
Vizioskop VIZIPISOven
Prejel boš nepričakovan klic od 
osebe z Vizij, ki te ne bo pustil 
ravnodušnega.

Bik
Zbral boš svoje misli in 
uspešno razrešil zmedo, ki je 
nastala čez vikend.

Dvojčka 
Med tednom boš nadoknadil 
spanec, ki ti ga je v zadnjih 
dneh kronično primanjkovalo.

Rak
Oseba, ki si jo spoznal v 
teh dneh, se bo izkazala za 
pomembnejšo, kot si mislil.

Lev
Izkušnje, ki si jih pridobil čez 
vikend, boš s pridom  
uporabljal v praksi.

Devica
Še nekaj časa se ne boš zbudil 
iz blažene zasanjanosti.

Tehtnica
Še ves teden boš popolnoma 
naspidiran in poln energije, 
kar skušaj obrniti v svoj prid.

Škorpijon
V nov teden boš vstopil svež 
ter poln idej in navdihov.

Strelec
Spontani izbruhi dobre volje, 
metuljčki in nasmeški brez 
razloga.

Kozorog
Dobra volja te še ne bo 
zapustila, vsaj ne do sredine 
prihajajočega tedna.

Vodnar
Napornemu vikendu bo sledil 
naporen teden, vendar bo 
trud poplačan.

Ribi
Če si mislil, da boš zamujen 
spanec nadoknadil čez teden, 
si se zmotil.

in mokro sonce
je ujeto čepelo
na vrhu češnje

vizija lepa
v trenutku pred mano
ljubezen slepa
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sonce malo mogoče
vizija - moker

na tretjem kamnu 
od sonca valovi sanj
v naše duše

ko misli sonca
so končane, začne se 
smrt gledališča

v nočeh pri ljudeh
dvoje sonc bo žarelo
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zgoraj svetloba

najprej je tema
skupaj smo in vsak je sam
na odru je dan

baje sonce je
ampak nenamenoma
je nekje zašlo

tlesk iskrenosti
v potenci sončnih dni
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Haiku 
namesto sonca
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V Novi Gorici so se na festivalu mladinske ustvarjalnosti Vizije 
2013 v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) zbrali številni mladi igralci, lutkarji in rockerji, ki so v 
treh dneh postregli z osmimi gledališkimi in štirimi lutko-
vnimi predstavami, sedmimi rock koncerti in dvema pred-
stavama ugledališčene poezije ter ponovno dokazali, da 

na sodobno družbo, ki jo zaznamujejo osamljenost, tesnoba 
in površinskost. 

Festival se je zaključil s podelitvijo nagrad najboljšim. 
Med gledališčniki so slavili zamejci, Teater Šentjanž – SPD 
Šentjanž, ki je za angažirano predstavo avtorice Alenke Hain 
Vaje v sedenju prejel vizionarja za najboljšo predstavo v 
celoti, glavni igralec predstave Miro Müller pa je za vlogo 
T. B. v omenjeni predstavi prejel vizionarja za najboljšo 
vlogo festivala. Predstava se je tako uvrstila v spremljevalni 
program 52. Linhartovega srečanja, festivala gledaliških 
skupin Slovenije, ki bo potekal konec septembra v Postojni. 
Vizionarja za najboljšo rock skupino so prejeli Antioksidanti 
iz Dobravelj, ki so do te mere očarali žirijo, da je njihovemu 
pevcu Eriku Ježu podelila rock vizionarja še za najboljšo 
pevsko interpretacijo, Andražu Žvoklju pa rock vizionarja za 

avtorstvo glasbe in besedil. Antioksidantom bo Visoka šola 
za umetnost Univerze v Novi Gorici za nagrado omogočila 
brezplačno snemanje videospota. Vizionarja za najboljšo lut-
kovno predstavo je prejela Gledališka šola I. gimnazije Mari-
bor za avtorski projekt V spominu umor, mlada pesnica Nina 
Bizjak iz skupine SPUNK, KD Gimnazije Slovenj Gradec, pa 
vizionarja za avtorstvo in izvedbo predstave ugledališčene 
poezije Pridnica.

Tako je odločila strokovna žirija v sestavi igralec, lutkar, 
pevec in plesalec Gašper Jarni, dramatičarka in pisateljica 
Zalka Grabnar Kogoj ter Vanja Alič, novinar, glasbenik 
in frontman rock skupine Zaklonišče prepeva, ki je letos 
podelila še vizionarja za uigranost igralskega ansambla, in 
sicer gledališki skupini Mak KD Svoboda Deskle za predstavo 
Blaža Valiča Pojma nimam, vizionarja za uigran igralski par je 
podelila Klari Drakovič in Lučki Rožman, KUD Štefan Kovač, 
Murska Sobota, za vlogi v predstavi Gorana Gluvića Čuvaja 
zadnjega kozarca vode, rock vizionarja za najbolj inovativen 
pristop pa glasbeni skupini Matalaja iz Slovenj Gradca. 

Letošnje leto je bilo delo žirije še posebej težko, saj je bila 
bera izbranih predstav, ki so se po strogi selekciji uvrstile 
na festival, izjemno kakovostna, pri čemer so nekatere 
gledališke skupine po zrelosti svojega izraza močno presegle 
pričakovanja.

Vizionarji 2013 so ...



b

Poučna predstava, ki nas 
uči, da moški v uspešnem 
zakonu najde svoj mir šele 
dva metra pod zemljo. Če 
ti je seveda kdo ne ukrade. 
Predstava, ki bi bila precej 
krajša, če bi v kozarcu 
namesto vode bilo pivo.

Člani Šentjakobskega 
gledališča so poka-
zali, kako so lahko tudi 
piščančki pod lučkami, 
če jih oskrbiš s čispom in 
internetom, čisto zado-
voljni. Sicer pa se vedno 
najde kdo, ki se pretirano 
petelini, vendar izkušnje 
kažejo, da na koncu v 
kokošnjaku vselej zmaga-
jo putke. 

Po napornem petkovem 
dnevu in večeru so nam 
člani Teatra Curriculum 
Vitae navsezgodaj pos-
tregli z zajetno porcijo 
psihoze. 12 minut je man-
jkalo do petih, ko smo 
se spraševali, kdo je zrel 
za nagradni podaljšani 
vikend v ustanovi 
posebnega značaja, in 
potem spet, če nagrade 
– glede na to, da smo na 
gledališkem festivalu – de-
jansko že nismo prejeli.

Hudič je, če moraš priti iz severne strani Alp vse do soške 
doline, da najdeš svoj obraz. In potem ugotoviš, da ga 
imaš na kolenu, komolcu ali celo na tistem oblazinjenem 
delu telesa, kjer noge izgubijo svoje dobro ime. Pred-
stava, ki odpira nova vprašanja, ko se zjutraj zazreš v 
pomečkane obraze svojih prijateljev.

Predstava, ki bi jo brez težav uvrstili na vsak festival slov-
enske folklore ter tudi na UNESCOV seznam nesnovne 
kulturne dediščine. V najlepši luči nam osvetli obredno 
klanje med kosilom ter ostale antologijske prizore sreče 
tipične slovenske družine. Predstava, ki jo na seznam 
obvezne učne literature uvrščajo številne priznane 
mednarodne organizacije, med drugim cammora in cosa 
nostra. Skupina, ki je bila za 

Društvo mrtvih pesnikov 
preveč živa, za Zajtrk na 
travi pa preveč oblečena. 
Pikčaste obleke, pikčaste 
obleke, pikčaste obleke, 
pikčaste obleke, pičkaste 
obleke, pikčaste obleke, 
pikčaste obleke, pikčaste 
obleke…

Besedno zvezo »pridna 
Korošica« najdemo v 
Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika po 
geslom »oksimoron«. 
Uredništvo uveljavlja 
pravico do samocenzure, 
saj tako čutni erotični 
opisi pač ne sodijo v tako 
konzervativno publikacijo, 
kot je Vizipis.

Rock Vizije:

a. Matalaja

b. Earthshock

c. Nertherworld

d. The Fallen Idea
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