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Mentorica: Mag. Ana Kocjančič, magistra umetnostne zgodovine novega veka. Vodja galerije Anart v 
Ljubljani. Raziskuje zgodovino slovenske scenografije, je sodelavka Slovenskega gledališkega 
inštituta. Objavlja strokovne članke, leta 2018 je v sodelovanju s Slovenskim gledališkim 
inštitutom izšla njena monografija o zgodovini slovenske scenografije. 
 

Kdaj in kje: ČETRTEK, 11:00 do 12:30  

Izobraževanje na daljavo, Zoom 
 

Prvo srečanje: četrtek, 6. oktober 2022 
 

 

OKVIRNA VSEBINA 

 

Program bomo posvetili spoznavanju zgodovine gledališča, razvoju gledaliških stavb in ogledom gledaliških 
predstav doma in v okviru možnosti tudi v tujini. 

 

Spoznavali bomo domačo in tujo gledališko zgodovino, različne tipe gledaliških zgradb in razvoj scenografije v 
njih ter življenjepise izbranih gledaliških igralcev.  

Seznanili se bomo z domačimi in svetovno znanimi scenografskimi imeni.  

Ogledali si bomo stare posnetke gledaliških predstav.  

 

V okviru programa načrtujemo (če bodo razmere dopuščale) obiske in oglede: 

 

- gledaliških predstav doma in v tujini,  

- domačih in tujih gledaliških razstav, 

- gledaliških muzejev in gledaliških stavb doma in v tujini. 

 

CILJI 

 

Spoznati domačo in tujo gledališko zgodovino. 

Spoznati razvoj gledaliških stavb skozi zgodovino. 

Seznaniti se z najpomembnejšimi imeni gledališke umetnosti doma in v tujini. 

Poglobiti in razširiti znanje na področju gledališke umetnosti z obiski gledaliških predstav.  

 

METODE DELA 

 

Predavanja prek spleta, obiski gledaliških predstav, razstav in gledaliških zgradb doma in na tujem. 
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