
 

 

OBVESTILO O GLEDALIŠKO UMETNIŠKEM KROŽKU IN NASTOPU GLEDALIŠKE EKIPE »SRCE ZA SRCE« 

Pozdravljeni! 

Za učence 6., 7., 8.,9. razreda Osnovne Šole Elvire Vatovec Prade in za učence podružnice Sveti 

Anton, je v letošnjem letu organiziran gledališko umetniški krožek »Srce za Srce«. Učenci bodo del 

gledališke ekipe Srce za Srce, ki ima za seboj že svojo gledališko predstavo Pomen in Sled Zmage ter 

uspešne gledališke predstave, s katerimi so dosegali namen in cilj sporočila tako s področja 

umetnosti, humanosti kot obenem najbolj pomembnega dela - ljubezni. Gledališka ekipa Srce za Srce 

bo svojo krajšo verzijo gledališke predstave Pomen in Sled Zmage, ki jo je uspešno izvedla na 

mednarodno humanitarno literarnem dogodku Srce za Srce v Centru za kulturo, gledališče in šport v 

Izoli. Tokrat jo bomo predstavili našim učencem za boljše razumevanje posledic napačnih stereotipov, 

ki posledično privedejo do medvrstniškega ali družbenega nasilja.  

Kje in kdaj bo izvedena gledališka predstava Pomen in Sled Zmage? 

28.10.2016 ob 8:20 v Osnovni šoli Prade v večnamenskem prostoru. 

28.10.2016 ob 10.30 v dvorani Krajevne skupnosti Sveti Anton  

O predstavi: 

Kratka stvaritev za otroke je rojena prav za ta dogodek, govori o otrocih ekonomskih in političnih 

migrantov  ali kolonialno družbenih beguncev. Ne glede na obdobje, v katerem se odvija, vidimo, da so 

vplivni negativni ali pozitivni politični, družbeni in ekonomski faktorji vplivali na konstrukcijo nove 

paradigme odnosa do otroka in ženske. Kako so politično družbene paradigme in medijsko napačne 

postavitve bile del sprememb ali iz statusa “priseljenec” v status “izbrisani” ali iz “zavita ženska” v 

”teroristka”? Kako pa je vse to vplivalo na že kritične družbene vzorce v družinah, tako v vlogi domačina 

ali priseljenca? Delček mozaika si lahko ogledamo v tej gledališki predstavi, katere namen je prikazati, 

da za nasilje ni izgovora ali upravičenega razloga ter da se nasilje prikaže v eni obliki in enem jeziku, ki 

ga govorijo vsi enako ne glede na obdobje, čas, prostor ali vero, tako kot velja tudi za iskreno ljubezen. 

Kaj lahko pričakujejo novi člani gledališko umetniške ekipe Srce za Srce? 

Obogatena gledališka ekipa Srce za Srce z novimi člani (prijavnice bodo učenci pridobili po sami 

gledališki predstavi) bo predstavljala obalno umetniško gledališko ekipo osnovne šole Prade in 

Svetega Antona in borbo proti pojavnim oblikam nasilja. Tudi spletno medvrstniško nasilje bomo 

uvrstili v program. Zavzemali se bomo za predstavitev najbolj perečih problematik, katera rešitev le-

te bo skozi gledališko igro in skozi oči otrok prikazana moč ljubezni in poguma do vsega kar ljubimo, 

spoštujemo in vrednotimo. Učenci so spraševali, če bodo lahko kostumografi, maskerji…tudi glasbeno 



plesne točke bomo izvajali, zato so vsi zelo dobrodošli, da ustvarjamo skupaj nekaj posebnega in 

magičnega.  

Ekipa Srce za Srce bo imela svoj logotip, svojo majico in vse potrebno za odličen prikaz moč ljubezni 

ter boljšega koreografsko scenskega dela same gledališke predstave.  Dejavnost poteka pod 

mentorstvom učiteljice, predavateljice mag. Milene Andjelić Đukić. 

Prijavljeni učenci bodo obiskovali dejavnost v popoldanskem času, v telovadnici OŠ Prade podružnice 

Sveti Anton ob sredah ob 15 h. Za prihod in odhod otrok morate poskrbeti starši. 

Prvi nastop: Gledališče Koper – december 

 


