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Več o novih projektih Zavoda Bunker

Naročnik: EMANAT
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

RADIO SLO3 (PROGRAM ARS), 17.09.2013, SVET KULTURE, 16:15
MATEJA PERPAR: Zavod Bunker v slovenskem kulturnem prostoru skrbi za inovativno umetniško
produkcijo, organizira različne projekte in izobraževanja na temo sodobnega gledališča ter prireja enega
izmed vidnejših mednarodnih festivalov sodobnega gledališča Mladi levi. Njihova ponudba predstav je iz
leta v leto večja. V novi sezoni pa nameravajo z enakim tempom nadaljevati. Prispevek Ane Rozman.
ANA ROZMAN: Poglavitno poslanstvo Zavoda Bunker že vsa leta ostaja enako. Prevetritev slovenskega
kulturnega prostora z inovativnimi umetniškimi pristopi ter integracije različnih umetniških praks v
lokalno okolje. Zavod obstaja že 16 let. Direktorica Nevenka Koprivšek.
NEVENKA KOPRIVŠEK (Direktorica Zavoda Bunker): V začetku smo delali samo festival Mladi levi in
producirali skupino Betontanc. Tekom teh let pa se je program izjemoma razvijal. Drugo leto že
praznujemo 10. obletnico upravljanja Stare elektrarne Elektro Ljubljana. Potem že 12 let vodimo poleg
festivala Mladih še festival Drugajanja v Mariboru. Se pravi, se skušamo nekako razprest tudi skozi
Slovenijo. Koprodukcijo delamo z Novim mestom. Mreženje in ustvarjanje kontekstov v kateri nastaja
umetnost je verjetno tista karakteristika Bunkerja, ki nas morda malo razločuje od ostalih. Se pravi da
seveda smo usmerjeni v konkretne rezultate, v predstave, festivale, delavnice, pogovore, ampak hkrati
več čas z zavestjo o skušanju nekega umeščanja tudi v nek kontekst, ki ga skušamo s svojimi aktivnostmi
tudi nekako spreminjat. Se pravi se odzivat na neko kompleksnost tega časa in ustvariti čim boljše pogoje
za interakcijo med publiko in pa med ustvarjalci.
ROZMAN: Poleg festivalov Mladi levi v Ljubljani ter Drugajanje v Mariboru Zavod Bunker v letošnji sezoni
pripravlja še celo vrsto novih premier, ki se bodo odvile v sklopu programa Stare mestne elektrarne. Novo
predstavo pripravlja skupina Betontanc Ltd. z naslovom Vse kar smo izgubili med tem ko smo živeli. Gre
za predstavo v koprodukciji z Anton Podbevšek teatrom iz Novega mesta, ki se ukvarja s konceptom
absurda. O drugih predstavah pa več Mojca Jug.
MOJCA JUG: Napovedujemo še premiere, letos dve premieri Via Negative. Novo predstave Maje Delak,
Barbare Pie Jenič, Senzorium. Ponavljali bomo predstave, uspešne predstave prejšnje sezone. Sramota
Maje Delak, Goran Bogdanovski Parados. V mednarodnem programu pa predvsem sodelujemo to jesen
z dvema festivaloma Kofestival konec septembra. Bo ena predstava v Stari elektrarni. Potem pa seveda
Mesto žensk ki gostimo vsako leto.
ROZMAN: Novost v Zavodu Bunker je še gledališko plesni abonma Transverzala ki povezuje pet ljubljanskih
neodvisnih odrov. Gledališče Glej, Mini teater, Plesni teater Ljubljana, Staro mestno elektrarno ter Center
kulture Španski borci. Abonent lahko pri sestavi abonmaja poljubno izbira med predstavami ki jih ponujajo
omenjene ustanove. V Zavodu Bunker pa nameravajo nadaljevati tudi s projektom Park Tabor, s katerim
skušajo kulturo in umetnost približati lokalnemu prebivalstvu. V sklopu tega projekta se že ta petek v
Parku Tabor obeta brezplačni koncert skupine Dječaci. Poslušate ga lahko ob 20.

