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UVODNIK
Vsemu navkljub – kdaj, če ne zdaj

Sestavljati program festivala, ki bi zgolj odražal omejitve v predstavljanju 
umetnosti in organiziranju prireditev zaradi ukrepov za zajezitev 
pandemije, je premalo. Potrpežljivost, s katero že več kot leto gledamo 
na umetnost možnega, hitro kopni. Zato je pomembno, da so umetniški 
dosežki dostopni v živo, ne glede na vse prepreke, še bolj pomembno pa je, 
da ne izgubimo navdušenja nad vrhunskimi dosežki.  

Prav zato letošnji program mednarodnega plesnega festivala Front@ 
zaznamujejo tudi ambiciozne in pogumne poteze. Kljub brexitu in 
protikoronskim omejitvam so v program vključena plesna dela, ki 
predstavljajo posebno organizacijsko tveganje. Če nam jih bo uspelo 
predstaviti, kot smo načrtovali, bo dogajanje na odrih najprimernejše 
poplačilo za strah in pogum, ki sta se prepletala ob spremljanju omejitev 
mednarodnih potovanj in organizacije kulturnih prireditev. Vsebinsko 
je program zaokrožen z deli, ki presegajo meje običajnega, pa naj gre za 
izbrane teme, načine predstavljanja, izvedbene posebnosti ali kvaliteto 
izvedbe. To velja tako za mednarodno uveljavljene kot mlade plesalce, ki 
svojo umetniško pot šele začenjajo. Razpon del je zelo širok: od urbane, 
energetsko nabite in hkrati tenkočutne predstave Botisa Seve ČRNPES, 

do impresivne miniature lebdenja in padcev Yoanna Bourgeoisa Fuga / 
Trampolin, umeščene v park, ali COSSOC Magí Serra in Anamarie Klajnšček, 
intimne predstave, polne prepletanj. Pa razstave plesne fotografije 
vsestranskega ustvarjalca Boruta Bučinela, koncerta glasbe iz plesnih 
del skupine EnKnap Od kovača do knapa v izvedbi potujočega kina Bridka 
Bebiča, razstave in plesne miniature v enem Sanje Nešković Peršin Točka. 
Brez Povratka. in tehnoloških vmesnikov in inovacij v predstavitvi EnKnapa 
Oder360. In še od mladih slovenskih plesnih ustvarjalcev v selekciji 
OPUS 1 do njihovih korejskih vrstnikov v delu Grabljenje in spremljajoče 
improvizirane intervencije Ryuza Fukuhare Ples zate. Vse skupaj zaokroženo 
s plesno delavnico Thea Clinkarda na prostem, pogovori z umetniki 
in delavnico zavoda Motovila na temo evropskega povezovanja in 
sodelovanja.  

Leta so minila (tudi celih pet let), preden smo se uspeli uskladiti z 
nekaterimi umetniki. Odlašanje se ni obrestovalo in okoliščine so postale 
le še bolj zapletene. Kdaj, če ne zdaj, je pravi trenutek, da – vsemu navkljub 
– uresničimo naše načrte? Tudi zato, ker je umetnost najboljše cepivo za 
marsikatero bolezen družbe.

Matjaž Farič



S o b o ta ,  2 1 .  av g u s t 
19.00 MIKK, galerija Odprto obrobje 
Otvoritev fotografske razstave 
– Borut Bučinel: Iz kmice (SI) 

19.30 MIKK, grajsko dvorišče 
Pogovor z Borutom Bučinelom  

20.30 Gledališče Park 
Far From The Norm / Botis Seva: 
ČRNPES (UK)*/** 70‘  

22.00 Gledališče Park, preddverje
Pogovor z ustvarjalci ČRNPES 

P o n e d e l j e k ,  2 3 .  av g u s t 
10.00 Odprti oder v mestnem parku 
Plesna delavnica – Theo Clinkard (UK) 90‘ 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Mestni park 
Yoann Bourgeois: Fuga / Trampolin (F) 10‘ 

19.15 MIKK, grajsko dvorišče 
Pogovor z ustvarjalci Fuga / Trampolin

To r e k ,  2 4 .  av g u s t 
10.00 Odprti oder v mestnem parku 
Plesna delavnica – Theo Clinkard (UK) 90‘  

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Mestni 
park 
Yoann Bourgeois: Fuga / Trampolin (F) 10‘  

18.30 in 20.30 Gledališče Park 
EnKnap: Oder360 (SI)*/** 45‘ 

21.30 Gledališče Park, preddverje 
Pogovor z ustvarjalci Oder360

S r e d a ,  2 5 .  av g u s t 
10.00 Odprti oder v mestnem parku 
Plesna delavnica – Theo Clinkard (UK) 90‘ 

 
11.00 MIKK 
Seminar – Prvi koraki za mednarodno 
kulturno sodelovanje** 150‘ 

17.00 Galerija Murska Sobota 
DUM, Sanja Nešković Peršin: 
Točka. Brez povratka. (SI)** 5‘  

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Mestni park 
Yoann Bourgeois: Fuga / Trampolin (F) 10‘ 

19.15 Mestni park, Trubarjev drevored 
Magí Serra & Anamaria Klajnšček: 
COSSOC (ES/SI) 50‘  

18.30 in 20.30 Gledališče Park 
EnKnap: Oder360 (SI)*/** 45‘  

21.30 MIKK, grajsko dvorišče
Pogovor z ustvarjalci COSSOC in Točka. Brez 
povratka.

Č e t r t e k ,  2 6 .  av g u s t 
10.00 Odprti oder v mestnem parku 
Plesna delavnica – Theo Clinkard (UK) 90‘ 

17.00 Galerija Murska Sobota 
DUM, Sanja Nešković Peršin: 
Točka. Brez povratka. (SI)** 5‘ 

19.15 Mestni park, Trubarjev drevored 
Magí Serra & Anamaria Klajnšček: 
COSSOC (ES/SI) 50‘ 

20.30 Gledališče Park 
Ryuzo Fukuhara: Ples zate (SI/KR) 15‘ 

 

20.30 Gledališče Park 
Raeyoung Park: Grabljenje (KR)* 20‘  

21.15 Pred Gledališčem Park 
Projekcija izbranih 
koreografij iz Južne Koreje 15‘  

21.30 Gledališče Park, preddverje 
Pogovor z ustvarjalci Ples zate in Grabljenje

P e t e k ,  2 7.  av g u s t 
10.00 Odprti oder v mestnem parku 
Plesna delavnica – Theo Clinkard (UK) 90‘ 

17.00 Galerija Murska Sobota 
DUM, Sanja Nešković Peršin: 
Točka. Brez povratka. (SI)** 5‘ 

18.00 Odprti oder v mestnem parku 
Predstavitev plesnih miniatur 
mladih plesalcev – OPUS 1 45‘ 

19.00 MIKK, grajsko dvorišče 
Pogovor z ustvarjalci OPUS 1 

19.30 Mestni park, Trubarjev drevored 
Magí Serra & Anamaria Klajnšček:  
COSSOC (ES/SI) 50‘ 

20.30 Ploščad pred gradom 
Kinokoncert – Potujoči kino Bridka Bebiča:  
Od kovača do knapa (SI) 50‘ 

21.30 MIKK, grajsko dvorišče 
Pogovor z ustvarjalci Od kovača do knapa

CENE VSTOPNIC*
Prireditve na prostem so brezplačne, 
razen: 
 
ČRNPES (21. avgust): 10 € 
GRABLJENJE (26. avgust): 2 € 
ODER360 (24., 25. avgust): 2 €
Vstopnice so na voljo na blagajni 
Gledališča Park.

OMEJITVE**
Število gledalcev predstave ODER360 je 
omejeno na 20.  
Priporočamo rezervacije na: flota@flota.si.

Število gledalcev predstave TOČKA. BREZ 
POVRATKA. je omejeno na enega. 
Priporočamo rezervacije na: flota@flota.si.

Število udeležencev seminarja PRVI 
KORAKI ZA MEDNARODNO KULTURNO 
SODELOVANJE je omejeno. Prijave se 
zbirajo do torka, 24. avgusta 2021, do 13. 
ure na povezavi TUKAJ.

POGOJI
Po odloku Vlade RS se prireditev lahko 
udeležijo vsi, ki izpolnjujejo PCT pogoj 
(preboleli, cepljeni ali testirani).  
 
Upoštevajte medsebojno razdaljo. V 
kolikor ni mogoče ohranjati fizične 
razdalje, si nadenite masko. Med 
festivalom priporočamo, da si razkužujete 
roke in sledite drugim priporočilom NIJZ 
za omejitev širjenja bolezni COVID-19.

1 6 .  F r o n t @ ,  M u r s k a  S o b o t a  o d  2 1 .  d o  2 7.  a v g u s t a  2 0 2 1
f e s t i v a l  s o d o b n e g a  p l e s a

PROGRAM

mailto:flota@flota.si
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDFDSLuriXOW_IqpuprSVXaaIN58SXiU1BZ2ARTl0-Fazr3w/viewform


SOBOTA, 21. AVGUST

19.00  MIKK, galerija Odprto obrobje

Borut Bučinel:  
IZ KMICE 
Otvoritev fotografske razstave

Borut Bučinel je vsestranski ustvarjalec, ki prehaja med koreografijo, 
plesom, fotografijo, video ustvarjanjem in oblikovanjem svetlobe. Doslej je 
ustvaril več samostojnih celovečernih plesno-gledaliških predstav. Njegovo 
gledališko in filmsko ustvarjanje vedno izhaja iz raziskovanja svetlobe, 
scenografije, prostora in atmosfere, ki jo s seboj prinaša živa likovna 
kompozicija. Na razstavi Iz kmice je vsa tenkočutnost njegovega ustvarjanja 
prelita v podobe. Na ogled bo serija gledaliških fotografij iz predstav, ki jih je 
avtor tudi svetlobno oblikoval.

> Spletna stran

19.30  MIKK, grajsko dvorišče

Pogovor z Borutom Bučinelom

http://photo-bucinel.com/


20.30  Gledališče Park

Far From The Norm / Botis Seva:  
ČRNPES
Političen, teatralen in eksperimentalen pogled na hip hop 

Ena najpomembnejših plesnih predstav v zadnjih letih razpira temo 
izginjajoče mladosti. Kritiki so plesno predstavo ČRNPES opredelili kot 
impresiven, dovršen, napet, neprijeten in briljanten začetek nove smeri 
britanskega sodobnega plesa. Mešanica hip hop plesa, osvobojenega 
zabavljaštva, kljubuje žanru in s sunkovito natančnostjo ter intenzivnim 
gibalnim jezikom odraža pretresljiv komentar odraslosti. V iskanju načinov 
spopadanja potekajo notranji boji in poskusi zadrževanja mladosti. 
Ultimativni poskus sprijaznjenja z odraslostjo uprizorijo, ob glasbi 
dolgoletnega sodelavca Torbena Larsa Sylvesta, člani plesnega kolektiva Far 
From The Norm. 

Koreografija: Botis Seva
Izvedba: Victoria Shulungu, Naïma Souhaïr, Hayleight Sellors, Jordan 
Douglas, Joshua Nash, Shangomola Edunjobi, Ezra Owen
Skladatelj: Torben Lars Sylvest
Oblikovanje luči: Tom Visser
Kostumografija: Ryan Dawson Laight
Produkcija: Far From The Norm – Lee Griffiths
Koprodukcija: Sadler's Wells
S finančno podporo: Arts Council England

> Video 
> Spletna stran 

22.00  Gledališče Park, preddverje

Pogovor z ustvarjalci ČRNPES

https://vimeo.com/356861031
https://www.farfromthenorm.com/work/blkdog


PONEDELJEK, 23. AVGUST

10.00  Odprti oder v mestnem parku

Theo Clinkard
Plesna delavnica

Theo Clinkard že vrsto let deluje na področju pedagogike, koreografije, 
performansa in oblikovanja. Mednarodni ugled je pridobil z ustvarjanjem 
navdušujočih in vizualno vpadljivih del, ki raziskujejo komunikacijski 
potencial telesa in empatično naravo plesa v performansu. V svojih 
delavnicah raziskuje, kako lahko plesalci več pozornosti namenijo čutni 
in zaznavni izkušnji prostora, soplesalcev in lastnega gibajočega telesa. 
Vse delavnice bodo združile raziskovanje gibalnih idej, fizične igre in 
vodenih zaporedij gibov, zaključile pa se bodo z s plesnimi frazami in 
improvizacijami, ki spodbujajo igriv ples ter bogatijo skupinsko dinamiko.

 

Avtor in izvajalec: Theo Clinkard

> Spletna stran 

http://www.theoclinkard.com/


18.00, 19.00, 20.00, 21.00  Mestni park

Yoann Bourgeois:  
FUGA / TRAMPOLIN
Impresivna miniatura lebdenja in padcev

Osupljivo plesno delo, ki ob glasbeni spremljavi Metamorfoz 2 Philipa 
Glassa preigrava zakone gravitacije in breztežnosti. Nekje med cirkusom in 
poezijo, človekom in predmetom se na videz navadno gibanje spremeni v 
nekaj presenetljivega. Plesalec med ravnotežjem in neravnotežjem dosega 
stanje svobode. Vizualna pesnitev, v kateri avtor in režiser Bourgeois na 
novo osmisli senzibilni pohod proti točki suspenza. V trenutku absolutne 
sedanjosti. V trenutku pred padcem. Brez kakršnekoli teže.

Koncept in režija: Yoann Bourgeois
Izvedba: Damien Droin
Skladatelj: Philip Glass 
Vodja predstave: Arnaud Monnet 
Izvršna produkcija: CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble 
Produkcija: Compagnie Yoann Bourgeois 
S finančno podporo: Drac Auvergne-Rhône-Alpes/Ministère de la Culture 
et de la Communication, Grenoble-Alpes Métropole, Département de 
l’Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes in Institut français za mednarodna 
gostovanja

> Video 
> Spletna stran 

19.15  MIKK, grajsko dvorišče 

Pogovor z ustvarjalci Fuga / Trampolin

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/fugue-trampoline
https://www.ccn2.fr/


TOREK, 24. AVGUST

10.00  Odprti oder v mestnem parku

Theo Clinkard
Plesna delavnica

Theo Clinkard že vrsto let deluje na področju pedagogike, koreografije, 
performansa in oblikovanja. Mednarodni ugled je pridobil z ustvarjanjem 
navdušujočih in vizualno vpadljivih del, ki raziskujejo komunikacijski 
potencial telesa in empatično naravo plesa v performansu. V svojih 
delavnicah raziskuje, kako lahko plesalci več pozornosti namenijo čutni in 
zaznavni izkušnji prostora, soplesalcev in lastnega gibajočega telesa. Vse 
delavnice bodo združile raziskovanje gibalnih idej, fizične igre in vodenih 
zaporedij gibov, zaključile pa se bodo s plesnimi frazami in improvizacijami, 
ki spodbujajo igriv ples ter bogatijo skupinsko dinamiko.
 
Avtor in izvajalec: Theo Clinkard

> Spletna stran 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Mestni park

Yoann Bourgeois:  
FUGA / TRAMPOLIN
Impresivna miniatura lebdenja in padcev

Osupljivo plesno delo, ki ob glasbeni spremljavi Metamorfoz 2 Philipa 
Glassa preigrava zakone gravitacije in breztežnosti. Nekje med cirkusom in 
poezijo, človekom in predmetom se na videz navadno gibanje spremeni v 
nekaj presenetljivega. Plesalec med ravnotežjem in neravnotežjem dosega 
stanje svobode. Vizualna pesnitev, v kateri avtor in režiser Bourgeois na 
novo osmisli senzibilni pohod proti točki suspenza. V trenutku absolutne 
sedanjosti. V trenutku pred padcem. Brez kakršnekoli teže.

Koncept in režija: Yoann Bourgeois
Izvedba: Damien Droin
Skladatelj: Philip Glass 
Vodja predstave: Arnaud Monnet 
Izvršna produkcija: CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble 
Produkcija: Compagnie Yoann Bourgeois 
S finančno podporo: Drac Auvergne-Rhône-Alpes/Ministère de la Culture 
et de la Communication, Grenoble-Alpes Métropole, Département de 
l’Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes in Institut français za mednarodna 
gostovanja

> Video 
> Spletna stran  

http://www.theoclinkard.com/
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/fugue-trampoline
https://www.ccn2.fr/


18.30 in 20.30  Gledališče Park

EnKnap:  
ODER360  
Nov pogled, simulaker gledališča 
 
Projekt z naslovom Oder360, ki se spogleduje s prihodnostjo in raziskuje 
potenciale plesa v navidezni resničnosti, pomeni vzpostavitev novega tipa 
postprodukcije v obliki virtualizacije predstav in posebnega (vodenega) 
ogleda predstav, posnetih s 360° kamero, z VR očali. Tovrstni posnetki z 
ambisoničnim zvokom in prilagojeno svetlobno podporo ponujajo gledalcu 
popolnoma novo gledališko izkustvo. Na drugačen način ga vežejo na 
vsebino predstave in razbijajo klasično gledališko formo, kjer je pogled 
usmerjen zgolj prek četrte odrske stene. Smer pogleda brez okvirja postane 
izbira posameznika, neposredna bližina nastopajočih pa privilegij, ki mu prej 
nismo bili priča.

Vodja projekta: Iztok Kovač 
Kamera in montaža: Andrej Lamut 
Tehnični koordinator projekta: Omar Ismail 
Snemanje in obdelava zvoka: Studio 100 
Pomoč in svetovanje pri uporabi VR tehnologije: Marko Cafnik in 
Multiversum 
Prilagoditev svetlobe: Tehnična ekipa CK Španski borci 
Izvršna produkcija: Zala Česnik 
Produkcija: Zavod EN-KNAP Ljubljana in Zavod EN-KNAP Trbovlje 
V sodelovanju z: Plesna mreža Aerowaves, Mreža centrov raziskovalnih 
umetnosti – Laboratorij Trbovlje, Delavski dom Trbovlje – Virtualni muzej 
rudarstva, Multiversum 

S finančno podporo: Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo, ki 
podpira tudi dejavnost Španskih borcev, Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije 
Projekt Oder360 je del partnerske mreže platforme Center za kreativnost. 
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija.

Število gledalcev predstave je omejeno na 20.  
Priporočamo rezervacije na: flota@flota.si.

> Video
> Spletna stran

21.30  Gledališče Park, preddverje
 

Pogovor z ustvarjalci Oder360
 

 

mailto:flota@flota.si
https://vimeo.com/572497453
http://www.en-knap.com/


SREDA, 25. AVGUST 

10.00  Odprti oder v mestnem parku
 

Theo Clinkard
Plesna delavnica

Theo Clinkard že vrsto let deluje na področju pedagogike, koreografije, 
performansa in oblikovanja. Mednarodni ugled je pridobil z ustvarjanjem 
navdušujočih in vizualno vpadljivih del, ki raziskujejo komunikacijski 
potencial telesa in empatično naravo plesa v performansu. V svojih 
delavnicah raziskuje, kako lahko plesalci več pozornosti namenijo čutni in 
zaznavni izkušnji prostora, soplesalcev in lastnega gibajočega telesa. Vse 
delavnice bodo združile raziskovanje gibalnih idej, fizične igre in vodenih 
zaporedij gibov, zaključile pa se bodo s plesnimi frazami in improvizacijami, 
ki spodbujajo igriv ples ter bogatijo skupinsko dinamiko.
 
Avtor in izvajalec: Theo Clinkard

> Spletna stran 

http://www.theoclinkard.com/


11.00  MIKK 

PRVI KORAKI ZA MEDNARODNO KULTURNO 
SODELOVANJE 
Seminar

Javni seminar je namenjen ustvarjalcem, profesionalcem, uradnikom 
in odločevalcem v kulturi, ki jih zanimajo transnacionalno sodelovanje, 
mednarodna mobilnost in črpanje sredstev EU na področju kulture. Program 
omogoča pridobitev znanj in veščin, ki so potrebne za mednarodno kulturno 
povezovanje in sodelovanje, vključuje pa tudi pogovor o prispevku kulture k 
prihodnosti Evrope.

PRIJAVE se zbirajo do torka, 24. avgusta 2021, do 13. ure na povezavi TUKAJ.

Dogodek organizira Motovila v sodelovanju s festivalom Fronta (Zavod 
Flota), Europe Direct Pomurje (MIKK Murska Sobota), Centrom za 
kreativnost (MAO) in Ministrstvom za javno upravo RS.

> Spletna stran

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDFDSLuriXOW_IqpuprSVXaaIN58SXiU1BZ2ARTl0-Fazr3w/viewform
https://motovila.si/dogodki/prvi-koraki-mednarodno-kulturno-sodelovanje-murska-sobota/


17.00   Galerija Murska Sobota

DUM, Sanja Nešković Peršin:  
TOČKA. BREZ POVRATKA.
Čas trajanja izkušnje med telesom in prostorom 

Točka. Brez povratka. je najnovejši samostojni projekt koreografinje Sanje 
Nešković Peršin. Skupaj s kustosom Tevžem Logarjem povezuje plesno 
umetnost z razstavno in performativno logiko. Projekt je razmerje med 
avtoričinim javnim in zasebnim, preteklostjo in sedanjostjo. Označuje 
prelomni časovni in situacijski trenutek, od katerega dalje vrnitev v prejšnje 
stanje ni več mogoča. Kot kompozicija posega neposredno v prostor in 
izrisuje izkušnjo med prostorom, telesom in objekti. 

Ideja in izvedba: Sanja Nešković Peršin
Kustos: Tevž Logar
Plašči: iz predstave Kompozicija koreografinje Sanje Nešković Peršin in 
kostumografa Uroša Belantiča, v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana, 
2018
Produkcija: DUM društvo umetnikov
Zahvala: Blaž Peršin, Mila Peršin, Rade Nešković, Danilo Ončevski, Uroš 
Belantič in Aleša Valič
Projekt podpira: Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo

Število gledalcev predstave je omejeno na enega. 
Priporočamo rezervacije na: flota@flota.si.

> Spletna stran 

mailto:flota@flota.si
http://www.dum-club.si/project_space/project_space.htm


17.00, 18.00, 19.00, 20.00  Mestni park

Yoann Bourgeois:  
FUGA / TRAMPOLIN
Impresivna miniatura lebdenja in padcev

Osupljivo plesno delo, ki ob glasbeni spremljavi Metamorfoz 2 Philipa 
Glassa preigrava zakone gravitacije in breztežnosti. Nekje med cirkusom in 
poezijo, človekom in predmetom se na videz navadno gibanje spremeni v 
nekaj presenetljivega. Plesalec med ravnotežjem in neravnotežjem dosega 
stanje svobode. Vizualna pesnitev, v kateri avtor in režiser Bourgeois na 
novo osmisli senzibilni pohod proti točki suspenza. V trenutku absolutne 
sedanjosti. V trenutku pred padcem. Brez kakršnekoli teže.

Koncept in režija: Yoann Bourgeois
Izvedba: Damien Droin
Skladatelj: Philip Glass 
Vodja predstave: Arnaud Monnet 
Izvršna produkcija: CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble 
Produkcija: Compagnie Yoann Bourgeois 
S finančno podporo: Drac Auvergne-Rhône-Alpes/Ministère de la Culture 
et de la Communication, Grenoble-Alpes Métropole, Département de 
l’Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes in Institut français za mednarodna 
gostovanja

> Video 
> Spletna stran  

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/fugue-trampoline
https://www.ccn2.fr/


19.15  Mestni park, Trubarjev drevored

Magí Serra & Anamaria Klajnšček: 
COSSOC
Intimna predstava, polna prepletanj

COSSOC je hipnotična koreografija, polna sugestivnih podob dveh 
teles v konstantnem ravnotežju, gibalno raziskovanje kompleksnosti 
in preprostosti odnosa med dvema posameznikoma. Z vzpostavitvijo 
intimnega odnosa med nastopajočima se ustvari močna povezava, prek 
katere navežeta odnos z okolico in se integrirata s prostorom. Predstava 
COSSOC je priložnost za prevpraševanje meje med zasebnim in javnim, za 
opazovanje in radovednost gledalcev, ki so popeljani na pot umirjenosti in 
poslušanja.

Koreografija in interpretacija: Magí Serra in Anamaria Klajnšček
Glasba: Santi Careta
Fotografija: Nora Baylach
Video: Ignasi Castanyer
Produkcijska podpora: ElClimaMola
Distribucija: Fani Benages
Koproducenti: Fira Tarrega, El Graner Centre de Creacio, Centre de Creacio 
Roca Umbert
Partnerji: La Visiva, C.C. Barceloneta, Danseu Festival, Figueres es MOU, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Zahvala: Roser Lopez Espinosa, Joana Serra, Nora Baylach, Urša Sekirnik & 
Adria Pinar

> Video 
> Spletna stran 

21.30  MIKK, grajsko dvorišče
 

Pogovor z ustvarjalci COSSOC in Točka. Brez povratka.

https://cossoc.org/
https://cossoc.org/


18.30 in 20.30  Gledališče Park

EnKnap:  
ODER360  
Nov pogled, simulaker gledališča 
 
Projekt z naslovom Oder360, ki se spogleduje s prihodnostjo in raziskuje 
potenciale plesa v navidezni resničnosti, pomeni vzpostavitev novega tipa 
postprodukcije v obliki virtualizacije predstav in posebnega (vodenega) 
ogleda predstav, posnetih s 360° kamero, z VR očali. Tovrstni posnetki z 
ambisoničnim zvokom in prilagojeno svetlobno podporo ponujajo gledalcu 
popolnoma novo gledališko izkustvo. Na drugačen način ga vežejo na 
vsebino predstave in razbijajo klasično gledališko formo, kjer je pogled 
usmerjen zgolj prek četrte odrske stene. Smer pogleda brez okvirja postane 
izbira posameznika, neposredna bližina nastopajočih pa privilegij, ki mu prej 
nismo bili priča.

Vodja projekta: Iztok Kovač 
Kamera in montaža: Andrej Lamut 
Tehnični koordinator projekta: Omar Ismail 
Snemanje in obdelava zvoka: Studio 100 
Pomoč in svetovanje pri uporabi VR tehnologije: Marko Cafnik in 
Multiversum 
Prilagoditev svetlobe: Tehnična ekipa CK Španski borci 
Izvršna produkcija: Zala Česnik 
Produkcija: Zavod EN-KNAP Ljubljana in Zavod EN-KNAP Trbovlje 
V sodelovanju z: Plesna mreža Aerowaves, Mreža centrov raziskovalnih 
umetnosti – Laboratorij Trbovlje, Delavski dom Trbovlje – Virtualni muzej 
rudarstva, Multiversum  
S finančno podporo: Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo, ki 
podpira tudi dejavnost Španskih borcev, Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije 
Projekt Oder360 je del partnerske mreže platforme Center za kreativnost. 
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija.

Število gledalcev predstave je omejeno na 20.  
Priporočamo rezervacije na: flota@flota.si.

> Video
> Spletna stran

mailto:flota@flota.si
https://vimeo.com/572497453
http://www.en-knap.com/


ČETRTEK, 26. AVGUST 

10.00  Odprti oder v mestnem parku

Theo Clinkard
Plesna delavnica

Theo Clinkard že vrsto let deluje na področju pedagogike, koreografije, 
performansa in oblikovanja. Mednarodni ugled je pridobil z ustvarjanjem 
navdušujočih in vizualno vpadljivih del, ki raziskujejo komunikacijski 
potencial telesa in empatično naravo plesa v performansu. V svojih 
delavnicah raziskuje, kako lahko plesalci več pozornosti namenijo čutni in 
zaznavni izkušnji prostora, soplesalcev in lastnega gibajočega telesa. Vse 
delavnice bodo združile raziskovanje gibalnih idej, fizične igre in vodenih 
zaporedij gibov, zaključile pa se bodo s plesnimi frazami in improvizacijami, 
ki spodbujajo igriv ples ter bogatijo skupinsko dinamiko.
 

Avtor in izvajalec: Theo Clinkard

> Spletna stran 

17.00  Galerija Murska Sobota

DUM, Sanja Nešković Peršin:  
TOČKA. BREZ POVRATKA.
Čas trajanja izkušnje med telesom in prostorom 

Točka. Brez povratka. je najnovejši samostojni projekt koreografinje Sanje 
Nešković Peršin. Skupaj s kustosom Tevžem Logarjem povezuje plesno 
umetnost z razstavno in performativno logiko. Projekt je razmerje med 
avtoričinim javnim in zasebnim, preteklostjo in sedanjostjo. Označuje 
prelomni časovni in situacijski trenutek, od katerega dalje vrnitev v prejšnje 
stanje ni več mogoča. Kot kompozicija posega neposredno v prostor in 
izrisuje izkušnjo med prostorom, telesom in objekti. 

Ideja in izvedba: Sanja Nešković Peršin
Kustos: Tevž Logar
Plašči: iz predstave Kompozicija koreografinje Sanje Nešković Peršin in 
kostumografa Uroša Belantiča, v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana, 
2018
Produkcija: DUM društvo umetnikov
Zahvala: Blaž Peršin, Mila Peršin, Rade Nešković, Danilo Ončevski, Uroš 
Belantič in Aleša Valič
Projekt podpira: Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo

Število gledalcev predstave je omejeno na enega. 
Priporočamo rezervacije na: flota@flota.si.

> Spletna stran 

http://www.theoclinkard.com/
mailto:flota@flota.si
http://www.dum-club.si/project_space/project_space.htm


19.15  Mestni park, Trubarjev drevored

Magí Serra & Anamaria Klajnšček: 
COSSOC
Intimna predstava, polna prepletanj

COSSOC je hipnotična koreografija, polna sugestivnih podob dveh 
teles v konstantnem ravnotežju, gibalno raziskovanje kompleksnosti 
in preprostosti odnosa med dvema posameznikoma. Z vzpostavitvijo 
intimnega odnosa med nastopajočima se ustvari močna povezava, prek 
katere navežeta odnos z okolico in se integrirata s prostorom. Predstava 
COSSOC je priložnost za prevpraševanje meje med zasebnim in javnim, za 
opazovanje in radovednost gledalcev, ki so popeljani na pot umirjenosti in 
poslušanja.

Koreografija in interpretacija: Magí Serra in Anamaria Klajnšček
Glasba: Santi Careta
Fotografija: Nora Baylach
Video: Ignasi Castanyer
Produkcijska podpora: ElClimaMola
Distribucija: Fani Benages
Koproducenti: Fira Tarrega, El Graner Centre de Creacio, Centre de Creacio 
Roca Umbert
Partnerji: La Visiva, C.C. Barceloneta, Danseu Festival, Figueres es MOU, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Zahvala: Roser Lopez Espinosa, Joana Serra, Nora Baylach, Urša Sekirnik & 
Adria Pinar

> Video 
> Spletna stran 

https://cossoc.org/
https://cossoc.org/


20.30  Gledališče Park

Ryuzo Fukuhara:  
PLES ZATE
Prilagodljiva plesna intervencija

Ključna tema za korejskega avtorja Ryuzo Fukuharo je, komu nastopa 
plesalec. V svojem delu Ples zate se zoperstavlja zaprtemu krogu gledaliških 
gledalcev in dvoran. Zanima ga umetnost, dostopna vsem, zato sam 
naključno poišče svoje gledalce. Njegova koreografija lahko vznikne kjerkoli 
pred mimoidočimi ali poljubno čakajočimi opazovalci. Ples je enkraten 
dogodek, ki ga avtor spreminja glede na situacijo, prostor in ljudi, ki jih sreča. 
V improvizirani komunikaciji z občinstvom je posameznik lahko priča plesu, 
ki je narejen samo zanj.

Avtor in izvajalec: Ryuzo Fukuhara

> Video
> Spletna stran  

https://www.youtube.com/watch?v=rXL0R6SS2dg&ab_channel=RadislavElpsovi%C4%8D
https://danceforsomeone.upri.se/


20:30  Gledališče Park

Raeyoung Park:  
GRABLJENJE  
Plesna raziskava v agoniji 
 
V sodobnem času smo priča izjemnemu napredku tehnologije, ki prinaša 
družbena tveganja, pa tudi ugodnejše življenjske pogoje in rešitve. Duet 
Raeyoung Parka in Dongju Kima Grabljenje izhaja iz tehnologije, ki motivira 
tako gib kot čustva. Raziskuje, kako lahko manipuliramo s čustvi, tako da jih 
obravnavamo kot orodje. Predstava prodorno uteleša agonijo ega, ki diktira 
in upravlja s svojimi željami. Na meji med človekom in tehnologijo. Med 
predpisanim, urejenim in prostim, svobodnim izrazom. Med aktivnim in 
propadajočim.

Koreografija: Raeyoung Park 
Izvedba: Raeyoung Park, Dongju Kim

> Video

21.15  Pred Gledališčem Park 

Projekcija izbranih koreografij iz Južne Koreje

21.30  Gledališče Park, preddverje

Pogovor z ustvarjalci Ples zate in Grabljenje

https://www.youtube.com/watch?v=Yik4_1KmKfY&ab_channel=%EB%B0%95%EB%9E%98%EC%98%81


PETEK, 27. AVGUST

10.00  Odprti oder v mestnem parku

Theo Clinkard
Plesna delavnica

Theo Clinkard že vrsto let deluje na področju pedagogike, koreografije, 
performansa in oblikovanja. Mednarodni ugled je pridobil z ustvarjanjem 
navdušujočih in vizualno vpadljivih del, ki raziskujejo komunikacijski 
potencial telesa in empatično naravo plesa v performansu. V svojih 
delavnicah raziskuje, kako lahko plesalci več pozornosti namenijo čutni in 
zaznavni izkušnji prostora, soplesalcev in lastnega gibajočega telesa. Vse 
delavnice bodo združile raziskovanje gibalnih idej, fizične igre in vodenih 
zaporedij gibov, zaključile pa se bodo s plesnimi frazami in improvizacijami, 
ki spodbujajo igriv ples ter bogatijo skupinsko dinamiko.

Avtor in izvajalec: Theo Clinkard

> Spletna stran 

17.00   Galerija Murska Sobota

DUM, Sanja Nešković Peršin:  
TOČKA. BREZ POVRATKA.
Čas trajanja izkušnje med telesom in prostorom 

Točka. Brez povratka. je najnovejši samostojni projekt koreografinje Sanje 
Nešković Peršin. Skupaj s kustosom Tevžem Logarjem povezuje plesno 
umetnost z razstavno in performativno logiko. Projekt je razmerje med 
avtoričinim javnim in zasebnim, preteklostjo in sedanjostjo. Označuje 
prelomni časovni in situacijski trenutek, od katerega dalje vrnitev v prejšnje 
stanje ni več mogoča. Kot kompozicija posega neposredno v prostor in 
izrisuje izkušnjo med prostorom, telesom in objekti. 

Ideja in izvedba: Sanja Nešković Peršin
Kustos: Tevž Logar
Plašči: iz predstave Kompozicija koreografinje Sanje Nešković Peršin in 
kostumografa Uroša Belantiča, v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana, 
2018
Produkcija: DUM društvo umetnikov
Zahvala: Blaž Peršin, Mila Peršin, Rade Nešković, Danilo Ončevski, Uroš 
Belantič in Aleša Valič
Projekt podpira: Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo

Število gledalcev predstave je omejeno na enega. 
Priporočamo rezervacije na: flota@flota.si. 

> Spletna stran 

http://www.theoclinkard.com/
mailto:flota@flota.si
http://www.dum-club.si/project_space/project_space.htm


18.00  Odprti oder v mestnem parku

OPUS 1 
Predstavitev plesnih miniatur mladih plesalcev

OPUS 1 je namenjen spodbujanju mladih plesalk in plesalcev k 
samostojnemu ustvarjanju avtorskih solo plesov ali kompozicij za največ 
dva plesalca. Poudarek je na samostojnem delu plesalcev in razvijanju plesne 
miniature, pri čemer naj bi jih mentorica ali mentor zgolj nevsiljivo vodil pri 
oblikovanju lastnega plesnega izraza in samostojnega koreografskega dela. 
Letošnja tema ponuja premislek o razlogu za ples. Mlade plesalke in plesalci 
izhajajo iz lastne motivacije za ustvarjanje in umetniški izraz. Razpirajo na 
videz samoumevno vprašanje: zakaj plesati? Kaj ples dela in kako vpliva na 
življenje, družbo in odnose? Kaj ples zmore in česa ne?

Neža Dapčevič
PHENOMENA
Mentor: Gašper Kunšek

Ajda Nina Škvarč, SVŠGUGL
(OD)GOVOR(M)I 
Mentorica: Jerca Rožnik Novak

Tinkara Plos, Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga
AD0R' AD0R'
Mentorica: Jelena Oleami

Patricija Crnkovič 
LAČNI DUHOVI

Filip Štepec, KD Qulenium (SI)
USPAVANKA 
Mentorica: Ana Romih

Luka Vodopivec, MN Plesna Šola 
CILJ 
Mentorja: Michal Rynia & Nastja Bremec Rynia

Petja Golec Horvat & Varja Golec Horvat 
POTOVALNI VODNIK 2021*
Mentor: Žigan Krajnčan

> Spletna stran

19.00  MIKK, grajsko dvorišče
 

Pogovor z ustvarjalci OPUS 1

https://www.jskd.si/ples/prireditve_ples/opus/opus_21/razpis_opus_21.htm


19.30  Mestni park, Trubarjev drevored

Magí Serra & Anamaria Klajnšček: 
COSSOC
Intimna predstava, polna prepletanj

COSSOC je hipnotična koreografija, polna sugestivnih podob dveh 
teles v konstantnem ravnotežju, gibalno raziskovanje kompleksnosti 
in preprostosti odnosa med dvema posameznikoma. Z vzpostavitvijo 
intimnega odnosa med nastopajočima se ustvari močna povezava, prek 
katere navežeta odnos z okolico in se integrirata s prostorom. Predstava 
COSSOC je priložnost za prevpraševanje meje med zasebnim in javnim, za 
opazovanje in radovednost gledalcev, ki so popeljani na pot umirjenosti in 
poslušanja.

Koreografija in interpretacija: Magí Serra in Anamaria Klajnšček
Glasba: Santi Careta
Fotografija: Nora Baylach
Video: Ignasi Castanyer
Produkcijska podpora: ElClimaMola
Distribucija: Fani Benages
Koproducenti: Fira Tarrega, El Graner Centre de Creacio, Centre de Creacio 
Roca Umbert
Partnerji: La Visiva, C.C. Barceloneta, Danseu Festival, Figueres es MOU, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Zahvala: Roser Lopez Espinosa, Joana Serra, Nora Baylach, Urša Sekirnik & 
Adria Pinar

> Video 
> Spletna stran 

https://cossoc.org/
https://cossoc.org/


20.30  Ploščad pred gradom

Potujoči kino Bridka Bebiča:  
OD KOVAČA DO KNAPA
Kinokoncert

Ustvarjalci Potujočega kina Bridka Bebiča so ustvarili avdiovizualni 
kalejdoskop odlomkov in fragmentov iz petih zvočno-sodobnoplesnih 
filmov, ki so nastali po zamislih koreografa in plesalca Iztoka Kovača v 
obdobju od 1995 do 2014. Novo montažo najdenih gibljivih podob sodobnega 
plesa in (re)kompozicijo pripadajočih zvočnih zapisov so glasbeniki Bratko 
Bibič, Eduardo Raon in Vid Drašler z vokalno-instrumentalno igro v živo 
ozvočili in glasbeno nadgradili. V tokratni novi različici projekta se trojki pri 
razvijanju glasbenih in zvočnih razsežnosti pridružujejo še gostje. 

Zamisel, koncept, izbor in kreativna (de)montaža in re-kompozicija 
avdiovizualnega gradiva, kompozicija, aranžmaji, improvizacija, 
harmonika, glasovi, produkcija: Bratko Bibič 
Kreativna avdiovizualna montaža (sekvenca Baladur), kompozicija, 
aranžmaji, improvizacija, harfa, elektronika, glasovi, tehnična produkcija: 
Eduardo Raon  

Kompozicija, aranžmaji, improvizacija, tolkala, zvočila, šumila, glasovi: Vid 
Drašler 
Z gosti (2021): (El.) klavir, vokal, interpretacija, improvizacija: Sašo Vollmaier 
Zvočila, šumila, brenkala, glodljala, vokal, interpretacija, improvizacija: 
Samo Kutin 
Violina, vokal, interpretacija, improvizacija: Ana Kravanja 
Vokal, zvočila, interpretacija, improvizacija: Tea Vidmar  
Produkcija: Zavod EN-KNAP 
Koprodukcija: Zavod Alcedo v sodelovanju s Slovensko kinoteko ter s 
podporo SCCA – Zavod za sodobno umetnost 
S finančno podporo: Ministrstvo za Kulturo RS

> Video 
> Spletna stran

21.30  MIKK, grajsko dvorišče

Pogovor z ustvarjalci Od kovača do knapa

https://vimeo.com/270943055
http://www.en-knap.com/14/kat/27/filmska_produkcija.html)


PRIZORIŠČA
1  MIKK, galerija Odprto obrobje: RAZSTAVA BORUTA BUČINELA, SEMINAR PRVI KORAKI ZA 
MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE
2  Gledališče Park: ČRNPES, ODER360 , GRABLJENJE, PLES ZATE
3  Mestni park: FUGA / TRAMPOLIN
4  Odpri oder: PLESNA DELAVNICA – THEO CLINKARD, OPUS 1
5  Galerija Murska Sobota: TOČKA. BREZ POVRATKA.
6  Mestni park, Trubarjev drevored: COSSOC
7  Ploščad pred gradom: KINOKONCERT OD KOVAČA DO KNAPA

KOLOFON: 
Produkcija: Flota, zavod, Murska Sobota
Sedež:
Lendavska 57a
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija

Produkcijska pisarna:
Puhova 14
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Avtor fotografije na naslovnici: Jože Kološa - Kološ. Fotografijo hrani Pomurski muzej 
Murska Sobota.

VODSTVO FESTIVALA:
Umetniški vodja: Matjaž Farič
Vodja produkcije: Ksenija Kaučič
Prostovoljci: Maja Halas, Miha Lendvaj, Tisa Kučan Lah, Staša Prah, Maja Šnuderl, Lana 
Tivadar, April Veselko, Manca Vukelič
Festivalski katalog uredila: Tjaša Bertoncelj
Lektura in prevod: Melita Silič
Oblikovanje: Andreja Jež  – Humanist
Uradni fotograf festivala: Borut Bučinel

Pogovore z ustvarjalci bosta pripravili in vodili: Zala Dobovšek in Andreja Kopač

Tehnični direktor: Igor Remeta
Asistenti tehnike: Vito Šiftar, Denis Pozderec, Bojan Rajnar

Koprodukcija:
Zavod Flota, Ljubljana 
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
MIKK – Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota 

Partnerji:
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Galerija Murska Sobota
Zavod Motovila – CED Slovenija

Festivalska pisarna in srečevališče:
MIKK
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija
T: +386 (2) 534 98 90 
F: +386 (2) 534 98 92

Festival Front@ je del dejavnosti mednarodne mreže Beyond Front@

Festival 16. Front@ sodobnega plesa so omogočili in podprli: Ministrstvo za kulturo RS, 
Mestna občina Murska Sobota 
Pokrovitelji: SGP Pomgrad, Radenska
Medijski pokrovitelji: Val 202, Radio Murski Val, Radio SI, Parada plesa, Si Gledal, Vestnik

Posebna zahvala: Darja Potočnik, Brigita Perhavec, Duša Škof, Boris Balant, Aleša Kovač, 
Maja Lačen Škrbič, Vladimir Petkovič, Miha Lendvaj, Kristian Ravnič, Darko Kovač, 
Robert Inhof, Jelka Geder-Kosi, Metka Fujs, Jerneja Jevševar, Darko Vrebac, Tomaž Lazar, 
Tatjana Cesnik, Roman Horvat, Tomaž Buzeti, Aleš Benko, Martina Černela Kocet, Sabina 
Gregorinčič, Jasmina Železen, Vito Šiftar, Denis Pozderac, Bojan Rajnar 

Murska Sobota, avgust 2021

MURSKA SOBOTA

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI


