni predstavitvi leta 2004 v Parizu je Oktober kot ena redkih slovenskih
blagovnih znamk našla mesto na globalnem modnem zemljevidu. Ob oblikovanju kolekcij s predanostjo sodeluje kot kostumograf v gledališču,
na filmu in v oglaševanju. Od leta 2008 živi razpet med Ljubljano in Parizom, kjer oblikuje za blagovno znamko Plein Sud. V letu 2018 je oblikoval
kostume za balet Fragile Vessels v San Franciscu in s partnerko Valerijo Kelava v Parizu predstavil linijo oblačil Just A Corpse, navdihnjeno ob delu
s plesalci in namenjeno vsem, ki so aktivni. S SNG Opera in balet Ljubljana je sodeloval kot kostumograf pri baletnih predstavah NEVERLAND ING
(2010), Tristan and Isolde (2014), Swan Lake (2015) and Composition (2018). In September 2018 Belantič prepared an exhibition entitled Just a
Corpse at The Museum of Architecture and Design Ljubljana in collaboration with the Centre for Creativity.

IRWIN
je kolektiv petih slikarjev, to so Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik. Skupina je bila ustanovljena leta
1983 v Ljubljani. Njen osnovni pristop je potencirani eklekticizem, ki deluje po metodi retroprincipa.
IRWIN je kolektiv petih slikarjev, to so Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek, Borut Vogelnik, ki je bil ustanovljen leta 1983.
(Do leta 1985 sta bila člana tudi Marko Kovačič in Bojan Štokelj.) V začetku naslednjega leta so se poimenovali Rrose Irwin Sélavy in objavili
program delovanja, v katerem so določili vodilo svojega delovanja, to je afirmacija nacionalne likovne umetnosti, utemeljena na potenciranem
eklekticizmu in sočasni uporabi različnih, pogosto nasprotujočih si stilov. Svoj umetniški nazor povzamejo s terminom retroprincip. V nasprotju
s tedaj prevladujočim postmodernizmom se navežejo na tradicijo konceptualne umetnosti.Takoj po razstavi Back to the USA v začetku leta 1984
je začel delati vrsto projektov, katerih tema so postale umetniške skupine ali gibanja v slovenski umetnosti, ki so jih člani IRWINA prepoznali kot
ključne in v odnosu do katerih so želeli umestiti svoje delovanje. Poleg umetniške relevantnosti sta bila ključa izbire pravzaprav dva: sočasnost in
bližina sestrskih skupin, s katerimi je IRWIN istega leta ustanovil NSK, in pomen, ki so ga imeli slovenski impresionisti in skupina OHO za razvoj
slovenske vizualne umetnosti in družbe v celoti.
Serija Was ist Kunst, ki se nanaša na skupino Laibach, je prerasla v enega najpomembnejših projektov skupine IRWIN. Gre za preko trideset
let razvijajočo se serijo zdaj že več sto slikarskih del, ki so uokvirjena v poudarjeno močne, velikokrat črne okvirje, njihov primarni motiv pa
je osredotočanje na ideološki kontekst umetnosti. Izvorno je šlo za apropriacijo, razvoj in transformacijo motivov, ki jih je uporabljal Laibach
Kunst: to je ikonografija socrealizma, nacistične propagande, sakralne umetnosti, umetnosti avantgardnih gibanj ter arhetipskih podob
slovenske umetnosti. Vodilo IRWINOVE umetnosti je tudi, da izbrani motiv predpostavijo umetnostnim slogom, kar vsebinsko in terminološko
poimenujejo kot »diktat motiva« nad »diktatom stila«. Motivu je tako podrejen način izvedbe, prav tako pa mu je podrejen tudi avtor sam s tem,
da so dela podpisovali kolektivno. Slikarju pripišejo vlogo kronista svojega časa in kulture. Z jasno formuliranimi omejitvami, ki si jih zastavijo,
zagotovijo avtonomijo svojemu delovanju in izoblikujejo lastno formo, pri tem pa zavzamejo kritično stališče do formalističnega modernizma in
obrazcev postmodernizma ter prevzemanja slogovnega in kulturnega vpliva zahodne umetnosti kot tudi ideološkega poveličevanja posameznih
vrednot, ki jih je odslikovala umetnost na Vzhodu. Razvili so specifično strategijo institucionalne kritike, s katero so opozarjali na izključenost
vzhodnoevropske umetnosti iz mednarodnega umetnostnega sistema, prav tako so pomembno prispevali k procesu nastajanja umetniških
zgodovin jugoslovanske in vzhodnoevropske umetnosti, kot je razvidno iz projekta Fra-Yu-Kult in NSK ambasade Moskva, ki so jo izpeljali v
sodelovanju z drugimi skupinami iz NSK-ja.

LEO KUL AŠ
Akademski slikar in kipar Leo Kulaš je rojen v Metkoviću na Hrvaškem. Študiral je slikarstvo in kostumografijo na Akademiji likovnih umetnosti
v Beogradu, kjer je diplomiral leta 1984. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije je ustvaril več kot sto petdeset kostumografij v dramskih, baletnih in
opernih predstavah ter prejel številna priznanja in nagrade, med drugim nagrado Združenja dramskih umetnikov Hrvaške za kostumografijo v
predstavi Buzdo in Marul, zlati lovorjev venec na sarajevskem MES-u za predstavo Šeherezada (Slovensko mladinsko gledališče), mariborski
Faust je bil na trienalu za scenografijo in kostumografijo na Sterijinem pozorju v mednarodni konkurenci nagrajen z bronasto medaljo, mariborska
Božanska komedija in Kleistova drama Katica iz Heilbrona ali Preizkus z ognjem sta bili nagrajeni z Borštnikovo nagrado, leta 1994 pa je za svoje
ustvarjalno delo in scenografijo za predstavo Božanska komedija prejel še nagrado Prešernovega sklada. Sodeloval je z mnogimi režiserji: s
Tomažem Pandurjem, z Eduardom Milerjem, Ernstom M. Binderjem, Robertom Ciullijem, s Paolom Magellijem, Françoisom Michelom Pesantijem,
Diegom de Breo, Edwardom Clugom … Ustvarjal je kostumografije za Opero SNG Maribor (Lacrimas, Transilvania, Spartak), na Splitskem poletju
(Nabucco), na Dubrovniških poletnih igrah, za reško HNK Ivana pl. Zajca (muzikal Karolina Riječka), HNK Zagreb, Festival Ljubljana (Hazarski
besednjak) in za gledališča v tujini (v Hamburgu, Gradcu, Celovcu, Düsseldorfu …). Med uspešnimi projekti velja omeniti Zaroto svetohlincev,
Molière Mihaila Bulgakova (SNG Drama Ljubljana, 2009), dramo Hiša Bernarde Alba Federica Garcíe Lorce (SLG Celje, 2008). Kot kostumograf
je sodeloval pri številnih televizijskih oddajah, filmih in baletih. Za mariborsko Opero SNG je ustvaril kostumsko podobo za predstave Pikova dama
P. I. Čajkovskega ter Puccinijevi Tosco in La bohème. Z našim operno-baletnim gledališčem sodeluje kot kostumograf že od leta 1994 in se je med
drugim podpisal pod kostumsko likovno podobo opernih in baletnih predstav Perpetuum, Matiček se ženi, Ana Karenina, Druga slovenska baletna
simfonija, Trnuljčica, Lizistrata, Zvedave ženske, Labodje jezero, Ideal romantičnega baleta – tokrat ... po Prešernu, baletov Septet in Miniature
v okviru baletnega večera Vidnonevidno, Nabucco in balet Don Kihot. Sodeluje s številnimi priznanimi tujimi gledališkimi hišami in baletnimi
ansambli: Deželno gledališče Linz (muzikala Hairspray in Ghost), Theater Dortmund (Neue Kreation), Theater Augsburg (Radio & Juleit), West
Australian Ballet Company (Radio&Juliet), Državno akademsko gledališče opere in baleta Novosibirsk (Peer Gynt, Radio&Juliet), Državna oper
na Dunaju (Peer Gynt), Latvijska narodna opera (Romeo&Juliet, Peer Gynt), Državno akademsko gledališče Bolšoj v Rusiji (balet Petrushka).

MATEJA BUČAR
Mateja Bučar je leta 1980 zaključila študij klasične in sodobne baletne tehnike na Centre de Danse International Rosella Hightower v Cannesu
(Francija). Od leta 1980 je bila zaposlena kot balerina v Nacionalnem - operno baletnem ansamblu v Ljubljani, 1986 se je pridružila še Plesnemu
Teatru Ljubljana, 1999 pa ustanovila DUM - društvo umetnikov, mednarodno delujoč center za produkcijo sodobne umetnosti. V okviru DUM-a,
od 1999 dalje, nastajajo tudi njena dela in predstave, ki so bila poleg Ljubljane in drugje po Sloveniji predstavljena tudi na Dunaju, Salzburgu,
Berlinu, Moskvi, Milanu, Firencah, Varšavi, Budimpesti, Zagrebu, na Reki, v Stokholmu, v Rotterdamu, itd; Leta 2005 je za koreografijo prejela
Zupančičevo nagrado Mesta Ljubljane, leta 2014 Ann Sayers Award v londonskem Trinity Laban centru, ter na City University London - v letu
2015 - prejela doktorat s področja estetike in koreografije. Istega leta je prejela tudi s strani DSPS (Društvo za sodobni ples Slovenije) nagrado
Ksenije Hribar za življensko delo. Predstave, ki jih ustvarja so umeščene na odre, galerije in mnogokrat tudi v zunanje, urbane in mestne prostore.
V letih 2016 -2018 predstavlja dela v specifičnih, zunanjih in notranjih - javnih prostorih: Pol-Na-Črta v Cankarjevem domu, Dancers Without
Answers / Dvojina in Dvoriščno okno / Dancers Without Answers.

VADIM FIŠKIN
Vadim Fiškin (Penza, 1965) je diplomiral na moskovskem Inštitutu za arhitekturo (1986). V Moskvi je živel do leta 1996, zdaj živi v Ljubljani.
Njegovo delo raziskuje odnos med znanostjo, osebno izkušnjo, željo in imaginacijo, med metafiziko in pragmatizmom, med umetnim in resničnim.
Umetniku uspe razkriti pretanjene povezave in vzbuditi gledalčevo radovednost, vendar mu ne da dokončnega odgovora na vprašanje o pomenu.
Mnoge instalacije, skulpture, fotografije in risbe – na temo geografije, časa, svetlobe, aeronavtike, meteorologije – zaznamuje njegov posebni
smisel za humor. Razstavljal je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah: Beneški bienale (1995, 2003; 2005 in2017); 1. bienale, Valencia;
Manifesta 1, Rotterdam; Manifesta 10, Hermitage Museum, St. Petersburg, Nacionalna galerija Jeu de Paume, Pariz; Moderna galerija, Galerija
Gregor Podnar, Berlin; Martin-Gropius-Bau, Berlin; Palazzo della Ragione, Milano; Secesija in BA WAG Foundation, Dunaj; ZKM, Karlsruhe;
MACRO, Rim; Drawing Center, New York. V Sloveniji je prvič delal leta 1992 na povabilo Dragana Živadinova, z njim je soustvaril tri gledališke
projekte. Sodeloval je tudi z M. Bergerjem, I. Kovačem, E. Hrvatinom, B. Jablanovcem, I. Buljanom. Stalno sodeluje s koreografinjo in plesalko
Matejo Bučar.

ANGELINA ATL AGIĆ
Angelina Atlagić je diplomirala na Oddelku za scenski kostum beograjske Fakultete za uporabno umetnost leta 1985. Od leta 1984 do danes
je poskrbela za scensko podobo več kot sto petdeset dramskih, baletnih, opernih, otroških in lutkovnih predstav ter oblikovala kostume za tri
celovečerne igrane filme in za vrsto pomembnih projektov v okviru dramskih in kulturno-razvedrilnih programov Televizije Beograd in Televizije
Skopje. V nekaterih predstavah pa se je pojavljala tudi kot avtorica celotne scensko-kostumske podobe. Od leta 1999 je redna profesorica
za predmet scenografija in kostumografija na Katedri za režijo Fakultete za dramske umetnosti v Cetinju (Črna Gora). Razstavljala je na
Češkoslovaškem, Japonskem, v Izraelu, ZDA in Kanadi, od leta 2000 pa ustvarja kostumografije in scenografije za predstave v Rusiji, Grčiji,
Španiji, Nemčiji, Italiji, na Švedskem, v Sloveniji, Makedoniji in Črni Gori. V sezoni 2007/2008 so za najboljše nominirali in razglasili vrsto njenih
kostumografij, med drugim je dobila tudi špansko nagrado MAX za predstavo Barok. Leta 2003 je v Grčiji prejela nagrado časnika Atinorama, leta
2002 v Rusiji nagrado čajka, leta 2005 pa veliko nagrado Srbije za oblikovanje in uporabno umetnost, ki jo dodeljujeta ULUPUDS in Ministrstvo
za kulturo Republike Srbije za izjemne umetniške dosežke, za predstavi Vojna in mir v gledališču Bolšoj v Moskvi in predstavo Inferno v Madridu.
Prav tako je dobitnica Sterijevih nagrad (1996, 1998, 1999, 2005, 2008). Časopis za gledališko umetnost Scena je Angelino Atlagić razglasil na
najboljšo kostumografinjo po oceni kritikov v gledaliških sezonah 1995/96, 1996/97, 1997/98 in 1998/99.

NUMEN
Leta 1998 ustanovljena oblikovalska skupina For Use je plod sodelovanja med Svenom Jonkejem, Christophom Katzlerjem in Nikolo
Radeljkovićem. Jonke in Radeljković sta študirala na Šoli za oblikovanje v Zagrebu, Katzler pa na Visoki šoli za uporabne umetnosti na Dunaju.
Od ustanovitve naprej se je skupina ukvarjala predvsem z oblikovanjem pohištva in uporabnih predmetov za različna podjetja: Cappellini,
ClassiCon, Desalto, Interlubke, Magis, MDF Italia, Moroso in Zanotta. Leta 1999 je pripravila vrsto pomembnih oblikovalskih razstavnih projektov
in ustanovila še eno skupino pod imenom Numen, namenjeno ustvarjanju projektov zunaj področja industrijskega oblikovanja. V začetni fazi
delovanja je skupina sodelovala še z grafičnima in multimedijskima oblikovalcema Jelenkom Hercogom in Tonijem Urodo. Za njihove stvaritve je
bilo značilno oblikovalsko eksperimentiranje, ki je temeljilo na opredelitvi razmerij med objekti v oblikovanju (rule-based design) in radikalnem
spreminjanju oblik po tradiciji t. i. »visokega modernizma«, ki so ga večinoma uporabljali pri projektih celostnega oblikovanja. Leta 2004 so se
Jonke, Katzler in Radeljković začeli posvečati projektom scenskega oblikovanja za različne gledališke skupine. Opazen »preboj« na tem področju
so doživeli že leta 2005 s scenografijo za predstavo Inferno v produkciji Nacionalnega dramskega središča (Centro Dramatico Nacional) v
Madridu. Od takrat so oblikovali scenografije za predstave v Beogradu, Berlinu, Istanbulu, Ljubljani, Madridu, Meridi, Osijeku, Skopju, Zagrebu in
na Reki, ki sta jih večinoma režirala Tomaž Pandur in Aleksandar Popovski – režiserja, s katerima so razvili stalno in uspešno sodelovanje. Leta
2005 je skupina Numen/For Use ustanovila prvo blagovno znamko za oblikovanje kakovostnega pohištva v nekdanji Jugoslaviji, poimenovano
Element in znano zlasti po oblikovanju vidnih podob in zbirk originalnega pohištva. Od takrat skrbi tudi za področje umetniške vizije in nadaljnjega
razvoja izdelkov v tem podjetju. Skupina se je vzporedno ukvarjala tudi s projekti na področju zunanjega in notranjega oblikovanja, pri čemer je
večinoma sodelovala z arhitekti iz podjetij 3lhd in Imarea. Eden najpomembnejših tovrstnih projektov je celotni načrt obalnega sprehajališča
v Splitu, ki je bil uresničen leta 2007. Od leta 2008 se Numen/For Use ukvarja z oblikovanjem predmetov in konceptov brez vnaprej določene
namembnosti. Rezultat tega delovanja so projekti, kot sta npr. Numen-light in Tape Installation. Poleg vseh uspešnih in pomembnih stvaritev
se lahko skupina pohvali tudi z vrsto mednarodnih nagrad, ki jih je prejela za svoje delo tako na področju scenskega kot tudi industrijskega
oblikovanja.

