
SVŠGUGL 
Umetniška gimnazija, smer sodobni ples predstavlja:

Pred-premiera ‘22 
PRED KONCEM
Nastopajo dijakiNje 4. letNika umetNiške gimNazije, smer sodobNi ples: 
Marcela FirM, aja Gavez, ivana Kocutar, alina Košir, neža KošoroG, 
MoniKa leušteK, Kaja Maljevac, lija oGrinc, julija PeGan, neža Pevec, 
niKa PodKoritniK, Sara Pucihar, ajda nina šKvarč, lotti štricelj, 
lana tivadar, nina triler, Gaia vlahovič, ela uršič, Pija žabar 

letošnja prva plesna uprizoritev 4. letnikov smeri sodobni ples je prav tako kot uprizoritev smeri gledališče 

in film posvečena razmišljanju, utelešanju, uprizarjanju pozicije posameznika, soočenega s svojo ujetostjo 

v absurdnem svetu, ko se znajde v situaciji brezizhodnosti v življenju, ko nič in ničemur več ne verjame, 

ko ostanejo samo še privajenost, zdolgočasenost, pozaba in trpljenje.     

»Ali ne vidite, da tečete čisto narobe? 
             Teče se v smeri urinega kazalca!«
                                                                            Matjaž Zupančič, del anekdote o tem, kdo v krogu teče v napačno smer
 

mentorsko vodstvo: Maja delak

svetovanje in mentorska pomoč: Mojca dimec, nina Fajdiga, andreja rauch Podrzavnik, urška vohar

avtorska glasba: Matjaž Predanič, andraž Mazi: Logično, luka Prinčič: La fille de regiment (‘remix’), 
lucia Fumero: L’oiseau, set fire to flames: This Thing Between Us Is A Rickety Bridge Of Impossible Crossing  /  Bonfires For Nobody  . . .
uporabljeni so odlomki in citati naslednjih skladb: Devil in Disguise (Elvis Presley), Thriller (Michael Jackson), Convien partir / 
La Fille de regiment (G. Donizetti), A Postcard to Henry Purcell (Marianelli), The Soul of Mbira (Pavel Dovgal)
V videu so uporabljena likovna dela: opus slikarja renéja Magritta

oblikovanje svetlobe: urška vohar / tehnično vodstvo: Marko levičnik, Matjaž Predanič

organizacijska in izvedbena pomoč: nina Fajdiga, leon Marič, andreja Podrzavnik, aja zupanec (za plesni aktiv sVšgugl) 

Fotografije predstave: nada žgank, lana baltič / produkcija: SvšGuGl, ravnatelj alojz Pluško

Plesni in gledališki center Pgc, kardeljeVa ploščad 28 a, ljubljaNa 
premiera: četrtek, 10. marca 2022, ob 18.00 

poNoVitVe: četrtek, 10. marca 2022, ob 13.30 (za dijake sVšgugl) 

petek, 11. marca 2022, ob 11.00 in ob 13.30 (za dijake sVšgugl) ter ob 18.00 (za izven)


