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#soteskaopen
3. junij — 2. julij 2021

Gledališče Glej | 
Kulturna četrt Soteska

PREDSTAVE

KONCERTI

DELAVNICE

RAZSTAVE
VEČERNI  

POGOVORI
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Četrtek, 3. junij
Otvoritev festivala #soteskaopen
Katja Šulc | ob 21h | zunanji oder
gost Andraž Mazi | koncert
Enigmatična poezija in vokal 
Katje Šulc nas bosta zazibala v 
niz poletnih večerov v Soteski. 
Prisluhnite preletu slišanih in 
neslišanih pesmi za ogrevanje pred 
predstavitvijo njenega novega albuma.

Petek, 4. junij
Enis Maci | ob 11h | zunanji oder
Festival Fabula | pogovor z Majo Šorli
Ena najperspektivnejših nemških 
dramatičark o položaju žensk v 
teatru, izkušnji multikulturne 
družbe in reprezentaciji marginalnih 
skupin na odru. Obvezne prijave 
na rezervacije@glej.si.

XXL | ob 21h | zunanji oder 
Lara Matea Ivančič | Festival 
U[KREP] #2: NOVA SEDANJOST! | 
Plesni Teater Ljubljana | solo
Kako lahko kos oblačila naredi 
telo bolj seksi kot je samo golo 
telo? Kaj obleke dovolijo, česar 
si goli ne upamo? Če sploh kaj?

MILNICA | ob 21h30 | zunanji oder
Julija Pečnikar | Festival 
U[KREP] #2: NOVA SEDANJOST! | 
Plesni Teater Ljubljana | solo
Včasih nam diši, včasih pa samo drsi. 
V motni, izmuzljivi in le s težavo 
oprijemljivi sedanjosti se človek 
včasih znajde. Včasih pač ne.

Sobota, 5. junij
Via Matti / Ulica norcev | 
ob 19h | zunanji oder
Tilen Kožamelj, Zoran Petrovič | 
Moment | avtorska predstava
Izlet v glavo nepričakovanih 
povezav, hipnih preskokov in 
nenavadnih zgodb neke ulice. 
Predstava za odrasle in mladino.

PREDSTAVE

KONCERTI

DELAVNICE

RAZSTAVE
VEČERNI  

POGOVORI
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Torek, 8. junij
Predstavitev postopkov konserviranja 
in restavriranja | ob 17h | 
dvorišče pred Gledališčem Glej
konservatorsko središče 
Ščit / MGML | delavnica
Kako strokovnjaki v Soteski ohranjajo 
spomin za naše zanamce? Delavnica 
za otroke in mlade po srcu.

Fotogram | ob 17h | dvorišče 
pred Gledališčem Glej
Matevž Paternoster | Galerija 
Jakopič | predstavitev in delavnica
Najprej boste spoznali, zakaj 
je fotografija »zapis svetlobe«, 
nato pa se boste s pomočjo 
profesionalnega fotografa sami 
preizkusili v stari tehniki 
izdelave fotografij – cianotipiji 
in ustvarili svoj fotogram.

B U M ! | ob 21h | zunanji oder
Rok Kravanja, Zoran Petrovič | 
Moment | avtorska predstava
Dober večer, moje ime je Robert 
Oppenheimer. Sem Smrt in sem 
Uničevalec svetov. Sem njegov 
Rešitelj. Sem oče atomske bombe.
B U M !

Sreda, 9. junij
WoW Festival | ob 11h | zunanji oder
Mesto žensk | novinarska konferenca
Festival WoW predstavlja dosežke 
žensk na različnih področjih 
življenja v kar najrazličnejših 
obdobjih in krajih.

The Black Box Vaudeville, Reloaded 
| ob 21h | zunanji oder
Neža Bojović, Carlos Pascual, Marja 
Kovanda, Lara Kolar, Manca Zupan, 
Liza Šimenc, Goran Međugorac | Black 
Box Studio | avtorska predstava 
Bolj kot kabaret iz 20-ih in 30-
ih let skupina Black Boxa spominja 
na družbo odpadnikov, ki potuje 
po zakotnih krajih in spotoma 
uprizarja svojo predstavo.
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Četrtek, 10. junij
The Black Box Vaudeville, Reloaded | 
ob 21h | zunanji oder 
Neža Bojović, Carlos Pascual, Marja 
Kovanda, Lara Kolar, Manca Zupan, 
Liza Šimenc, Goran Međugorac | Black 
Box Studio | avtorska predstava
Bolj kot kabaret iz 20-ih in 30-
ih let skupina Black Boxa spominja 
na družbo odpadnikov, ki potuje 
po zakotnih krajih in spotoma 
uprizarja svojo predstavo.

Sobota, 12. junij
Podelitev WoW nagrad 2021 |  
ob 21h15 | zunanji oder
Mesto žensk | podelitev nagrad
Če ženske želijo imeti svojo 
zgodovino, jo morajo pisati same.  
Z nagradami WOW Mesto žensk 
izpostavlja nevidno delo, pogum in 
odločnost kolektivov in posameznic – 
bork za boljši svet. Moderira Živa 
Selan. Režira Tjaša Črnigoj.

Nedelja, 13. junij
Heroj 2.0 — Predstava vseh 
predstav | ob 21h | zunanji oder
Uroš Kaurin, Vito Weis | Moment,  
EN-KNAP | avtorska predstava
Da premagata drug drugega in 
stopita v ospredje bosta (drug 
drugemu) naredila veliko več, 
kot bi si človek mislil.

#soteskaklepet | ob 22h30 |  
zunanji oder
pogovor z ustvarjalcema 
predstave Heroj 2.0
Kdo je danes pravi heroj, koliko 
poguma je v Vitu in Urošu in česa, če 
sploh kaj na odru nikoli ne bi počela?
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Torek, 15. junij
Tonight | Celebrate | ob 21h |  
zunanji oder
Uroš Kaurin, Tomaž Grom |  
Via Negativa | avtorska predstava
Performer, ki bo za vašo ljubezen in 
naklonjenost naredil vse. Čisto vse.

Četrtek, 17. junij
ADDER KLANK | ob 20h | zunanji oder
Jošt Drašler, Vid Drašler, Gašper 
Piano | koncert improvizacijske glasbe
ADDER KLANK je platforma 
nepredvidljivih zvočnih stikov, ki 
jo bogatijo različni glasbeniki. Je 
zborovanje spontanih zvočnih trkov. 
Večer akustične, eksperimentalne 
in elektronske glasbe.

Petek, 18. junij
Čuk na palici | ob 18h | zunanji oder
Laura Zafred, Miha Bezeljak, 
Žiga Fabbro, Matic Smolnikar, 
Aleš Zorec | KULT, Moment | 
otroški lutkovni kabaret
Živalska čustva, magični instrumenti 
in povsem človeške zagate ter prigode.

Sreče Lov | ob 21h | zunanji oder
Almedin Kajtazović, Petruša Urša 
Koželj, Tina Malenšek, Petja 
Rozman, Kaja Savodnik | Generacija 
generaciji | Gledališče Glej | 
mladinska avtorska predstava
Kaj vse bi naredili za srečo? Kaj to 
sploh pomeni? Kdo tu je zares srečen?

#soteskaklepet | ob 22h | zunanji oder
pogovor z ustvarjalci 
predstave Sreče Lov
Kaj in komu sporoča generacija Z, kaj 
pomeni biti srečen in kako vse to in 
še več prenesti na gledališki oder.
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Sobota, 19. junij
Od blizu | ob 19h | dvorana
Barbara Ribnikar, Nika Batista in 
Nina Ramšak Marković | Boundary 
Crossing | Gledališče Glej | 
interaktivni performans / instalacija
Lepotni ideali, stereotipi, 
predsodki. Ne glede na to, kako 
napredni ste, vplivajo tudi na 
vas. Si upate v sivo cono, kjer 
stvari nehajo biti preproste?

Sreče Lov | ob 21h | zunanji oder
Almedin Kajtazović, Petruša Urša 
Koželj, Tina Malenšek, Petja 
Rozman, Kaja Savodnik | Generacija 
generaciji | Gledališče Glej | 
mladinska avtorska predstava
Kaj vse bi naredili za srečo? Kaj to 
sploh pomeni? Kdo tu je zares srečen?

Nedelja, 20. junij
Od blizu | ob 19h | dvorana
Barbara Ribnikar, Nika Batista in 
Nina Ramšak Marković | Boundary 
Crossing | Gledališče Glej | 
interaktivni performans / instalacija
Lepotni ideali, stereotipi, 
predsodki. Ne glede na to, kako 
napredni ste, vplivajo tudi na 
vas. Si upate v sivo cono, kjer 
stvari nehajo biti preproste?

#soteskaklepet | ob 20h | dvorana
pogovor z ustvarjalkami 
performansa Od blizu
Kakšnih pritiskov je danes 
deležna ženska, kako se jim 
lahko upre in koliko šovinizma 
je v vsakemu izmed nas?

Bolj čudno od raja | ob 21h |  
zunanji oder
Mark Požlep, Igor Feketija |  
Gledališče Glej | 
dokumentarni performans
Jagodni izbor jugoslovanskih 
šlagerjev, ki vas bo popeljal 
po sledeh neke države in nekega 
časa, ki ne obstaja več.
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Ponedeljek, 21. junij
Bolj čudno od raja | ob 21h |  
zunanji oder
Mark Požlep, Igor Feketija |  
Gledališče Glej | 
dokumentarni performans
Jagodni izbor jugoslovanskih 
šlagerjev, ki vas bo popeljal 
po sledeh neke države in nekega 
časa, ki ne obstaja več.

Torek, 22. junij
Zala Dobovšek: Kako gledati 
sodobno avtorsko gledališče? 
| ob 19h30 | dvorana
predavanje | Artkusije, 
Gledališče Glej, Radio Basement 
in Tovariški abonma
Kaj je avtorsko gledališče, 
kako ga gledati in kako o njem 
pisati? Predavanje in pogovor 
z dramaturginjo, kritičarko in 
teatrologinjo Zalo Dobovšek.

Tloris za revolucijo* | ob 21h |  
zunanji oder
Mark Požlep, Gašper Piano | Glej, in 
English | Gledališče Glej |  
dokumentarni performans
Spopad z izvorom kolonialne miselnosti 
in nostalgija po neki mladosti, ko je 
bil Vinetou heroj brez konkurence.
*Predstava je v angleščini 
s slovenskimi nadnapisi. / 
Performance is in English 
with Slovenian surtitles.

#soteskaklepet | ob 22h15 |  
zunanji oder
pogovor z ustvarjalcema 
predstave Tloris za revolucijo | 
Artkusije, Gledališče Glej, Radio 
Basement in Tovariški abonma
Kako se je Mark Požlep podal s kanujem 
okoli Manhattna, zakaj mu je to sploh 
padlo na pamet, kakšne lekcije o 
kapitalizmu je spoznal med ameriškimi 
staroselci, zakaj je Vinetou še vedno 
njegov najljubši junak in kako je 
vse to spravil v en performans.
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Sreda, 23. junij
Tloris za revolucijo* | ob 21h |  
zunanji oder
Mark Požlep, Gašper Piano | Glej, in 
English | Gledališče Glej |  
dokumentarni performans
Spopad z izvorom kolonialne miselnosti 
in nostalgija po neki mladosti, ko je 
bil Vinetou heroj brez konkurence.
*Predstava je v angleščini s 
slovenskimi nadnapisi. Performance is 
in English with Slovenian surtitles.

Četrtek, 24. junij
Kako smo prišli do sem? | ljubljanska 
premiera | ob 21h | zunanji oder
Matej Recer, Gregor Zorc | Moment, 
Gledališče Glej | avtorska predstava
Koliko razočaranj potrebujemo za 
pravo ljubezen; koliko sovraštva 
moramo premagati, da začnemo 
spravo; kolikokrat moramo oditi, 
da prispemo; in koliko smrti je 
potrebnih, da lahko živimo?

Petek, 25. junij
Under Construction | premiera |  
ob 18h | dvorana
Počemučka | Nataša Keser, Klemen 
Kovačič, Karolina Kotrbová, Aljoša 
Lovrić Krapež, Filip Mramor, Domen 
Novak, Nejc Potočan, Filip Štepec, 
Miranda Trnjanin | Gledališče 
Glej | avtorska predstava
Kako se na arhitekturi mesta 
gradi in razkraja skupnost? Kdo 
nam definira čas in kje je v 
življenju prostor za igro?

Kako smo prišli do sem? | 
ob 21h | zunanji oder
Matej Recer, Gregor Zorc | Moment, 
Gledališče Glej | avtorska predstava
Koliko razočaranj potrebujemo za 
pravo ljubezen; koliko sovraštva 
moramo premagati, da začnemo 
spravo; kolikokrat moramo oditi, 
da prispemo; in koliko smrti je 
potrebnih, da lahko živimo?
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Sobota, 26. junij
Under Construction | ob 18h | dvorana
Počemučka | Nataša Keser, Klemen 
Kovačič, Karolina Kotrbová, Aljoša 
Lovrić Krapež, Filip Mramor, Domen 
Novak, Nejc Potočan, Filip Štepec, 
Miranda Trnjanin | Gledališče 
Glej | avtorska predstava
Kako se na arhitekturi mesta 
gradi in razkraja skupnost? Kdo 
nam definira čas in kje je v 
življenju prostor za igro?

#soteskaklepet | ob 20h | dvorana
pogovor z ustvarjalci predstave 
Under construction
Kaj in kdo je Počemučka, koliko 
je v gledališču še prostora za 
igro in kako misliti mesto, 
skupnost in gledališče v pogojih 
individualizacije in kapitalizma?

Kako smo prišli do sem? | ob 21h |  
zunanji oder
Matej Recer, Gregor Zorc | Moment, 
Gledališče Glej | avtorska predstava
Koliko razočaranj potrebujemo za 
pravo ljubezen; koliko sovraštva 
moramo premagati, da začnemo 
spravo; kolikokrat moramo oditi, 
da prispemo; in koliko smrti je 
potrebnih, da lahko živimo?

#soteskaklepet | ob 22h30 |  
zunanji oder
pogovor z ustvarjalcema predstave 
Kako smo prišli do sem?
Kako sta se Matej in Grega med 
ustvarjanjem predstave soočala 
z gledališkim materialom, svojo 
preteklostjo in samim sabo? Koliko 
je v predstavi avtobiografskega in 
kako povedati res dobro zgodbo?
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Nedelja, 27. junij
Under Construction | ob 18h | dvorana
Počemučka | Nataša Keser, Klemen 
Kovačič, Karolina Kotrbová, Aljoša 
Lovrić Krapež, Filip Mramor, Domen 
Novak, Nejc Potočan, Filip Štepec, 
Miranda Trnjanin | Gledališče 
Glej | avtorska predstava
Kako se na arhitekturi mesta 
gradi in razkraja skupnost? Kdo 
nam definira čas in kje je v 
življenju prostor za igro?

Kako smo prišli do sem? | 
ob 21h | zunanji oder
Matej Recer, Gregor Zorc | Moment, 
Gledališče Glej | avtorska predstava
Koliko razočaranj potrebujemo za 
pravo ljubezen; koliko sovraštva 
moramo premagati, da začnemo 
spravo; kolikokrat moramo oditi, 
da prispemo; in koliko smrti je 
potrebnih, da lahko živimo?

Ponedeljek, 28. junij
Odgovornost - pravica | ob 17h |  
TAM-TAMova ulična galerija na Vegovi
Mladi zmaji, TAM-TAM | 
odprtje razstave
Kaj je moja odgovornost in kakšne 
so moje pravice? Svoja dela bodo na 
ogled postavili mladi umetniki, ki 
sodelujejo v likovnem natečaju Odnos.

Buržuazija | ob 19h | zunanji oder
Mladi zmaji | koncert
Mlada in energična funk rock skupina 
z udarnim in bogatim zvokom. 
Pridi, ušesa ti bodo hvaležna.

#brazgotine #kemseks | ob 21h |  
dvorana
Vid Klemenc, Rok Kravanja, Alen 
Jelen, Sandi Jesenik | ŠKUC 
gledališče | avtorska predstava
Predstava o kemseksu v LGBT skupnosti 
skozi osebne zgodbe posameznikov.
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Sreda, 30. junij
dr. Nikolai Jeffs: Teze o 
nacionalizmu | ob 18h | dvorana
spremljajoče predavanje 
predstave Jubilej
Predavanje o izvoru nacije, 
nacionalizma in poskusih preseganja 
izključevalnih politik.

Jubilej | ob 20h | dvorana
En Drag ansambel. Rok Kravanja, 
Daniel Petković, Urban Belina, 
Ajda Tomazin | Gledališče Glej, 
Moment | avtorska predstava
Kaj leži onkraj nacije, države, 
človeštva? Vabljeni na jubilejno 
spoznavanje narave in družbe. 
Ena Draga, a nujna lekcija.

Psiho | ob 21h | zunanji oder
Domen Valič, Jaša Koceli, 
Davorin Lenko | Gledališče 
Glej | avtorska predstava
Ljudje bodo pa potem rekli, da 
se to pri nas ne more zgoditi. 
Navdihnjeno z likom in delom Metoda 
Trobca, Teda Bundya in žlahtnim 
izborom pop štiklov iz osemdesetih.

Četrtek, 1. julij
Jubilej | ob 20h | dvorana
En Drag ansambel. Rok Kravanja, 
Daniel Petković, Urban Belina, 
Ajda Tomazin | Gledališče Glej, 
Moment | avtorska predstava
Kaj leži onkraj nacije, države, 
človeštva? Vabljeni na jubilejno 
spoznavanje narave in družbe. 
Ena Draga, a nujna lekcija.

Psiho | ob 21h | zunanji oder
Domen Valič, Jaša Koceli, 
Davorin Lenko | Gledališče 
Glej | avtorska predstava
Ljudje bodo pa potem rekli, da 
se to pri nas ne more zgoditi. 
Navdihnjeno z likom in delom Metoda 
Trobca, Teda Bundya in žlahtnim 
izborom pop štiklov iz osemdesetih.
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#soteskaklepet | ob 22h30 |  
zunanji oder
pogovor z ustvarjalci predstave Psiho
Koliko psihiča je v vsakem izmed 
nas, koliko slasherjev je pogledala 
ekipa med pripravami na predstavo 
in kako igrati nekoga tik pred 
eksplozijo, ne da do nje zares pride?

Petek, 2. julij
Glej, 50 let | ob 19h | dvorana
predstavitev posebne publikacije 
in številke Amfiteatra ob Glejevi 
50. letnici in zaključek enoletnega 
praznovanja | Gledališče 
Glej, Slogi | pogovor
Glej, vemo, kaj delamo. Že 50 let.

Psiho | ob 21h | zunanji oder
Domen Valič, Jaša Koceli, 
Davorin Lenko | Gledališče 
Glej | avtorska predstava
Ljudje bodo pa potem rekli, da 
se to pri nas ne more zgoditi. 
Navdihnjeno z likom in delom Metoda 
Trobca, Teda Bundya in žlahtnim 
izborom pop štiklov iz osemdesetih.

#soteskarazstave
Kalejdoskop | Brina Ivanetič | 
Svetlobna gverila | pred Gledališčem 
Glej | instalacija | vsak dan med 
21h30 in 23h30 do 19. junija
Opomnik o tem, kako smeti vplivajo 
na okolje in kako odpadki 
oblikujejo ekosistem okoli nas.

Izpod zemlje | NTF – Oddelek za 
oblikovanje tekstilij in oblačil | 
Svetlobna gverila | pred Art hotelom | 
svetlobna instalacija | vsak dan med 
21h30 in 23h30 do 19. junija
Osupljiv svet podrasti, 
liliputansko okolje fantastičnih 
organizmov, rastlinja in 
njihovih delikatnih struktur.

Mladost/starost | Mladi zmaji, 
TAM-TAM | TAM-TAMova Ulična galerija 
na Vegovi | razstava | do 25. junija
Odnos mladosti in starosti, zajet 
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v pogled in dojemanje človeka. 
Medgeneracijsko sodelovanje in 
medsebojno učenje. S stališča mladih.

Na drugi strani. Slovenska 
fotoreportaža. | fotografska 
razstava | Galerija Jakopič |  
do 19. junija
ABC fotoreportaže. Javna vodstva 
v slovenskem jeziku: vsako 
sredo in nedeljo ob 16.30. Javna 
vodstva v angleškem jeziku: 
vsako soboto ob 16.30.

Svet, kot ga vidi Roger 
Ballen | razstava | Galerija 
Jakopič | od 1. julija
Na Ballenovi doslej največji 
razstavi bodo obiskovalci lahko 
doživeli avtorjevo vizualizacijo 
svetov med sanjskim in resničnim.

#soteskaekstra
Modro | razstava |  
Janez Bernik, Bogdan Borčić, Martin 
Bricelj Baraga, Beti Bricelj, 
Sandi Červek, Gustav Gnamuš, Tomaž 
Gregorič, IRWIN, Zmago Lenárdič, 
Katja Pál, Borut Popenko, Irena 
Romih, Andraž Šalamun |  
Galerija Equrna | do 1. julija
Modra vztraja kot satelitska 
podoba »modrega planeta«, ki 
vztraja v črnini vesolja.

Festival ŠtudenTeater 6.0 | 
študentske avtorske predstave | 
Skladovnica JSKD, Beethovnova 5 | 
Gledališče Glej, JSKD, Moment, Hiša 
otrok in umetnosti | 10. in 11. junij
ŠtudenTeater je program za študente 
negledaliških smeri, ki ustvarjajo 
predstave ob pomoči priznanih mentorjev 
iz sveta teatra. Že šesto leto!

Fotoreportaža kot spomin, zbirka, 
arhiv | cikel dogodkov Na drugi strani 
v živo | Galerija Jakopič | 17. junij
Fotografske zbirke Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije | predstavitev |  
ob 17h
Kam z arhivom | pogovor s skrbniki 
zbirk in fotoreporterji | ob 19h
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Fotoreportaža danes |  
cikel dogodkov Na drugi strani v  
živo | Galerija Jakopič | 18. junij
Medijski prostori: razmerja 
moči, simbioze in izzivi | 
pogovor z uredniki, novinarji 
in fotoreporterji | ob 17h
V svetu natečajev, galerij in 
nevladnih organizacij | pogovor 
z galeristi in samostojnimi 
ustvarjalci | ob 19h

Poletna muzejska noč |  
Galerija Jakopič | 19. junij
javno vodstvo | ob 21h

MENT | Lenart de Bock |  
cikel Mladi raziskovalci IV. | 
rezidenca | do 10. junija
Cikel rezidenc, koncertov in 
performansov Mladi Raziskovalci je 
namenjen vodeni vključitvi izbranega 
ustvarjalca mlajše generacije v 
profesionalna infrastrukturna 
ter raziskovalna okolja. Izvedba 
projekta poteka v koprodukciji 
MENTa in inštituta .abeceda. 
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Vstop na prireditve 
#soteskaopen je mogoč pod 
pogoji vladnih odlokov za 
preprečevanje širjenja 
epidemije, ki so v veljavi na 
dan dogodka. Zaradi omejenega 
števila sedežev svetujemo 
vnaprejšnji spletni nakup 
vstopnic ali rezervacijo.

Vstopnice:
olaii.com
rezervacije@glej.si
glej.si
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