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DanceAbility »ples kot praksa vseh in za 
vse, brez izključevanj« 

Povezuje vse ljudi z »omejenimi« gibalnimi zmožnostmi (Paraplegija, Downov sindrom, cerebralna paraliza, 

gluhi ,slepi...) in ljudi, ki imajo interes z njimi delati, soustvarjati na področju sodobnega plesa ter skupno delo 

predstaviti širši javnosti.DanceAbility ni terapija, gre za povsem indentični pristop kot pri »normalnih« plesalcih, 

samo da se tokrat združi vse ljudi in poišče načine, da se to lahko izpelje.  

 

Namen DanceAbility-ja je, da vse skupine ljudi, ki jih je družba selekcionirala na posamezne skupine (gluhi, 

slepi, paraplegija, Downov sindrom, Cerebralna paraliza, duševno prizadeti, »normalni«…) in jih tako naredila 

»disabled« nezmožne/hendikepirane, združi in okrepi njihovo sobivanje. 

 

Decembra pripravljamo brezplačne Danceability delavnice, več informacij najdete tukaj! 

 

Delavnice DanceAbility 
Delavnice se osredotočajo na uporabo sodobnega plesa kot način za povečanje strpnosti, razumevanja in 

vključevanja oseb, ki jih družba marginalizira. Delavnice DanceAbility pripravlja naša sodelavka Urša Urbančič, 

izkušena plesalka na področju inkluzivnega plesa.  

  

 VEČ O BREZPLAČNI DELAVNICI: 

Kdaj: 7.12.2013 – 21.12.2013, ob sobotah, med 14h in 16h 

Kje: Šus Eurofitness center, Ljubljana 

Mentorica: Urša Urbančič 

http://www.sofaglobal.org/index.php/sl/programi/danceability/delavnice-danceability


Več informacij: 

Delavnice se bodo izvajale enkrat tedensko (ob sobotah) po dve uri v Šus Eurofitness 

centru. Vhod in urejena parkirišča so na zadnji strani hiše poleg stadiona. Dobimo se 15min. 

pred pričetkom delavnice. 

Naslov: Šus Eurofitness center; Športna hiša Ilirija, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana 

  

 



 

  

  

Namen DanceAbility je preko plesne metode voditi mešane skupine ljudi z omejenimi možnostmi in s tem 
pripomoči širšemu razumevanju in sprejemanju drugačnosti ne samo v plesnem krogu temveč v celotni družbi. 
Cilj je združiti ljudi v vsej drugačnosti in poiskati skupne točke, prostor in jezik, ki so potrebni pri ustvarjanju in 
nastajanju plesa. 
 

Glavna točka DanceAbility metode je improvizacija gibanja in pa koreografija, ki izhaja iz možnosti gibanja 
navzočih ljudi. Improvizacija nam omogoča vstop v neznano kot tudi prisluhniti intuiciji, ki nas vodi pri samem 
odločanju. Plesalci se tako naučijo to pri sebi prepoznati in tako slediti svojim željam pri gibanju. Vsak poišče 
nove načine gibanja in komuniciranja. DanceAbility metoda je študij gibanja, ki nobenega ne izolira glede na 
omejitve posameznikov. Poseben pomen ima tudi krog razprave s katerimi se začne in konča delo. Preko 
Warm-Ups in Common Language Exercises so vaje, ki posameznike pripravijo (fizično in psihično) na gibanje v 
odnosu z ostalimi. 
 

Improvizacija je primerna za delo z mešanimi skupinami predvsem zato, ker ji njena fleksibilnost omogoča, da 
ne pride do izolacij. To je lažje uporabiti in doseči v mešanih skupinah kot pa enoličnih. Delo s plesnimi 
formami, tehnikami kot je npr. Horton, Limon, Relese, Gram tehnike nam to fleksibilnost preprečuje. 
 

Vsak človek bi moral biti vzet kot nekaj posebnega in edinstvenega. Invalidnosti ne smemo obravnavati kot 

nekaj posebnega ampak jo videti le kot naravni del tega, kajti vsak posameznik je edinstven »začasno 

sposoben« Raznolikosti skupino obogatijo in od edinstvenih razlik posameznikov prihaja bogastvo. 

 

Urša Urbančič se je izobraževala v Intakt studiu pri Elene de Vega, Igorju Sviderskemu, Tanji Skok, Gregorju 

Lušteku, Valentini Čabro, Branku Potočanu, Mateju Kejžarju, Andreji Rauch, Gregorju Kamnikarju in plesala na 

predstavitvah delavnic v Plesnem teatru Ljubljana. Prav tako se je izobraževala tudi na festivalu ImpulsTanz s 

Freyom Faustom, Andrew L. Harwoodom, s Chryso Parkinson in Mark Low in nato nadaljevala z intenzivnim 

delom v studiu Jama z  Matejem Kejžarjem in Gregorjem Luštekom, proces dela je bil uprizorjen v Plesnem 

teatru Ljubljana, kjer je bila tudi na predstavitvi delavnice Maje Delak. Kasneje pa še projekta Stanje Stvari pod 

vodstvom Nine Meško in pa projekta Jure Kvak Kvak (predstava za otroke) pod vodstvom Igorja Sviderskega. Po 



nesreči vezana na invalidski voziček je naredila s Sandro Đorem in Ajdo Es predstavo Do-pustite plesati v 

Plesnem Teatru Ljublajana. Udeležila se je workshop-a DanceAbility pod vodstvom ustanovitelja te prakse Alita 

Alessia in nato opravila intenzivno izobraževanje DanceAbility Alita Alessia na Dunaju in tako pridobila certifikat 

za učenje prakse DanceAbility. Prav tako sodelovala pri DanceAbility prezentaciji Street Parade, ki se je odvijal v 

Museumsquartier-ju na Dunaju. 

  

 

Intervjuji:  

 

- "Strah pred drugačnostjo je beden. Vsi ljudje na tem svetu lahko plešemo" 

- "DanceAbility, ples kot praksa vseh in za vse, brez izključevanj" 

 

Več o metodi DanceAbility 
DanceAbility povezuje vse ljudi z "omejenimi" gibalnimi zmožnostmi in ljudi, ki imajo interes z njimi delati, 

soustvarjati na področju sodobnega plesa. Posledica večjega števila takšnih stikov bi bila zgolj v dobrobit vseh 

vpletenih, saj bi s tem širili medsebojno razumevanje in posledično boljše sobivanje. DanceAbility tako poziva k 

večji strpnosti, razumevanju, vključevanju ljudi s posebnimi potrebami, ki so bili do zdaj povečini spregledani in 

zapostavljeni. 

DanceAbility spodbuja rast mešanih plesnih sposobnosti posameznikov na način, da kultivira „skupen 

prostor“  ustvarjalne  izraznosti za vse ljudi. S temi delavnicami pripomoremo k zmanjšanju predsodkov in 

napačnih koncepcij glede drugačnosti, ki so globoko zakoreninjene ne le znotraj širše družbe, temveč tudi 

znotraj plesnih in vseh skupnosti, ki se dejavno ukvarjajo s psihofizično dejavnostjo. V tem pogledu to 

predstavlja njihov manjko, saj z nenamenjanjem pozornosti hendikepiranim na ta način morda nehote 

izključujejo pomembno skupino ljudi, ki lahko odpre nov horizont na področju gibalnih vzorcev. Namreč s sebi 

lastno estetiko in posebnimi načini gibanja, se globoko zakoreninjeni sofisticirani gibalni vzorci porušijo in 

omogočijo raziskovanje in vznik novih načinov gibanja in komunikacije. 

http://www.paradaplesa.si/?Id=na_spici&View=novica&novicaID=1742
http://www.paradaplesa.si/?Id=na_spici&View=novica&novicaID=1663


  

DanceAbility ni terapija, gre za povsem indentični pristop kot pri »normalnih« plesalcih, samo da se tokrat 

združi vse ljudi in poišče načine, da se to lahko izpelje. DanceAbility se je začel razvijati že pred 25 leti v 

Oregonu iz Contemporary Dance (demokracija v plesu, sodobni ples). Sprva so začeli kot osnovo z contact-

improvisation (kontaktna improvizacija) tehniko za katero so menili, da bi bila lahko skupna vsem, kar tudi je in 

so jo tako uporabili na nov način. 

 

Že vrsto let obstaja DanceAbility Europe Network (mreža, ki povezuje države v Evropi) in DanceAbility 

International po celem svetu, katere predstavnik in ustanovitelj je Alito Alessi.  Namen teh delavnic je izobraziti 

vse ljudi o zmožnostih ljudi s posebnimi potrebami v plesu in jim pokazati, da v plesu ni mej. 

  

Več o DanceAbility si lahko pogledate na spletni strani http://www.danceability.com/ 

 

 

  

http://www.danceability.com/


Sofina učilnica 

Izobraževanja, delavnice, predavanja in razprave s področja umetnosti za družbene spremembe. 

SOFINA učilnica je kreativen prostor vzajemnega učenja, v okviru katerega organiziramo delavnice 

in usposabljanja, predavanja ter razprave s področij našega delovanja. Sofina učilnica je del 

projekta ART-SOC. 

Zaključili smo program: dokumentarni film 

Začeli smo tudi z izvajanjem trimesečnega programa na področju dokumentarnega filma. 

Udeleženci so se v okviru programa seznanili z vsemi fazami priprave filma - od razvoja ideje, postopka pisanja scenarija, 

faze pred produkcijo, snemanje, montaže in na koncu tudi predvajanje filma.Izobraževanje združuje tako teorijo kot tudi 

prakso dokumentarnega filma. 

Program bo potekal do 25 junija 2012. 

Predavatelji: Amir Muratovič, Mauro Lugano, Jurij Meden, Andrej Šprah, Karpo Godina, Marko Šantič, Maja Weiss, Tomo 

Križnar. 

Zaključili smo program: gledališče zatiranih 

Na Globalni SOFI smo začeli z izvajanjem trimesečnega intenzivnega programa na področju angažiranega in participatornega 

gledališča. Poudarek programa je na Gledališču zatiranih, ki skozi uporabo različnih metodologij in veščin, ki jih je v 1960-ih 

razvil Augusto Boal, daje glas občinstvu in ga postavlja v aktivno vlogo. Na ta način Gledališče zatiranih deluje 

emancipatorno in edukativno. 

Na izobraževanju se je zbrala zelo pisana in radovedna skupina ljudi, ki se je skozi prakso in teorijo ter s spoznavanjem 

slovenskih odrskih umetnikov spoznala z različnimi tehnikami političnega ter participatornega gledališča. Program bo 

potekal do 2. julija 2012 in se bo nadaljeval s poučevanjem in predstavljanjem tehnik participatornega gledališča in 

Gledališča zatiranih. 

Program vodita Barbara Polajnar in Urša Adamič, poleg njiju pa predavajo še Aja Rogina, Gregor Kamnikar, Sabina 

Blumauer, Janez Janša, Skupina Kitch, Juš Milčinski, in Dragana Alfirević. 

Program se je izvajal v prostorih Globalne SOFE na Slovenski cesti 54. 

Več informacij na www.sofaglobal.org, sofa@ekvilib.org in na telefonski številki 01 59 035 580 

Več informacij o gledališču zatiranih tukaj. 

Predavanje »Politično v performativnem« 

Jure Novak in Jurij Krpan 

15.3.2012 16h, Galerija Kapelica, Kersnikova 4 

V okviru predavanja smo iskali povezave med političnim in performativnem v klasičnem dramskem gledališču ter tudi v 

sodobni scenski umetnosti. Svoja stališča in izkušnje sta predstavila Jurij Krpan, direktor Galerije Kapelica, in Jure Novak, 

nekdanji programski vodja Gledališča Glej, ki sta odgovarjala tudi na vprašanja o možnosti političnega delovanja v kontekstu 

scenskih umetnosti. Dotaknila sta se nekaterih odmevnejših primerov doma in v tujini ter predstavila lastne izkušnje. Podala 

sta svoje odgovore na vprašanja, kot so: ali je danes možno biti političen skozi performativni umetniški izraz? Kaj je danes 

http://www.sofaglobal.org/
mailto:sofa@ekvilib.org
http://www.sofaglobal.org/sl/component/content/?id=154&Itemid=137%E2%8C%A9=sl


sploh lahko suberzivna, razmišljujoča umetnost, ki spodbuja k akciji? Kako umetnik oziroma programer skozi svojo prakso 

odgovarja na ta vprašanja? 

Jure Novak je gledališki režiser, performer, pesnik in prevajalec. Od leta 2007 do leta 2010 je bil umetniški vodja Gledališča 

Glej v Ljubljani. Med zadnjimi projekti našteje Iz Principa (agit-prop mjuzikl o Gavrilu Principu), V imenu ljudstva (o cenzuri v 

slovenski umetnosti) ter Jure Novak: Zato sem srečen (o imperativu sreče in depresiji). 

Jurij Krpan je direktor in kurator Galerije Kapelica v Ljubljani. Galerija se osredotoča na raziskovalno umetnost in 

organizirala je veliko mednarodno znanih instalacij in performansov. Krpan je predaval po različnih državah Evrope in 

verjame, da je umetnost zlo kulture. 

Predavanje je bilo realizirano v okviru izobraževalnih programov Globalne SOFE/Ekvilib Inštituta. Po koncu predavanja je 

sledil organiziran informativni pogovor o programih, vsebinah in načinih sodelovanja na Globalni SOFI. www.sofaglobal.org 

Moderirala je Dragana Alfirević, sodelavka Globalne SOFE 

  

 

Izobraževanja 
Aprila 2012 smo izvedli intenzivna izobraževalna programa s področja gledališča zatiranih in 

dokumentarnega filma. Junija 2012 pa smo izvedli še dva krajša programa dokumentarne fotografije. 

Programi so bili brezplačni. 

GLEDALIŠČE ZATIRANIH 

Kdaj: 4.4.2012 – 28.6.2012, ob sredah, četrtkih in petkih, med 16h in 21h 

Kje: Ljubljana 

Predavatelji: Barbara Polajnar, Urška Adamič, Aja Rogina, Sabina Blumauer, Gregor Kamnikar, Janez Janša, Juš Miličinski, 

Kitch, Dragana Alfirević 

 Več informacij najdete tukaj ali v priponki. 

 

DOKUMENTARNI FILM 

Kdaj: 15.4.2012 – 24.6.2012, ob nedeljah in ponedeljkih med 17h in 21h   

Kje: Ljubljana 

Predavatelji: Karpo Godina, Jurij Meden, Andrej Šprah, Maja Weiss 

Več informacij najdete tukaj ali v priponki. 

  

DOKUMENTARNA FOTOGRAFIJA 

Kdaj: 18.6. - 29.6.2012 in 11.9. -12.9.2012, vsak dan med 16h in20h in 24.9.2012- 2.10.2012, vsak dan med 16h in 20h 

Kje: Ljubljana  

Predavatelji: Arne Hodalič, Meta Krese in Boštjan Pucelj 

Več informacij najdete tukaj. 

http://www.sofaglobal.org/images/stories/sofaProgrami/GLEDALISCE_Program_slo_Podaljan.pdf
http://www.sofaglobal.org/images/stories/sofaProgrami/film_program_sofa_slo_.pdf
http://www.sofaglobal.org/sl/programi/sofina-ucilnica/izobraevanja/dokumentarna-fotografija


K sodelovanju smo vabili vse, ki so si želeli osvojiti ali nadgraditi osnove na izbranih področjih ter ob enem želeli – skozi 

umetnost – izpostaviti njim pomembna družbena vprašanja. Programi so bili odprti za vse, prednost pa so imeli pripadniki 

različnih etničnih manjšinskih skupin, priseljenci, pripadniki narodnostnih manjšin kot tudi ljudje s posebnimi potrebami. Na 

izobraževanja so se lahko prijavili posamezniki, ki so razumeli angleško ali slovensko. Jezik predavanj smo določili naknadno, 

glede na prevladujoče znanje jezika. Po potrebi je bilo zagotovljeno tudi simultano prevajanje. 

Udeležencem smo nudili tudi številne oblike podpore, med drugim izposojo opreme, dostop do digitalne temnice, štipendije 

za nadaljnji razvoj projektov, udeležbo na festivalih in srečanjih, prenočišče in nastanitev. 

Delavnica: "KORENINE IZKLJUČENOSTI" 
Gledališka delavnica za priseljence v Sloveniji 

Med 28. junijem in 2. julijem 2012 smo organizirali festival Gledališča zatiranih v Ljubljani. V okviru festivala smo 

organizirali delavnice svetovno priznanih pedagogov in režiserjev s tega področja. 

Gledališče zatiranih v svojih predstavah in delavnicah spregovori o načinih in oblikah zatiranja in se poskuša poglobiti v 

vzroke in motive takšnega vedenja. Na ta način na gledalca in igralca deluje emancipatorno, saj išče načine ozaveščanja in 

možne drugačne rešitve problemov in konfliktov. Več o Gledališču zatiranih in o njegovih metodah, možnih učinkih in 

načinih delovanja lahko preberete na koncu tega vabila. 

V okviru festivala smo organizirali tudi delavnico KORENINE IZKLJUČENOSTI, katere cilj je, da razišče vzroke predsodkov in 

izključevanja, ter da oblikuje jasno idejo o položaju priseljencev v Sloveniji ter jim pomaga preseči izključevanje 

posameznikov, s katerim se soočajo na vsakdanji ravni. 

Delavnica je potekala v času festivala Gledališča zatiranih, 29.6. – 1.7.2012 v Ljubljani. 

Ciljni skupini, torej migrantom, ki ne živijo v Ljubljani krijemo stroške prevoza in nočitve v Ljubljani. Delavnica bo potekala v 

angleškem jeziku, zato je pogoj za udeležbo osnovno znanje slovenskega ali angleškega jezika. 

Več informacij o delavnici in festivalu lahko dobite na na e-mailu dragana@ekvilib.org 

  

VEČ O OLIVERJU MALCORJU IN O DELAVNICI: 

KORENINE IZKLJUČENOSTI, delo na področju diskriminacije tujcev 

 

S katerimi orodji lahko izrazimo nevidno zatiranje? 

Kako lahko prepoznamo majhne geste, besede, poglede, ki vodijo izključevanje v vsakdanjem življenju, in kako jih lahko 

obravnavamo v širšem kontekstu? 

Na kakšen način lahko kolektivni problem skriva eno zgodbo? 

žKako lahko skupaj  gradimo zavest  in spodbujamo kreativne rešitve proti diskriminaciji? 

Delavnica KORENINE IZKLJUČENOSTI temelji na vajah, igrah in tehnikah, ki omogočajo obravnavanje težav in vprašanj, s 

katerimi se srečujejo ljudje, ki živijo v tujini. Namenjena je priseljencem z ali brez gledališke izkušnje, pa tudi tistim, ki se 

ukvarjajo s politikami priseljencev, njihovimi aplikacijami in spreminjanjem (pridobivanju statusa, možnost zaposlitve...). 

Cilj delavnice je raziskati vzroke predsodkov in izključevanja, ter oblikovati jasno idejo o položaju priseljencev, njim samim 

pa pomaga pri preseganju občutka zatiranosti, s katerim se soočajo na vsakdanji ravni. 

Oliver Malcor s tehnikami Gledališča zatiranih dela že 15 let in si prizadeva odpravljati negotov položaj žensk, tujcev in 

delavcev. Od leta 2008 živi v Rimu, kjer je ustanovil organizacijo Parteciparte. 

  

.............................................................. 

ZAKLJUČILI SMO: 

Intenzivno izobraževanje: gledališče zatiranih 

Kdaj: 04.04.2012 – 02.07.2012, ob sredah, četrtkih in petkih, med 17h in 21h 

Kje: V Ljubljani 

  

mailto:dragana@ekvilib.org


  

 

  

 

  

Predavatelji: Barbara Polajnar, Urša Adamič, Aja Rogina, Gregor Kamnikar, Sabina Blumauer, Janez Janša, Skupina Kitch, Juš 

Milčinski, Dragana Alfirević 

Za koga: Program je namenjen vsem, ki se želite spoznati s tehnikami gledališča zatiranih, in sicer gre za gledališke metode 

za igralce in neigralce, kjer se skozi aktivno sodelovanje išče rešitev določenih vprašanj. 

  

Podpora študentom: 

• Udeležencem bodo na voljo mentorji, ki jim bodo pomagali na njihovi učni poti ter pri razvoju individualnega načrta dela. 



• Vsak udeleženec izobraževanja bo imel možnost udeležbe (in predstavitve svojega dela) tudi na Festivalu gledališča 

zatiranih v Ljubljani, ki ga bomo organizirali med 28. junijem in 2. julijem 2012. 

• Dva udeleženca, ki bosta pokazala največjo stopnjo motiviranosti, bosta pridobilaštipendijo v vrednosti 2000 EUR za 

udeležbo na delavnicah in treningih ter za razvoj svojih projektov. 

• Posameznim udeležencem krijemo osnovno nastanitev v več posteljnih sobah v enem izmed mladinskih hotelov oziroma 

hostlov v Ljubljani in prevoz v Ljubljano. 

   

Podrobnejši opis: 

Uvod v gledališče zatiranih predstavlja intenziven trimesečni program, ki ga bodo izvedli priznani slovenski umetniki in 

pedagogi. 

Tekom izobraževanja se bodo posamezniki spoznali s teorijo in prakso angažiranih scenskih umetnosti. Poudarek bo na 

tehnikah gledališča zatiranih. Gledališče zatiranih je sklop tehnik, metod in vaj, skozi katere se obravnava določeno 

vprašanje ali problem, in se na aktiven način išče rešitev. Gledališče zatiranih je v 1960ih letih oblikoval gledališčnik in 

vizionar Augusto Boal. 

Poleg tega bodo sodelujoči seznanjeni tudi s primeri političnega in angažiranega gledališča v Sloveniji in v širši regiji. 

Z udeležbo na izobraževanju se boste pridružili medkulturni in raznoliki skupnosti, ki verjame, da so scenske umetnosti 

lahko orodje za naslavljanje neenakosti in za politično in družbeno akcijo, ter tudi, da je skozi scensko umetnost možno 

zastavljati vprašanja o naravi človeške organizacije in komunikacije in težave v komunikaciji reševati. 

Program je namenjen tako začetnikom, kot tudi posameznikom, ki si želijo nadgraditi svoje obstoječe znanje. Od 

udeležencev se pričakuje redna udeležba na predavanjih, iniciativnost in naravnanost za delo v skupini. 

Izobraževanje vključuje: praktične delavnice, predavanja, diskusije, skupno razvijanje scenskih materialov in refleksija na 

določene teme, pomembne za učenje o gledališču zatiranih. 

Na izobraževanje se lahko prijavijo vsi, ki razumejo angleško ali slovensko. Jezik predavanja bomo določili naknadno, glede 

na prevladujoče znanje jezika. Po potrebi bo zagotovljeno tudi simultano tolmačenje. 

Izobraževanje je brezplačno. Ob prvem srečanju bomo pobirali kotizacijo v vrednosti 50 EUR, ki jo bomo udeležencem v 

celoti povrnili ob uspešno zaključenem izobraževanju in ob izpolnjenih pogojih sodelovanja. S tem želimo udeležence 

spodbuditi k resnemu in aktivnemu pristopu k projektu. V kolikor bi posamezniki imeli finančne težave pri plačilu kotizacije, 

lahko individualno kontaktirajo organizatorje in poiskali bomo skupno rešitev. 

  

Podrobnejši urnik in biografije predavateljev najdete tukaj. 

  

*Projekt ART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno financira Evropska Unija in sicer iz Evropskega 

socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in 

spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora 

njihovi socialni vključenost". 

 

http://www.sofaglobal.org/images/stories/sofaProgrami/GLEDALISCE_Program_slo_Podaljan.pdf


 

Izobraževanje na področju dokumentarne fotografije 
IZVEDLI SMO DVA KRAJŠA PROGRAMA DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE 

Junija 2012 smo začeli z izvajanjem prvega programa dokumentarne fotografije katerega sta vodila Arne Hodalič in Meta 

Krese. Gostujoči predavatelj je bil tudi Boštjan Pucelj, ki se je predstavil s svojim delom. Prednost smo dali tako v prvem kot 

v drugem programu skupini ljudi s posebnimi potrebami. 

  

Kdaj: 1. Skupina: 18.06.2012 – 29.06.2012 in 11.9.2012 - 12.9.2012, vsak dan, med 16h-20h,       2. Skupina: 24.10.2012 - 

2.10.2012 in 24.10.2012 - 25.10.2012, vsak dan med 16h-20h 

 

Kje: V Ljubljani 

Jezik: predavanja so bila v slovenščini. 

Predavatelji: Meta Krese, Arne Hodalič in  Boštjan Pucelj. 

Za koga: Program je bil namenjen tako začetnikom, kot tudi posameznikom, ki so si želeli nadgraditi svoje obstoječe 

fotografsko znanje. 

 

 

Podpora udeležencem: 

• Udeležencem so bili na voljo mentorji, ki so jim pomagali na njihovi učni poti ter pri razvoju individualnega načrta dela. 

• V času trajanja izobraževanja so imeli udeleženci dostop do opreme, potrebne za dokončanje njihovega projekta. 

Posamezniki, ki niso imeli svoje fotografske opreme, so si lahko le-to sposodili brezplačno. 

• Vsak posameznik je – v sodelovanju z mentorji – pripravil svoj lastni fotografski portfolio. Fotografski projekti udeležencev 

izobraževanja bodo razstavljeni na spletni galeriji Globalne SOFE. Izbrana dela posameznih udeležencev so bila  razstavljena 

na otvoritvi razstave Je notranjost tudi zunanjost? v Mestnem muzeju Ljubljana.  

 



 

Predstavljeni so bili naslednji projekti: Behemot Ogroženo kraljestvo knjige - Gal Jakič,Neodvisno življenje in osebna 

asistenca - Klaudija Poropat , Korenine - Dejan Mijovič inPotepuške muce potrebujejo pomoč - Dunja Hrvatin. 

Prav tako bodo nekatera dela razstavljena na mednarodnem fotografskem festivalu: Skozi objektiv človekovih pravic, ki ga 

bo v prihodnje organiziral Ekvilib Inštitut. 

• Dejan Mijovič in Klaudija Poropat, ki sta pokazala največjo stopnjo motiviranosti, sta pridobila štipendijo v vrednosti 2000 

EUR za nakup opreme in razvoj novega fotografskega projekta. 

• Posameznim udeležencem smo krili osnovno nastanitev v več posteljnih sobah v enem izmed mladinskih hotelov oziroma 

hostlov v Ljubljani in prevoz v Ljubljano.* 

*Zaradi namenskosti sredstev so imeli tokrat prednost ljudje s posebnimi potrebami. 

 

Podrobnejši opis: 

Program je vseboval teoretični del kot tudi terensko delo. Udeleženci so se najprej seznanili s teorijo, torej o samem 

delovanju fotoaparata in nastavitvah kot je čas osvetlitve, zaslonka/globinska ostrina, občutljivost/ISO. Govorili so tudi o 

kompoziciji, o kontrastih in svetlobi slike. Pozornost so namenili tudi slikanju portretov, skupini ljudi, živali, pokrajini, športu 

in makro fotografiranju kot tudi slikanju v posebnih vremenskih pogojih. Prav tako so govorili o tem, kako izbrati, pristopiti 

ter delati s subjekti svoje fotografije, vključno z vprašanji etike in vzpostavitve zaupanja. Poudarek pa je bil predvsem na 

fotografski vsebini ter osnovah vizualnega prikazovanja zgodb, kako narediti iz slik zgodbo, ki so poleg teksta, o pisanju 

tekstov in o tem kaj je reportaža in kaj je za dobro reportažo ključnega pomena. Delali so tudi v programih kot sta 

Photoshop in Helican remote, popravljali slike s HDR (high dinamic range) in z Blue light. Znanje so nato lahko preverili na 

samem terenu. 

 

Deležni pa so bili tudi dveh razstav in sicer otvoritev razstave Vzhodno od vzhoda Klavdija Slubana, francoskega fotografa 

slovenskega porekla v Galeriji Vžigalica, ki se je nato nadaljevala v Galeriji Fotografija in pa prve skupinske razstave 

fotografov agencije Magnum, Obraz časa v Jakopičevi galeriji. Avtorstvo 83 fotografij pripada osmim fotografom 

svetovnega slovesa kot so Robert Capa, Marc Riboud, Werner Bischot… 



 

Program prve skupine Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine so udeleženci septembra 2012 program z zadnjim 

srečanjem s svojimi individualnimi projekti tudi uspešno zaključili. 

 

Program druge skupine se je začel 24.9.2012 na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana prav tako pod vodstvom Arne 

Hodaliča in Mete Krese. Dijaki so se imeli možnost prav tako seznaniti s samo teorijo kot tudi prakso- delo na terenu. 

Program je zasnovan na podoben način kot pri prvi skupini in se bo konec oktobra zaključil. 

 

 

Izobraževanje je vključevalo: strukturirana predavanja, diskusije, skupinsko in individualno svetovanje, terensko delo, 

vključno s pripravo skupinskega fotografskega projekta, ter samostojno fotografiranje. 

 

Z vključitvijo v program so se včlanili v alumni mrežo Globalna SOFA ter s tem pridružili skupnosti, ki verjame v moč 

fotografije za izražanje kritičnega pogleda na lokalno in globalno družbeno dogajanje. 

Program je bil namenjen tako začetnikom, kot tudi posameznikom, ki so si želeli nadgraditi svoje obstoječe fotografsko 

znanje. Od udeležencev se je pričakovala redna udeležba na predavanjih in fotografiranju na terenu, prav tako so morali 

fotografirati tudi v prostem času. 

Izobraževanje je bilo brezplačno. 

*Projekt ART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno financira Evropska Unija in sicer iz Evropskega 

socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in 

spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora 

njihovi socialni vključenost". 

  



Intenzivno izobraževanje filma smo zaključili 

Tako kot v filmih, napetost je rasla in rasla in po treh mesecih prišla do svojega vrhunca in nas tako v dramatičnih momentih 

postavila pred ključne odločitve, ki smo jih morali narediti. In sedajpo tolikšnem delu nas je pripeljala do zadnje faze v 

srečen konec! 

Z delavnico dokumentarnega filma smo začeli že v mesecu aprilu. Najprej smo se medseboj spoznali in predstavili 

svojeideje, ki nam jih je uspelo kasneje transformirati v dokumentarne filme. To seje dogajalo počasi, malo in po malo so te 

ideje začele zoreti in se tako spreobrnilezgolj iz nekih pričakovanj v konkretne scenarije. Imeli smo seveda privilegij,saj smo 

imeli čudovite goste, ki so nas razsvetlili s svojimi izkušnjami in nastudi vodili, usmerjali vse do našega cilja. 

Danes, ko smo pisali scenarije, po mnogih intervjujih, vložkov glasu in po mnogih urah za računalnikom montaže, iskanja 

pravih kadrov je naša kreacija zelo blizu tega, da se zlije na ozadje zaslona. 

V kolikor si želite ogledati našo premiero,predstavitev naših krajših nastalih filmov, pozorno spremljate na naše novice, da 

izveste kdaj in kje se bo ta dogodek odvijal. 

 

 

.... 

VEČ O DELAVNICI: 

Kdaj: 15.4.2012 – 25.6.2012, ob nedeljah in ponedeljkih, med 17h in 21h 

Kje:Ljubljana 

Jezik predavanj: predavanja so bila v slovenščini in angleščini; zagotovljeno je bilo tolmačenje iz slovenščine v angleščino ter 

obratno 

Predavatelji: Amir Muratović, Mauro Lugano, Jurij Meden, Andrej Šprah, Karpo Godina, Marko Šantić, Maja Weiss, Tomo 

Križnar 



Za koga: Program je bil namenjen vsem, ki so se želeli preizkusiti ali nadgraditi svoje znanje s področja dokumentarnega 

filma. 

  

Podpora študentom: 

• Udeležencem so bili na  voljo mentorji, ki so jim pomagali na njihovi učni poti ter pri razvoju individualnega načrta dela. 

• V času trajanja izobraževanja so imeli udeleženci dostop do opreme, potrebne za dokončanje filma, med njimi DSRL 

kamero in ostalo potrebno opremo za video in avdio montažo ter post-produkcijo. 

• Brezplačen ogled dokumentarnih filmov, povezanih s področjem izobraževanja v Kinoteki. 

• Dva udeleženca, ki sta pokazala največjo stopnjo motiviranosti, sta pridobila štipendijo v vrednosti 2000 EUR za nakup 

opreme in razvoj novega projekta dokumentarnega filma.* 

• Posameznim udeležencem smo krili osnovno nastanitev v več posteljnih sobah v enem izmed mladinskih hotelov v 

Ljubljani in prevoz v Ljubljano.* 

  

Podrobnejši opis 

V okviru izobraževanja so se udeleženci seznanili s pripravo kratkih dokumentarnih filmov ter pridobili znanja in ustrezna 

orodja, skozi katera so se lahko izražali in predstavili relevantne vidike svoje realnosti. Udeleženci so se seznanili z vsemi 

fazami priprave filma – od razvoja ideje, postopka pisanja scenarija, faze pred produkcijo, snemanja, montaže in na koncu 

tudi predvajanja filma. Izobraževanje je združevalo tako teorijo kot tudi prakso dokumentarnega filma. 

Z udeležbo na izobraževanju so se udeleženci pridružili raznoliki skuipini, ki verjame v moč dokumentarnega filma za 

izražanje družbene kritike in za dokumentiranje realnosti naših življenj. 

Izobraževanje je vključevalo: strukturirana predavanja, diskusije, skupinsko in individualno delo, ogled snemalnega dneva 

profesionalnega filma, neobvezna filmska predvajanja v Kinoteki, pripravo lastnega dokumentarnega filma. 

Program je bil namenjen tako začetnikom, kot tudi posameznikom, ki so si želeli nadgraditi svoje obstoječe znanje s 

področja filma. Od udeležencev se je pričakovala redna udeležba na predavanjih in snemanjih na terenu, prav tako pa so 

morali snemati v prostem času. 

  

*Projekt ART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno financira Evropska Unija in sicer iz Evropskega 

socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in 

spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora 

njihovi socialni vključenost". 

 

  

Podrobnejši urnik in biografije predavateljev najdete tukaj. 

 

 

 

  

http://www.sofaglobal.org/images/stories/sofaProgrami/film_program_sofa_slo_.pdf


Pretekla izobraz evanja 

Blagg!-okrepi preteklost, vadi za prihodnost 

Januarja 2012 se je odvijala tridnevna delavnica BLAGG!, namenjena vsem, ki delajo s prestopniki v najširšem pomenu. 

Blagg! je tehnika, ki povezuje dramo in kognitivno psihologijo, prvotno je bila namenjena zapornikom, kasneje pa se je 

njegova uporaba razširila na prestopnike v najširšem pomenu. Cilj Blagg!-a ni, da bi ljudi prisilil, naj se prilagodijo družbenim 

normam, ampak da bi povečal njihove možnosti izbire. 

Nadaljevalna delavnica: GLEDALIŠČE ZATIRANIH z globalno dimenzijo 

Aprila 2011 smo izvedli 3-dnevno nadaljevalno izobraževanje iz tehnik gledališča zatiranih / Theatre of the Oppressed (TO). 

Delavnico sta izvedla mednarodno priznana strokovnjaka Brigit Fritz (TO Dunaj; Univerza na Dunaju) in Ronald Matthijssen 

(Formaat Werkplaats Participatief Drama, Nizozemska). 

 

Nadaljevalna delavnica Gledališča Zatiranih 



 

Nadaljevalna delavnica Gledališča Zatiranih 

Študijski obisk na Dunaju – gledališče zatiranih /22. – 28.5.2011/ 

Člani Mreže gledališča zatiranih Slovenije so se udeležili študijskega obiska na Dunaju, kjer so sodelovali na delavnicah: 

Estetika zatiranih (Aesthetics of the Oppressed), DanceAbility oz. Madalena Project ter se udeležili okrogle mize "Umetnost 

za družbene spremembe" ter gledališke predstave skupine Intombi Zomqangala iz Zimbabveja. Študijski obisk je bil 

organiziran v okviru projekta Globalne SOFE: Gledališča za globalne družbene spremembe. 

 

Delavnica Estetika zatiranih 



 

DanceAbility 

 

Gledališka predstava skupine Intombi Zomqangala 



 

Okrogla miza "Umetnost za družbene spremembe" 

Gledališče zatiranih z globalno dimenzijo /24.10. – 23.11. 2010/ 

Oktobra in novembra 2010 smo izvedli 17-dnevno intenzivno izobraževanje s področja tehnik gledališča zatiranih (Theatre 

of the Oppressed), ki ga je vodila mednarodno priznana strokovnjakinja Birgit Fritz (Univerza na Dunaju, Avstrija. Udeleženci 

izobraževanja, danes aktivni trenerji tehnik gledališč zatiranih, so vključeni v Mrežo gledališča zatiranih Slovenije. Gledališki 

seminarji so potekali vzporedno s teoretskimi seminarji, ki so se dotikali različnih globalnih družbenih vprašanj, med drugim 

pa so predavali: Marina Lukšič-Hacin, Marta Gregorič in Aleš Kuhar. 

 

 

  



Priročniki 

Priročniki služijo kot pomoč in opora udeležencem naših delavnic gledališča zatiranih in 

dokumentarnega filma. V priročnikih najdete izbrane tehnike namenjene vsem, ki vstopajo ali 

delujejo na področju gledališča zatiranih ali dokumentarnega filma. 

Priročniki so del projekta ART-SOC. 

 Priročnik Gledališče zatiranih 

 Priročnik Dokumentarni film 

 Zbornik projektov na področju umetnosti in kulture, ki so pripomogli, k vključevanju ranljivih skupin v družbo. 

  

                    

Priročniki so del projekta ART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno financira Evropska Unija in sicer 

iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost 

možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in 

podpora njihovi socialni vključenost".  

 

 

  

http://www.sofaglobal.org/images/stories/sofaProgrami/prirocniki/gledalisce%20zatiranih%2012.pdf
http://www.sofaglobal.org/images/stories/sofaProgrami/prirocniki/film%20book%2012.pdf
http://www.sofaglobal.org/images/stories/sofaProgrami/prirocniki/zbornik.pdf


Predavanja 

Pretekla predavanja:  

Predavanja Janeza Janše, umetniške prakse Kitch in skupine Magnet 

Predavanja so bila del intenzivnega programa Gledališa zatiranih in so bila realzirana v sodelovanju s CoFestivalom. 

  

31.05.2012 16h – 20h 

Kino Šiška 

Predavanje: Janez Janša 

Predavanje Janeza Janše bo organizirano kot večurna prezentacija umetnikovega opusa in hkrati kot refleksija na življenje 

in ustvarjanje na osi umetniško-politično. V prvem delu bo Janša predstavil svoje delo iz širšega kota, drugi del pa bo 

namenjen predstavitvi projektov vezanim za spremembo imena, »Več nas bo, prej bomo na cilju«, »Ime – readymade«, in 

»Jaz sem Janez Janša«. Predavanje bo ilustrirano s projekcijami, po predavanju bo sledil pogovor s publiko. 

Janez Janša je avtor, režiser, performer in raziskovalec sodobnih umetnosti. Ustvaril je 20 samostojnih avtorskih scenskih 

del. Njegovo umetniško delo zaznamuje družbena kritičnost, interdisciplinarni pristop in preizpraševanje statusa umetnosti 

v družbi. Je direktor Maska, zavoda za založniško, kulturno in producentsko dejavnost. 

 

Foto: Janez Janša 

1.6.2012 17h – 20h 

Plesni Teater Ljubljana 

Predavanje: Umetniške prakse znamke KITCH. Nujnost političnega v 

performativnem 

Skozi predstavitev izbranih projektov, ki sta jih člana tandema KITCH razvijala in izvajala v različnih kontekstih – tako znotraj 

kot onkraj umetnostnega sistema – bomo spregovorili o družbeni razsežnosti umetnosti, o njenih estetikah, ki skušajo 



kritizirati nastavljajoč ogledalo družbi, a tudi ustvarjati prostor in čas skupnega, ter o tem, zakaj je umetnost osvobojena 

zgolj takrat, ko nič več ni umetnost, kot jo sicer poznamo. 

KITCH je ne-umetniški tandem, ki se od leta 1999 nenehno upira običajnim kategorizacijam, gibajoč se med videom, 

instalacijo, performansom, teorijo, filozofijo, publicistiko, kritiko, aktivizmom in DJ-anjem. Občasno deluje kot skupina, 

včasih kot posameznik/posameznica, ves čas pa utrjuje svoje ime kot „negativ blagovne znamke”.www.kitch.si 

 

Foto: Borut Peterlin 

Sledi predavanje: Nenasilna umetniška akcija in skupina Magnet 
Nune Popović in skupina Magnet so umetnost in kreativnost preobrazili v učinkovit model nenasilne borbe proti 

totalitarnemu režimu v 90ih letih v Srbiji. Ulične akcije masovno medijskega karakterja so bile sprva platforma največjega 

civilnega in študentskega protesta, ki je trajal tri mesece, kasneje je postal tudi pomemben in prepoznaven del političnega 

gibanja »Otpor« v Srbiji, ter tudi drugih globalnih civilnih gibanj. Magnet bo predstavilaDragana Alfirević, ki je aktivna na 

področju sodobnega plesa in sicer kot avtorica predstav, pedagoginja, avtorica tekstov in organizatorka festivalov v Sloveniji 

in v tujini.http://www.magnet.nune.biz/site 

http://www.kitch.si/
http://www.cofestival.net/
http://www.cofestival.net/


 

Več informacij o CoFestivalu na www.cofestival.net 

Predavanje »Politično v performativnem« 

Jure Novak in Jurij Krpan 

15.3.2012 ob 16.00, Galerija Kapelica, Kersnikova 4 

16.00: Uvod, pobuda in programi Globalne SOFE – Anita Ramšak, Ekvilib Inštitut 

16.15: Predavanje »Politično v performativnem« – Jurij Krpan in Jure Novak 

V okviru predavanja bomo iskali povezave med političnim in performativnem v klasičnem dramskem gledališču ter tudi v 

sodobni scenski umetnosti. Svoja stališča in izkušnje bosta predstavila Jurij Krpan, direktor Galerije Kapelica, in Jure Novak, 

nekdanji programski vodja Gledališča Glej, ki bosta odgovarjala tudi na vprašanja o možnosti političnega delovanja v 

kontekstu scenskih umetnosti. Dotaknila se bosta nekaterih odmevnejših primerov doma in v tujini ter predstavila lastne 

izkušnje. Podala bosta svoje odgovore na vprašanja, kot so: ali je danes možno biti političen skozi performativni umetniški 

izraz? Kaj je danes sploh lahko subverzivna, razmišljujoča umetnost, ki spodbuja k akciji? Kako umetnik oziroma programer 

skozi svojo prakso odgovarja na ta vprašanja? 

*Jure Novak je gledališki režiser, performer, pesnik in prevajalec. Od leta 2007 do leta 2010 je bil umetniški vodja Gledališča 

Glej v Ljubljani. Med zadnjimi projekti našteje Iz Principa (agit-prop mjuzikl o Gavrilu Principu), V imenu ljudstva (o cenzuri v 

slovenski umetnosti) ter Jure Novak: Zato sem srečen (o imperativu sreče in depresiji). 

*Jurij Krpan je direktor in kurator Galerije Kapelica v Ljubljani. Galerija se osredotoča na raziskovalno umetnost in 

organizirala je veliko mednarodno znanih instalacij in performansov. Krpan je predaval po različnih državah Evrope in 

verjame, da je umetnost zlo kulture. 

Moderirala bo Dragana Alfirević, sodelavka Globalne SOFE/Ekvilib Inštituta 

  

17.45 - 18.30: Pogovor o izobraževalnem programu Globalne SOFE 

Predavanje predstavlja del izobraževalnih programov Globalne SOFE (Global State OF Art) – programa Ekvilib Inštituta in 

partnerjev, ki se osredotoča na umetnost za družbene spremembe. Predavanju bo sledil informativni pogovor o programih, 

vsebinah in možnostih sodelovanja na Globalni SOFI, s posebnim poudarkom na novih programih s področja gledališča 

zatiranih, dokumentarne fotografije in dokumentarnega filma, ki ju začenjamo izvajati z aprilom 2012. 

Več na www.sofaglobal.org ali telefonski številki 059 035 580 

  

http://www.cofestival.net/


* Predavanja so del projekta ART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno financira Evropska Unija in 

sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: 

"Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju 

kulture in podpora njihovi socialni vključenost". 

  

  

 

 

Razprave 

Kako lahko fotografija spremeni svet? 

Ekvilib Inštitut, SPP, zavod za promocijo fotografije in ArtWorks Project smo v okviru festivala dokumentarne fotografije 

Slovenian Press Photo organizirali okroglo mizo Kako lahko fotografija spremeni svet? 

 

Utrinki z okrogle mize Kako lahko fotografija spremeni svet?, 22.2.2012, Cankarjev dom 

  

Kakšna je vloga in moč fotografije pri naslavljanju nepravičnosti, izkoriščanja ter promocije človekovih pravic? Kakšne 

fotografije nas spodbujajo, da vstopimo v svet, ki ga predstavljajo, se identificiramo z njim ter se trudimo spremeniti 

obstoječo situacijo? O ključnih vprašanjih, povezanih z močjo fotografije za doseganje družbenih sprememb, so razpravljali: 

 Leslie Thomas, direktorica ArtWorks 

 Erik Valenčič, novinar 

 Uroš Hočevar, fotoreporter 

 Dr. Ilija Tomanić Trivundža, Fakulteta za družbene vede 



*Projekt ART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno financira Evropska Unija in sicer 

iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne 

prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih 

družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenost". 

  

                                

................................................................................................................................ 

Gledališče in performans v funkciji družbene kritike 

21.9.2010 se je v prostorih Sloge odvila okrogla miza na temo »Gledališče in performans v funkciji družbene kritike« ter 

predstavitev nove pobude Ekvilib Inštituta in partnerjev Globalna SOFA (Global State OF Art). Pobudo je predstavila 

koordinatorka Globalne SOFE in moderatorka okrogle mize, Anita Ramšak. 

Sledile so predstavitve pogledov govorcev na temo gledališča v funkciji družbene kritike. Na okrogli mizi so sodelovali Simon 

Kardum (direktor Kina Šiška), Mojca Dimec Bogdanovski (pedagoginja v kulturi in igralka), Marta Štajduhar (Kralji ulice), 

Marko Gorjup (gledališka skupina Odpisani) in Aldo Milohnić (Mirovni inštitut). Okroglo mizo je povezovala koordinatorka 

Globalne SOFE Anita Ramšak. 

*Okrogla miza je bila izvedena v okviru projekta Globalna umetnost sveta: gledališče za globalne družbene spremembe, ki 

ga delno so-financira Evropska unija. 

 

  



Štipendije 

Globalna SOFA nudi manjšo finančno podporo posameznikom za realizacijo idej. 

AKTUALNO: V okviru intenzivnih izobraževalnih programov s področja dokumentarne fotografije, filma in gledališča, ki jih 

bomo začeli izvajati marca 2012, bomo udeležencem podelili tudi 6 štipendij za razvijanje njihovih lastnih umetniških 

projektov s področja našega delovanja. Veš informacij o možnostih sodelovanja najdete tukaj. 

TRENUTNI ŠTIPENDISTI 

prejemniki SOFINE štipendije na področju gledališča zatiranih so: 

 Barbara Polajnar (projekt PRO PAPIR) 

 Anja Gruden (projekt Spol je pa res vse) 

 Ankica Radivojević (projekt v.o.d.a.) 

 Nena Mocnik (projekt Sky Underground) 

 Petra Jamnik (projekt Osvobajamo sence) 

 

 

O SOFINI učilnici in projektu ART SOC 

SOFINA učilnica je kreativen prostor vzajemnega učenja, v okviru katerega organiziramo delavnice in usposabljanja, 

predavanja ter razprave s področij našega delovanja. So-fina učilnica je del projekta ART-SOC. 

Naziv projekta: »ART-SOC«, projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture Kratek opis projekta: Projekt 

ART-SOC predstavlja pilotni program za spodbujanje in višanje zaposljivosti v kulturi ter si prizadeva krepiti socialno 

vključenost predstavnikov ranljivih skupin, v prvi vrsti migrantov, beguncev in iskalcev azila. V okviru projekta bodo 

organizirane finančno dostopne priložnosti usposabljanja, ki jih bodo spremljale inovativne in proaktivne spodbude, kot je 

sistem štipendiranja, ki bi ciljnim skupinam približale umetnost kot dejavnost, ki lahko pozitivno prispeva k njihovi 

ekonomski in socialni vključenosti v družbo. 

Naziv upravičenca: Ekvilib Inštitut, zavod 

Višina skupnih stroškov projekta je ocenjena na 101.100,11 EUR, višina javnih virov financiranja znaša 92.076,91 EUR 

Datum začetka projekta glede na odločitev o dodelitvi sredstev je 01.09.2011, konec projekta je 30.09.2012. 

Kontaktna oseba: Anita Ramšak, tel: 01/4303751  

elektronska pošta: anita@ekvilib.org 

  

  

 

 

  

mailto:anita@ekvilib.org


Kreativna karavana 

Globalno povezovanje mladih umetnikov za družbene spremembe. 

KREATIVNA KARAVANA je program medkulturnega 

povezovanja mladih umetnikov iz Afrike, Azije in Latinske 

Amerike in Evrope. 

V okviru programa vsako leto gostimo umetniške skupine mladih, ki prihajajo iz družbeno in ekonomsko ogroženih okolij. S 

pomočjo centrov za umetnost v svojih državah se naučijo, kako se lahko izražajo s pomočjo umetnosti, dvignejo samozavest 

ter spodbudijo procese družbene vključenosti. 

V okviru evropske turneje umetniške skupine izvajajo predstave in umetniške delavnice ter skozi neposredna srečanja z 

evropskimi vrstniki, skozi umetnost predstavljajo svoje vsakodnevno življenje, vizijo za boljšo prihodnost, spodbujajo 

medkulturno sodelovanje mladih, večje spoštovanje do soljudi, do lastnega mnenja in izbire vsakega posameznika. Hkrati 

predstavljajo tudi inovativne in kreativne načine ter strategije za spodbujanje družbene integracije. Ta mladinska aktivnost 

spodbuja aktivno vlogo mladih in jim omogoča, da vzpostavijo svoj odnos do vprašanj, s katerimi se srečujejo pripadniki 

njihove generacije drugod po svetu. 

  

Med 21.5. - 1.6.2014 smo gostili plesno umetniško skupino Big Mama Laboratorio iz Argentine. Skupina je izvedla 

delavnice in predstave, ki so rezultat eksperimentiranja članov z najrazličnejšimi plesnimi oblikami izražanja, kot so hip-

hop, Dance Hall, Cumbia, folklora, Reggaeton, Pop, Parkour in akrobatika, ob pesmih, ki so jih napisali člani in jih na odru 

pevka skupine izvaja v živo. 

 

Med 1.10. - 12.10.2013 smo gostili umetniško skupino Experimental Theatre Foundation iz Indije. Skupina je izvedla 

delavnice in predstave, ki združujejo tehnike forumskega, spontanega gledališča, pripovedovanja, indijske tradicionalne 

glasbe, ustvarjalnega in tradicionalnega plesa. 



 

Med 3.5. - 16.5. 2013 smo gostili umetniško skupino Rainbow House of Hope iz Ugande. Skupina je izvedla delavnice in 

predstave afriškega plesa in gledališča. 

  

Med 7.5. - 14.05 smo v okviru programa v Ljubljani gostili umetniško skupino mladih deklet in fantov Shangilia iz Kenije. 

Skupina se je v času 7.5 -14.5. 2012 predstavila z delavnicami in predstavami po različnih srednjih šolah kot tudi s plesno-

akrobatsko predstavo, ki je bila odprta za javnost in uprizorjena v Mini Teatru. 

  

Med 1.10. - 7.10. pa smo v okviru programa v Ljubljani gostili umetniško skupino mladih deklet Encontrarte iz Guatemale, 

ki je izvajala delavnice in predstave tehnike forumskega gledališča in cirkuških točk po srednjih šolah. Sledila je tudi javna 

predstavitev, predvajanje kratkega filma in diskusija v prostorih Cervantes. 

  

  



 

 

Kigamboni Community Center - Tanzanija 

Oktobra 2014 smo v Ljubljani in okolici gostili zadnjo umetniško skupino v okviru projekta Kreativna karavana. Skupina 

mladih akrobatov, plesalcev in gledališčnikov iz Tanzanije (izKigamboni Community Centra v Dar es Salaamu), ki s svojimi 

predstavami želi opozoriti na pomen spodbujanja in razvijanja različnih talentov mladih. Od 2. do 13. oktobra se je skupina 

predstavila slovenskemu občinstvu v okolici Ljubljane in ter v obalno-kraški regiji z drzno akrobatiko, s poskočnim hip-

hopom, plesi v tradicionalnih oblačilih in z vedno zabavnimi gledališčnimi vložki. 

 

 



 

 



 

 

Več o skupini: 

 

Mladi umetniki prihajajo iz mesta Dar es Saalam, kjer so člani Kigamboni Community Centra, ki od leta 2007 nudi brezplačno 

izobraževanje ter ima lastno Akademijo talentov. Akademija pomaga mladim razviti akrobatske, gledališke, plesne, 

glasbene, športne, likovne in obrtniške spretnosti, jim omogoča, da se zabavajo, nekaterim pa s tem odpre tudi nove 

priložnosti za neodvisno življenje. 

  

 

 Več informacij o skupini je na voljo na spletni strani Ekvilib Inštituta. 

  

http://ekvilib.org/sl/umetnost-za-spremembe/kreativna-karavana


  

 

Projekt podpira Ministrstvo za zunjanje zadeve RS - http://www.mzz.gov.si 

 

 

Big Mama Laboratorio - Argentina 

Med 21.5. in 27.5. 2014 smo v Ljubljani gostili plesno umetniško skupino mladih iz Argentine Big Mama Laboratorio, ki je 

po srednjih šolah izvajala delavnice in predstave, ki so rezultat eksperimentiranja članov skupine z najrazličnejšimi plesnimi 

oblikami izražanja, od hip-hopa, Dance Hall, Cumbia, Reggaeton, Pop, Parkour do folklore in akrobatike. Plesne delavnice in 

predstave so vsebovale tudi pesmi, ki so jih napisali člani skupine in jih na predstavah pevka skupine izvaja v živo. Obisk 

skupine v Sloveniji je organiziral Ekvilib Inštitut v sklopu mednarodnega projekta »Strengthen Creative Cooperation«. 

Več o skupini: 

Projekt Big Mama Laboratorio, ki je nastal leta 2011 kot del organizacije Crear vale la pena, združuje urbane in tradicionalne 

plesne oblike, s katerimi pripovedujejo zgodbo članov skupine Big Mama Laboratorio. Laboratorij, v katerem ne prevladuje 

le en žanr, omogoča članom eksperimentiranje z uporabo najrazličnejših plesnih oblik izražanja, kot so hip-hop, Dance Hall, 

Cumbia, folklora, Reggaeton, Pop, Parkour in akrobatika. 

V Ljubljani nas je obiskalo 6 članov skupine starih med 16 in 20 let v spremstvu svojih umetniške vodje in koordinatorke 

skupine.  

Projekt Big Mama Laboratorio združuje ljudi iz vseh družbenih ozadij in slojev. Zavzema se za socialne spremembe v smeri 

pravičnejše družbe. Člani skupine delijo prepričanje, da imata ples in glasba skupno poreklo, in da se ponovno združita v 

eno, v ritual. Prav tako menijo, da lahko vsi ljudje živijo v skupni družbi brez predsodkov, ne glede na razlike v poreklu, barvi 

kože, v stališčih, kulturnih ali družbenih razredih. S svojim delom želijo prebuditi prvinskost v vseh ljudeh: ljubezen, 

solidarnost in mir. 

  

http://www.mzz.gov.si/


  

 



 

 

Predstave in delavnice so del programa Kreativna karavana - projekta medkulturnega povezovanja mladih umetnikov iz 

Afrike, Azije, Latinske Amerike in Evrope. 

  

 



Projekt podpira Ministrstvo za zunjanje zadeve RS - http://www.mzz.gov.si 

 

 

Experimental Theatre Foundation - Indija 

Leta 2012 smo v okviru projekta v Ljubljani gostili umetniške skupine mladih iz Kenije (Shangilia iz Nairobija) in 

Gvatemale (encontrARTE), ki s svojimi predstavami opozarjajo na težave, s katerimi se soočajo v svoji 

skupnostih doma. Maja 2013 smo med 3.5. in 9.5. smo v Ljubljani gostili skupino mladih umetnikov iz Ugande, 

ki so del umetniške skupine Rainbow House of Hope. Oktobra nas je obiskala skupinaExperimental Theatre 

Foundation iz Mumbai, Indije. Skupina je na različnih lokacijah izvedla delavnice in predstave, ki združujejo 

tehnik forumskega, spontanega gledališča, pripovedovanja, indijske tradicionalne glasbe, ustvarjalnega in 

tradicionalnega plesa. 

 

  

 

http://www.mzz.gov.si/


 



 



 

  

Več o skupini: 

 

Fundacija eksperimentalnega gledališča (Experimental Theatre Foundation) – Gledališče relevantnosti, deluje 

od leta 1992 kot laboratorij za gledališke eksperimente s ciljem doseganja konstruktivnih sprememb (na ravni 

vsebine, forme, odra, predstavitve, tehnik, kostumov, ličila in ostali aspekti gledališča v povezavi z družbenih in 

gledaliških eksperimentov, na pr. političnih, ekonomskih, družbenih, kulturnih in religioznih) in implementacije 

vsakega vidika »Gledališča relevantnosti«. FEG se je razvijala kot center gledališkega gibanja s ciljem razvoja 

gledališkim performerjev na področju Indije. FEG je ljudska gledališka organizacija, ki skrbi za vsakodnevne 

izzive posameznikov skozi gledaliških procesov in predstav. 

Članice skupine, ki bodo obiskale Slovenijo so mlada dekleta, ki bodo v predstavi, ki so jo pripravili, opozarjali 

na pomembnost voda. 



 

Inovativne pedagoške metode, ki s pomočjo kulture spodbujajo medvrstniško učenje, domačim dijakom 

omogočajo, da prek glasbe, gledaliških in plesnih predstav spoznavajo kulturno raznolikost. Obenem je srečanje 

s skupino priložnost za pogovor med domačimi dijaki o razmerah, od koder skupina prihaja. 

  

  

 

Projekt podpira Ministrstvo za zunjanje zadeve RS - http://www.mzz.gov.si 

 

 

Rainbow House of Hope - Uganda 

Maja 2012 smo v okviru projekta v Ljubljani gostili umetniške skupine mladih iz Kenije (Shangilia iz 

Nairobija) in Gvatemale (encontrARTE), ki s svojimi predstavami opozarjajo na težave, s katerimi se 
soočajo v svoji skupnostih doma. Letos smo med 3.5. in 9.5. smo v Ljubljani gostili skupino mladih 
umetnikov iz Ugande, ki so del umetniške skupine Rainbow House of Hope. Skupina je na različnih 
lokacijah izvedla delavnice in predstave, ki združujejo tehnik forumskega, spontanega gledališča, 
pripovedovanja, afriške tradicionalne glasbe, ustvarjalnega in tradicionalnega plesa in hip-hopa. 

 

 Več o skupini: 

Člani skupine Rainbow House of Hope so mladi umetniki, stari med 12 in 18 let, ki s pomočjo 
gledališča, pesmi in plesa pripovedujejo svoje zgodbe. Prihajajo iz predmestja Kampale, ki je glavno 
mesto Ugande. Rainbow House of Hope se nahaja v predmestju Kampale in pomaga socialno 
ogroženim mladostnikom, tako da jih spodbuja k večji aktivnosti in prispeva k izboljšanju življenjskih 
razmer. 

Cilj projekta Rainbow House of Hope je izboljšati položaj mladih, ki prihajajo iz revnih družin in 
ustvariti družbo, kjer otroci in mladi lahko živijo mirno in lahko uveljavljajo svoje osnovne pravice, kot 
so izobrazba in socialna pravičnost. S pomočjo glasbe, gledališča, umetnosti in športa Rainbow House 
of Hope omogoča mladim, da si prizadevajo za boljšo prihodnost in da izmenjujejo svoje izkušnje in 
se medsebojno spodbujajo. Na takšen način se bodo naučili, kako izboljšati svoj lastni položaj, ker je 
ustvarjalnost za vse – posebej za otroke – zelo pomembno sredstvo, ki lahko prispeva k ustvarjanju 
boljše prihodnosti. 
Inovativne pedagoške metode, ki s pomočjo kulture spodbujajo medvrstniško učenje, domačim 
dijakom omogočajo, da prek glasbe, gledaliških in plesnih predstav spoznavajo kulturno raznolikost. 
Obenem je srečanje s skupino priložnost za pogovor med domačimi dijaki o razmerah, od koder 
skupina prihaja. 

  

Predstave in delavnice so del projekta Kreativna Karavana - projekta medkulturnega povezovanja mladih umetnikov iz 

Afrike, Azije, Latinske Amerike in Evrope. 

  

http://www.mzz.gov.si/


  

Projekt podpira Ministrstvo za zunjanje zadeve RS - http://www.mzz.gov.si  

 

 

Umetniška skupina encontrARTE iz Gvatemale 

Med 1.10. in 7.10. 2012 smo v Ljubljani gostili umetniško skupino mladih deklet iz Gvatemale encontrARTE, ki je po 

srednjih šolah izvajala delavnice in predstave, ki združujejo tehnike forumskega gledališča in cirkuških točk, njihov namen 

pa je opozarjati na nasilje, nepravičnost in druge socio-ekonomske težave, s katerimi se članice skupine soočajo vsak 

dan. Obisk skupine v Sloveniji je organiziral Ekvilib Inštitut v sklopu mednarodnega projekta »KREATIVE-KONEKT Okrepimo 

kreativno mladinsko sodelovanje!« 

Več o skupini: 

Članice skupine encontrARTE so dekleta, stara med 14 in 18 let, in s pomočjo gledališča pripovedujejo svoje zgodbe. 

Prihajajo iz naselja Ciudad Quetzal, ki se nahaja v regiji glavnega mesta Ciudad de Guatemala. Ciudad Quetzal je marginalna 

urbana četrt, tamkajšnji prebivalci pa so potomci Majev. Zaradi življenjskih pogojev, ki so v veliki meri posledica urbanih 

načrtov iz 90-ih, je majska skupnost na nek način postala “manj vidna”. 

Vsakodnevno življenje v naselju Ciudad Quetzal zaznamuje težka socialna in ekonomska realnost, ki močno vpliva na 

življenja ljudi. Kljub temu, da članice skupine encontrARTE živijo v dokaj nestabilnem okolju, pa je to tudi prostor, kjer 

mladina odprte površine naselja z veliko vnemo izkorišča za izražanje kulture svoje skupnosti. Skupina se v svoji predstavi 

osredotoča na vprašanje strahu, ki ga sprožata nepravičnost in pomanjkanje upoštevanja zakonov v okolju, kjer prebivajo. 

Inovativne pedagoške metode, ki s pomočjo kulture spodbujajo medvrstniško učenje, domačim dijakom omogočajo, da 

prek glasbe, gledaliških in plesnih predstav spoznavajo kulturno raznolikost. Obenem je srečanje s skupino priložnost za 

pogovor med domačimi dijaki o razmerah, od koder skupina prihaja. 

Dijake gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, ki se učijo špansko, smo prosili, da so dekletom omogočili bivanje v njihovih 

družinah, s čimer se še poveča integracija in sodelovanje z mladimi iz različnih okolij. Vsem družinam, ki so se izkazale kot 

odlične gostiteljice, se zahvaljujemo za pripravljenost in sodelovanje. Dekleta so izrazila zadovoljstvno nad prijaznostjo 

družin, pri katerih so bivala, in prav gotovo bodo nekatera ostala v stiku z njimi. 

Poleg bivanja pri družinah je skupina pripravila pet kratkih delavnic za dijake šole. V delavnicah, ki so se med seboj 

razlikovale, so predstavile različne gledališke tehnike (sproščanje, koncentracija, izražanje s plesom in glasbo). Razvil  se je 

tudi pogovor (v španščini) med dekleti in dijaki o kulturnem ter zgodovinskem ozadju obeh držav, o podobnostih in razlikah, 

o značaju Slovencev ipd. Prav tako smo govorili o migracijah in problemih, ki jih le-te prinašajo (ksenofobija, nasilje, 

človekove pravice …). Predstavili smo Gvatemalo, njeno poslanstvo in se pogovarjali o razmerah v tej državi ter jo umestili v 

kontekst celotne Latinske Amerike. Izvedli smo tudi krajšo dejavnost na temo socialne neenakosti. Na koncu pa je sledil 

pogovor o socialnih in ekonomskih razlikah v Sloveniji. 

Odzivi dijakov so bili zelo pozitivni. Pokazali so navdušenje nad skupino in dejavnostmi, ki so jih med delavnicami prikazali. 

Nekaj utrinkov srečanja z dijaki: 

Njihov obisk mi je bil zelo všeč. Med uro so nas naučili nekaj igric, zatem pa smo se pogovarjali o razlikah med našima 

državama. Zdeli so se izredno simpatični in odprti. Upam, da bom kdaj imela priložnost obiskati Gvatemalo. 

  

Obisk deklet iz Gvatemale mi je bil zelo všeč, ker so zelo odprte in simpatične osebe, z veliko pozitivne energije. Sprejemajo 

drugačne ljudi in svojega mnenja ne oblikujejo na predsodkih. So zelo prijazne osebe. 

http://www.mzz.gov.si/


  

Njihov obisk je bil zelo zanimiv, saj smo imeli možnost spoznati dekleta z drugega konca sveta in izvedeli smo, kako živijo. 

  

Meni se je zdelo zanimivo, ker so ljudje iz druge države opisovali nas Slovence in ker so sami govorili o svoji kulturi in državi. 

  

Dekleta so bila zanimiva, direktna in zelo odprta, ni jih bilo sram in dale so pobudo … Zelo pozitivna izkušnja. 

  

Bilo je zanimivo in zabavno, polno pozitivne energije in smeha. 

Bilo mi je zelo všeč, ker so dekleta zelo sproščena, zabavna in zgovorna. 

  

Gvatemalci so zelo simpatični, odprti in imajo veliko energije. 

Dekleta so bila zelo komunikativna, odprta. Uspela so nas pripraviti k sodelovanju. Mi bi lahko še malo bolj sodelovali. 

  

  

Bilo je zanimivo. Gvatemalčani so se mi zdeli zelo zabavni; všeč mi je bila njihova pozitivna energija. Vesela sem, da sem jih 

imela priložnost spoznati. 

Eden od spremljevalcev skupine je ob tej priložnosti napisal pesem, v kateri govori o svojih občutkih o Sloveniji: 

La tierra de aca tiene el mismo olor a la tierra que yo probe 

cuando era un nino, la tierra era mi comida favorita, mi manjar y el 

de las lombrices que escogieron mi cuerpo como casita de campo; 

recuerdo la ninez mia y los juegos en el barranco con mis amigos; 

eramos tan libres que podiamos volar entre los arboles, cantar y 

expandir nuestras voces y risas. Sabe a hogar esta tierra, huele a 

hogar esta tierra, me siento como en casa ... 

Billy E. Ochoa, Guatemala 

Prevod v slovenščino: 

Tukajšnja zemlja ima isti vonj kot zemlja, ki sem jo sam poskusil kot 

otrok, zemlja je bila moja najljubša hrana, moja mana in mana črvov, 

ki so izbrali moje telo kot hiško na podeželju; spominjam se svojega 

otroštva in iger na rečnih bregovih s prijatelji; bili smo tako svobodni, 

da smo lahko leteli med drevesi. Prepevati ter oddajati glasove in smeh. 

Ta zemlja ima okus po domu, ta zemlja diši po domu, počutim se kot doma ... 



 

  

Predstave in delavnice so del projekta Kreativna Karavana - projekta medkulturnega povezovanja mladih umetnikov iz 

Afrike, Azije, Latinske Amerike in Evrope. 

  

Projekt podpira Ministrstvo za zunjanje zadeve RS - http://www.mzz.gov.si 

  

Projekt se je izvedel s podporo: 

  

 

 

Umetniška skupina Shangilia iz Kenije 

Med 7.5. in 14.5. 2012 smo v Ljubljani gostili umetniško skupino mladih deklet in fantov Shangilia iz 

Kenije, ki je v Ljubljani gostovala z delavnicami in predstavami. 

http://www.mzz.gov.si/


  

  

  

  

Predstave in delavnice predstavljajo skupek gledališča, glasbe in akrobacije, katero so dopolnili s tradicionalnimi 

plesi iz Kenije. 

Delavnice in predstave so izvedli na srednjih šolah. 

Urnik predstav in delavnic skupine: 

- 8.5.2012: Srednja ekonomska šola Ljubljana (delavnica), 

- 9.5. 2012: Gimnazija Šentvid (delavnica in predstava) 

- 10.5.2012:  Srednja ekonomska šola Ljubljana (delavnica in predstava). 

- 11.5.2012: Gimnazija Moste (predstava) 

- 13.5.2012: Mini Teater (Križevniška ulica 1) 

  

Več o skupini: 

Skupina Shangilia je nastala kot del umetniškega programa, ki preko gledaliških tehnik, glasbe in akrobacij krepi ter 

spodbuja socialno vključenost in življenske veščine otrok z ulice v Keniji. 

Shangilia je program, ki se je začel leta 1994 in se osredotoča na delo z otroci z ulice, s posebnim poudarkom na otrocih, ki 

živijo v slumu Kangemi na zahodnem delu Nairobija. Pomemben del projekta predstavlja umetniški program, v sklopu 

katerega otroci skozi gledališke tehnike, glasbo in akrobacije krepijo svoje veščine in opozarjajo na problematiko otrok z 

ulice v Keniji. Skupine projekta Shangilia nastopajo v šolah, zaporih in v podjetjih v Keniji, nastopale pa so tudi že pred 

predsednikom države. Njihovi nastopi so jih vodili tudi v tujino in med drugim so gostovali tudi na Tajskem, v ZDA, Nemčiji in 

v Zanzibarju. 

  

Predstave in delavnice so del projekta Kreativna Karavana - projekta medkulturnega povezovanja mladih umetnikov iz 

Afrike, Azije, Latinske Amerike in Evrope. 

  

Projekt podpira Ministrstvo za zunjanje zadeve RS - http://www.mzz.gov.si 

 

 

O Kreativni Karavani 
Kreativna Karavana je mednarodni projekt s katerim povezujemo mlade umetnike iz različnih koncev 

sveta. 

Program skozi medvrstniško in medkulturno učenje krepi komunikacijo mladih, spodbuja njihovo razumevanje in 

sprejemanje raznolikosti kultur, naslavlja stereotipe, krepi njihove jezikovne sposobnosti komuniciranja v tujem jeziku, 

http://www.mzz.gov.si/


njihovo čustveno inteligenco in jih spodbuja, da izmenjavajo znanja in čustva, občutke in zaznavanja sveta. Program 

spodbuja tudi večjo strpnost do migrantov in ljudi iz različnih kulturnih okolij, s katerim se srečujejo tudi mladi v Sloveniji. 

Projektni partnerji: 

 Institut Equalita (Nemčija) 

 Büro für Kultur-und Medienprojekte" (Nemčija) 

 Dunajski inštitut za mednarodno sodelovanje in dialog" VIDC (Avstrija) 

 Fundacija za razvoj kulturnega in poslovnega potenciala civilne družbe (Bolgarija) 

 Spor Media (Danska) 

Projekt so-financira Evropska unija / DG Development 

Program predstavlja nadaljevanje projekta Medkulturno in medvrstniško učenje za socialno vključevanje mladih migrantov, 

s katerim smo naslavljali mladino in mlade odrasle, ki se soočajo s tveganjem socialne in ekonomske izključenosti. Več 

informacij o projektu lahko najdete na blogu projekta, v okviru projekta pa je nastal tudi zbornik medvrstniškega učenja, ki 

opisuje glavne izsledke partnerskega učenja in vsebuje popis primerov dobrih praks različnih projektov. 

   

Projekt podpira Ministrstvo za zunjanje zadeve RS - http://www.mzz.gov.si 

 

 
  

http://blog.strengthen-creative-cooperation.eu/
http://www.mzz.gov.si/


NOVICE 

O pomenu razvijanja talentov otrok 

Petek, 26 September 2014 08:39 

Pomena razvijanja talentov mladih se v programu svojih predstav in delavnic loteva skupina mladih akrobatov, plesalcev in 

gledališčnikov iz tanzanijskega Kigamboni Community Centra. V oktobru namreč še zadnjič v Slovenijo zavije Kreativna 

karavana, ki jo tokrat sestavlja skupina 5 fantov in enega dekleta s spremljevalcema iz Tanzanije. 

 

  

Z drzno akrobatiko, s poskočnim hip-hopom, plesi v tradicionalnih oblačilih in z vedno zabavnimi gledališčnimi vložki, 

predstavljajo svojo kulturo in razmere, v katerih živijo, predvsem pa načenjajo vprašanje, koliko naj mladi s podporo staršev 

vložijo energije v razvoj svojih spretnosti, talentov. 

Mladi umetniki prihajajo iz mesta Dar es Saalam, kjer so člani Kigamboni Community Centra, ki nudi brezplačno 

izobraževanje ter ima lastno Akademijo talentov. Akademija pomaga mladim razviti akrobatske, gledališke, plesne, 

glasbene, športne, likovne in obrtniške spretnosti, jim omogoča, da se zabavajo, nekaterim pa s tem odpre tudi nove 

priložnosti za neodvisno življenje. Med svojo evropsko turnejo se bodo v Sloveniji zadržali od 2.-13. oktobra, ko jim bodo 

svoja vrata in srca odprle šole, mladinski centri in družine v Osrednjeslovenski in Obalno-kraški regiji v koordinaciji Ekvilib 

Inštituta, Globalne SOFE in MC Podlage Se 

 

  



Prihajajo akrobati iz Tanzanije! 

Torek, 10 Junij 2014 12:09 

Kreativna karavana se nadaljuje! V oktobru v Ljubljani gostimo umetniško skupino akrobatov-plesalcev iz Tanzanije. Če se 

želite pridružiti gostiteljem karavane, vas vabimo, da nam pišete na sofa@ekvilib.org.  

Umetniška skupina mladih akrobatov in plesalcev iz Tanzanije, ki jo bomo pri Ekvilib Inštitutu gostili v Sloveniji med 2. in 

13.10.2014, deluje v okviru Kigamboni Community Center (KCC). Skupina se bo na evropski turneji predstavila z delavnicami 

in predstavami, ki vsebujejo akrobatiko in hip hop, vključujejo pa tudi dramske prizore in tradicionalne plese. S predstavo 

opozarjajo na raznolikost talentov mladih iz Kigambonija in občinstvu postavljajo vprašanje, kaj lahko tovrstne spretnosti 

pomenijo za prihodnost mladih. Mladi delujejo v okiviru programa razvoja talentov KCC-ja. 

 

Plesalci, ki jih bomo gostili v Ljubljani, so stari med 16 in 19 let, prišli bodo v spremstvu učiteljev akrobatike. Vodja skupine 

je svoje znanje pridobival med drugim tudi kot član cirkuške skupine na turneji po JV Aziji.  

Vabljeni k sodelovanju kot gostitelji delavnic ali predstav, lahko pa se nam pridružite tudi kot prostovoljci, ki bodo spremljali 

skupino ob njenem obisku Slovenije. 

 

Big Mama Lab iz Argentine se predstavi 

Sobota, 17 Maj 2014 15:39 

Kreativna karavana prihaja tokrat iz Argentine! V nedeljo, 25.5.2014 ob 19. uri v Mini teatru v Ljubljanipredstavljamo 

plesno predstavo skupine mladih umetnikov iz Buenos Airesa. Predstava skupine Big Mama Laboratorio je namenjena 

vsem, ki si želite preživeti prijetno popoldne v argentinskem melanžu ritmov hip-hopa, Dance Halla, Cumbie, folklore, 

Reggaetona, Parkour in akrobatike in ste stari nad 12. let. Vabljeni! 

  

mailto:sofa@ekvilib.org
http://kccdar.com/
http://kccdar.com/what-we-do/talent-development/


 

Vstopnina je 4 EUR, vsi zbrani prispevki bodo namenjeni za delovanje umetniško-socialno angažiranega centra v Buenos 

Airesu Crear vale la pena, v okviru katerega deluje plesna skupina. 

 

Seminar: Umetnost za družbene spremembe 
Vabimo vas na seminar Umetnost za družbene spremembe: Medkulturno učenje in družbene spremembe s pomočjo 

umetnosti, ki ga Ekvilib Inštitut organizira v okviru projekta Kreativna karavana in pobude Globalna SOFA. Seminar bo v 

ponedeljek, 26.05.2014, ob 14.00 v CITY Hotelu Ljubljana. 

Na seminarju bomo predstavili in izmenjali izkušnje s projekta Kreativna karavana ter odgovorili na vprašanja o 

medkulturnem učenju ter kako lahko umetnost prispeva k družbenih spremembam (program seminarja). Seminar bo 

potekal v angleškem jeziku. 

Svoje zanimanje za udeležbo ali morebitno vprašanje nam pošljite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. 

Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">sofa@ekvilib.org. Rok za prijave je 22.05.2014. Vljudno vas prosimo, da 

o seminarju obvestite tudi druge, ki bi jih lahko zanimal. 

Veselimo se prijetnega in koristnega druženja z vami! 

 

Opportunity to connect and cooperate with Afghan TO practitioner 

Ponedeljek, 07 April 2014 21:34 

There is a particular and interesting cooperation opportunity to support an Afghan TO practitioner and contribute to 

strengthen the democratization process in Afghanistan through theatre. 

Mohammad Zaman, who has been extensively working on TO, human rights, transitional justice, peace-building and conflict 

resolution in Afghanistan, has been accepted to join a group of 90 highly qualified students to study the Master "Human 

Rights and Democratization" at the European Inter-University Center (EIUC) in Venice, Italy. 

Unfortunately, the scholarship is not enough for all of the one-year course expenses, so he is looking for additional funds. 

The Master will be an important chance for improving and enhancing his work in support of women and war victims' 

families of Afghanistan. He worked on numerous projects from Forum theatre, Legislative Theatre, Memory Box, Rainbow 

of Desire, TO workshops in rural and urban areas to work for women's rights through men (especially mullahs, the elders 

and community leaders). He even runs performances in the mosque, where the art-based activities are usually forbidden. 

http://sofaglobal.org/index.php/sl/programi/kreativna-karavana
http://sofaglobal.org/index.php/sl/programi/kreativna-karavana
http://ekvilib.org/images/stories/Kreativna_Karavana/vabilo_TeachersSeminar.pdf
mailto:%3cspan%20id=
mailto:%3cspan%20id=
mailto:sofa@ekvilib.org


You can support him by spreading this request, by inviting him in your city to lead a TO workshop or by making a donation, 

even a small one. If you think in some way you can help him not to miss this chance, please contact him at: 

zaman.khoshnam[at]gmail.com as soon as possible. 

 

Voda je tudi človekova pravica! - Predstava indijske skupine 

Experimental Theatre Foundation 
4.10.2013 smo na Ekvilibu v sodelovanju s Klubom ACTright, Društvom za Združene narode ter Amnesty Slovenije pripravili 

osveščevalno akcijo o pravici do vode. Ob stojnici, kjer smo razstavili informativna gradiva, so zaplesali plesalci indijske 

skupine Experimental Theatre Foundation iz Mumbaja v Indiji in nam pripravili krajši izsek iz predstave Drop by drop - 

Water! Skupina je del projekta Kreativna Karavana, ob obisku Slovenije je na različnih lokacijah izvedla delavnice in 

predstave, ki združujejo tehnik forumskega, spontanega gledališča, pripovedovanja, indijske tradicionalne glasbe, 

ustvarjalnega in tradicionalnega plesa.  

  

 

 



 

 



 

 

Projekt podpirata: 

Ministrstvo za zunjanje zadeve RS - http://www.mzz.gov.si 
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Zmagovalci natečajev Festivala fotografije in človekovih pravic 

Četrtek, 13 Junij 2013 11:05 

V soboto 2.6.2012 se je z razglasitvijo zmagovalcev mednarodnih fotografskih natečajev, 
zaključil Festival fotografije in človekovih pravic, ki smo ga organizirali Ekvilib Inštitut in SPP 
zavod za promocijo fotografije. Zmagovalec letošnjega mednarodnega natečaja jeAlessandro 
Penso, Italija, s fotozgodbo šestih fotografij  Zanikana mladost – Youth Denied, ki se 
osredotoča na življenje mladih beguncev in migrantov v Grčiji. Zmagovalna multimedija pa je 
multimedija Luka Dakskoblerja, z naslovom The Girl Inside, ki prikazuje zgodbo 12-letne 
Barbare Jurgec s težko obliko cerebralne paralize. Zmagovalne fotografije si lahko ogledate v 
naši spletni galeriji Globalne SOFE. 
Festival fotografije in človekovih pravic je pobuda s katero želimo spodbuditi k uporabi fotografije kot orodja za zaščito in 
promocijo človekovih pravic ter za izražanje kritičnega pogleda na lokalno-globalno družbeno dogajanje in procese. 
Poudarek je na fotografijah dokumentarne narave, ki spodbujajo refleksijo in razpravo, imajo moč politične in družbene 
mobilizacije ter spodbujajo kritičen razmislek o globalnih razvojnih prizadevanjih. 
Vabljeni tudi na ogled razstav, odprtih v okviru festivala: 
- Sarah Elliot – Ženske revolucije (KUD France Prešeren, na ogled do 23. 6. 2013); 
- Jerome Delay – Mali - nevidna vojna (ZRC SAZU, na ogled do 13. 6. 2013); 
- Klaudija Poropat - Osebna asistenca je naša eksitenca (Slovenski etnografski muzej, na ogled do 31. 8. 2013); 
- Razstava zmagovalnih fotografij mednarodnega natečaja Globalni SVET: Skozi objektiv človekovih pravic (KUD France 

Prešeren, na ogled do 23. 6. 2013). 

  

 

Fotografija: Alessandro Penso, Zanikana mladost 

 

 

Znani zmagovalci Festivala fotografije in človekovih pravic 

Ponedeljek, 03 Junij 2013 12:13 

V sodelovanju s SPP zavodom za promocijo fotografije, smo v soboto, 1. 6.2013, z razglasitvijo zmagovalca 

mednarodnega fotografskega natečaja »GLOBALNI SVET: skozi objektiv človekovih pravic« ter natečaja 

multimedij »SLOVENIJA: skozi objektiv človekovih pravic«, zaključil festival fotografije in človekovih pravic.  

http://www.sofaglobal.org/index.php/sl/galerija/sofa-gallery/natecaj-globalni-svet/galerija-natecaj-13


 Zmagovalec letošnjega mednarodnega natečaja je Alessandro Penso, Italija, s fotozgodbo 
šestih fotografij Zanikana mladost – Youth Denied, ki se osredotoča na življenje mladih 
beguncev in migrantov v Grčiji. Zmagovalna multimedija pa je multimedija Luka Dlaskoberja, 
z naslovom The Girl Inside, ki prikazuje zgodbo 12-letne Barbare Jurgec s težko obliko 
celebralne paralize. 
Festival fotografije in človekovih pravic je pobuda s katero želi Ekvilib Inštitut spodbuditi k uporabi 
fotografije kot orodja za zaščito in promocijo človekovih pravic ter za izražanju kritičnega pogleda na -
lokalnoglobalno družbeno dogajanje in procese. Poudarek je na fotografijah dokumentarne narave, ki 
spodbujajo refleksijo in razpravo, imajo moč politične in družbene mobilizacije ter spodbujajo kritičen 
razmislek o globalnih razvojnih prizadevanjih. 
V okviru festivala so bile otvorjene tri razstave Sarah Elliot – Ženske revolucije (KUD France Prešeren); 
Jerome Delay – Mali - nevidna vojna (ZRC SAZU), Klaudija Porpoat - Osebna asistenca je naša 
eksitenca (Slovenski etnografski muzej) ter zmagovalne fotografije mednarodnega natečaja Globalni 
SVET: Skozi objektiv človekovih pravic (Kud Franceta Prešerna). Razstave bodo na ogled do konca 
junija 2013. 
  

ALESSANDRO PENSO: zmagovalec natečaja Globalni SVET: skozi objektiv človekovih pravic 

Letos smo že tretjič izvedli mednarodni fotografski natečaj Globalni SVET: skozi objektiv človekovih 
pravic, ki se tematsko navezuje na Pravice v krizi!? Fotografija kot dokazno vizualno gradivo 
večplastnih vplivov globalne krize na uresničevanje, spoštovanje in varovanje človekovih pravic. 

Zmagovalec letošnjega mednarodnega natečaja je Alessandro Penso, Italija s fotozgodbo 
šestih fotografij Zanikana mladost – Youth Denied, ki se osredotoča na življenje mladih 
beguncev in migrantov v Grčiji. 
Alesandro Penso, je študiral fotonovinarstvo na prestižni italjanski šoli "Scuola Romana di Fotografia". 

Od zaključka svojega študija, so njegova dela pridobila številne nagrade, vključno s PDN Photo 
Student Award, the PDN Photo Annual Award, Px3 in Project Launch Award v Santa Fe. 
  

Med finaliste so se uvrstili še ANASTASIA RUDENKO (Rusija, Nasilje v družini v Rusiji), GIULIO 
DI STURCO Kašmir), LUKA DAKSKOBLER (Dekle od znotraj/The Girl Inside), NAZIK 
ARMENAKYAN (Žig osamljenosti), ANDREA BRUCE (Osamljene množice), Supranav Dash 
(Trgovci iz obrobja), ENRICO FABIAN (Smrt za 50 Rupij), JEAN-MARC CAIMI (Libija na 
razpotju). 
LUKA DAKSKOBLER: zmagovalec natečaja multimedij SLOVENIJA: skozi objektiv človekovih pravic 

Zmagovalec natečaja multimedij, ki smo ga letos izvedli prvič, je Luka Daskobler z naslovom 
The Girl Inside, ki prikazuje zgodbo 12-letne deklice Barbare Jurgec s težko obliko celebralne 
paralize. 
Luka Dakskobler, je dokumentarni fotograf, fotonovinar in pisatelj, trenutno živi v Kranju, 
Sloveniji. Svoje fotografije objavlja v številnih revijah, med njimi National Geographic 
Slovenija, Slovenia Times, itd. Luka je dobil številne nagrade na Slovenian Press Photo leta 
2011 in 2013. Luka je urednik Dax Phot. 
  

Žirijo obeh natečajev so sestavljali Jérôme Delay / fotograf, direktor fotografije za 
Afriko pri Associated Press / Francija, Sarah Elliot / fotografinja, zmagovalka natečaja GLOBALNI SVET 
2011 / ZDA; Nataša Kuzmič / Varuh človekovih pravic RS / Slovenija; dr. Anita Ramšak / Ekvilib Inštitut 
/ Slovenija. 
Zmagovalca prejmeta finančno nagrado za razvoj naslednjega fotografskega projekta s področja 
človekovih pravic. 
 Zaključek  

 

http://www.anastasiarudenko.com/
http://www.anastasiarudenko.com/
http://www.anastasiarudenko.com/
http://www.anastasiarudenko.com/
http://www.anastasiarudenko.com/


VLJUDNO VABLJENI na OGLED RAZSTAV. 
  
Več informacij na: sofa@ekvilib.org / 01 430 37 51 Več informacij o festivalu najdete tukaj. 
  
  

OPIS ZMAGOVALNE FOTOZGODBE in MULTIMEDIJE: 
  

ALESANDRO PENSO 

Zanikana mladost – Youth Denied 

Več sto, tisoč jih je, skritih v opuščenih industrijskih območjih, ki obkrožajo pristanišče Patras; v stari odsluženi železniški 

postaji v centru Korinta; v "urbanih luknjah", raztresenih po predelih Aten, prizadetih v krizi. Tem mladostnikom sem sledil 

pri svojem projektu. Po obupanih potovanjih prispejo iz območij vojn, ki pestijo njihove države v zadnjih letih. Vojna je bila 

zanje le začetek tragedije. Tisti, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda in osrednje Azije, poskušajo doseči Evropo skozi vzhodna 

vrata, skozi Grčijo. Potem obtičijo tu, sredi vse bolj zaostrenih varnostnih pregledov in rasizma, ki se pogosto tragično izrodi 

v neo-nacistično nasilje. Za mnoge obstaja upanje, da bi lahko živeli na način, ki bi bil v njihovi izvorni državi nemogoč. Mladi 

Afganistanci večinoma bežijo pred prisilno militarizacijo talibanov v Afganistanu, ki sledi vojni, ki je leta 2001 prizadela 

državo. Mnogi drugi, ki so zbežali pred nasilnimi upori v Severni Afriki, upajo, da bodo tu našli pravice, ki so jim bile z 

radikalizacijo nasilja v domači državi zanikane. Pregon iz verskih in etničnih razlogov ali zaradi političnega prepričanja bi jim 

omogočil pridobitev statusa begunca v državah Evropske unije, zagotovo pa ne v Grčiji. Tam so pravila tako ostra, da je več 

kot 99,5% prošenj za azil zavrnjenih. Iz tega razloga so se prisiljeni skrivati, saj bi grška policijska kartoteka zanje pomenila 

konec sanj o varnem sprejemu v Evropi. To je določeno z Dublinsko uredbo, del zakonodaje EU, ki ureja dodeljevanje azila. 

  
LUKA DAKSKOBLER 
Slovenija 
The Girl Inside 

Barbara Jurgec je 12-letna deklica s težko obliko celebralne paralize. Pogosto je v krčih, ne hodi, se sama ne more hraniti in 

ne govori. Vendar je kljub tej težki bolezni izredno inteligentna deklica, ki se zaveda popolnoma vsega. Popolnoma 

normalna deklica, ujeta v telesu, ki ga nima pod nadzorom. Če želi kaj povedati, to pokaže s pogledom ali gibanjem oči. Živi 

v zavodu v Dornavi, vendar se med počitnicami vrača domov v Zavrč. Ima dva bratca in tri sestrice, njen oče dela cele dneve 

za nizko plačo, mama je brezposelna. Hiša je nedokončana, privoz netlakovan. Visoka vlažnost v hiši povzroča plesen, ki 

uničuje dom in pohištvo. Očetova plača gre za račune, zato se popravil ne morejo sproti lotevati. Pomagajo jim sovaščani, 

njen oče pa pomaga drugim – je tudi prostovoljni gasilec. Doma je Barbara najsrečnejša. V Dornavi zanjo skrbi 

defektologinja Nada Slana, ki jo hrani, oblači, umiva, jo vozi na sprehode, se z njo uči, dvakrat tedensko pa obiskujeta prvi 

razred osnovne šole v Dornavi. Po letih komunikacije s pomočjo simbolov ter s pomočjo kazanja na ljudi in predmete je 

Barbara leta 2012 prejela komunikator, ki ga lahko upravlja z očmi. Odprlo se ji je novo življenje. »Klikne« na simbol s svojim 

pogledom in računalnik ji predvaja besedo ali stavek. Obiskoval sem jo skoraj vse leto. Maja 2013 sem izpeljal svoj prvotni 

načrt in se povezal s Tednikom, ki je objavil prispevek o deklici in zbral 20.500 eur za pomoč Barbari in njeni družini.  

 

 

Vabljeni na otvoritev Festivala fotografije in človekovih pravic 2013 

Sreda, 15 Maj 2013 08:36 

 

Vabimo fotografe k sodelovanju na Festivalu fotografije in človekovih 

pravic 2013 

Sreda, 15 Maj 2013 08:33 

mailto:sofa@ekvilib.org
http://www.sofaglobal.org/index.php/sl/programi/fotografski-nateaj/festival-2013


Ekvilib Inštitut v sodelovanju s SPP, Zavodom za promocijo fotografije, vabi fotografe k sodelovanju na 

  

Festivalu 

fotografije in človekovih pravic 2013 

  

Častna pokroviteljica je varuhinja človekovih pravic RS Vlasta Nussdorfer. 
  

Vse zainteresirane fotografe vabimo k sodelovanju na dveh fotografskih natečajih, katerih 
zmagovalne fotografije oziroma multimedije bodo razstavljene na Festivalu fotografije in 

človekovih pravic(29. 5.–1. 6. 2013). 
  

Prijav ne zbiramo več. 

  
  

NATEČAJ MULTIMEDIJ: SLOVENIJA - Skozi objektiv človekovih pravic 

Tema: Vizualno prikazovanje vprašanj, izzivov ter pogosto prikritih in marginaliziranih tem 
človekovih pravic v Sloveniji. 
Nagrada: Kritje stroškov bivanja in potovanja za pripravomednarodnega fotografskega 
projekta, v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom, na temo, ki spada pod okrilje delovanja 
inštituta.   
Oddaja multimedij: preko programa We Transfer (www.wetransfer.com) na Ta e-poštni 
naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo 
ogledate.">sofa@ekvilib.org 

Več informacij na: Natečaj multimedije 2013 

  

MEDNARODNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ: GLOBALNI SVET - Skozi objektiv človekovih pravic 

Tema: Pravice v krizi!? Fotozgodbe kot dokazno vizualno gradivo večplastnih vplivov globalne 
krize na uresničevanje, spoštovanje in varovanje človekovih pravic, s posebnim poudarkom na 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 
Nagrada: 1000 EUR za podporo avtorjevega naslednjega fotografskega projekta s področja 
človekovih pravic. 
Oddaja fotoprojekcij: preko spletnega obrazca, dostopnegatukaj. 
Več informacij na: Mednarodni fotografski natečaj 2013  

 
 
 

Mednarodna žirija: Jérôme Delay (fotograf, direktor fotografije za Afriko priAssociated 
Press, FR); Sarah Elliot (fotografinja, zmagovalka natečaja GLOBALNI SVET 2011, 
ZDA); Nataša Kuzmič (Varuh človekovih pravic RS, SI); dr. Anita Ramšak (Ekvilib Inštitut, SI).  
 

 

Poudarek obeh natečajev je na fotografijah dokumentarne narave, ki spodbujajo refleksijo in 
razpravo, imajo moč  političnein družbene mobilizacije ter spodbujajo kritičen razmislek o 
globalnih razvojnih prizadevanjih. 
VABLJENI! 
 

  

http://www.wetransfer.com/
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Partner festivala: 

 

Organizirano v sodelovanju s Kudom France Prešeren in podprto z donacijo Švice v  okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji ter z 

donacijo Veleposlaništva ZDA v Sloveniji. Vsebina ne odraža nujno stališč donatorjev. 

 

 

 

Novice 
1) pomoč pri organizaciji Festivala fotografije in človekovih pravic 2013: iščemo prostovoljno pomoč vseh, ki bi želeli 

sodelovati pri organizaciji projektnih aktivnosti, pri organiziaciji Festivala fotografije in človekovih pravic, ki bo potekal od 

29. 5. do 1. 6. 2013 v Ljubljani. Prostovoljno pomoč bi potrebovali pri organizaciji ter pri spremljanju na dogodkih festivala 

(razstave, okrogle mize, delavnice), hkrati pa tudi pri drugih nalogah Ekvilib Inštituta. 

S prostovoljcem/prostovoljko bomo sklenili dogovor o opravljanju prostovoljnega dela, ure dela pa si bo lahko razporedil/a 

glede na lastne obveznosti oz. potrebo po delu. Zaželjeno št. ur na teden: 8, v času povečanega obsega dela pa tudi več. 

Prijave za prostovoljno delo: čim prej. 

Kratek opis, zakaj bi z nami želeli delati kot prostovoljci, opis svojih relevantnih izkušenj ter svoj življenjepis pošljite na 

naslovjana@ekvilib.org. 

 

Zgodilo se je: Predstavitev zbornika 'Praznovanje, Možnosti, 

Transformacije: Gledališče zatiranih skozi teorijo in prakso, lokalne in 

globalne perspektive' 

Sreda, 19 December 2012 11:47 

V torek, 4. decembra smo v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani predstavili zbornik Praznovanje, Možnosti, Transformacije: 

Gledališče zatiranih skozi teorijo in prakso, lokalne in globalne perspektive. 

S tem dogodkom smo z Zavodom Maska in partnerji (Zavod Voluntariat, Vidc in Humanitas) zaključili triletni sklop delavnic, 

okroglih miz, izobraževanj in štiridnevnega poletnega festivala, s katerimi smo v slovenskem prostoru skušali predstaviti in 

utrditi prakse gledališča zatiranih in gledališča za družbene spremembe, ki jih je utemeljil brazilski režiser Augusto Boal v 

šestdesetih letih. Na okrogli mizi so sodelovali urednici Dragana Alfirevič in Nena Močnik, Janez Janša, direktor zavoda 

Maska in Nika Leskovšek, dramaturginja in gledališka kritičarka. 

http://www.sofaglobal.org/index.php/sl/programi/fotografski-nateaj/festival-2013
mailto:jana@ekvilib.org


  

Zbornik je dostopen tudi na spletu, ogledate si ga lahko tukaj. 

 

  

 

  

http://www.sofaglobal.org/images/stories/sofa/zatiraniwebspread.pdf


 

  

Publikacija je del projekta Globalna umetnost sveta: gledališče za globalne družbene spremembe, ki ga so-financirata Evropska unija in 

Mestna Občina Ljubljana. Vsebina projekta ne nujno odraža stališč Evropske unije in Mestne Občine Ljubljana. 

 

Vabilo na predstavitev zbornika PRAZNOVANJE MOZNOSTI 

TRANSFORMACIJE 

Torek, 27 November 2012 09:33 

Predstavitev zbornika bo v torek, 4. decembra 2012, ob 17h v Trubarjevi Hiši Literature. 

  

EKVILIB INŠTITUT IN ZAVOD MASKA 

vabita na predstavitev zbornika 

PRAZNOVANJE MOŽNOSTI TRANSFORMACIJE 

Gledališče zatiranih skozi teorijo in prakso, lokalne in globalne perspektive 

v torek, 4. decembra 2012 

ob 17h 

v Trubarjevi Hiši Literature, 

Stritarjeva 7, Ljubljana 



 

  

Aktivisti, pedagogi, socialni delavci in gledališčniki metodo gledališča zatiranih uporabljajo že dobrih petdeset let, zato se je 

– čeprav globalno razpoznavna – lokalizirala v različnih kulturnih okoljih, vedno pa kot ideja, sredstvo, metoda, orodje 

(včasih morda tudi kot orožje), ki stremi k spremembam: spremembam na boljše. V Slovenijo so gledališče zatiranih prinesli 

številni posamezniki, ki so ga z različnimi nameni in za različne prakse uporabljali precej razpršeno, včasih celo nevede 

znotraj drugih metodologij. Pričujoči zbornik poleg v slovenščino prvič prevedenih Boalovih Poetik zatiranih ponuja zbir 

razmislekov in praks tako dolgoletnih mednarodno uveljavljenih pedagogov in uporabnikov, kot slovenskega podmladka, ki 

prav tako zagnano in ambiciozno koplje po zagatah naše družbe. Izbrani prispevki ponujajo vpogled v praktične aplikacije 

gledališča zatiranih pri delu z izključenimi skupinami, kot so zaporniki, etnične manjšine in ženske, odpirajo pa vprašanja 

nasilja, ekologije, spolne identitete in zatiranja v obče. 

  

O knjigi, konstrukcijah in zagatah fenomena zatiranja in gledališkem aktivizmu bodo spregovorile 

Dragana Alfirević, Nena Močnik (urednici zbornika) in Nika Leskovšek (damaturginja in gledališka teoretičarka). 

  

Ob predstavitvi lahko dobite en brezplačen izvod knjige! 

  



VABLJENI! 

  

Partnerji na projektu Globalna SOFA so Zavod Voluntariat, VIDC in Zavod Humanitas. 

Publikacija je del projekta Globalna umetnost sveta: gledališče za globalne družbene spremembe, ki ga so-

financirata Evropska unija in Mestna Občina Ljubljana. Vsebina projekta ne nujno odraža stališč Evropske unije 

in Mestne Občine Ljubljana.  

 

 

Izvedli smo dva krajša programa dokumentarne fotografije 

Četrtek, 11 Oktober 2012 10:22 

Junija 2012 smo začeli z izvajanjem prvega programa dokumentarne fotografije katerega sta vodila Arne Hodalič in Meta 

Krese. Gostujoči predavatelj je bil tudi Boštjan Pucelj, ki se je predstavil s svojim delom. Prednost smo dali tako v prvem kot 

v drugem programu skupini ljudi s posebnimi potrebami. 

 Junija 2012 smo začeli z izvajanjem prvega programa dokumentarne fotografije katerega sta vodila Arne Hodalič in Meta 

Krese. Gostujoči predavatelj je bil tudi Boštjan Pucelj, ki se je predstavil s svojim delom. Prednost smo dali tako v prvem kot 

v drugem programu skupini ljudi s posebnimi potrebami. 

Program je vseboval teoretični del kot tudi terensko delo. Udeleženci so se najprej seznanili s teorijo, torej o samem 

delovanju fotoaparata in nastavitvah kot je čas osvetlitve, zaslonka/globinska ostrina, občutljivost/ISO. Govorili so tudi o 

kompoziciji, o kontrastih in svetlobi slike. Pozornost so namenili tudi slikanju portretov, skupini ljudi, živali, pokrajini, športu 

in makro fotografiranju kot tudi slikanju v posebnih vremenskih pogojih. Prav tako so govorili o tem, kako izbrati, pristopiti 

ter delati s subjekti svoje fotografije, vključno z vprašanji etike in vzpostavitve zaupanja. Poudarek pa je bil predvsem na 

fotografski vsebini ter osnovah vizualnega prikazovanja zgodb, kako narediti iz slik zgodbo, ki so poleg teksta, o pisanju 

tekstov in o tem kaj je reportaža in kaj je za dobro reportažo ključnega pomena. Delali so tudi v programih kot sta 

Photoshop in Helican remote, popravljali slike s HDR (high dinamic range) in z Blue light. Znanje so nato lahko preverili na 

samem terenu. 

 

Deležni pa so bili tudi dveh razstav in sicer otvoritev razstave Vzhodno od vzhoda Klavdija Slubana, francoskega fotografa 

slovenskega porekla v Galeriji Vžigalica, ki se je nato nadaljevala v Galeriji Fotografija in pa prve skupinske razstave 

fotografov agencije Magnum, Obraz časa v Jakopičevi galeriji. Avtorstvo 83 fotografij pripada osmim fotografom 

svetovnega slovesa kot so Robert Capa, Marc Riboud, Werner Bischot… 



  

Udeleženci Društva Paraplegikov Ljubljanske pokrajine so septembra 2012 program z zadnjim srečanjem s svojimi 

individualnimi projekti tudi uspešno zaključili. Prav tako smo izbrali dva najboljša projekta in jima podelili štipendijo za 

nadaljno delo. Nekaj projektov pa je bilo 21.9.2012 v Mestnem muzeju Ljubljana predstavljenih v okviru dvodnevnega 

dogodka Izven Okvirjev na otvoritvi razstave Je notranjost tudi zunanjost? 

 

Predstavljeni so bili naslednji projekti: Behemot Ogroženo kraljestvo knjige - Gal Jakič, Neodvisno življenje in osebna 

asistenca - Klaudija Poropat , Korenine - Dejan Mijovič in Potepuške muce potrebujejo pomoč - Dunja Hrvatin. 

Program druge skupine se je začel 24.9.2012 na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana prav tako pod vodstvom Arne 

Hodaliča in Mete Krese. Dijaki so se imeli možnost prav tako seznaniti s samo teorijo kot tudi prakso- delo na terenu. 

Program je zasnovan na podoben način kot pri prvi skupini in se bo konec oktobra zaključil. 

 

Več fotografskih projektov si boste lahko kmalu ogledali v galeriji na naši spletni strani. 

Izobraževanja je organiziral Ekvilib Inštitut v okviru programa umetnosti za družbene spremembe - Globalna SOFA. 

Izobraževanje je del projekta ART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno 

financira Evropska Unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; 



prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi 

socialni vključenost". 

 

 

Dogodek ZUNAJ OKVIRJEV 

Ponedeljek, 17 September 2012 21:43 

Srečanje posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju umetnosti za družbene spremembe je potekalo 21. in 22. 

septembra 2012 v Mestnem muzeju Ljubjana na Gosposki 15. 

Namen dvodnevnega srečanja ZUNAJ OKVIRJEV je bila predstavitev projektov, iniciativ in posameznikov, ki uporabljajo 

sodobno-umetniške prakse kot učinkovito orodje in sredstvo za doseganje sprememb na osebni, družbeni in politični ravni. 

Dogodek je organiziral Ekvilib Inštitut v okviru programa umetnosti za družbene spremembe – Globalna SOFA. 

21. september : Predstavitev programov Globalne SOFE in delavnic projekta ART-SOC 

 14.00 Uvodni pozdrav in predstavitev programov Globalne SOFE 

14.30 Projekcija filmov, nastalih pod mentorstvom Amira Muratovića in Maura Lugana 

17.00 Otvoritev razstave fotografskih del Je notranjost tudi zunanjost?, nastalih pod mentorstvom Arneta Hodaliča in Mete 

Krese.Razstava je bila opremljena z gradivom za slepe in slabovidne (v sodelovanju s projektom SOdelujem). 

 22. september: Novi pristopi in prakse 

 10.00 Uvod v dan in predstavitev udeležencev srečanja 

10.45 Nagovor s kratkim teoretično-praktičnim uvodom v opisovanje likovnega gradiva za slepe in slabovidne, predaval Dr. 

Evgen Bavčar 

11.00 Predstavitev projekta in udeležencev  Sodelujem, Skupaj Integrativno na področju kulture 

11.45 Delavnica  z metodološkimi pristopi projekta SOdelujem, Skupaj Integrativno na področju kulture. Izvajali udeleženci 

projekta Sodelujem, vodi Katja Sudec 

13.00 Kosilo 

14.00 Predstavitev metodologij Gledališča zatiranih v projektu Sky Underground, predstavila Nena Močnik 

15.00 Delavnica Danceability – ples brez izključevanj, vodila Urša Urbančič 

 

PODROBNEJŠI OPIS: 

 Otvoritev razstave fotografskih del »Je notranjost tudi zunanjost?« 

Na razstavi so bili predstavljeni individualni fotografski projekti, ki so nastali v okviru izobraževanja na 

področju dokumentarne fotografije, ki jo je Globalna SOFA organizirala junija in septembra 2012. Mentorja izobraževanja 

sta bila priznana fotografa Arne Hodalič in Mete Krese. Na izobraževanju so se posamezniki spoznali s teorijo in prakso 

dokumentarne fotografije, kot orodja za izražanje subjektivne interpretacije sveta skozi podobe. 

Predstavljeni so bili naslednji projekti:  Behemot  Ogroženo kraljestvo knjige - Gal  Jakič, Neodvisno življenje in osebna 

asistenca -  Klaudija Poropat , Korenine - Dejan Mijovič  in Potepuške muce potrebujejo pomoč - Dunja Hrvatin. 

 Projekcija dokumentarnih filmov na delavnici Art-SOC 

Med marcem in junijem 2012 je Globalna SOFA organizirala izobraževalni program na področju dokumentarnega filma, z 

namenom da se udeleženci spoznajo z orodji za izražanje elementov lastne realnosti skozi avdiovizualni jezik. Metode 

učenja so bile kombinacija teorije in prakse, ogled izbranega materiala, terensko ter mentorsko delo. Mentorja programa 

sta bila Amir Muratović in Mauro Lugano, predavatelji pa so bili Jurij Meden, Andrej Šprah, Maja Weiss in Tomo Križnar, ki 

so svoje izkušnje delili z udeleženci in jim svetovali pri njihovih ustvarjalnih procesih. 

Dela, ki so nastala skozi izobraževalno-kreativni proces so: I-Love-You - Anna Savchenko, Ko zidovi govorijo - Mauro 

Lugano,Vrednost znanosti - Gleb Veryasov, Ukraijnke v Sloveniji - Olga Moroz, Dušan Rutar, pogovor - Boris Jereb, Speči - 

Branka Jovanović, Gongo's Rumpelkamra - Sanja Kuveljić, Vacuumentary - Florence Menard, Vladimir Peršurič in Henrick 

Olsson, June -Miha Mohorič in Mirella Habr, Mito - Enrico Sinatra, Second Chance - Tea Skrinjaric, Unpaid Workers in 

Slovenian media - Biljana Žikić, Janez - Urša Kastelic in Andrea Celija. 

 Nagovor s kratkim teoretično-praktičnim uvodom v opisovanje likovnega gradiva za slepe in slabovidne 



 Dr. Evgen Bavčar,  dr. je (slep) publicist, filozof in umetnik (fotograf). Diplomiral je leta 1972 na Univerzi v Ljubljani ter leta 

1975 na Universite de Paris 1, a.k.a. the Sorbonne Academy. Od leta 1976 dela kot raziskovalec na Centre National de la 

Recherche Scientifique (Nacionalnem centru za znanstveno raziskovanje v Parizu), vodi strokovne seminarje po svetu – 

veliko v Latinski Ameriki, kjer je tudi prejel častni doktorat. Drugega je pridobil lani na Univerzi v Novi Gorici. Piše in sodeluje 

pri raznih postavitvah umetniških razstav kot predavatelj, mentor ter svetovalec. Izdal je večje število samostojnih raziskav, 

knjig in teoretičnih razmišljanj doma in po svetu. 

 Delavnica z udeleženci projekta SOdelujem, Skupaj integrativno na področju kulture                                                   

Na delavnici so svoje misli osvežili  z vprašanjem enakosti in diskriminatornosti, s katero se na tak ali drugačen način 

srečujemo vsak dan. Predramili smo telo in čutila ter se soočili z asociativno-performativno metodo posredovanja likovne 

umetnosti, ki vzpodbuja veččutno dojemanje, aktivira domišljijo ter radovednost. 

Izvedba: udeleženci projekta SOdelujem, povezovanje: Katja Sudec 

 Projekt Sky Underground avtorice Nene Močnik je dolgoročno zastavljen proces dela z ženskami žrtvami vojne v Bosni in 

Hercegovini, ki uporablja metode Gledališča zatiranih in poskuša skozi kreativen proces spregovoriti o njihovem položaju 

danes.  Gledališče zatiranih daje udeležencem (igralcem, pedagogom, publiki) možnost, da spregovorijo o načinih in oblikah 

zatiranja in se poskušajo poglobiti v vzroke in motive takšnega vedenja. Na ta način na gledalca in igralca deluje 

emancipatorno, saj išče načine ozaveščanja in možne drugačne rešitve problemov in konfliktov. Gledališče zatiranih je v 

1960ih letih ustanovil Augusto Boal. 

 DanceAbility metoda plesa (mix-abilities/ples brez izključevanj) izhaja iz  improvizacije. Ta  nam omogoča  v tako raznoliki 

skupini opustiti stare  vzorce gibanja in se podati v neznano. Namen DanceAbility metodologije je, da vse skupine ljudi, ki jih 

je družba selekcionirala na posamezne skupine (gluhi, slepi, paraplegija, Dawnov sindrom, Cerebralna paraliza, duševno 

prizadeti, »normalni« …) in jih tako naredila »disabled« - nezmožne - združi in tako iz njih naredi »able«, možne. Bistvo je 

vse ljudi združiti v njihovi drugačnosti in poiskati skupen jezik. 

*Dogodek je del projektaART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno financira Evropska Unija in sicer 

iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost 

možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in 

podpora njihovi socialni vključenost". 

 

Javna predstavitev ter diskusija z gvatemalsko skupino encontrARTE 

Petek, 31 Avgust 2012 10:05 

Ekvilib Inštitut je med 1.10. in 7.10.2012 v Ljubljani gostil umetniško skupino mladih deklet iz Gvatemale, encontrARTE, ki 

je po srednjih šolah izvajala delavnice in predstave. 

  

Skupino ste lahko spoznali na javni predstavitvi, ki ji je sledila diskusija, dne 3.10.2012 ob 16.uri, v prostorih Instituta 

Cervantes (Privoz 11, Ljubljana). Po predvajanju kratkega filma, ki je prikazoval težave, s katerimi se dnevno soočajo 

prebivalci Gvatemale in načine, kako se s takimi razmerami soočajo članice skupine, je sledil pogovor z mladimi aktivistkami-

umetnicami. Te so predstavile svoje metode dela ter različne inovativne in kreativne načine, s pomočjo katerih spodbujajo 

družbeno integracijo ter se spopadajo z različnimi težavami, ki pestijo njihovo lokalno okolje. 

Članice skupine encontrARTE so dekleta, stara med 14 in 18 let, in s pomočjo gledališča pripovedujejo svoje zgodbe. 

Prihajajo iz naselja Ciudad Quetzal, ki se nahaja v regiji glavnega mesta Ciudad de Guatemala. Ciudad Quetzal je marginalna 

urbana četrt, tamkajšnji prebivalci pa so potomci Majev. Njihovo vsakodnevno življenje zaznamuje težka socialna in 

ekonomska realnost, vendar pa so članice skupine encontrARTE kljub temu našle način za izražanje kulture svoje 

skupnosti.* 

Nekaj utrinkov srečanja z dijaki: 

Njihov obisk mi je bil zelo všeč. Med uro so nas naučili nekaj igric, zatem pa smo se pogovarjali o razlikah med našima 

državama. Zdeli so se izredno simpatični in odprti. Upam, da bom kdaj imela priložnost obiskati Gvatemalo. 



Obisk deklet iz Gvatemale mi je bil zelo všeč, ker so zelo odprte in simpatične osebe, z veliko pozitivne energije. Sprejemajo 

drugačne ljudi in svojega mnenja ne oblikujejo na predsodkih. So zelo prijazne osebe. 

Njihov obisk je bil zelo zanimiv, saj smo imeli možnost spoznati dekleta z drugega konca sveta in izvedeli smo, kako živijo. 

Meni se je zdelo zanimivo, ker so ljudje iz druge države opisovali nas Slovence in ker so sami govorili o svoji kulturi in državi. 

Gvatemalci so zelo simpatični, odprti in imajo veliko energije. 

Dekleta so bila zelo komunikativna, odprta. Uspela so nas pripraviti k sodelovanju. Mi bi lahko še malo bolj sodelovali. 

 

Nekaj več o samem dogodku in programu si lahko preberete tukaj. 

  

Predstave in delavnice skupine encontrARTE so del projekta Kreativna Karavana - projekta medkulturnega povezovanja 

mladih umetnikov iz Afrike, Azije, Latinske Amerike in Evrope. 

Projekt sofinancira Evropska unija. Vsebina besedila ne odraža nujno tudi stališč Evropske unije. 

 

  

*Diskusija je potekala v španskem jeziku, na voljo pa je bila tolmačka, ki je po potrebi tolmačila v angleški jezik. 

Soorganizator: Instituto Cervantes Ljubljana. 

 

 

Zaključil se je prvi festival gledališča zatiranih v Sloveniji 

Četrtek, 21 Junij 2012 11:55 

V zadnjem tednu junija je Globalna SOFA pod koordinacijo Ekvilib Inštituta izvedla prvi festival Gledališča zatiranih v 

Sloveniji, na katerem so se predstavile slovenske in tuje gledališke skupine, poleg tega pa so bile organizirane 

tudi enodnevne in večdnevne začetniške ter nadaljevaljne delavnice, predavanja in razstave. 

V zadnjem tednu junija je Globalna SOFA pod koordinacijo Ekvilib Inštituta izvedla prvi festival Gledališča zatiranih 

v Sloveniji, na katerem so se predstavile slovenske in tuje gledališke skupine, poleg tega pa so 

bile organizirane tudi enodnevne in večdnevne začetniške ter nadaljevaljne delavnice, predavanja in razstave. Prvi 

tovrstni festival v Sloveniji je ponujal širok spekter znanj za tiste, ki se z Gledališčem zatiranih šele spoznavajo (uvodne 

http://www.sofaglobal.org/sl/programi/kreativna-karavana/encontrarte


delavnice), za depriviligirane skupine v domačem okolju (delavnice za migrante in odpuščene delavce) ter za posameznike, ki 

so svoje znanje želeli obnoviti ali nadgraditi (delavnici telo kot jezik in dramaturgija gledališča zatiranih). Predavateljica 

dramskih umetnosti in aktivistka Ebru Gokdag je na petkovem predavanju predstavila svoje intezivno in dolgoročno delo s 

tehnikami Gledališča zatiranih v Turčiji, kjer se bori za izboljšanje življenjskih pogojev političnih zapornikov in proti 

vsakodnevni, vedno močnejši politični opresiji v sodobni turški družbi. 

V sodelovanju s festivalom Ana Desetnica so se na prizorišču ob Ljubljanici, na »Špici«, predstavile tri forumske 

predstave: festival je otvorila mednarodna zasedba Together s predstavo Hotel EUROpa, v kateri so igralci skupaj s spekt-

aktorji preizpraševali trenutno finančno situacijo v Evropi in širše. Skupina Kuringa Moabit je izpostavila vprašanje 

prekerstva, nestabilnih oblik dela in izkoriščevalskih delavskih politik, ženska skupina Madalena iz Avstrije pa se je v svojem 

projektu ukvarjala s tremi vprašanji žensk: z večnim vprašanjem idealnega ženskega telesa, prezaposlenostjo in izčrpanostjo 

žensk ter s posilstvom kot skupinske družbene travme. Italijanska skupina Parteciparte se je predstavila s predstavo 

Ljubezen moja, kjer so v treh korakih prikazali tanko mejo med ljubečo predanostjo in nevidno posesivnostjo, ki sčasoma 

preide v nasilje. 

Na festivalu so se v nedeljskem popoldnevu predstavile tudi tri štipendistke Globalne SOFE, ki so po lanskem usposabljanju v 

Ljubljani ter na Dunaju pripravljale samostojne projekte, v katerih so se ukvarjale z vprašanji spola, potrošništva in vode. 

Dogajanje na »Špici« je zaključila skupina udeležencev, ki so pod mentorstvom Olivierja Malcorja (Parteciparte, Italija) 

sodelovali na delavniciKorenine izključenosti in izpostavili problematiko neenakih možnosti priseljencev. Celoten program 

festivala si lahko preberete tukaj. 

 

Zaključen intenzivni program Gledališča zatiranih 

Četrtek, 21 Junij 2012 08:30 

Z zaključno predstavo "Babilon" na Festivalu Gledališča zatiranih v Ljubljani 2 julija 2012 smo uspešno zaključili 

izobraževalni program Gledališča zatiranih, ki se je odvijal v sklopu projekta ART-SOC. 

Z zaključno predstavo "Babilon" na Festivalu Gledališča zatiranih v Ljubljani 2 julija 2012 smo uspešno zaključili 

izobraževalni program Gledališča zatiranih, ki se je odvijal v sklopu projekta ART-SOC. Program, ki se je odvijal 

med 4 aprilom in 2 julijem, je zbral skupino 14 udeležencev, ki so se na teoretični in praktični ravni spoznavali z 

metodami Gledališča zatiranih, in sicer: Forumskega, Časopisnega, Nevidnega gledališča, improvizacije, in dobili 

znanja o političnih in participatornih formatih izvedbenih umetnosti. Program sta vodili Barbara Polajnar in Urša 

Adamič, gostujoči predavatelji so pa bili Gregor Kamnikar, Sabina Blumauer, Aja Rogina, Juš Milčinski, Janez 

Janša in Kitch tandem. 

Več informacij o programu in predevatelji, si lahko preberete tukaj. 

Nevidni igralci vidni dejanj 

Četrtek, 14 Junij 2012 11:33 

V prvi polovici julija se je v Ljubljani odvijalo mednarodno izobraževanje v tehniki nevidnega in časopisnega 

gledališča, ki so se ga udeležili mladinski delavci in aktivisti s Hrvaške, Švice, Italije, Avstrije, Srbije, Makedonije, 

Črne Gore, Kosova, Bolgarije, Nemčije in Slovenije. 

http://sofaglobal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=135&lang=sl
http://www.sofaglobal.org/sl/programi/sofina-ucilnica/izobraevanja?id=139


V prvi polovici julija se je v Ljubljani odvijalo mednarodno izobraževanje v tehniki nevidnega in časopisnega 

gledališča, ki so se ga udeležili mladinski delavci in aktivisti s Hrvaške, Švice, Italije, Avstrije, Srbije, 

Makedonije, Črne Gore, Kosova, Bolgarije, Nemčije in Slovenije. Udeleženci so se na podlagi družbeno-

političnih problematik, s poudarkom na različnih diskriminatornih praksah, s katerimi se srečujejo v svojih 

državah, spoznali s slikovnim in forumskim gledališčem, s pomočjo katerih so razvili različne kratke prizore 

zatiranj in neenakosti družbene moči. 
Preko tehnike časopisnega gledališča so prebirali članke o ideji oz. ideologiji lanskoletnega Breikovega 

terorističnega napada in njegovega spornega anti-multikulturnega manifesta, in o izjavah bivšega britanskega 

premierja Camerona o neuspešnosti multikulturalizma v Veliki Britaniji. Proti koncu tedna so udeleženci od 

vseh odprtih tem izbrali konkretne in njim znane prizore zatiranj; osredotočili so se na tri teme: na vprašanje 

homoseksualnosti znotraj islama, vprašanje homoseksualnosti v slovenski družbi in vprašanje vloge in mesta 

mentalno prizadetih posameznikov. Akcije so postavili na ulico, avtobusno postajo in v avtobus ter po prvih 

ponovitvah, odzivih "naključne" publike in refleksijah dodelali svoje prizore in jih ponovili. Odzivi naključnih 

mimoidočih so bili zelo močni v vseh akcijah, po večini je šlo za izraze nestrinjanja in zgroženosti. V eni od akcij 

sta se dve udeleženki strastno poljubljali na Prešernovem trgu; "naključni gledalci" so ju fotografirali, kazali 

nanju s prstom, šepetali, se obračali stran, ena od "gledalk" pa je celo pristopila in jima namignila, da se to 

"počne ponoči". Največ pozitivnih odzivov je doživela akcija z mentalno prizadetimi posamezniki, v katerih 

ljudje niso reagirali negativno, vendar zmedeno, včasih celo nekoliko prestrašeno. Večina udeležencev v svojih 

državah dela znotraj organizacij in projektov, kjer se srečujejo z raznolikimi obrazi diskriminacije, zato bodo v 

naslednjih dveh mesecih poskusili vpeljati tudi znanje, ki so ga pridobili na izobraževanju. 

 

VABIMO: Gledališka delavnica "Korenine izključenosti" 

Ponedeljek, 21 Maj 2012 07:54 

 Gledališka delavnica za priseljence v Sloveniji, bo izvedena v okviru festivala Gledališča zatiranih Slovenije, ki ga Globalna 

SOFA organizira med 28. junijem in 2. julijem 2012. 

 

Vabilo na delavnico: "KORENINE IZKLJUČENOSTI" 

Gledališka delavnica za priseljence v Sloveniji 

Med 28. junijem in 2. julijem 2012 pripravljamo festival Gledališča zatiranih v Ljubljani. V okviru festivala bomo organizirali 

delavnice svetovno priznanih pedagogov in režiserjev s tega področja. 

V okviru festivala bomo organizirali tudi delavnico KORENINE IZKLJUČENOSTI, katere cilj je, da razišče vzroke predsodkov in 

izključevanja, ter da oblikuje jasno idejo o položaju priseljencev v Sloveniji ter jim pomaga preseči izključevanje 

posameznikov, s katerim se soočajo na vsakdanji ravni. 

Delavnica bo potekala v času festivala Gledališča zatiranih, 29.6. – 1.7.2012 v Ljubljani (točne ure bomo prijavljenim 

udeležencem sporočili naknadno). 

Ciljni skupini, torej migrantom, ki ne živijo v Ljubljani krijemo stroške prevoza in nočitve v Ljubljani. Delavnica bo potekala v 

angleškem jeziku, zato je pogoj za udeležbo osnovno znanje slovenskega ali angleškega jezika. 

Več informacij o delavnici in festivalu lahko dobite na na e-mailu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled 

potrebujete Javascript, da si jo ogledate."> dragana@ekvilib.org 

  

VEČ O OLIVERJU MALCORJU IN O DELAVNICI: 

KORENINE IZKLJUČENOSTI, delo na področju diskriminacije tujcev 

 

S katerimi orodji lahko izrazimo nevidno zatiranje? 

mailto:%3cspan%20id=
mailto:%3cspan%20id=
mailto:dragana@ekvilib.org


Kako lahko prepoznamo majhne geste, besede, poglede, ki vodijo izključevanje v vsakdanjem življenju, in kako jih lahko 

obravnavamo v širšem kontekstu? 

Na kakšen način lahko kolektivni problem skriva eno zgodbo? 

žKako lahko skupaj gradimo zavest in spodbujamo kreativne rešitve proti diskriminaciji? 

Delavnica KORENINE IZKLJUČENOSTI temelji na vajah, igrah in tehnikah, ki omogočajo obravnavanje težav in vprašanj, s 

katerimi se srečujejo ljudje, ki živijo v tujini. Namenjena je priseljencem z ali brez gledališke izkušnje, pa tudi tistim, ki se 

ukvarjajo s politikami priseljencev, njihovimi aplikacijami in spreminjanjem (pridobivanju statusa, možnost zaposlitve...). 

Cilj delavnice je raziskati vzroke predsodkov in izključevanja, ter oblikovati jasno idejo o položaju priseljencev, njim samim 

pa pomaga pri preseganju občutka zatiranosti, s katerim se soočajo na vsakdanji ravni. 

Oliver Malcor s tehnikami Gledališča zatiranih dela že 15 let in si prizadeva odpravljati negotov položaj žensk, tujcev in 

delavcev. Od leta 2008 živi v Rimu, kjer je ustanovil organizacijo Parteciparte. 

 

SKLOP PREDAVANJ NA Globalni SOFI: Janez Janša, tandem Kitch in 

skupina Magnet 

Četrtek, 10 Maj 2012 08:07 

Predavanja so del projekta ART-SOC in so bila realizirana v sodelovanju s CoFestivalom. 

  

31.05.2012 16h – 20h 

Kino Šiška zgornje preddverje 

Predavanje: Janez Janša 

Predavanje Janeza Janše je bilo organizirano kot večurna prezentacija umetnikovega opusa in hkrati kot refleksija na 

življenje in ustvarjanje na osi umetniško-politično. V prvem delu je Janša predstavil svoje delo iz širšega kota, drugi del pa je 

bil namenjen predstavitvi projektov vezanim za spremembo imena, »Več nas bo, prej bomo na cilju«, »Ime – readymade«, 

in »Jaz sem Janez Janša«. Predavanje je bilo ilustrirano s projekcijami, po predavanju pa je sledil pogovor s publiko. 

Janez Janša je avtor, režiser, performer in raziskovalec sodobnih umetnosti. Ustvaril je 20 samostojnih avtorskih scenskih 

del. Njegovo umetniško delo zaznamuje družbena kritičnost, interdisciplinarni pristop in preizpraševanje statusa umetnosti 

v družbi. Je direktor Maska, zavoda za založniško, kulturno in producentsko dejavnost. 

 

Foto: Janez Janša 



  

  

1.6.2012 17h – 20h 

Plesni Teater Ljubljana 

Predavanje: Umetniške prakse znamke KITCH. Nujnost političnega v performativnem 

Skozi predstavitev izbranih projektov, ki sta jih člana tandema KITCH razvijala in izvajala v različnih kontekstih – tako znotraj 

kot onkraj umetnostnega sistema – smo spregovorili o družbeni razsežnosti umetnosti, o njenih estetikah, ki skušajo 

kritizirati nastavljajoč ogledalo družbi, a tudi ustvarjati prostor in čas skupnega, ter o tem, zakaj je umetnost osvobojena 

zgolj takrat, ko nič več ni umetnost, kot jo sicer poznamo. 

KITCH je ne-umetniški tandem, ki se od leta 1999 nenehno upira običajnim kategorizacijam, gibajoč se med videom, 

instalacijo, performansom, teorijo, filozofijo, publicistiko, kritiko, aktivizmom in DJ-anjem. Občasno deluje kot skupina, 

včasih kot posameznik/posameznica, ves čas pa utrjuje svoje ime kot „negativ blagovne znamke”. www.kitch.si 

 

  Foto: Borut Peterlin 

  

1.6.2012 19h – 20h Plesni teater Ljubljana Predavanje: Nenasilna umetniška akcija in 
skupina Magnet 

Nune Popović in skupina Magnet so umetnost in kreativnost preobrazili v učinkovit model nenasilne borbe proti 

totalitarnemu režimu v 90ih letih v Srbiji. Ulične akcije masovno medijskega karakterja so bile sprva platforma največjega 

civilnega in študentskega protesta, ki je trajal tri mesece, kasneje je postal tudi pomemben in prepoznaven del političnega 

gibanja »Otpor« v Srbiji, ter tudi drugih globalnih civilnih gibanj. Magnet je predstavila Dragana Alfirević, ki je aktivna na 

področju sodobnega plesa in sicer kot avtorica predstav, pedagoginja, avtorica tekstov in organizatorka festivalov v Sloveniji 

in v tujini. http://www.magnet.nune.biz/site 

http://www.kitch.si/
http://www.cofestival.net/
http://www.cofestival.net/


 

Več informacij o predavanjih, Globalni SOFI in CoFestivalu na www.sofaglobal.org in www.cofestival.net 

  

*Projekt ART-SOC - projekt dviganja zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture delno financira Evropska 

Unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne 

usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni 

vključenost". 

  

             

 

Akrobatsko plesna predstava skupina Shangila iz Kenije 

Ponedeljek, 07 Maj 2012 12:06 

Med 7.5. in 14.05. smo v Ljubljani gostili umetniško skupino mladih deklet in fantov Shangilia iz Kenije. 

  

  

Med 7.5. in 14.05. smo v Ljubljani gostili umetniško skupino mladih deklet in fantov Shangilia iz Kenije, ki so svojim 

vrstnikom v Sloveniji predstavili z akrobatsko-plesno predstavo. 

Shangilia je projekt v Nairobiju, ki ga sestavlja dom in več šol, kjer otrokom omogočajo pridobitev izobrazbe, od 

osnovnošolske do univerzitetne. Pomemben del projekta so skupine, ki uporabljajo gledališke tehnike, glasbo in akrobacije, 

te pa redno nastopajo v lastnem gledališču. Uporaba teh kreativnih tehnik spodbuja samospoštovanje in samozavest 

mladih, s svojimi predstavami pa opozarjajo na problematiko otrok z ulice v Keniji. Sodelujoči v projektu Shangilia so v 

preteklosti že gostovali po šolah v Keniji in v tujini, pri tem pa so posamezniki iz skupine imeli možnost prebivati pri družinah 

v gostujočih državah, kar je še povečalo integracijo in sodelovanje z mladimi iz različnih kulturnih okolij. 

Poleg delavnic in predstav, ki so jih izvedli  po različnih srednjih šolah, so se  predstavili tudi z akrobatsko-plesno predstavo, 

ki je bila odprta za javnost in uprizorjena, dne 13.5. ob 19.uri v Mini Teatru na Križevniški ulici 1 v Ljubljani. 

http://www.sofaglobal.org/
http://www.cofestival.net/


Predstava je bila del projekta Kreativna Karavana - projekta medkulturnega povezovanja mladih umetnikov iz Afrike, Azije, 

Latinske Amerike in Evrope. 

 

 

Začeli smo s programom Gledališča zatiranih 

Sreda, 28 Marec 2012 10:38 

Na Globalni SOFI smo začeli z izvajanjem trimesečnega intenzivnega programa na področju angažiranega in participatornega 

gledališča. 

Poudarek programa je na Gledališču zatiranih, ki skozi uporabo različnih metodologij in veščin, ki jih je v 1960-ih razvil 

Augusto Boal, daje glas občinstvu in ga postavlja v aktivno vlogo. Na ta način Gledališče zatiranih deluje emancipatorno in 

edukativno. 

Na izobraževanju se je zbrala zelo pisana in radovedna skupina ljudi, ki se bo skozi prakso in teorijo ter s spoznavanjem 

slovenskih odrskih umetnikov spoznavala z različnimi tehnikami političnega ter participatornega gledališča. Program bo 

potekal do 2. julija 2012 in se bo nadaljeval s poučevanjem in predstavljanjem tehnik participatornega gledališča in 

Gledališča zatiranih. 

Program vodita Barbara Polajnar in Urša Adamič, poleg njiju pa predavajo še Aja Rogina, Gregor Kamnikar, Sabina 

Blumauer, Janez Janša, Skupina Kitch, Juš Milčinski in Dragana Alfirević. 

Program se izvaja v prostorih Globalne SOFE na Slovenski cesti 54. 

Več informacij na www.sofaglobal.org, sofa@ekvilib.org in na telefonski številki 01 59 035 580 

Več informacij o gledališču zatiranih tukaj. 

 

Začeli smo s programom Dokumentarni film 

Ponedeljek, 05 Marec 2012 21:45 

Začeli smo z izvajanjem trimesečnega programa na področju dokumentarnega filma 

Začeli smo tudi z izvajanjem trimesečnega programa na področju dokumentarnega filma. 

Na prvem srečanju sta predavala Amir Muratovič in Jurij Meden.Na izobraževanju se je oblikovala zelo pestra in zanimiva 

skupina ljudi, ki se bo seznanila z vsemi fazami priprave filma - od razvoja ideje, postopka pisanja scenarija, faze pred 

produkcijo, snemanje, montaže in na koncu tudi predvajanje filma.Izobraževanje združuje tako teorijo kot tudi prakso 

dokumentarnega filma. 

Program bo potekal do 25 junija 2012. 

Predavatelji: Amir Muratovič, Mauro Lugano, Jurij Meden, Andrej Šprah, Karpo Godina, Marko Šantič, Maja Weiss, Tomo 

Križnar. 

 

 

http://www.sofaglobal.org/
mailto:sofa@ekvilib.org
http://sofaglobal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=137&lang=sl


PREDAVANJE: »Politično v performativnem« 

Ponedeljek, 05 Marec 2012 21:43 

 Ekvilib Inštitut je v okviru Globalne SOFE izvedel dogodek: Predavanje "Politično v performativnem" 

16.00: Uvod, pobuda in programi Globalne SOFE – Anita Ramšak, Ekvilib Inštitut 

16.15: Predavanje »Politično v performativnem« – Jurij Krpan in Jure Novak 

V okviru predavanja smo iskali povezave med političnim in performativnem v klasičnem dramskem gledališču ter tudi v 

sodobni scenski umetnosti. Svoja stališča in izkušnje sta predstavila Jurij Krpan, direktor Galerije Kapelica, in Jure Novak, 

nekdanji programski vodja Gledališča Glej, ki  sta odgovarjala tudi na vprašanja o možnosti političnega delovanja v 

kontekstu scenskih umetnosti. Dotaknila sta se nekaterih odmevnejših primerov doma in v tujini ter predstavila lastne 

izkušnje. Podala sta svoje odgovore na vprašanja, kot so: ali je danes možno biti političen skozi performativni umetniški 

izraz? Kaj je danes sploh lahko subverzivna, razmišljujoča umetnost, ki spodbuja k akciji? Kako umetnik oziroma programer 

skozi svojo prakso odgovarja na ta vprašanja? 

Diskusija, ki se je po predavanju razvila, se je dotikala problema kritike kot konstitutivnega dela umetniške prakse in 

vprašanja možnosti avto-refleksije samih avtorjev. 

  

*Jure Novak je gledališki režiser, performer, pesnik in prevajalec. Od leta 2007 do leta 2010 je bil umetniški vodja Gledališča 

Glej v Ljubljani. Med zadnjimi projekti našteje Iz Principa (agit-prop mjuzikl o Gavrilu Principu), V imenu ljudstva (o cenzuri v 

slovenski umetnosti) ter Jure Novak: Zato sem srečen (o imperativu sreče in depresiji).  

*Jurij Krpan je direktor in kurator Galerije Kapelica v Ljubljani. Galerija se osredotoča na raziskovalno umetnost in 

organizirala je veliko mednarodno znanih instalacij in performansov. Krpan je predaval po različnih državah Evrope in 

verjame, da je umetnost zlo kulture. 

 



 

Moderirala je Dragana Alfirević, sodelavka Globalne SOFE/Ekvilib Inštituta 

  

17.45 – 18.30: Pogovor o izobraževalnem programu Globalne SOFE 

Predavanju je sledil neformalen informativni pogovor o programih, vsebinah in možnostih sodelovanja na Globalni SOFI, s 

posebnim poudarkom na novih programih s področja gledališča zatiranih, dokumentarne fotografije in dokumentarnega 

filma, ki ju začenjamo izvajati z aprilom 2012. 

  

*Predavanje delno so-financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega razvoja 

človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti 

ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«. 


