Slišano življenje
predstava članic in članov podpornih skupin projekta Slišanje glasov, Slovenija
Zamisel in umetniško vodstvo: Maja Dekleva Lapajne in Norbert Sven Fö
Izvedba in soavtorstvo: članice in člani podpornih skupin projekta Slišanje glasov
Predstava, ki nastaja v sodelovanju med projektom Slišanje glasov organizacije Kralji ulice in
odrskima umetnikoma Majo Dekleva Lapajne in Norbertom Svenom Föjem. Umetniška
predelava zgodb članov in članic podpornih skupin, prežeta s prvinami gledališke, plesne in
glasbene improvizacije. Ganljiv in humoren večer, ki igrivo prisluhne globinam življenja.
Projekt Slišanje glasov, ki deluje pod okriljem organizacije Kralji ulice, v Sloveniji razvija nov
pogled na slišanje glasov, skladen s tistim, ki ga zastopa mednarodna organizacija Intervoice.
V zadnjih dveh letih je projektna skupina organizirala več javnih dogodkov na to temo, redno
objavljala prispevke v časopisu Kralji ulice, organizirala usposabljanja, začela z izvajanjem
podpornih skupin ter skupaj s somišljeniki in somišljenicami iz več držav ustanovila mrežo
Zahodnega Balkana za slišanje glasov. Člane projektne skupine je ta tematika zanimala že
pred tem, in so tako ali drugače povezani z njo v svojem strokovnem delu ali po svojih
osebnih interesih.
Predelano življenje je redno umetniško srečevanje odrskih umetnikov Maje Dekleva Lapajne
in Norberta Svena Föja, kjer raziskujeta stične točke med gledališko in plesno improvizacijo,
si privoščita klovnske prijeme in uživata v muziciranju, predvsem pa na veliko predelujeta
življenje. Vse skupaj poganjata tesen prijateljski odnos in strast za ustvarjanje iger. Pri
vsakem srečanju se Maja in Norbert osredotočita na drugo temo in jo predelata v odrski
dogodek, ki pa kot predelava življenja hkrati tudi soustvarja življenje in že odpira nova
predelovalna področja.
Maja in Norbert sta v iskanju pogumnih in navdihujočih iniciativ za kolektivno odpiranje
pomembnih življenjskih tem naletela na Kralje ulice in njihove podporne skupine slišalcev
glasov. Kralji ulice so v želji po odpiranju teme in stiku s širšo javnostjo ter v zanimanju za
umetniško produkcijo naleteli na Majo in Norberta. Na teh osnovah je zraslo sodelovanje,
kjer iz stika med Slišanjem glasov in Predelanim življenjem nastane odrski dogodek Slišano
življenje.
Več o projektu Slišanje glasov: http://www.slisanjeglasov.si/
Več o projektu Predelano življenje: http://pz.upri.se/

Premiera predstave bo v torek, 10. 10. 2018 ob 20 h
v dvorani Kreatorij v kleti Dijaškega doma Ivana Cankarja
na Poljanski cesti 26 v Ljubljani.
Vstop prost.
Vabljeni!

