
Dramska pisava in gledališče sta skozi zgodovino ujeta v 
nemogoč odnos, v katerem se zdi, da se nenehno bojujeta 
za prevlado, obenem pa drug brez drugega ne moreta ob-
stajati. To lahko vidimo že pri Aristotelu v Poetiki, kjer je 
bil veliki filozof prepričan, da lahko »tragedija naredi vtis 
tudi brez gledališke uprizoritve in gledalcev«. Kljub temu 
sta bila tragedija in njen vzpon bistveno vezana na gleda-
lišče in ritual v čast bogu Dionizu, ki je bil pomemben del 
atenske polis. Vendar pa nas ne bo zanimalo to razmerje 
skozi vso zgodovino, pač pa njegove spremembe v zadnjih 
20 letih, saj se zdi, da v tem času v Sloveniji in drugod po 
Evropi opažamo ponovni vzpon dramske pisave.

O renesansi dramske pisave smo govorili že ob t. i. gleda-
lišču »u fris«, ki se je razvilo v 90. letih prejšnjega stoletja 
v Veliki Britaniji in je vplivalo na razvoj dramatike po vsej 
Evropi. Obenem se je že konec 60. let v razvoju gledališča 
zgodil t. i. performativni obrat (termin Erike Fischer-Lich-
te), ki je v nadaljevanju vplival na pojav postdramskega 
gledališča (Lehmann) oz. nove estetike performativnega 
(Fischer-Lichte), na področju dramskega pisanja pa je v 
80. in 90. letih prinesel ne-več-dramske tekste (Gerda Po-
schmann) oz. postdramska besedila.

Po letu 2000 se je predvsem v nemški literarni teoriji in te-
atrologiji začel uveljavljati nov način pisanja za gledališče, 
ki ga Birgit Haas imenuje »dramatisches Drama« oz. v slo-
venščini »dramatična drama«. Gre za gledališka besedila, ki 

ponovno v večji meri gradijo na dialogu in prepoznavnem 
ter vsaj delno koherentnem dramskem dejanju, obenem pa 
jih zaznamuje poudarjena politična/družbeno angažirana 
poanta. Hkrati so se začela uveljavljati nova poimenovanja 
dramskih pisav onstran postdramskosti  kot npr. neodram-
sko (Anne Monfort) ali postpostdramsko gledališče (Élisa-
beth Angel-Perez), v katerih avtor ohranja svojo prisotnost 
skozi lirizacijo in epizacijo. Sodobna dramatika nas tako 
izpostavlja dekonstrukciji nasprotja med reprezentacijo 
in prezentacijo, hkrati pa kljub motnjam v fikcijskem be-
sedilnem kozmosu vzporedno vzpostavlja močan proces 
redramatizacije, vbrizganja dramskega in dramatičnega v 
postdramsko tkivo iger.
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PROGRAM 
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8.30 Sprejem udeležencev

9.00 Pozdravni nagovor
mag. Mojca Jan Zoran, direktorica Slovenskega gledališkega inštituta, 
red. prof. Tomaž Gubenšek dekan UL AGRFT

9.15 Lada Čale Feldman: Dekontrukcija in rekonstrukcija fikcijskega sveta na dveh primerih sodobne 
dramatike

9.45 diskusija

10.00 prvo zasedanje
Moderator: Gašper Troha

Špela Virant: Sodobna nemška dramatika ali »Kapitalizem ne bo zmagal«
Martina Petranovič & Lucija Ljubić: Poetične tendence sodobnega hrvaškega dramskega pisanja
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Moderator: Tomaž Toporišič

Krištof Jacek Kozak: Spoprijem dramatike z osnovnim človekovim stanjem: begunstvom
Zala Dobovšek: Reprezentacija in razumevanje revščine v sodobni slovenskih dramatiki
Maja Murnik: Pametni tekst: sodobna slovenska drama in dokument
Hana Strejčkova: Ambientalna avtorska drama

12.30 diskusija

13.00 kosilo

15.00 Aleksandra Jovićević: Z odra v zapis: Nove podobe dramskega besedila

15.30 diskusija

15.45 tretje zasedanje
Moderator: Krištof Jacek Kozak

Tomaž Toporišič: Kako lahko interpretiramo (ne več)dramo in gledališče XXI. stoletja v umetnosti in teoriji?
Blaž Lukan: Postpostdrama ali Močno nalomljen dramski svet
Ana Perne: Besedilo kot »sled, ki jo pusti predstava na papirju«
Hanna Veselovska: Drama 21. stoletja in nova resničnost družbenih omrežij

16.45 diskusija

17.00 odmor za kavo

17.20 četrto zasedanje
Moderator: Maja Murnik

Almir Bašović: Strah pred lastno definicijo in znaki krize
Mateja Pezdirc Bartol: Vrnitev delavca v sodobno slovensko dramatiko
Gašper Troha: Kaj pretresa možgane in grebe po srcu v Vzhodni Evropi na začetku 21. stoletja?
Ivana Slunjski: Komu pripada uprizoritev?
Piet Defraeye: Gledališče resničnosti Mila Raua in vprašanje homofobije



18.35 diskusija
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Nika Švab: Preizpraševanje definicije ženske pisave v sodobni slovenski dramatiki

9.45 diskusija
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10.45 Jure Gantar: Smrt dramskega značaja v postdramski komediji

11.15 diskusija

11.30 šesto zasedanje
Moderator: Krištof Jacek Kozak

Karolina Prykowska-Michalak: Dramaturgija migrantov. Ubij razbojnike
Radka Kunderová: Tekstualnost, performativnost in političnost
Simona Hamer, Jera Ivanc, Kim Komljanec & Simona Semenič: Poročilo s fronte

12.15 diskusija

12.45 kosilo

14.30 sedmo zasedanje
Moderator: Mateja Pezdirc Bartol

Kim Komljanec: Sodobna slovenska dramatika v domačem in mednarodnem prostoru danes in jutri
Andriej Moskwin: Recepcija slovenske dramatike na Poljskem
Ljudmil Dimitrov: Slovenska dramatika v bolgarskem prevodu

15.15 diskusija

15.40 odmor za kavo

16.00 osmo zasedanje
Moderator: Blaž Lukan

Pavel Ocepek: Seksualno osvobojena ženska: seksualnost in seksualne kulture v dveh dramah Simone 
Semenič
Ivanka Apostolova: Politika gledališkega nadzora ali zakaj po Goranu Stefanovskem in Dejanu Du-
kovskem, nihče ni znan zunaj meja makedonskega gledališča?

16.30 diskusija

16.45 zaključna diskusija simpozija



Ivanka Apostolova: Politika gledališkega nadzo-
ra ali zakaj po Goranu Stefanovskem in Dejanu 
Dukovskem nihče ni znan zunaj meja makedons-
kega gledališča?

Nacionalno pisanje v Makedoniji med letoma 2010 in 2020 
– obstaja ali ne, to je zdaj vprašanje … Zakaj po jugoslo-
vanskih, balkanskih in evropskih uspehih makedonskih 
dramatikov Gorana Stefanovskega in Dejana Dukovskega v 
državah nekdanje Jugoslavije in širše nihče ne ve ničesar o 
novih generacijah dramatikov iz Makedonije? Zakaj redko 
uprizarjajo dela sodobnih domačih dramatikov? Akadems-
ka kriza in umetno povzročena diskontinuiteta … Gledališki 
klani, spolitizirani mediji in lažna medijska neodvisnost ali 
spopadanje z možnostmi rednih uprizoritev in gledališke 
kariere. 

Zaposlitve umetnikov s posredovanjem političnih strank v 
edinih gledališčih v Makedoniji – nacionalnih gledališčih. 
Od Katerine Momeve, Blagice Sekulovske, Gorjana Mi-
loševskega, Srđana Janacieviča, Saša Dimovskega, Ivane 
Nelkovske do Igorja Popa Trajkova, Mie Efremove, Mie Ni-
koloske, Lidije Mitoske Gjorgjioske … Spogledovanje med 
sodobno makedonsko literaturo in sodobno makedons-
ko dramo – oportunistične dramske priredbe proznih in 
filmskih scenarijev (uspešne priredbe in neuspešni pris-
topi) ... Domači avtorji in struktura filmskih scenarijev v 
sodobni drami, avtorji igrajo na dve karti – filmsko in gle-
dališko (festivalski vzpon nacionalnega filma – stagnacija 
nacionalne gledališke umetnosti in produkcije). Regionalni 
uspeh nedramske avtorice Rumene Bužarovske – femi-
nistična, kratka proza (amerikaniziran makedonski femi-
nizem ali politika nadzora uspeha zunaj meja makedonske 
gledališke resničnosti v krizi).

Izredna profesorica Ivanka Apostolova (1973) je samo-
zaposlena v kulturi kot likovna antropologinja, programska 
producentka, vizualna dramaturginja, prevajalka, urednica, 
avtorica in predavateljica. Je vodja makedonskega centra 
ITI/PRODUKCIJA in avtorica nagrajenih videogledaliških 
projektov (Destination: Skopje-Gabrovo, 2020; Dispersive 
Dramatics in Skopje, 2020; Dispersive Dramatics: Poor Little 
Rich Drama in Kratovo, 2019). Predava zgodovino umetno-
sti in oblikovanja na Fakulteti za umetnost in oblikovanje 
Evropske univerze v Skopju. Je avtorica in urednica gle-
dališke revije The Theater Times ter avtorica knjig Theater 
Comics; In Search Of Lost Director in Antropologija izkušenj 
v gledališcu. Bila je komisarka makedonskega paviljona na 
Beneškem arhitekturnem bienalu leta 2016 in mentorica 
na mednarodni delavnici Intersected Witches na Praškem 
kvadrienalu (Scenofest) leta 2011. Ivanka je članica medn-
arodnih in nacionalnih poklicnih mrež: ITI, ZDUS, ICOMOS, 
AICA, MATA, ENICPA, FEST …  
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Almir Bašović: Strah pred lastno definicijo in znaki 
krize

Prispevek se ukvarja z nekaterimi osrednjimi problemi, ki 
določajo raziskovanje sodobne evropske dramatike. Tako 
bo npr. fragmentarna dramaturgija analizirana prek prvega 
takega pojava v Aristofanovi komediji. Osrednje vprašanje 
torej bo, glede na katero celoto je sodobna drama fragmen-
tarna in po kakšni logiki ti fragmenti sestavljajo nekakšno 
zaokroženo celoto?

Drugo pomembno dejstvo je naše prepričanje, da živimo v 
posebnem času, katerega bistvo je prav performativnost. 
Smo morali pozabiti na tradicijo dojemanja jezika kot de-
janja, ki sega nazaj k Platonu, da bi lahko postavili teorijo 
govornih dejanj? Smo podobno morali pozabiti na celot-
no tradicijo gledališča, ki se ni dojemalo kot dokončanje 
dramskega teksta oz. ni temeljilo na njem?

Je ne nazadnje gledališče, ki temelji na mitosu, zgodbi, ki je 
duša tragedije, sploh lahko post-dramsko gledališče? Bi la-
hko rekli, da so naša prizadevanja, da bi definirali trenutek, 
v katerem živijo, odraz krize? Še posebej upoštevajoč de-
jstvo, da se je gledališče v vseh obdobjih, ko ni bilo kon-
senza glede osnovnih eksistencialnih vprašanj, ukvarjalo 
predvsem z lastno pozicijo v družbi, namesto da bi s svojim 
dejanjem kot osnovnim principom razpiralo monolitnost 
sveta. So že kdaj v zgodovini propadle podobe sveta in z 
njimi gledališke konvencije?

Almir Bašović (1971) je redni profesor na Oddelku za prim-
erjalno književnost Filozofske fakultete v Sarajevu. Souredil 
je zbornika Drama and Time (Sarajevo, 2010) in Life, Narra-
tive, Memory (Sarajevo, 2017). Napisal je naslednje knjige: 
Chekhov and Space (Novi Sad, 2008; slovenska izdaja: Lju-
bljana, 2013), Masks of the Dramatic Subject (Sarajevo/Za-
greb, 2015) in Coils and Markers (Zagreb, 2020). Je avtor pe-
tih dram, ki so izšle v knjigi z naslovom Four and a Half Plays 
(Sarajevo, 2018). Njegove igre so bile prevedene v enajst 
jezikov in uprizorjene v Sarajevu, Zenici, na Dunaju, v Brnu, 
Beogradu, Tuzli ter Skopju. Za svoje pedagoško in znanstve-
no delo je prejel nagrado dr. Razija Lagumdzija. Leta 2004 je 
prejel nagrado za najboljše dramsko besedilo na Festivalu 
bosansko-hercegovske drame v Zenici. Za knjigo Four and a 
Half Plays je prejel nagrado Kočićevo pero. Je član Društva 
pisateljev BiH in PEN centra BiH.

Lada Čale Feldman: Dekonstrukcija in rekonstruk-
cija fikcijskega sveta na dveh primerih sodobne 
dramatike

Ena osrednjih lastnosti sodobne dramatike je njena vz-
trajna želja po zlomu reprezentacije, ki je bistvena struk-
tura zahodnega gledališča in jo je prvi napadal Artaud, 
teoretiziral pa Derrida kot njeno metafizično razsežnost. 
Ti poskusi so pogosto lirske ali epske strategije dedrama-
tizacije, vendar kot pokaže Liz Tolmin (v Angelaki, 2013), 
obstaja tudi pomembna avtorefleksivna dramska tradicija. 
Sodobni avtorji jo obujajo, ko pišejo o ključnih elementih 
gledališkega medija – avtorjih, dramah, igralcih, občinstvu, 
igranju in gledanju pa tudi o prostoru, torej o ontoloških 
razsežnostih teh elementov v gledališču.

Sledeč razpravi o Derridajevem branju Artauda Davida 
Roberta (2007), v kateri razvije dva tipa te dramatike – 
vključujoči, introvertni in paradoksni na eni strani in ra-
zlagajoči, ekstrovertni, alegorični tip na drugi (pokaže ju 
na primeru Shakespearovega Hamleta in drame Življenje je 
sen Calderona de la Barce) – bomo analizirali dve analogni 
sodobni dramski besedili. To sta Clôture de l’amour (2011) 
Pascala Ramberta in The Author (2009) Tima Croucha. 
Poleg raziskave njunih različnih stališč do estetike, etike, 
epistemologije in ontologije bomo analizirali tudi njuna ra-
zlična dramaturška pristopa do političnih vprašanj nasilja 
in travme.

Lada Čale Feldman je redna profesorica na Oddelku za 
gledališke študije Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu. 
Njena raziskovalna področja so gledališče, performans in 
študije spola. Je avtorica številnih monografij, med kater-
imi so Play-within-the-Play in the Croatian Theatre (1997), 
Euridices turns (2001), Femina ludens (2005), Dreams are 
not to be trusted (2012) in Beyond the stage (2019). Je soav-
torica knjig (z M. Čale) In the canon, studies in doubling 
(2008) ter (z A. Tomljenović) Introduction to feminist criti-
cism (2012). Uredila je številne tematske številke in zborni-
ke. V angleškem jeziku so izšli: (z I. Prica in R. Senjković) 
Fear, Death and Resistance: Croatia 1991-92 (1993) in (z 
M. Blažević) Misperformance: essays in shifting perspectives 
(2014). Za svoje knjige in eseje je prejela štiri nagrade. 



Piet Defraeye: Gledališče resničnosti Mila Raua in 
vprašanje homofobije

Milo Rau je osvojil evropske odre s svojim empatičnim 
kvazidokumentarnim gledališčem. Pogosto gre za rekon-
strukcije določenih sporov ali spominov, ki jih izvajajo pol-
profesionalni igralci. Moč uprizoritve izhaja večinoma iz 
same postavitve oz. njene moči, da razkrinka travmatične 
dogodke. Prostor uprizoritve je osrednje vprašanje teh up-
rizoritev, kar se kaže tudi v njegovih najnovejših projektih, 
kot sta Das neue Evangelium in La Rivolta Della Dignita 
(2019).

Nekatere njegove produkcije so vključevale teme homo-
seksualnosti in homofobije. V nekaterih sta ti temi povsem 
odsotni, npr. v Hate Radio (2011). V Orestes in Mosul (2019) 
je prav skrivnostni namig na homoseksualnost na odru/
ekranu spodbudil vprašanje avtentične igre. V nedavnih 
predstavah, La Reprise. Histoire(s) du théâtre I (2018) in 
v The Interrogation (z Edouardom Louisom, 2021), je ho-
mofobija v samem središču dramaturgije. Vendar je v La 
Reprise homoseksualnost protagonista - žrtve potisnjena v 
ozadje, nekateri pravijo celo, da je zabrisana, da bi se iz-
postavila zanimiva polemika o prikazovanju nasilja pred 
otopelo publiko.

V prispevku analiziramo Rauovo dramaturgijo realnega in 
probleme, na katere naleti ob obravnavi seksualne iden-
titete, posebej ob homoseksualnosti in homofobiji. Temu 
se bomo približali z analizo uprizoritve, besedila ter nekat-
erih primerov recepcije.

Piet Defraeye (Univerza v Louvainu (Lic.), Univerza v 
Dublinu (MA), Univerza v Torontu (PhD), redni profesor 
za gledališke študije na Univerzi v Alberti) je znanstvenik, 
režiser in dramaturg, ki raziskuje gledališko provokacijo in 
se osredotoča na interdisciplinarni pristop k uprizoritvi. 
Njegove produkcije so bile prikazane po vsem svetu, med 
drugim uprizoritev Bashir Lazhar (Edmonton, Antwerp, 
Munchen, Dresden, Innsbruck, Kijev, London, Edinburg, 
Kitchener-Waterloo) avtorice Evelyne de la Chenelière. 
V zadnjem času je objavil zbornik Brussels 1900 Vienna 
(2021) o kulturnih izmenjavah med Avstrijo in Belgijo na 
prelomu stoletij (Brill) in uredil tematsko številko revije 
Theater (Yale) o švicarsko-belgijskem režiserju Milu Rau.

Pisal je o ruandskem genocidu in vodi raziskovalni projekt 
o Patriceu Lumumbi, ubitem premierju Konga, kot ga pri-
kazujejo različni kulturni diskurzi.

Bil je gostujoči profesor na univerzi v Innsbrucku, na Lud-
wig Maximilian Universität (Munchen), v Leuvenu, Ant-
werpnu, Gentu in Bruslju.

Ljudmil Dimitrov: Slovenska dramatika v bolgar-
skem prevodu.
Kako staro postane novo ali kakšni so kriteriji sodobnosti?

Prispevek se bo osredotočil predvsem na recepcijo slov-
enske (sodobne) dramatike v Bolgariji. Natančneje, kako 
se besedila, ki spadajo v tuji jezikovni in sociokulturni 
kontekst, ne glede na to, kdaj so bila napisana, izkažejo za 
nova v ciljni kulturi in se interpretirajo v skladu s problemi 
našega časa. Predstavil bom predvsem novo zbirko petih 
slovenskih dram, ki sem jih izbral in prevedel ter ki spadajo 
v estetski okvir modernega (od moderna do postmodern-
izma), združuje pa jih motiv čudeža, fantastičnega, nadnar-
avnega. Motivacija za mojo izbiro je dvojna. Po (ne)priča-
kovanem velikem uspehu prve zbirke Zalezujoč Godota. Pet 
sodobnih slovenskih dram (2014), iz katere so bile tri drame 
uprizorjene na bolgarskem odru (ena trikrat), ena delno, 
uprizoritev ene pa je bila zaradi nesreče odpovedana, po-
skuša druga zbirka ne le spoznati bolgarsko občinstvo in 
bolgarske gledališčnike s slovensko klasiko, temveč slednjo 
vključiti v lastno dramsko tradicijo, v kateri so prevladujo-
či motivi tudi mit, čudež ter infernalno. Ali lahko drugega 
razumemo s pomočjo svojega, kako novo postane staro in 
zakaj ustvarjanje predstave po dramskem besedilu še ved-
no ni zastarelo.

Ljudmil Dimitrov je redni profesor in doktor, zaposlen na 
Katedri za rusko književnost Fakultete slovanskih filologij 
Univerze sv. Klimenta Ohridskega v Sofiji. Je avtor več kot 
300 člankov in študij, monografij, učbenikov, priročnikov, 
zbornikov in antologij, prevajalec znanstvene literature, 
leposlovja, dramatika in poezije iz ruščine, slovenščine, 
angleščine ter simultani tolmač na mednarodnih srečanjih 
in dogodkih. Udeležil se je številnih (več kot sto) naciona-
lnih in mednarodnih projektov in simpozijev, povezanih z 
rusko, bolgarsko in slovensko književnostjo, gledališčem 
in kinom. Je član zveze bolgarskih prevajalcev, bolgarske-
ga PEN in Mednarodnega združenja Dostojevskega. Njego-
va dela so bila objavljena v Rusiji, na Poljskem, Češkem, 
Slovaškem, v Turčiji, Italiji, Srbiji, Sloveniji, na Hrvaškem, 
v Latviji, Romuniji, Veliki Britaniji, ZDA itd. Prejel je Lavri-
novo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev 
(2017) in veliko nagrado Zveze bolgarskih prevajalcev za 
popularizacijo slovenske kulture v Bolgariji (2020).



Zala Dobovšek: Reprezentacija in razumevanje 
revščine v sodobni slovenski dramatiki

Prispevek bo na primeru izbranih dramskih besedil prob-
lematiziral reprezentacijo in razumevanje revšcine v sod-
obni slovenski dramatiki. Selekcija besedil bo izhajala tako
iz izvirnih (»avtonomnih«) dramskih del kot tudi iz tistih, 
ki so nastajala (šele) v casu študija/procesa dolocene up-
rizoritve. V zadnjih letih je opazen vznik dramskih besedil,-
ki kriticno tematizirajo delavski razred, prekarizacijo 
in socialno revšcino v najširšem pomenu. Refleksija in 
angažirana osvetlitev teh družbeno odrinjenih, diskri-
miniranih inprezrtih populacij pa je umešcena tako v (pol)
fiktivne kot dokumentarne (dramske) pisave. 

Gre za angažirane geste opolnomocenja nevidnih in pod 
placanih delovnih sil, ki tako dobijo javni glas (glas v jav 
nosti). Ne le širši javni diskurz (politika in mediji), tudi-
domaco uprizritveno sceno pesti pomanjkanje raznovrst 
nosti prikazadružbenih slojev. Dominantna reprezentacija 
(gmotnega financnega) pomanjkanja, ki jo najveckratup 
odablja oziroma razume vecinska domaca dramatika (in 
posledicno gledališka produkcija), v resnici orisuje srednji 
ali mestoma celo višji srednji družbeni razred, torej popu 
lacijo, ki si – navkljub financni »okrnjenosti« in le navidezni 
revšcini – še vedno lahko privošci kredite (stanovanja), 
pocitnice, avtomobile, varuške in potovanja. Vsi ti elemen 
ti so dejanskemu delavskemu razredu, revnim in prekarni 
populaciji tuji in popolnoma nedostopni. Prezrtost realne 
podobe revšcine oziroma revnih je seveda implicitno pov-
ezana z nezmožnostjo njihove lastne artikulacije v javnem 
prostoru, saj gre za marginalizirano skupino brez sredstev 
in moci za vnos lastnega »glasu v institucije«. Afirmacija 
njihove javne/množicne izpovedi oziroma prikaza real 
nega stanja je mogoca izkljucno s pomocjo že etabliranih 
(privilegiranih) figur in institucionalnih struktur. Prek njih 
se naceloma izrekajo prav tisti, ki so omenjene problema 
tike in stiske neposredno izkusili ali pa izkazujejo visoko 
senzibilnost do družbene neenakosti. 

Zala Dobovšek (1983) je dramaturginja, teatrologinja in 
docentka za področje dramaturgije in študijev scenskih 
umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in tele-
vizijo. Na AGRFT je diplomirala iz dramaturgije in se v času 
študija izobraževala na gledališki akademiji DAMU v Pragi 
(Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze). 
Leta 2019 je doktorirala na AGRFT (smer Študiji scenskih 
umetnosti) z disertacijo Gledališče in vojna: temeljna 
razmerja med uprizoritveno umetnostjo in vojnami na ob-
močju nekdanje Jugoslavije v 90. letih 20. stoletja. Je aktual-
na predsednica Društva gledaliških kritikov in teatrologov 
Slovenije. Od leta 2016 je mentorica celoletnega seminarja 
Mala šola kritike. Deluje kot praktična dramaturginja, re-
cenzentka, mentorica kritiškega pisanja in pedagoginja.

Jure Gantar: Smrt dramskega značaja v post-
dramski komediji

Po mnenju Elinor Fuchs je glavna značilnost postmoder-
nega gledališča, in potemtakem osnovni razlog za krizo 
dramskega besedila kot najpomembnejše prvine klasične-
ga gledališča, smrt dramskega značaja. Medtem ko tradi-
cionalni hegeljanski pogled na dramo temelji na enot-
nem fiktivnem subjektu, piše Fuchs, pa tako moderno 
kot postmoderno gledališče tak subjekt destabilizirata in 
sprevračata do te mere, da ga ne moremo več obravnavati 
kot celoto. A podobno kot Lehmannova ima tudi njena te-
orija vsaj eno opazno metodološko pomanjkljivost: skoraj 
popolnoma prezre komedijo. Fuchs se v svoji razčlembi 
izogne precejšnjemu deležu repertoarja institucionalnih, 
pa tudi alternativnih in eksperimentalnih gledališč. 

Pričujoča razprava poskuša odpraviti to pomanjkljivost in 
ugotoviti, ali značaj izgine tudi iz postdramske komedije 
in ne le iz postdramske resne dramatike. Pri tem se osre-
dotoča na tri podzvrsti postmoderne komedije, ki odsto-
pajo od tradicionalnega pripovednega vzorca in na prvi 
pogled potrjujejo interpretacije Elinor Fuchs: na skeč, 
stand-up in improvizacijsko komedijo. Prvi del razprave 
preverja utemeljenost njenih teoretičnih predpostavk s po-
močjo primerov iz skeč komedije Onkraj obrobja (Beyond 
the Fringe), stand-up rutin Georgea Carlina in improgle-
dališča Drugo mesto (The Second City). Drugi del ponuja 
protiargument ter možno dopolnilo k njeni hipotezi.

Jure Gantar je diplomiral in magistriral iz dramaturgije 
na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Lju-
bljani ter doktoriral iz dramskih ved na Univerzi v Torontu. 
Od leta 1992 je zaposlen na univerzi Dalhousie v Halifaxu, 
kjer je redni profesor na šoli za uprizoritvene umetnosti 
Fountain. Je avtor treh monografij – Dramaturgija in smeh 
(1993), The Pleasure of Fools (Užitek za bedake, 2005) in 
The Evolution of Wilde’s Wit (Razvoj Wildovih duhovitosti, 
2015) – ter številnih člankov in razprav o komediji, smehu, 
humorju, semiotiki in sodobnem gledališču.



Simona Hamer, Jera Ivanc, Kim Komljanec in Simona 
Semenič: Poročilo s fronte 
Performativni bralni igrokaz o tragikomični stvarnosti 
(slovenskih) dramatičark in dramatikov

Enota dramskih pisateljic in pisateljev ZDUS (ki jo zastopa-
jo predstavnica Kim Komljanec ter članice Simona Hamer, 
Jera Ivanc, Simona Semenič in Barbara Skubic) navdušeno 
pozdravlja mednarodni znanstveni simpozij o sodobni dra-
matiki in se nanj prijavlja z lecture performansom, ki vznika 
iz prevpraševanja dihotomije dramsko besedilo : uprizo-
ritev ter imanentnega konflikta dramatik : režiser (moški 
spol ni uporabljen kot generična oblika, ampak kot odslika-
va falusoidne gledališke zgodovine). V prispevku, ki bo for-
malno oblikovan kot dramsko besedilo, bomo soočile:
- statistične podatke (število krstnih uprizoritev in knjižnih   
 izdaj, zastopanost po spolih, razmerje med slovenskimi
  klasiki, sodobnimi avtorji in avtorskimi projekti, prevodi  
  v tuje jezike ipd.);
- refleksije, kritike in druge medijske odzive;
- osebne izkušnje več kot 40 članic in članov Enote dramskih 
  pisateljic in pisateljev. 
S tovrstnim dramatičnim kolažem problematiziramo 
odnos (strokovne) javnosti in gledališč (ter posameznikov, 
ki jih prestavljajo) do sodobne slovenske dramatike. 
Opozarjamo na manko profesionalnega diskurza, na defi-
cit obravnave dramatike kot samostojne literarne zvrsti 
in njene prisotnosti v literarnem kanonu, na pejorativni 
predznak v gledaliških in bralskih krogih, na primanjkljaj 
razvojnih strategij v repertoarnih in kulturnih politikah 
ipd. In – ker verjamemo v srečne konce – izpostavimo tudi 
primere dobrih slovenskih in mednarodnih praks.

Simona Hamer (1984), Jera Ivanc (1975), Kim Komljanec 
(1978) in Simona Semenič (1975) so v profesionalni svet 
gledališča (in literature) vstopile na prelomu tisočletij. De-
lujejo kot pisateljice, prevajalke, dramaturginje, lektorice, 
asistentke, režiserke, pedagoginje, urednice, publicistke, 
producentke, performerke, vizualne umetnice, umetniške 
vodje ter članice raznih žirij in svetov gledališč. Pišejo 
dramska besedila, romane, librete, himne, songe, poezijo, 
spremne študije in besede, članke in kolumne. Prevajajo iz 
angleščine, hrvaščine, latinščine, srbščine in stare grščine 
ter v angleščino. V slovenskih institucionalnih gledališčih, 
na t. i. neodvisni sceni ter v tujini so (so)ustvarile že prek 
tristo projektov (sto kot avtorice besedil), od katerih so 
bili številni nagrajeni in uvrščeni na festivale v Sloveniji in 
tujini. Njihova dramska besedila so prevedena v dvanajst 
jezikov ter uprizorjena in objavljena v več evropskih drža-
vah, ZDA in tudi na Bližnjem vzhodu. Izobraževale so se na 
Univerzi v Ljubljani (diplome iz dramaturgije, francoščine, 
latinščine, slovenščine in stare grščine), na Univerzi v Ex-
etru (magisterij iz pisanja besedil in dramaturgije) ter na 
delavnicah doma in v tujini. So prejemnice štipendij in rezi-
denc (mdr. štipendija Sklada Jerneja Šugmana, štipendija 
DSKP, rezidence Royal Court Theatre, London, New York, 
Sofia, Cape Town, Praga, Poznan itn.) ter številnih nagrad: 
Teden slovenske drame (štiri Grumove nagrade, deset 
nominacij za Grumovo nagrado, štiri Šeligove nagrade,

pet nagrad za najboljšo predstavo po izboru občinstva), 
Borštnikovo srečanje (dve veliki nagradi, dve nagradi po 
izboru DGKT), Dnevi komedije v Celju (nagrada za najbol-
jšo predstavo, nagrada po izboru občinstva), festival Zlata 
paličica (dve nagradi za najboljšo predstavo po izboru mla-
dinske/otroške žirije, 11 uvrstitev v katalog priporočenih 
predstav), Linhartovo srečanje (dve nagradi za najboljšo 
predstavo, priznanje za dosežke na gledališkem področju), 
nagrada Prešernovega sklada, nagrada Gašperja Tiča za 
najboljši libreto, nagrada Radojke Vrančič, nagrada zlato 
gnezdo, nagrada modra ptica.

Iz njihovega prvega srečanja na delavnicah dramskega 
pisanja (TSD in Sodobnost, 2004) se je rodil PreGlej, pred 
kratkim pa še Enota dramskih pisateljic in pisateljev ZDUS.



Varja Hrvatin, Maša Radi Buh in Jakob Ribič: Drama-
tika brez generacije

Razvoj dramske pisave je delno odvisen od novih gener-
acij ustvarjalk in ustvarjalcev. Koncept generacije namreč 
implicira prelamljanje z obstoječimi načini življenja in de-
lovanja ter z obstoječimi vrednotami. Prav zato nas bo v 
prispevku zanimala dramatika tistih avtorjev in avtoric, ki 
so se formirali šele v zadnjem desetletju. Pri tem se bomo 
spraševali, kaj je tisto, kar jih sploh umešča v isto generaci-
jo, ki ji domnevno pripadamo tudi mi. Čeprav prevladujejo 
besedila s klasično dramsko strukturo, si je po formalnih 
značilnostih ta pisava precej raznolika in jo je težko sprav-
iti na skupni imenovalec. Prav tako teh avtorjev in avtoric 
ne povezuje niti kakšen prelomni zgodovinski, politični 
ali kulturni dogodek niti kolektivno gibanje, kot se je ne-
koč izoblikovalo ob Reviji 57 in Perspektivah ali pa pred 
kratkim v okviru PreGleja. Zanje je danes značilnejše in-
dividualistično razmišljanje, ki se mu skušamo postaviti 
po robu že s formalno odločitvijo, da bomo članek pisali 
kolektivno. Mlada generacija avtorjev si je tako podobnejša 
po temah, ki se tako eksplicitno kot implicitno pojavljajo 
v njihovih tekstih: značilno je vključevanje avtobiograf-
skih elementov, izrekanje z lastne, subjektivne pozicije in 
vpeljevanje samoreferencialnosti, umanjkanje (utopičnih) 
pogledov v prihodnost, saj se besedila pretežno ukvarjajo 
s prikazom življenja tukaj in zdaj, ter odsotnost eksplicit-
nih političnih stališč in (provokativnih) konfrontacij z vel-
javnimi ideološkimi normami. Te značilnosti (ideologijo 
avtentičnosti, individualno asocialnost in domnevno os-
vobojenost ideoloških omejitev) bomo skušali postaviti v 
širši družbenozgodovinski prostor (pojav interneta in so-
cialnih omrežij, pomanjkanje kolektivne izkušnje itn.) ter 
v njih sondirati liberalnodemokratsko ideologijo, kot jo v 
knjigi Umetnost skozi teorijo razdela Rade Pantić.

Varja Hrvatin (1993), Maša Radi Buh (1998) in Jakob 
Ribič (1995) kot pisci in soustvarjalci oddaje Teritorij te-
atra na Radiu Študent sodelujejo že od leta 2018. V treh 
letih skupnega soustvarjanja so pripravili že 13 kolektivnih 
oddaj, ki segajo vse od strokovnih in teoretskih prispevkov 
do kolažiranih intervjujev ter v živo vodenih oddaj na 
specifično temo. Pri njihovem kolektivnem delu jih zani-
ma združevanje svojih individualnih specifik ter osebnih 
področij zanimanja, saj s skupnimi znanji in izkušnjami 
tvorijo dinamičen vpogled v raznolike plasti uprizoritvene 
umetnosti. Pri kombiniranju filozofske, teatrološke in so-
ciološke perspektive teorijo dekodirajo s prakso, prakso 
razmišljajo s teorijo ter uprizoritveno umetnost približuje-
jo širšim ali obrobnejšim vprašanjem družbe. 

Aleksandra Jovićević: Z odra v zapis: Nove podobe 
dramskega besedila

Če je sodobno dramsko besedilo postalo »bolj stvar 
prezence kot reprezentacije, bolj skupna kot posredovana 
izkušnja, bolj proces kot izdelek, bolj prisotnost kot znak, 
bolj energijski impulz kot informacija« (Lehmann), se na-
hajamo pred pojavom, ki še vedno zahteva nove pristope 
k analizi.

Dramsko besedilo lahko definiramo tudi kot krpanko ra-
zličnih elementov, materialov in konceptov, ki obstajajo le 
znotraj uprizoritve, v samem procesu igranja, med dogod-
kom uprizoritve ali pa med reprezentacijo, kar proizvaja 
različne uprizoritvene tekste, ki jih Alain Badiou imenu-
je gledališke ideje. To tudi pomeni, da gledališke ideje ne 
morejo nastati z drugimi sredstvi in ob drugih priložnos-
tih, pa tudi, da noben posamezen element ne more proiz-
vesti te gledališke ideje ali teksta. Gledališke ideje se torej 
pojavijo samo v aktu same reprezentacije oz. gledališkega 
dogodka. Zato lahko vsa ta besedila imenujemo odprti tek-
sti uprizoritve, v smislu, da od gledalca zahtevajo aktivno 
udeležbo. Lahko torej gledališko besedilo definiramo kot 
uprizoritveni tekst, kolektivno pisanje, hipertekst ali celo 
écriture corporelle? Kako ga sploh lahko prenesemo z odra 
na papir ter omogočimo njegovo kasnejšo analizo?

Uprizoritveni tekst ne obstaja brez svojega avtorja/avtor-
jev, zato bom analizirala ta koncept prek del hrvaškega 
avtorja Oliverja Frljića, ki gledališče uporablja kot orodje 
za odpiranje najtemnejših tabujev občinstva. Ko ne dekon-
struira klasičnih besedil, uporablja lastna uprizoritvena 
besedila, ki včasih temeljijo na resničnih dejstvih, včasih pa 
so povsem izmišljena. Frljić stavi na »izvorno političnost 
uprizoritvenih umetnosti: brez ponovitev, vaj in beleženja. 
Tako je edina sled uprizoritve izkušnja, ki si jo delita per-
former in gledalec« (Frljić, 2016). Toda kakšne so te sledi 
in kako jih lahko prepoznamo? Osrednji cilj takega razmis-
leka bi morali biti natančna analiza nastanka in pomeni up-
rizoritvenega teksta kot novega in neizogibnega gledališke-
ga orodja, ki razširja definicijo sodobnega gledališča.

Aleksandra Jovićević je redna profesorica in koordina-
torka doktorskega študija na Oddelku za antropologijo, 
religijo in uprizoritvene umetnosti univerze La Sapienza v 
Rimu. Njena knjiga Orson Welles and Theatre: Shakespeare 
and Beyond bo letos izšla pri založbi Bulzoni v Rimu, kjer je 
tudi urednica zbirke Politika in estetika uprizoritve.



Kim Komljanec: Sodobna slovenska dramatika v 
domačem in mednarodnem prostoru danes in 
jutri

V prispevku bodo predstavljeni izsledki raziskave, ki jo iz-
vajam po naročilu Slovenskega gledališkega inštituta in v 
kateri se osredotočam na možnosti ustvarjanja, objavljanja 
in prevajanja slovenske dramatike ter njene promocije in 
dostopnosti v domačem in mednarodnem prostoru.

Raziskava bo pokazala zatečeno stanje na podlagi kvan-
titativnih podatkov, pridobljenih prek vprašalnikov, 
razposlanih različnim skupinam deležnikov sodobne 
slovenske dramatike: dramskim pisateljem/-icam, preva-
jalcem/-kam, predstavnikom/-cam producentov, uredni-
kom/-cam idr. Na podlagi pridobljenih podatkov bo moč 
strniti zaključke o učinkovitosti že obstoječih mehanizmov 
in pojavov ter o morebitnih ukrepih, ki bi lahko nastajan-
je, objavljanje, prevajanje in promocijo sodobne slovenske 
dramatike podkrepili. Identificirati bo mogoče morebitne 
ovire, ki tem dejavnostim stojijo na poti, in načine, kako te 
ovire zmanjšati ali odstraniti.V prvi vrsti se torej prispevek 
na podlagi analize stanja ozira v prihodnost. 

Na simpoziju bom v svojem prispevku predstavila metodo 
zbiranja podatkov, rezultate in interpretacijo pridobljenih 
podatkov ter navedla, katere priporočene ukrepe bi lahko 
izvajale oziroma okrepile posamezne skupine deležnikov, 
da bi bili pri posameznih dejavnostih, povezanih s sodobno 
slovensko dramatiko, doseženi ugodnejši rezultati.
Prispevek nastaja kot rezultat raziskave, ki jo financira 
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI).

Kim Komljanec je dramska pisateljica in dramaturgin-
ja, gledališka režiserka in pedagoginja. Po diplomi iz 
slovenščine in francoščine na Filozofski fakulteti Univer-
ze v Ljubljani je magistrirala iz pisanja besedil in drama-
turgije na Univerzi v Exetru v Združenem kraljestvu. Izo-
braževanje je nadaljevala v Londonu na področju pisanja 
libreta za muzikal (Mercury Music). Sodelovala je tudi na 
mednarodni rezidenci za dramske pisce v londonskem gle-
dališču Royal Court.
Dramska besedila Kim Komljanec so bila uprizorjena v 
repertoarnih, neodvisnih in ljubiteljskih gledališčih v Slo-
veniji, Združenem kraljestvu in ZDA, nekatera so izšla tudi 
v knjižni obliki.
Kim piše strokovne in poljudne članke s področja drama-
tike in gledališča za gledališke liste, literarne in strokovne 
revije in je (bila) članica več mednarodnih strokovnih 
združenj (The Fence, Women PLaywrights International, 
do leta 2018 tudi Eurodram).
Kim trenutno sodeluje v mednarodni delovni skupini or-
ganizacije International Dramaturgy Lab, kjer raziskuje 
različne pojavne oblike spletnega gledališča. Obenem je 
avtorica študije o stanju in razvoju sodobne slovenske dra-
matike po naročilu Slovenskega gledališkega inštituta. Piše 
tudi priročnik o pisanju dramskih besedil, ki bo predvidoma 
še leta 2021 izšel pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti.

Krištof Jacek Kozak: Spoprijem dramatike z 
osnovnim človekovim stanjem: begunstvom

Dramatika je vse od svojih začetkov v zahodnem svetu 
razumljena kot prvenstveno družbena literarna vrsta, za-
vezana polisu, najširše gledano torej politična. Zaradi svoje 
uprizoritvene narave spada tudi med družbeno (naj)občut-
ljivejše, kar je še posebej očitno pri prikazovanju enega od 
temeljnih stanj človeške eksistence: begunstva, brezdom-
nosti, migrantstva, tujstva, izločenosti, nepripadnosti … 
Številne različice navedenih kategorij condition humaine je 
razmeroma pogosto prikazovala tudi slovenska dramatika, 
s čimer se ni umikala pred odločnimi, idejnimi sporočili in 
s tem pred umetniško konkretizacijo realnosti, ampak se 
je z njimi neposredno spopadala ter se tako zavezala dolgi 
tradiciji evropske dramatike.

V zadnjem času je z dramskimi besedili na temo pregnan-
stva v javnost vstopila D. Potočnjak kot ena izjemno redkih 
avtoric (in avtorjev), ki so se ogorčeno odzvali na človeško 
tragedijo tako rekoč na lastnem pragu v obliki strašljivega 
vojnega spopada v bivši Jugoslaviji, nov val beguncev, ko so 
se zaradi vojaških spopadov v Siriji na pot pognale stotine 
tisočev ubežnikov, pa je v slovenski dramatiki – na to temo 
so bile zasnovane tudi odmevne postdramske gledališke 
uprizoritve – našel zgolj en odziv: igro Romeo in Julija sta 
bila begunca V. Möderndorferja, ki je bila nagrajena tudi z 
Grumovo nagrado za leto 2018.

Prispevek bo, ob primerjavi z nekaterimi izbranimi slov-
enskimi in tujimi preteklimi ter sodobnimi dramskimi 
besedili (I. Ratej, E. Jelinek, D. Greig, M. Pelević idr.), skušal 
rezimirati umetniški odgovor na tragično stanje sodobne-
ga sveta ter človeka in na tej podlagi prikazati tendence 
sodobne dramatike, ki se zdi vračanje k (sicer ne več veli-
kim) zgodbam.

Krištof Jacek Kozak je na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani študiral filozofijo in primerjalno književnost, iz 
katere je doktoriral na University of Alberta v Edmontonu, 
Kanada, kjer se je tudi podoktorsko usposabljal na Wirth 
Institute for Austrian and Central European Studies.
Zaposlen je na Univerzi na Primorskem, kjer je redni profe-
sor za književnost. Objavil je dve monografiji (druga mu je 
izšla v srbskem, slovaškem in angleškem jeziku) ter vrsto 
znanstvenih člankov na temo sodobnih različic tragedije, 
politične literature in drame, vrednot v dramatiki itd.



Radka Kunderová: Tekstualnost, performativnost 
in političnost
Češka dokumentarna drama v drugem desetletju 21. stoletja 

V prispevku bomo analizirali vlogo (drame) besedila v 
češkem dokumentarnem gledališču drugega desetletja 
21. stoletja, v katerem lahko najdemo tako lastnosti post-
dramskega gledališča (Lehmann) kot tudi estetike perfor-
mativnosti (Fischer-Lichte). Posebej se bomo osredotočili 
na vprašanji, kako je političnost vpisana v te tekste, ki so 
pogosto vključevali citate različnih dokumentov, in kako 
je bila ta političnost postavljena na oder. Pri tem se bomo 
opirali na misli Hansa Thiesa Lehmanna o političnosti 
postdramskega gledališča, še posebej na njegov koncept 
preloma s političnim (v Das Politische Schreiben: Essays zu 
Theatertexten. Berlin: Theater der Zeit, 2002). Vzporedno 
s tem bomo raziskovali performativnost političnega v do-
kumentarnem gledališču, opirajoč se na performativnost 
gledališča, kot jo definira Erika Fischer-Lichte (Ästhetik des 
Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2010).

Analizirali bomo uprizoritev Mraky (Oblaki), ki se ukvarja 
s komunističnim obdobjem Češkoslovaške republike in jo 
je uprizorilo gledališče Handa Gote leta 2011 v gledališču 
Alfred ve dvoře v Pragi. Tako bomo skušali osvetliti taktike 
in strategije sodobne drame pri soočanju z družbenimi 
spremembami.

Radka Kunderová je štipendistka programa Marie 
Skłodowska-Curie na Gledališkem inštitutu Freie Universi-
tät v Berlinu. Pred kratkim je objavila prispevek »Crisis?: 
Czech Theatre after 1989« v zborniku Institutions in Crisis 
(2021), ki sta ga uredila Christopher Balme in Tony Fisher. 
Bila je vodja gledališkega inštituta in docentka na gledališ-
ki akademiji JAMU v Brnu. Ukvarja se z družbenopolitičnim 
potencialom češke dramatike in gledališča 20. stoletja, s 
sodelovanjem med Vzhodom in Zahodom v času hladne 
vojne ter z različnimi umetnostnimi raziskavami. Piše tudi 
gledališke kritike za revijo Svět a divadlo.

Blaž Lukan: Postpostdrama ali močno nalomljen 
dramski svet

Kaj se dogaja z dramo v nekaterih novejših dramskih pis-
avah, ki sicer poznajo in izkoriščajo dosežke dramskega 
modernizma, postmodernizma in postdrame, vendar jih 
razumejo in mislijo na novo? 
Prispevek bo razpravljal o nekaj zadnjih besedilih (Vse se je 
začelo z golažem iz zajčkov, Zlata ptička, črna vrana, Najraje 
bi se udrla od sramu) mlade slovenske avtorice Varje Hrva-
tin (1993), ki dramo, ob tem, da jo piše, tudi misli; hkrati pa 
piše za »uprizoritev«, čeprav tudi —»uprizarjanje«, kot ga 
poznamo, postavlja pod vprašaj. Kaj je minimalni kvalifika-
tor njene drame? Videz drame? Specifika njene »pisave«? 
Njena imanentna »dramatičnost«? Njena usmerjenost k 
dejanju? Njena uprizorljivost?

Vse to in nič od tega. Hrvatin prepušča v dramsko struk-
turo heterogene in hibridne tekstovne delce in enote, na 
videz brez razvidne logike niza različne (post)modernis-
tične principe (kot so intertekstualnost, odsotnost »dialo-
ga«, a tudi stranskega teksta, /samo/citatnost, esejizem), 
izreke, pregovore, recepte in moralne »nauke«, torej stalne 
narativne, retorične in verbalne matrice, ki jih ali pušča 
nedotaknjene ali jih duhovito reinterpretira. V primerjavi 
z dramatiko Simone Semenič, ki je zagotovo njena bližnja 
prednica, je njena pisava »nečista«, podobno kot (na prvi 
pogled poetična, a v neki izpeljavi prav tako »dramska«) 
pisava nekaterih sodobnih slovenskih avtorjev, kot sta 
denimo Nina Dragičević ali Tibor Pandur Hrs; ob navidezni 
proizvodnji postdramskih »besedilnih pokrajin« ali »gov-
ornih plošč« pa so njene »pokrajine« in »plošče« močno 
nalomljene, in to kot posledica tektonskih premikov v sami 
substanci razumevanja drame in dramatičnega.

Kljub nagnjenosti h konkretnemu njena drama deluje kot 
postpostdramska abstrakcija, ki se sprašuje praktično o 
vsem za dramo ključnem. Kaj je drama? Kaj je dramska pisa-
va? Kako dramo sploh uprizarjati? Pri čemer samozavestno 
plasira svoje literarne izdelke ravno v »dramski« in »uprizo-
ritveni« kontekst ... – Kako torej razumeti sodobno dramo in 
zakaj v zvezi z njo še vedno ali sploh še govoriti o »drami« 
– na to bo skušal odgovoriti ta simpozijski prispevek.

Blaž Lukan (1955) je doktor dramaturgije, dela kot prak-
tični dramaturg v gledališču in pri filmu, piše spremne 
besede v knjižne objave dram in strokovnih besedil slov-
enskih in tujih avtorjev, znanstvene razprave s področja 
dramatike in teorije scenskih umetnosti, kritiko in poezijo. 
Bil je umetniški vodja Gledališča Glej in SLG Celje. Je do-
cent za dramaturgijo na UL AGRFT ter predstojnik Odd-
elka za dramaturgijo in scenske umetnosti. Napisal je več 
knjig, med njimi Gledališki pojmovnik za mlade (1996), 
Slovenska dramaturgija: dramaturgija kot gledališka prak-
sa (2001), Performativne pisave: razprave o performan-
su in gledališču (2013), Po vsem sodeč: gledališke kritike 
1993─2013 (2015), Turški lok (2019), in (so)uredil knjigo 
Svobodne roke: antologija teoretske misli o slovenskem gle-
dališču 1899─1979 (2012).



Andriej Moskwin: Recepcija slovenske dramatike 
na Poljskem: na primeru antologije Nova sloven- 
ska drama (zv. 1-2, urednik Andriej Moskwin)

Na Poljskem je izšla antologija sodobne slovenske drama-
tike. Prvi zvezek leta 2019, drugi zvezek leta 2020. Gre za 
del projekta, ki ga je leta 2011 začel izvajati Laboratorij za 
gledališke in dramske študije v Srednji in Vzhodni Evropi. 
Do danes je izšlo 21 zvezkov. Pomembno je razmisliti, kat-
ere drame so vključene v ta zvezka. Ali te drame predstavl-
jajo kanon sodobne slovenske dramatike? Kakšna je njiho-
va recepcija na Poljskem? Kakšna je gledališka recepcija 
teh dram v poljskem gledališču?

Andriej Moskwin je izredni profesor, sicer pa filolog, 
slavist, kulturolog, teatrolog, prevajalec in dramatik. Vodja 
Laboratorija za gledališke in dramske študije v Srednji in 
Vzhodni Evropi. Glavni urednik znanstvene revije Theater 
Studies of Central and Eastern Europe.

Maja Murnik: Pametni tekst: Sodobna slovenska 
drama in dokument

V vrsti sprememb, ki smo jim v zadnjih desetletjih priča v 
dramatiki ter gledališču in ki se nanašajo na krizo reprez-
entacije in dramske forme ter na porast heterogenih, per-
formativnh in pomensko odprtih struktur, izstopa posebno 
zanimanje ustvarjalcev za dokument oz. dokumente. Ob 
tem nimamo v mislih vprašanja dokumentiranja gledališke 
predstave oziroma strategij njenega ohranjanja pred min-
ljivostjo, temveč rabo dokumentov v dramskem besedilu 
ali dramski predlogi, bodisi kot izhodišče avtorjev bodi-
si kot neposredno vključenih vanjo. Uporaba dokumen-
ta teži k preseganju umetniškega dela kot avtonomnega, 
samozaključenega; implicira iskanje bolj zavezujočega 
razmerja s t. i. zunajumetnostnim svetom. Ob tem se ne 
zastavljajo le vprašanja protejskega odnosa med »fikcijo« 
in »resničnostjo« (in s tem tematika intertekstualnosti in 
postmodernizma), temveč tudi vprašanja družbene odgov-
ornosti, angažiranosti, aktivizma. Raba dokumenta je tako 
lahko v funkciji (postmodernistične) igre, lahko pa tudi v 
luči privzemanja drugih funkcij, ki jih uporabljajo sodobne 
umetniške prakse. Zdi se, da pri slednjem dokument daje 
avtorjem zagotovilo za resnico, obenem pa povzdignjen 
moralni položaj, s katerega govorijo. Z vstopom na sceno 
pa se dokument vselej izkaže za odprtega in v temelju per-
formativnega.

Strategije in taktike rabe dokumenta si bomo ogledali na 
primerih besedil Simone Semenič, Andreja E. Skubica (Pav-
la nad prepadom) in gledaliških uprizoritev (npr. 6, Repub-
lika Slovenija). 

Maja Murnik je doktorirala iz filozofije in teorije vizualne 
kulture na Fakulteti za humanistične študije v Kopru 
(2012) ter diplomirala iz primerjalne književnosti in dra-
maturgije v Ljubljani (2003, 2005). Zaposlena je bila kot 
asistentka na Oddelku za kulturne študije FHŠ Koper in kot 
odgovorna urednica revije Maska ter njenega knjižnega 
programa. Zdaj je samozaposlena v kulturi (kot kritičarka/
recenzentka). Je soustanoviteljica Inštituta za nove medi-
je in elektronsko literaturo v Ljubljani (www.inm.si) ter 
članica uredniških odborov revij Amfiteater in Journal of 
Virtual Creativity. 



Pavel Ocepek: Seksualno osvobojena ženska: 
seksualnost in seksualne kulture v dveh dramah 
Simone Semenič

Prispevek izhaja iz teorije o seksualnosti kot družbeni 
strukturi, ki jo med drugim opredeljujejo seksualne kul-
ture s svojimi značilnimi diskurzi in imperativi. Analiza 
identifikacijskih elementov restriktivne, permisivne in 
subverzivne seksualne kulture v dveh dramskih besedi-
lih Simone Semenič, in sicer to jabolko zlato ter jerebika, 
štrudelj, ples pa še kaj, pokaže, da je ena od središčnih 
tem v obeh dramskih besedilih prav seksualnost. Še več, 
dramatičarka tematiziranje vseh treh seksualnih kultur 
postavlja v okvir družbenih sprememb pri organizirano-
sti seksualnosti. Dramski subjekt se s svojim seksualnim 
državljanstvom znajde v primežu modernizacije seksu-
alnosti, od koder pa se s težnjami po detradicionalizaciji, 
pluralizaciji in individualizaciji lastne seksualnosti ter ob 
spremembi seksualne morale osvobodi. Simona Semenič 
osvobodi predvsem žensko in njeno seksualnost, ki ob 
asistenci rimskokatoliške cerkve in družbenih spremem-
bah pri organiziranosti seksualnosti v (post)socialistični 
družbi prehodi pot od seksualne zadržanosti do seksualne 
liberalizacije.  Seksualno osvobojena ženska pa je nov in 
dolgo pričakovan moment v slovenski dramatiki (če ne že 
kar v vsej slovenski literaturi) in še eden od unikumov v 
dramski pisavi Simone Semenič.

Pavel Ocepek je študiral slovenski jezik in književnost na 
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je leta 2002 
diplomiral. Magistrsko nalogo Dramatika Drage Potočnjak 
je zagovarjal leta 2005, zdaj pa pripravlja doktorsko dis-
ertacijo z naslovom Seksualnost v slovenski dramatiki. Kot 
učitelj slovenščine na tuji univerzi je zaposlen na Centru 
za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri FF UL in že 18 let 
poučuje slovenščino na tujih univerzah. Po 12 letih dela 
na Univerzi v Gentu (Belgija) zdaj slovenščino poučuje na 
Filozofski fakulteti Univerze v Sarajevu (BiH). Ob peda-
goškem delu in raziskovanju slovenske dramatike se pose-
bej posveča promociji slovenske literature in kulture ter 
organizira gostujoča predavanja in obiske slovenskih kn-
jiževnih ustvarjalcev, literarne in filmske večere. 

Ana Perne: Besedilo kot »sled, ki jo pusti 
predstava na papirju«

Naslovna oznaka pripada Joëlu Pommeratu, francoskemu 
avtorju - režiserju, za katerega je značilno, da pisanje 
besedila in režijo dojema kot dejanji, ki izhajata iz istega 
vira. V imenu skupine, ki jo je ustanovil leta 1990, to je 
Compagnie Louis Brouillard, teoretičarka in dramaturš-
ka sodelavka Marion Boudier odkriva navezavo na pion-
irja filmske umetnosti Louisa Lumièra, saj »si Pommerat 
na nek način jemlje svobodo in zada izziv, da ponovno 
iznajde gledališče, to pomeni, da razvije specifičen način 
dela in s tem izoblikuje lasten gledališki stroj«. Sočasno 
nastajanje besedila in režije pa ni prepuščeno prostemu 
ustvarjalnemu toku, temveč temelji na predpripravah, do-
kumentarnih raziskavah avtorja in njegovih umetniških 
sodelavcev. Izjemnega pomena je dejavna vključenost ig-
ralk in igralcev, saj njihove osebnosti in telesne izraznosti 
temeljno generirajo samo pisavo. Kljub skupnemu razis-
kovalnemu delu pa ne gre za kolektivno avtorstvo in kljub, 
sledeč naslovni oznaki, neločljivi povezanosti besedila z 
uprizoritvijo knjižne objave in postavitve, ki jih podpisu-
jejo drugi ustvarjalci, potrjujejo, da besedila lahko funk-
cionirajo tudi kot dramske predloge.
Na primeru Pommeratovega principa avtorsko-režijskega 
delovanja in na osnovi premislekov še drugih oblik sod-
obnih scenskih pisav se bo prispevek posvetil vidikom 
avtorstva, ki jih ni mogoče opredeliti z oznako kolektivne-
ga, četudi je za celoto bistveno kolektivno delo. Ne nazadn-
je pa bo takšno prevpraševanje služilo tudi detekciji more-
bitnih primerov sledi, ki jih pustijo na papirju predstave 
slovenskih ustvarjalcev.

Ana Perne je zaključila študij dramaturgije na AGRFT 
ter študij francoskega jezika in književnosti in sociologije 
kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vrsto 
let je delovala kot kritičarka na področju uprizoritvenih 
umetnosti, sodelovala je s programom za razvoj drama-
tike PreGlej, z različnimi festivali in gledališči. V SNG Nova 
Gorica sta slovenski praizvedbi doživeli dve dramski deli v 
njenem prevodu. Od decembra 2014 je zaposlena v Sloven-
skem gledališkem inštitutu; med drugim je bila leta 2015 
soavtorica razstave Gremo na Borštnika! ob 50. obletnici 
Festivala Borštnikovo srečanje, v Cankarjevem letu 2018 
sovodja simpozija Stoletje Hlapcev in v zadnjih letih soav-
torica več radijskih oddaj na 3. programu Radia Slovenija 
– programu Ars, namenjenih predstavljanju zvočne ded-
iščine.



Martina Petranović, Lucija Ljubić: Poetične tenden-
ce sodobnega hrvaškega dramskega pisanja

Namen prispevka je razbrati in preučiti poetične tendence 
ali težnje sodobnega hrvaškega dramskega pisanja po letu 
2000. Osredotočili se bomo na več uglednih hrvaških dra-
matikov (kot so Davor Špišić, Ivan Vidić, Nina Mitrović, 
Elvis Bošnjak, Dubravko Mihanović, Tomislav Zajec, Ivana 
Sajko, Tena Štivičić, Ivor Martinić, Olja Lozica ...), katerih 
igre so bile v zadnjih dveh desetletjih uprizorjene, obja-
vljene, raziskovane in/ali nagrajene tako na Hrvaškem 
kot v tujini. Preučili bomo značilnosti vsebine (lokalne ali 
svetovne, javne ali intimne, priljubljene ali provokativne 
teme), formalne in splošne lastnosti (dramska struktura, 
pripoved, poetizacija, raziskovanje meja dramatike), zasto-
panje kulturnih identitet (osebne in kolektivne), zaniman-
je za množično in popularno kulturo, značilnosti drams-
kega diskurza in jezika, odnos do družbene angažiranosti 
ali kritike ter prizadevanje za pritegnitev ciljnih družbenih 
skupin ali tipov občinstva. Nazadnje bo članek raziskal ra-
zlike in podobnosti med dramskim pisanjem v 90. letih in 
pisanjem po letu 2000.

Lucija Ljubić je izredna profesorica na Oddelku za 
zgodovino hrvaškega gledališča Hrvaške akademije znano-
sti in umetnosti v Zagrebu. Njena področja raziskav so 
zgodovina in teorija gledališča, sodobna hrvaška drama 
in gledališče, primerjalni odnosi z drugimi nacionalnimi 
kulturami ter kulturologija. Izdala je knjige Od storilke 
do umetnice. Gledališke in družbene vloge hrvaških igralk 
(2019), Deset esejev o hrvaški drami in gledališki zgodovini 
(2013) in v sodelovanju z M. Petranovićem Repertoar hr-
vaških gledališč. Opisna analiza predstav v hrvaščini ali hr-
vaških izvajalcev v tujih jezikih do leta 1840 (2012).

Martina Petranović je višja znanstvena sodelavka na 
Oddelku za zgodovino hrvaškega gledališča Hrvaške aka-
demije znanosti in umetnosti v Zagrebu. Njena poglavit-
na raziskovalna področja so gledališka kostumografija 
in scenografija, sodobna hrvaška drama in gledališče ter 
gledališko zgodovinopisje. Izdala je knjigo o zgodovini hr-
vaške kostumografije Od kostuma do kostumografije (2015) 
in več monografij o hrvaških oblikovalcih (Ika Škomrlj, Ka-
milo Tompa, Vanda Pavelić Weinert, Zlatko Kauzlarić Atač). 
Je avtorica dveh zbirk gledaliških esejev, Na odru in ob njem 
(2013) ter Gledališče in zgodovina (2015), ter soavtorica 
Repertoarja hrvaških gledališč (z L. Ljubićem) (2012) in 
Ideje sinteze. Scenografija in kostumografija v petdesetih le-
tih (z A. Ledererjem) (2019).

Mateja Pezdirc Bartol: Vrnitev delavca v sodobno 
slovensko dramatiko

Naslov prispevka odraža opažanja ob branju sodobnih 
slovenskih dramskih besedil, ki se po gospodarski krizi 
leta 2008 vedno intenzivneje ukvarjajo z refleksijo so-
cialno-družbenih vprašanj. Številni brezposelni, pogosto 
mladi in ranljive skupine, prekarni delavci pa tudi nekat-
eri zaposleni so za pridobitev oziroma ohranitev delavne-
ga mesta podvrženi izkoriščevalskim odnosom s strani 
nadrejenih in si kljub nadurnemu garanju s plačilom ne 
morejo privoščiti dostojnega življenja. Sodobni slovenski 
dramatiki in dramatičarke v dramskih delih opozarjajo na 
nevzdržni položaj današnjega delavca, izražajo empatijo 
do izkoriščanih ter etično držo do položaja »novodobnih 
hlapcev«. V prispevku bomo analizirali dramska besedi-
la Žige Divjaka, Tjaše Mislej, Vinka Möderndorferja … pri 
čemer bomo pozorni na različne besedilne in uprizoritvene 
strategije, pogosto podprte z dokumentarnim gradivom. 

Mateja Pezdirc Bartol je redna profesorica za slovensko 
književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, kjer predava zgodovino slovenske 
dramatike in gledališča, sodobno slovensko dramatiko, 
teorijo drame ter mladinsko književnost. Je avtorica znan-
stvenih monografij Najdeni pomeni: empirične raziskave 
recepcije literarnega dela (2010) in Navzkrižja svetov: 
študije o slovenski dramatiki (2016) ter urednica zbornikov 
Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji (2008), Telo v 
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (2009) in Slovenska 
dramatika (2012). Objavila je številne razprave v domačih 
in tujih znanstvenih revijah, bila je gostujoča profesorica 
na Filozofski fakulteti v Zagrebu, predavala pa je tudi na 
številnih tujih univerzah. Večkrat je bila predsednica žirije 
za Grumovo nagrado.



Karolina Prykowska-Michalak: Dramaturgija mi-
grantov. Ubij razbojnike

V svojem prispevku se bom osredotočila na najnovejša 
dela, ustvarjena za migrantsko gledališče v Nemčiji. Želela 
sem predstaviti sprejeto strategijo, tj. »dramaturgijo same-
ga sebe«.

Dramaturgija migrantov je področje, ki je bilo v zadnjem 
času predmet preučevanja (Dramaturgy of Migration, Rout-
ledge, 2020). Novost pri tem pojavu je vsekakor pristop k 
občinstvu, upoštevanje tistih, ki naj bi to dramo gledali. 
Zato se bom v svojem prispevku osredotočila na pred-
stavitev tega pojava, hkrati pa si bom zastavila vprašanje, 
zakaj? Kdo bo gledal to novo dramatiko in zakaj bi ga mora-
la zanimati?

Karolina Prykowska-Michalak je izredna profesorica na 
Oddelku za dramaturgijo in gledališče Univerze v Lodžu 
na Poljskem. Je gostujoča profesorica na Evropski univerzi 
Viadrina v Frankfurtu nad Odro v Nemčiji.
Monografiji: Kurtyna w górę! Relacje między teatrem pol-
skim i teatrem niemieckim po 1990 roku (Zavesa gor! Odno-
si med poljskim gledališčem in gledališčem po letu 1990), 
Založba Univerze v Lodžu, 2012, in Teatr niemiecki w Łodzi. 
Sceny-Wykonawcy-Repertuar (Nemško gledališče v Lodžu. 
Gledališča-izvajalci-repertoar), Založba Univerze v Lodžu, 
2005.
Knjige, ki jih je uredila Karolina Prykowska-Michalak: Sys-
tem teatrów w Europie (Gledališki sistemi v Evropi), Založba 
Gledališkega inštituta v Varšavi, 2016; Teatr niemiecki w 
Polsce XVIII-XX wiek (Nemško gledališče na Poljskem v 18.–
20. stoletju), Založba Univerze v Lodžu, 2008; Felix Austria 
– Dekonstruktion eines Mythos? Das Österreichische Drama 
und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts (Felix Austria 
– dekonstrukcija mita? Avstrijska dramatika in gledališče 
od začetka 20. stoletja), Litblockin, 2009; Migrationen/
Standortwechsel deutsches Theater in Polen (Migracije/
spremembe v nemškem gledališču na Poljskem), Hamal, 
2007.

Ivana Slunjski: Komu pripada uprizoritev?

Z nekakšnimi prevodi dramskega besedila v koreografs-
ko partituro v seriji Staging a Play koreograf Matija Ferlin 
spodkopava temelje inscenacije, ki počivajo na izgovor-
jeni dramski besedi. Z uprizoritvijo Molièrovega Tartuffa 
ne odpravi besedila, vendar ga izvajalci ne izgovorijo zato, 
da bi ga lahko slišali, temveč ga ponavljajo v sebi med iz-
vajanjem kompleksne koreografije. V svoji raziskavi na 
primeru Staging a Play: Tartuffe Matije Ferlina v izved-
bi Zagrebškega plesnega ansambla se bom ukvarjala z 
vprašanjem, kaj danes, ko smo potopljeni v večmedijsko 
resničnost, sploh pomeni brati/interpretirati/uprizoriti 
dramo. Kateri pomenski sloji se prenašajo, koliko uprizo-
ritev drame napačno razlaga ali presega samo besedilo? 
Ali lahko uprizoritev dramskega besedila zajame globoke 
plasti drame, torej kaj se skriva za izgovorjeno besedo? Ali 
lahko fizični vokabular nadomesti dramski diskurz? Kako 
besedilo neslišno za občinstvo vpliva na produkcijo gibov, 
gest in prostorskih kompozicij in ali lahko gledalec prebere 
pomen besedila iz telesnosti izvajalca, giba, gestualnih in 
mimičnih kod ter poudarjene vizualnosti? Če govorimo 
o režiserskih in dramaturških posegih, ali lahko gledalec 
doseže primarno vpisane pomene dramskega besedila ali 
pa gre vedno za aproksimacijo ali prepoznavanje kontek-
sta? Ali gledalec v tem smislu vedno napačno interpretira 
dramsko besedo? Kako »pozna« je drama kot besedilna 
zvrst, namenjena izvajanju v kontekstu sodobne uprizorit-
vene umetnosti?

Ivana Slunjski je plesna kritičarka in raziskovalka. Obja-
vlja in ureja v številnih tiskanih in elektronskih medijih, 
občasno v drugih knjigah in zbornikih. Zanimajo jo nove-
jše inovativne performativne prakse, strategije upiranja 
gospodarskemu spodkopavanju umetniškega dela in raz-
voj novih modelov umetniške izmenjave. Razvija koncept 
raziskovalno-arhivskega modela, ki temelji na ideji »arhi-
viranja sedanjosti« z namenom ustvariti bazo podatkov 
za nadaljnje umetniške, znanstvene ali druge raziskave 
in prevrednotenje. Na podlagi tega koncepta vodi pro-
jekt svojevrstnega mapiranja hrvaške sodobne plesne 
scene v petletnem obdobju (2015–2020), pri čemer raz-
vija načine spremljanja, dokumentiranja in analize umet-
niškega procesa.



Hana Strejčková: Ambientalna avtorska drama

Prispevek obravnava vlogo avtorja v sodobni drami in gle-
dališču. Kot dramatik se osredotočam na spomine prič in 
na družbene tabujske teme. Kot raziskovalec preučujem 
in primerjam teoretske dosežke prof. Jana Císařja (Človek 
v položaju) in doc. Josefa Valente (Gledališče ali življenje!). 
Kot gledališki režiser iščem načine, kako spomin na kraj, 
ustno zgodovino in pereča vprašanja spremeniti v gledališ-
ki jezik. Kvalitativna raziskava, ki temelji na opazovanju, 
empirizmu, analizi in primerjavi, se osredotoča na tri glav-
na področja: avtorsko dramo, ki temelji na novejši zgodovi-
ni (20. stoletje), performativni potencial skupnosti in ust-
no izročilo oziroma zgodovino, dramo, značilno za določen 
kraj ali mesto. Moje raziskave preučujejo razmerje med 
avtorsko dramo in gledališko predstavo, konkretno bom 
navedla primer lastnih iger in njihovih uprizoritev: Pol-
noč v obmejnem prostoru (3., 4. 5. 1950) – samostan, Trije 
stoli (Alzheimerjeva bolezen) – dom upokojencev, Od Maj-
dalenke do Madle (druga svetovna vojna) – klet. Raziskava 
poudarja potrebo po ustvarjalnem in pozornem pristopu 
avtorja, dramaturga in režiserja za ustvarjanje povsem 
novega sveta iz običajnega in tabuja. Izkazalo se je, da je 
kombinacija močne teme, nenavadnega mesta, vezanega 
na temo drame, in participativne vloge (aktivne/pasivne) 
občinstva lahko učinkovita strategija in taktika pri krepitvi 
avtorjeve vloge v drami po letu 2000.

Hana Strejčková je diplomirala na Oddelku za dramsko 
gledališče Akademije scenskih umetnosti v Pragi, smer 
dramaturgija in režija. Študirala je fizično gledališče na 
mednarodni gledališki šoli Jacques Lecoq v Parizu in 
diplomirala v scenografskem studiu Pascale Lecoq L.E.M. 
Trenutno je doktorska študentka in predava na Oddelku 
za neverbalno gledališče na omenjeni akademiji. Njeno 
dramsko delo temelji na spominih na 20. stoletje, ki te-
meljijo na ustnem izročilu oziroma zgodovini s pričami. 
Kot raziskovalka sodeluje z Gledališkim inštitutom v Pragi. 
Je članica odbora češkega centra ASSITEJ in polnopravna 
članica Društva čeških gledaliških kritikov ter Združenja 
gledaliških učiteljev.

Nika Švab: Preizpraševanje definicije ženske 
pisave v sodobni slovenski dramatiki

V zadnjih dvajsetih letih je v slovenski dramatiki število 
avtoric poskočilo. Med prejemnicami nagrade Slavka Gru-
ma se je pojavila prva ženska, Draga Potočnjak, v nasledn-
jih letih ji je sledilo še osem prejemnic, vsaj še enkrat toliko 
jih je bilo nominiranih.

V prispevku se bom osredotočila na kriterije, ki neko pisa-
vo označujejo za žensko. Za žensko pisavo velja, da označu-
je besedila, ki so jih napisale ženske in/ali postavlja v os-
predje ženske like. Ali obstajajo tudi parametri na ravni 
vsebine in reprezentacije, ki jim je treba zadostiti? Ali naj 
bi ženska pisava nujno opolnomočila ženske in vpeljevala 
več likov, ki jim želimo biti podobne? Ali v žensko pisavo 
spadajo besedila, v katerih imajo ženske sicer večjo vlogo, 
so pa v celoti podrejene patriarhatu? Z analizo besedil vid-
nejših predstavnic sodobne slovenske dramatike, Simone 
Hamer, Varje Hrvatin, Tjaše Mislej, Drage Potočnjak in Sim-
one Semenič, bom ugotavljala, katera dela bi bilo mogoče 
označiti za žensko pisavo, katera pa to že so in mogoče tudi 
ne bi potrebovala te oznake.

Obravnavana besedila vsekakor prinašajo več ženskih likov, 
kot jih je bilo v dramatiki pred letom 2000, kljub temu pa 
so ženski liki še vedno pogosto napisani kot žrtve, kot ma-
tere ali pa kot da jih spol sploh ne opredeljuje. Kakšna bi 
bila idealna reprezentacija ženske v dramatiki – takšna, ki 
se s spolom in identitetnimi politikami sploh ne ukvarja, ali 
pa takšna, ki preizprašuje svoje mesto v svetu z arhetipi in 
stereotipi o ženskah?

Nika Švab, rojena 25. 7. 1991, je literarna komparativistka 
in dramaturginja, izobraževala se je na Univerzi v Ljubljani 
in DAMU v Pragi. Kot samozaposlena v kulturi deluje kot 
dramaturginja, dramatičarka in kritičarka. Večinoma piše 
– kritike, refleksije, dramska besedila, analize, članke za 
gledališke liste in pedagoška gradiva, občasno tudi per-
formira, moderira, urednikuje in izvršno producira festi-
vale. Je soavtorica projektov S*S, Ljubo doma, kdor ga ima 
in TRANS-plant. Leta 2017 je na Tednu slovenske drame 
prejela nagrado za mladega dramatika, leta 2021 pa je bila 
nominirana za nagrado Slavka Gruma.



Zuzana Timčíková: Avtentičnost v pristopih kolek-
tivnega avtorskega gledališča milenijske 
generacije na Slovaškem

V gledaliških formah, temah in odnosu do dramskega tek-
sta, kot jih kažejo in uporabljajo umetniki iste generaci-
je – t. i. milenijci, ki delujejo predvsem na neodvisni sce-
ni – lahko opazimo nekatere podobnosti. Bolj kot izvirna 
dramska besedila jih zanimajo avtorski teksti. Avtor pri 
tem ne nastopa kot samostojna oseba, temveč med seboj 
sodeluje kolektiv avtorjev. Gre za celotno skupino ustvar-
jalcev, vključno z igralci oziroma izvajalci, ki izoblikujejo 
dokončno različico besedila. Zdi se, da je izražanje avten-
tičnosti – tako skozi tekst kot na odru – poglavitni namen 
njihovih pristopov k dramatiki. Predmet njihove inter-
pretacije so postale trivialne in vsakdanje reči v življenju. 
V središču pozornosti so ljudje in njihova samopodoba ali 
ljudje kot osebe, ki jih poznajo iz bližnjih ali družinskih 
krogov, iz medijev ali iz pripovedovanja drugih. Navdihu-
jejo jih oni sami ali njihove zadeve in odnos do življenja. 
Poleg tega ustvarjalci radi pripovedujejo o sebi, analizirajo 
svoje občutke in zaznave, kot da jim to pred gledalci pri-
naša terapevtski učinek in potrjuje relevantnost njihovih 
odnosov do življenja. Kaj lahko takšna vrsta avtentičnosti, 
izražena s samoprojekcijo umetnikov v besedilih, pa tudi v 
predstavah, prinese občinstvu? Ali pri občinstvu vzbuja ka-
kšno globlje zavedanje in razumevanje življenja ali pa zgolj 
reciklira tisto, kar že vemo?

Zuzana Timčíková deluje na Inštitutu za gledališke in 
filmske raziskave na Slovaški akademiji znanosti (SAS) v 
Bratislavi, kjer je leta 2020 tudi doktorirala. V svojih ra-
ziskavah se osredotoča na produkcijo neodvisnih gledališč 
in z ocenami aktivno sodeluje v različnih slovaških revi-
jah ter na mednarodnih platformah. Sodelovala je na več 
domačih in mednarodnih konferencah. V času doktorske-
ga študija je kot tuja študentka peti (predzadnji) semester 
preživela na Gledališki akademiji Aleksandra Zelwerowic-
za v Varšavi. V Slovaški gledališki reviji je objavila razpravo 
o varšavski neodvisni gledališki sceni z naslovom »Hibrid-
ni pogled na varšavsko neodvisno gledališko sceno«.

Tomaž Toporišič: Kako lahko interpretiramo (ne 
več) dramo in gledališče 21. stoletja v umetnosti 
in teoriji?

V prispevku bomo raziskali procese nevarnih razmerij 
med dramatiko in gledališčem na telesih dramskega ali 
nedramskega besedila kot mejnega področja, pripada-
jočega tako polju literature kot gledališča na eni strani; na 
drugi strani pa gledališkega ali uprizoritvenega dela kot 
»interpretacije« dramskega ali literarnega in specifičnega 
prevajanja literarne v performativno dimenzijo. Prikazali 
bomo nekaj mogočih uporab pojma interpretacija kot dela 
kreativnega procesa v smislu, ki ga ta beseda uteleša tudi v 
slovenskem jeziku. Interpretirati namreč lahko na področ-
ju dramskega ali postdramskega pomeni bodisi »tolmači-
ti« v smislu specifičnega branja bodisi igralsko ali režijsko 
upodobiti dramsko delo v smislu igralske ali gledališke 
interpretacije kot bourriaudovskega medmedijskega 
prevoda iz literarnega v uprizoritveno. Ta interpretacija in 
prevajanje pa lahko sovpadata tudi z medkulturnim preva-
janjem iz ene kulture v drugo. Zanimala nas bo analogija 
med kritično (hermenevtično) interpretacijo in umetniško 
interpretacijo, od katerih vedno zahtevamo, da sta produk-
tivni in koherentni ter nas tako prepričata (kot natančno 
zabeleži francoski postsemiotik Patrice Pavis). Pri svoji de-
tekciji specifike interpretacije drame in gledališča, pa tudi 
širše uprizoritvenih in literarnih praks v teoriji in umetno-
sti, bomo uporabili eklektična orodja, ki jih ponujajo liter-
arna in uprizoritvene vede, ta orodja pa bomo uporabili na 
korpusih sodobne dramske ali ne več dramske besedilne in 
uprizoritvene prakse (Simona Semenič, Oliver Frljić, Žiga 
Divjak, Anja Hilling, Mariano Tenconi Blanco, Mauawad, 
Dino Pešut, Lea Klemola, Urša Majcen), kot se je formirala 
in transformirala v dveh desetletjih 21. stoletja.

Tomaž Toporišič je dramaturg in gledališki teoretik, 
izredni profesor za področje dramaturgije in scenskih 
umetnosti na AGRFT Univerze v Ljubljani, kot gostujoči 
predavatelj pa izvaja tudi predmet Sociologija gledališča na 
Filozofski fakulteti UL. Je avtor številnih razprav in znan-
stvenih monografij o gledališču in uprizoritvenih praksah: 
Med zapeljevanjem in sumničavostjo, slovensko gledališče 
druge polovice XX. stoletja (2004), Ranljivo telo teksta in 
odra (2007), Levitve drame in gledališča (2008) ter Med-
medijsko in medkulturno nomadstvo (2018), in sourednik 
monografij Drama, tekst, pisava (2008) ter Occupying Spac-
es: Experimental Theatre in Central Europe (2010). Za svoje 
delo je prejel več nagrad. 



Gašper Troha: Kaj pretresa možgane in grebe po 
srcu v Vzhodni Evropi na začetku 21. stoletja?

Martin Esslin je v svoji knjigi The Theatre of the Absurd, ki 
je izšla leta 1960, prvi definiral dramo absurda, dramsko 
zvrst, ki je zaznamovala razvoj dramatike druge polovice 
20. stoletja. V njej opozarja na zanimiv paradoks, da je dra-
ma absurda v Vzhodni Evropi za razliko od svojega vzora 
predstavljala formo, v kateri se je realizirala posebej udar-
na družbena kritika.

Na prelomu tisočletja je podoben prelom v dramatiki 
pomenilo t. i. gledališče »u fris«. Slednje se je začelo z mlad-
imi britanskimi dramatiki, med katerimi je bila najbolj 
razvpita Sarah Kane. Ob koncu tisočletja je pojav definiral 
Aleks Sierz v svoji monografiji In-Yer-Face Theatre: British 
Drama Today (2001). Ta dramatika se je hitro razširila po 
vsej Evropi. V Vzhodni Evropi je v prvem desetletju 21. sto-
letja začela nastajati dramatika, ki je bila izrazito udarna 
in je skušala delovati tako na razum kot na srce. Kot izja-
vi poljska avtorica Dorota Masłowska v intervjuju iz leta 
2009: »Ko sem začela pisati za gledališče, sem spoznala, da 
dobra predstava deluje močneje kot vse druge umetnosti. 
Pretrese možgane in grebe po srcu. Vzljubila sem to, tudi 
kot gledalka.«

Kakšna je torej ta dramska pisava v vzhodnoevropskih 
državah? Kaj ima skupnega z vzorom, ki se zdi, da je gle-
dališče »u fris«, in v čem se od njega razlikuje?

Ta vprašanja bomo skušali osvetliti z analizo treh dram, ki 
so nastale med letoma 2005 in 2008 na Madžarskem, pri 
nas in na Poljskem. Gre za Prah Györgyja Spirója (2005), 
Na dnu Vinka Möderndorferja (2006) in Pri nas je vse v redu 
Dorote Masłowske (2008). Družijo jih tema postsocial-
istične družbene stvarnosti, vprašanje materializma, po-
trošništva in seveda močna družbena kritika. S primerja-
vo vsebinskih in formalnih značilnosti te dramatike bomo 
skušali razmisliti o vplivu gledališča »u fris« na dramatiko 
v Vzhodni Evropi in o njenih specifikah, ki se morda ponov-
no kažejo kot obračanje k družbenemu angažmaju. 

Gašper Troha je doktoriral na Oddelku za primerjalno 
književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani. Ukvarja se s sociologijo literature, še 
posebej z vprašanji sodobne svetovne in slovenske drama-
tike in gledališča. Predava na Filozofski fakulteti in deluje 
kot raziskovalec na AGRFT Univerze v Ljubljani. Objavljal 
je v številnih domačih in tujih znanstvenih revijah. Med 
drugim je soavtor knjig Zgodovina in njeni literarni žanri 
(Cambridge Scholars Publishing, 2008), Literarni modern-
izem v »svinčenih« letih (Študentska založba, 2008) in Lojze 
Kovačič: življenje in delo (Študentska založba, 2009). Leta 
2015 je izdal monografijo Ujetniki svobode o razvoju slov-
enske dramatike in gledališča pod socializmom. Je glavni in 
odgovorni urednik revije Amfiteater.

Hanna Veselovska: Drama 21. stoletja in nova 
resničnost družbenih omrežij

Družbena omrežja so danes postala glavna in neločljiva 
značilnost našega življenja. Njihov vpliv je čutiti tako re-
koč na vseh področjih in gledališče ter dramatika pri tem 
nista nobeni izjemi. V zadnjih dveh desetletjih je evrops-
ka dramatika sprejela družbena omrežja tako na temats-
ki kot na strukturni ravni. Govorimo lahko celo o pojavu 
»facebook drame«, ki je običajno zgrajena v skladu s prin-
cipi delovanja vira sporočil in na podlagi dogodka, na ka-
terega se odzovejo liki. In rodil se je tudi lik, ki ga lahko 
imenujemo »facebook junak«, torej nekdo, ki uporablja 
različne vzdevke in se multiplicira glede na situacijo in 
svoj družbeni krog.

Tovrstna besedila lahko najdemo v dramski produkciji 
povsod po Evropi, sama pa se bom osredotočila na ukra-
jinsko izkušnjo. V Ukrajini so »facebook drame« po na-
vadi povezane z vojno na vzhodu države, v Donbasu, ki 
predstavlja akutno in bolečo realnost številnih lokalnih 
prebivalcev. Zaradi vojne naši dramski liki zapuščajo svo-
je domove, se ločujejo od ljubljenih, se učijo prilagajan-
ja na novo resničnost ali se celo zrastejo z njo. Dramska 
avtorja tega tipa sta Vitaly Chensky z dramo Ulysses, ki 
pripoveduje o mladeniču, ki je zapustil mesto Mariupol 
in odšel v Kijev, ter Lena Lyagushonkova z dramsko sago 
Mati, ampak ne po Gorkem, pripovedjo o njenih otroških 
letih v Luhansku na vzhodu države, ki je trenutno pod na-
dzorom separatistov, ki jih podpira Rusija.

Hanna Veselovska je profesorica, gledališka kritičarka in 
raziskovalka. Deluje kot višja raziskovalka na Nacionalni 
akademiji umetnosti v Ukrajini. Njeni raziskovalni in pub-
licistični interesi vključujejo sodobno gledališko teorijo 
in ukrajinsko gledališko avantgardo. Med njenimi zadn-
jimi knjigami so Dvanajst produkcij Les’ Kurbas (2005), 
Gledališki preseki v Kijevu: 1900–1910, Kijevski gledališki 
modernizem (2006), Ukrajinska gledališka avantgarda 
(2010), Zgodovina ukrajinskega gledališča: od rojstva do 
začetka 20. stoletja (v soavtorstvu, 2011), Sodobna gle-
dališka umetnost (2014), Ukrajinsko nacionalno akadems-
ko dramsko gledališče Marije Zankovetske: čas in usode 
(1917–1944), 1. del (2016) in Gledališče Mikole Sadovske-
ga (1907–1920) (2018).



Špela Virant: Sodobna nemška dramatika ali »ka-
pitalizem ne bo zmagal«

Prispevek bo na kratko predstavil težnje v sodobni nemški 
dramatiki, ki izkušnje postdramskega gledališča in novih 
realizmov nadgrajuje s poetičnimi elementi in izrazitim 
političnim angažmajem. Te dramske prakse so odziv na 
družbene in politične razmere v začetku 21. stoletja, ko 
se zdi splet neoliberalnega kapitalizma in politik, ki ga 
podpirajo, tako masiven in nepremagljiv, da zaduši vsako 
predstavo o možnih alternativah, istočasno pa ta red spro-
ti integrira različne nevarnosti, ki ga ogrožajo: terorizem, 
gospodarska kriza, ekološka katastrofa, migracije, bolezni. 
Predvsem pa se zdi ta svet redukcionističen: čedalje bolj 
omejuje mogoče življenjske modele, zmanjšuje raznoterost 
estetskih praks, razmišljanja o svetu pa zvede na monoka-
vzalne razlage, ki se stekajo na občih mestih o pomemb-
nosti denarja in zdravja. Zgolj provokacija ali zgolj tolažljiv 
realizem ne zadoščata, saj potrebe po njiju več kot zadovol-
jivo pokrivajo senzacionalistični in veristični prispevki v 
množičnih medijih. Nova dramska besedila se s svojimi 
strukturami in ubeseditvenimi strategijami na različne 
načine umeščajo v ta svet. Še vedno nastajajo besedila, ki 
merijo na »simulirani šok« ali pa uporabljajo realistične 
pristope. Zanimale me bodo predvsem tiste sodobne gle-
dališke igre, ki se upirajo redukcionizmu in odpirajo pogled 
na kompleksnost sveta. V tem smislu je odpiranje pogle-
da, ostrenje posluha, torej spodbujanje zaznavanja, temelj 
sodobne angažirane dramatike. Primere takšnih ubesedit-
venih strategij najdemo pri avtoricah, kot so Sibylle Berg, 
Anja Hilling in Theresia Walser, ter avtorjih, kot so Fritz 
Kater, René Pollesch, Thomas Melle in Kevin Rittberger. 

Špela Virant, profesorica za književnosti v nemškem jeziku 
na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandi-
navistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, se ra-
ziskovalno ukvarja predvsem s sodobno nemško prozo in 
dramatiko. Leta 2004 je izdala monografijo Redramatis-
ierter Eros o nemški dramatiki ob koncu 20. stoletja. Poleg 
tega je objavila vrsto znanstvenih in strokovnih člankov o 
posameznih dramatikih in težnjah v nemški dramatiki v 
21. stoletju.

Benjamin Zajc: Stanje in atmosfera milenijske 
dramatike v našem prostoru

Dramatika 21. stoletja v prostoru bivše Jugoslavije je moč-
no zaznamovana s prihodom milenijske generacije. Če je 
bila starejša generacija balkanskih dramatikov prežeta s 
spominom na vojne in s preizpraševanjem kolektivne kri-
vde in obsojanja preteklih političnih entitet ter če sodob-
ni uveljavljeni dramski korpus na to pripenja še vprašan-
ja izgubljene identitete, feminizma in kritiko družbe, pa 
milenijska generacija svojo dramsko gradnjo še dodatno 
oteži s strahom pred globalizacijo, kulturnim izbrisom in 
neomiserabilizmom. V milenijski dramatiki, manj obre-
menjeni z dogodki prejšnjega stoletja in bolj zaznamo-
vani z gospodarsko krizo z začetka novega stoletja, lahko 
opazimo še manj optimizma, manj utopičnih podob in več 
nihilizma ter cinizma. Njihov dramski material je usmer-
jen sam vase in ustvarja svet, ki ustreza lastni sedanjosti. 
Tu gre predvsem za odnos posameznika do preživetja v 
zatiralnem, pokvarjenem in nefunkcionalnem sistemu, za 
posameznikovo iskanje smisla, odtujenost in nezmožnost 
komunikacije. Ob izboru dramskih besedil Ize Strehar, 
Dina Pešuta, Nine Kuclar Stiković in drugih prispevek 
razmišlja o ključnih tematikah, formi in atmosferi dra-
matike milenijske generacije, za katero se zdi, da je bolj 
kot katera koli prejšnja generacija zaznamovana z negot-
ovostjo statusa quo. 

Benjamin Zajc je gledališčnik, ki deluje na področjih 
režije, dramaturgije, performansa, lutkarstva in dramske-
ga pisanja. V času dodiplomskega študija na UL AGRFT je 
sodeloval in zasnoval več odmevnih projektov. Med njimi 
najbolj izstopajo debitantski gledališki projekt Poslednji 
let čebel, dramaturgija pri intermedijskih uprizoritvah 
Mojster in Margareta in Seansa Bulgakov v produkciji 
Lutkovnega gledališča Ljubljana ter avtorski projekt Krst 
pri Savici – predstava za enega gledalca. Deluje tudi kot 
kritik in teatrolog. Za diplomsko dramsko besedilo Hiša 
cvetja je leta 2020 prejel Prešernovo nagrado študentom 
UL AGRFT. Marca 2021 je pri Zavodu Mladinski center 
Kotlovnica Kamnik izšla njegova zbirka dramskih besedil 
Poslednji let čebel. Trenutno nadaljuje podiplomski študij 
dramaturgije in scenskih umetnosti na UL AGRFT.



Amfiteatrov mednarodni znanstveni simpozij
Premene V Sodobni Dramatiki 2000
organizirajo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,
Slovenski gledališki inštitut in 
revija za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater

Vodja simpozija: Gašper Troha
Pripravljalni odbor: Mihael Čepeljnik, Mojca Jan Zoran, Krištof Jacek Kozak, Blaž Lukan, Maja Murnik, 
Mateja Pezdirc Bartol, Tomaž Toporišič, Gašper Troha
Uredil: Gašper Troha
Lektoriranje: Andraž Polončič (slovensko), Jana Renée Wilcoxen (angleško)
Korektura: Gašper Troha, Jana Renée Wilcoxen
Oblikovanje: Andrej Ovsec
Izdal : Slovenski gledališki inštitut, zanj Mojca Jan Zoran
Ljubljana, oktober 2021

Simpozij organiziramo v sodelovanju z UL AGRFT v okviru raziskovalnega programa Gledališke in 
medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije iz državnega proračuna.

amfiteater


