
 

 
 
Predstava v nastajanju o odnosu sina in matere, ki boluje za demenco. 
 
 
 
KDO: Smo mladi ustvarjalci iz Slovenije. Zanima nas inovativni pristop v gledališču, ki ga 
razumemo kot najbolj neposredno in iskreno oblika izraza. V svojih predstavah vedno 
črpamo iz osebnih izkušenj. 
 
ZAKAJ: Zaradi osebnih izkušenj s svojimi starimi starši smo se odločili raziskat temo 
demence in jo postaviti na oder. V prvi vrsti želimo s predstavo destigmatizirati bolezen, saj 
ta trenutno kot tabu bolne izloči iz družbe. Pri gledalcu bomo poskušali doseči poznavanje 
bolezni, kar bi pripomoglo k hitrejši prepoznavi simptomov. S tem lahko upočasnimo 
napredovanje bolezni. 
 
KAJ: Napredovanje bolezni je rdeča nit naše predstave. V predstavi spremljamo gospo 
Julijo, ki ima napredujočo starostno demenco. Zanjo skrbi njen sin Peter, ki se čedalje težje 
spopada z novimi izzivi, pred katere ga postavlja materin um. Jula nam pove zgodbo, vendar 
se vanjo ujame in jo govori vedno znova od začetka, nikoli ne pride do konca. Psihiatra 
prepriča, da je z njo vse v redu, a ko pride domov, ne zna skuhati kave. Dolgo prepričuje tudi 
sama sebe, a konča v solzah, saj svojih dejanj ne razume več. Gre v službo, čeprav je 
upokojena že 20 let. Njena bolezen se stopnjuje, izgublja se v lastnem stanovanju, ki ga 
sčasoma v celoti prelepi z listki, ki ji služijo kot nekakšen načrt, zemljevid prostora. Napiše si 
lasten seznam simptomov, nad svojo boleznijo želi imeti nadzor, ki ga hkrati izgublja. Kliče 
sina in ga prepričuje, da je mrtva. Zaljubi se v televizijskega napovedovalca, saj misli, da 
prihaja k njej na obisk. S sinom vadita za obisk pri psihiatru, njeni odgovori so negotovi. Ne 
zna si več obuti čevljev, postane apatična in ne prepozna sina. Situacije postajajo vedno bolj 
absurdne dokler se ne spomni niti ene besede več in utihne. Takrat jo sin iz spominske kome 
prebudi z najljubšo pesmijo. Njun odnos skozi celotno obdobje njene bolezni ostaja iskren. 
Kljub temu da demenca vodi v pozabo, je humor nekaj česar ne pozabita nikoli. Zaplešeta 
pozno v noč. 
 

KDAJ in KJE:  
3., 4. in 5. december ob 20.00 - Plesni teater Ljubljana 
16. december ob 20.00 - Slovensko narodno gledališče Nova Gorica 
17. december ob 21.00 - Narodni dom Maribor 
21. december ob 20.00 - Kazalište KNAP, Zagreb 
 



 
EKIPA: 
Nina Šorak, rojena v Ljubljani, je diplomirala iz enopredmetne filozofije na Filozofski fakulteti 

in je tik pred zaključkom študija dramaturgije na AGRFT. Zdaj se ukvarja predvsem z 

gledališčem, kot dramaturginja in režiserka, piše članke za gledališke liste, moderira 

pogovore. 

Urša Adamič je diplomirala iz dramaturgije na Akademiji za gledališče, film, radio in 
televizijo in je tik pred zaključkom študija biologije na Biotehnični fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Znotraj biologije jo najbolj privlačij študij možganskih funkcij in nevrologije, medtem 
ko jo znotraj gledališča najbolj zanimajo osebne zgodbe. Dela tudi kot mentorica in 
svetovalka pri Gledališču zatiranih. 
 
Marinka Štern je igralka, ki je igrala v številnih gledališčih in neodvisnih skupinah. Bila je 
zaposlena v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, kjer je ustvarila okoli osemdeset 
vlog. 
 
Iztok Drabik Jug je leta 2011 začel s študijem igre na AGRFT pod mentorstvom Kristijana 
Mucka in Sebastijana Horvata, kjer je trenutno vpisan v dodatno leto. Že pred začetkom 
študija je sodeloval pri šestindvajsetih predstavah ljubiteljskega gledališče. Ob študiju je v 
zadnjem letu nastopil v treh predstavah, med drugim z Andrejem Rozmanom Roza in Tjašo 
Črnigoj. Vzporedno z igro se ukvarja tudi z glasbo in sicer kot samouk. V svojem domačem 
studiu ustvarja glasbo za razne gledališke, plesne in modne predstave ter filme. 
 
Pila Rusjan je rojena leta 1984 v Sloveniji. Po izobrazbi je videastka, ki deluje na področjih 
likovnih, uprizoritvenih, avdiovizuelnih ter intermedijskih umetnosti. Razstavlja v Sloveniji in 
tujini, umetniške rezidence vključujejo Brazilijo, Tajvan in Kirgizijo, nominirana je bila za 
nagradi ESSL in OHO. Od leta 2010 ima status samozaposlene v kulturi in vodi raziskovalno 
skupino draštva Galerija GT, natančneje enoto z imenom famulVideoLab. 

 
Aleksander Vujović (1985, Ljubljana) pri predstavi scenograf, diplomiral je na ljubljanski 

Fakulteti za arhitekturo, kjer deluje kot asistent. Ob tem tudi projektira, se ukvarja s 

scenografijo in fotografijo ter občasno komentira prostor okoli sebe. 

Vid Vanja Vodušek je diplomiral na področju socialne psihologije in trenutno zaključuje z 
doktorskim študijem na področju fenomenološke psihiatrije. Zaposlen je na Psihiatrični kliniki 
Ljubljana, kjer diagnostično, terapevtsko in izobraževalno deluje predvsem na področjih 
avtizma, demence in psihoz. Najraje dela v skupinah in je v postopku dolgoletne 
specializacije iz skupinske analize. Organizira in izvaja predavanja, okrogle mize in 
diskusijske skupine za strokovno in laično javnost (glede slednje najbolj prepoznaven v 
okviru Tedna možganov pod okriljem Slovenskega društva za nevroznanost Sinapsa). 
 

Janko Oven je leta 2004 odkril gledališče in pozabil na uspešen študij elektrotehnike. Od 

takrat dela kot oblikovalec luče, fotograf, zvočni mojster in tudi kot popravljalec opreme. 

Sodeluje z različnimi skupinami, društvi, gledališči in festivali. Od leta 2010 ima status 

samozaposlenega v kulturi kot oblikovalec luči. 

O producentu: 
KUD Transformator je nosilni producent predstave Kje sem ostala. Glavne dejavnosti in cilji 
kulturno umetniškega društva so: 
- Združevanje družbeno odgovornih posameznikov in posameznic, ki ustvarjajo na področju 
uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti; 
- Širjenje zavedanja o družbeni odgovornosti in opolnomočenje za njeno izražanje; 
- Spodbujanje aktivne udeležbe oseb in skupin; 

http://www.kudtransformator.com/


- Širjenje poznavanja in uporabe umetnosti s sodelovanjem; 
- Vzpodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalno delovanje ter odzivanje na družbene realnosti; 
- Sodelovanje z drugimi društvi, ki si lahko pomagajo z dejavnostmi KUD Transformator; 
- Organiziranje, produciranje in izvajanje projektov; 
- Zavzemanje za izmenjave doma in v tujini; 
- Pripravljanje izobraževalnih in drugih materialov, ki prispevajo k doseganju ciljev društva; 
- Pripravljanje, urejanje in zbiranje raziskovalnega gradiva, ki pripomore k doseganju ciljev 
društva; 
- Zavzemanje za trajnostni razvoj in kulturo dialoga; 
- Sodelovanje na socialnem in kulturno umetniškem področju z organizacijami in 
neformalnimi skupinami doma in po svetu 
 
Prejšne predstave: 
Naša ekipa je že ustvarila predstavo v kateri smo izhajali iz lastnih izkušenj pri iskanju dela. 
Z naslovom In kaj naj zdej z vsemi temi knjigami? smo raziskovali stanje, v katerem se 
nahaja vedno več mladih. V resnici se zdi, da je naše znanje popolnoma nekoristno, da s 
tem kar ponuja, ne prispeva ničesar k napredku. Raziskovali smo situacijo mladih 
izobražencev, ki za svoje delo, če ga sploh dobijo, niso plačani. S položajem, ki ne dovoljuje 
napak, saj je to ogromen poraz pri gradnji prihodnosti. Pa čeprav vsi vemo, da se na 
napakah učimo. Zanimalo nas je, zakaj se moramo v življenju tolikokrat zaleteti v hudobijo 
egoističnih posameznikov, ki skrbijo le zase. Atmosfero smo skozi tragikomične prizore 
gradili na spoznanju, kako grozno je, ko prevara iz osebnega polja preide na globalno. Lažje 
bi bilo, če bi vedeli manj. Nas vsaj krivice ne bi bolele. 
 

Povezava gledališče-demenca:  
Gledališče razumemo kot najbolj neposredno obliko umetnosti, saj so igralci na odru v celoti 
s svojo mislijo in telesom. Zaradi te narave gledališča je pomembno, da se dotika osebnih 
tem, ki jih lahko s svojo iskrenostjo razkrije in približa publiki. 
V predstavi bomo raziskovali razvoj demence skozi dve perspektivi - osebno in družbeno. 
Poiskali bomo intimni svet starejše gospe, ki se počasi izgublja v svojih spominih in se vedno 
manj zaveda sedanjosti. Svet okoli nje začne počasi razpadati na koščke, ki jih sestavlja v 
nove slike resničnosti. Ob njej je nenehno prisoten sin, ki ji stoji ob strani in pomaga, vendar 
se ona vedno bolj oddaljuje. Njeno razumevanje sveta bomo ujeli v interaktivno video 
scenografijo, ki se bo odzivala na njene misli in gibe. Po dokumentaristični metodi bomo 
izhajali iz resničnih dnevnikov upokojene učiteljice slovenščine, ki pa jih bomo soočili z 
medicinskim znanjem o tej bolezni in zgodbo tako umestili v širši družbeni kontekst 
naraščajočega števila starejših pri nas. Demenca tako postaja vse pogostejši problem 
družbe, kot tudi posameznika. S predstavo bomo pokazali spekter čustvovanj osebe z 
demenco, ponudili medicinsko podlago in možno pot razumevanja svojih najbližjih. 
 

Predstava izhaja iz intimne teme:  
Nina in Urša sta opazovali pot razpada razuma pri svojih babicah. Večina prizorov v 
predstavi izhaja iz resničnih situacij, ki sta jih avtorici doživeli s svojima babicama. Osnovno 
polje zanimanja se je razvilo iz sveta v katerega sta dementni osebi počasi odhajali. Kljub 
temu, da sta izgubljali stik s svetom, ki ga mi poznamo, sta se počasi povezovali z novo 
realnostjo, ki pa je našemu razumu nedostopna. Potek bolezni sproža različna 
interpretacijska vprašanja, ki jih bomo raziskovali preko čustev igralcev, gibljive scenografije 
in video projekcije.  
 

 
 
 

http://www.glej.si/dogodki/predstave/122/1293/in-kaj-naj-zdaj-z-vsemi-temi-knjigami


Zakaj ravno demenca: 
Demenco skoraj vsak posameznik pozna in jo je že izkusil pri svojcih, kljub temu je to stanje 
posameznika, ki ga še vedno težko razumemo. Vzroka bolezni ne poznamo, vendar z leti 
pojavnost strmo raste. V starosti nad 65 let ima demenco dvajsetina starostnikov. V starosti 
nad 80 let ima težje oblike demence že petina starostnikov. Ker je staranje največji dejavnik 
tveganja za pojav te bolezni in ker se povprečna življenjska doba daljša, postaja demenca vse 
pogostejša. Približno dve tretjini oseb z demenco živi doma, od tistih, ki bivajo v domovih za 
starejše, pa jih ima demenco skoraj 75%. Ljudje s to boleznijo pogosto živijo še dolga leta, 
stanje obolelega se zdržema slabša in mnogi bodo čez čas potrebovali trajno nego. 
 

Pilino delo: 
Poleg osebne zgodbe skozi interpretacijo glavne igralke, bomo misel dementnega iskali in 
preizpraševali tudi skozi avdiovizualno podobo. Medijska scenografija bo postala odmev 
notranjega sveta protagonistke. Njen svet bo določala interaktivna medijska postavitev, le-ta 
pa bo vstopala v dialog z njo. Video bo na scenografskih objektih risal podobo njenega novo 
nastajajočega sveta, razkrival bo njene spomine in odnos do sedanjosti. 
 
 
Vnaprej hvala za zanimanje in morebitno podporo. Podprete nas lahko z eno izmed možnosti 
v desnem stolpcu na kikstarter platformi: 
https://www.kickstarter.com/projects/1726098786/982867900?token=a0db9b71 
 
 
Hvala in lep pozdrav! 
 

 
 

https://www.kickstarter.com/projects/1726098786/982867900?token=a0db9b71

