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Kaj se zgodi, ko dinozavra postaviš na oder?
Nastane zgodba. Morda vprašanju sledi začuden pogled, saj dinozaver ni nekaj, kar 
bi srečal na odru. Kdo v resnici piše o dinozavrih na odru? Ni pravljica za otroke, je vse 
prej kot to. Zgodba govori o drobnih vprašanjih in dvomih, ki se nam morda porajajo. 
Sama pravim, da zgodba govori o velikem skeptiku, ki spoznava samega sebe z malo 
pomoči. Odločitev za pisanje je padla čisto spontano, saj sem med prebiranjem novičk 
naletela na literarni natečaj. Želja po sodelovanju je bila prisotna, vendar se mi je 
zdelo, da bo dramsko besedilo pretrd oreh zame. Na srečo pa so se stvari odvile čisto 
nepričakovano drugače in sem z idejo in pisanjem strla ta “oreh”.  Pisanja sem se lotila 
precej igrivo in so se besede kar same sestavljale v celoto. Celoto, ki je dobila realno 
podobo.

Kaja Zalokar, avtorica

O uprizoritvi

Imamo za realno dimenzijo nenavadnega protagonista, utelešenega v dinozavru, 
ki to je, čeprav ni, ali pa vendarle je, pa tega ne more doumeti. Kot tudi sam ne 
more videti čara bežnih trenutkov in se predati bogatim čutnim zaznavam okoli 
sebe. Za preboj otopelih zaznav samo urgentno potrebuje pomoč treh, z rutino 
neobremenjenih postav, ki nas bodo skupaj z njim skozi šaljiv in mestoma 
provokativen razgovor pripeljali do novega uvida vsakdana. Resničnost ali pa zgolj 
barvite sanje bodo svojo oprijemljivo obliko prvič dobile v stolpu Škrlovec.

Tadeja Tomšič

Kostumugrafija

Kostumografija je barvita, lahkotna, razigrana in zabavna. Sporoča nam, da življenje 
ni črno-belo, temveč vseh barv. Ni treba, da ostajamo v nekih okvirih, lahko tudi 
stopimo izven njih in vidimo življenje drugače. Ustreza likom v igri, ki se pojavijo 
v sanjah, kjer je dovoljeno in mogoče vse. Zato so na nek način drugačni (rumena 
barva kože). Kostumografija je v bistvu preprosta, bolj usmerjena v detajle, kot so 
npr. poslikane majice, dodatki in barve nasploh. Skratka, poglejmo na svet skozi 
rožnata očala in pozabimo na lepotne ideale, kakršni naj bi bili, raje vzemimo barve 
in platno, igrajmo se ter nahranimo kdaj tudi otroka v sebi.

Manca Konkolič



O projektu: Literarni natečaj za najboljše dramsko 
besedilo Kluba študentov Kranj

Predstava Dinozaver je produkt projekta z naslovom Literarni natečaj za najboljše 
dramsko besedilo, ki je potekal pod okriljem Kluba študentov Kranj. Tovrstni 
natečaji na resorju za kulturo potekajo že od leta 2009, vendar še nikoli doslej niso 
bili namenjeni iskanju najboljšega dramskega besedila. Namen izvedbe letošnjega 
literarnega natečaja ni bil zgolj spodbuditi najbolj nadarjene mlade pisce v Sloveniji in 
jih nagraditi za njihov trud, temveč najboljšemu izmed njih ponuditi možnost, da svoje 
besedilo uprizori na živem odru. Smo namreč mnenja, da se pisanje dramskih besedil 
marsikateremu mlademu človeku zdi nedostopno predvsem zato, ker vlada prepričanje, 
da je na slovenski gledališki sceni malo možnosti za dejansko uprizoritev spisane igre, 
če se avtor ne giblje v profesionalnih krogih. Tako smo želeli to naravnanost spremeniti, 
avtorje povezati s publiko, z gledališkimi igralci in jih seznaniti z možnostmi za nadaljnje 
ustvarjanje. Pri iskanju pravega besedila je bila s svojimi izkušnjami v pomoč tričlanska 
žirija: Eva Mahkovic, dramaturginja in vodja mednarodnega oddelka v Mestnem 
gledališču ljubljanskem, Ignac Fock, prevajalec, publicist in asistent na Filozofski 
Fakulteti Univerze v Ljubljani, ter Tadeja Tomšič, režiserka Gledališkega društva Toj 
to!. Izmed dvanajstih prijavljenih dramskih besedil iz vse Slovenije je zmagovalnega 
spisala Kaja Zalokar iz Kranja, študentka Visoke šole za dizajn v Ljubljani. Kot je bilo 
predhodno dogovorjeno, so pobudo za uprizoritev prevzeli študentski gledališčniki iz 
Kranja, Toj to!, in v sodelovanju z organizacijsko ekipo festivala Teden mladih, tehnično 
ekipo Prešernovega gledališča Kranj in Stolpa Škrlovec na največjem slovenskem 
mladinskem festivalu pripravili premierno uprizoritev kratke dramske predstave.

Kaji v imenu Kluba študentov Kranj še enkrat čestitam, tojtojevcem pa se zahvaljujem 
za zabavno sodelovanje ter jim želim uspešno delovanje in uprizarjanje še naprej.

Eva Kern,
vodja projekta Literarni natečaj za najboljše dramsko besedilo 2012/2013

Utemeljitev žirije:

Dramsko besedilo »Dinozaver« ne poskuša graditi klasične dramske fabule, 
temveč ga sestavlja zaporedje misli, (samo)spraševanj in (poskusov) odgovorov o 
občih vprašanjih življenja in identitete, ki med seboj prehajajo skozi dialog štirih 
dramskih likov: Dinozavra in treh s številkami označenih Postav. Takšno ohlapno 
označevanje protagonistov je v dialogu z vsebino dramskega teksta in obenem 
opozarja na formalne ambicije besedila, ki ostaja nepretenciozno in svetlo.

Neoprijemljivo identiteto protagonistov in odnosov med njimi avtorica na koncu 
nekoliko razloži z umestitvijo dogajanja v sanje osrednjega lika, kar besedilo 
zaokroži v zaključeno celoto, vendar meje med različnimi resničnostmi ostajajo 
zabrisane. Aktivnejši angažma bralca pa delo terja tudi zato, ker se določeni drugi 
indici nalašč umeščajo v oprijemljivo stvarnost, a je pri tem ne poskušajo izrisati 
drugače kot preko razdrobljene simbolike.

Kljub svoji alegoričnosti dramsko besedilo ohranja izjemno jezikovno bistrino in 
naravnost govora, vendar se jedrnata mimetičnost jezika ne izteče v banalnost, 
temveč slednjo, ravno nasprotno, mestoma ironizira, ker namigne na puhlo 
konverzacijo ali jo celo uprizori. Dialog vseeno ostaja lahkoten, a prepričljiv, nikdar 
patetičen, ter v prespraševanju identitete dramskih oseb večkrat seže na metaraven 
in tako še dodatno prepreči njihovo morebitno tipizacijo.

Avtorica premišljeno razpolaga z didaskalijami, ki so konkretne, a ne tehnicistične, 
paralelno z zabrisanimi resničnostmi pa tudi na zunajvsebinski ravni nakazuje 
bogate uprizoritvene možnosti.





»Dinozaver« med drugimi prispelimi dramskimi teksti močno izstopa po 
zaokroženosti, po sodobnosti dramske pisave in po izpisanosti avtorice, ki jo je 
strokovna žirija zato soglasno izbrala za zmagovalko natečaja in ji podelila prvo 
nagrado.

Strokovna žirija v sestavi:
Ignac Fock (predsednik)
Eva Mahkovic
Tadeja Tomšič

 

O društvu

Gledališko društvo Toj to! združuje študentarijo iz Kranja in okolice. Bavijo se 
predvsem z gledališko igro, mika jih imitacija in improvizacija, zadnje čase vse bolj 
tudi video produkcija. Prvič so se javnosti predstavili aprila 2010 s premiero drame 
Rolanda Schimmelpfenniga, Ženska od prej. Trenutno gostujejo z drugim, deloma 
avtorskim projektom, Vaje v slogu, po motivih Raymonda Queneauja. Uprizoritev 
nagrajenke literarnega natečaja je njihova tretja premiera in svojevrsten izziv. 



Zahvala

Pričujoča uprizoritev je v zelo kratkem času zbobnala skupaj zelo veliko ustvarjalcev 
najrazličnejših profilov. Najprej hvala Klubu študentov Kranj za zaupanje in 
ogromno podporo pri projektu. Eva Kern, hvala za uspešno vodenje in posredovanje 
med najrazličnejšimi stranmi. Hvala Evi Mahkovic in Nacetu Focku za strokovno 
presojo pri izbiri najboljšega besedila. Hvala Layerjevi hiši, Prešernovemu gledališču 
Kranj in KS Kokrica za prostore, izposojo opreme in izvedbo premiere na sploh, 
Jocotu pa za uspešno krmarjenje med njimi. Hvala Manci in Mateju za vse dolge ure 
skupnega premlevanja. Hvala Anžetu Zupančiču za profi nasvete pri oblikovanju 
luči. Hvala Maticu M. Mraku (in IRE Studios) za snemanje uprizoritve. Hvala Žigu 
Bricu za obdelavo zvoka. Hvala Anji Kalinšek za pletenje. Hvala tudi tistim, ki ste 
bili pri projektu pripravljeni sodelovati, čeprav se je kasneje izkazalo, da ne bo 
potrebno. Hvala Kaji Zalokar, ki je glavna krivka za vse skupaj. Hvala vsem članom 
društva in našim tistim, ki jih imamo najraje. Hvala imenovanim in neimenovanim. 
Brez vas to ne bi bilo »toj to!«. : )

Režiserka

Gledališko društvo Toj to!
Nedeljska vas 13
4000 Kranj
gd.tojto@gmail.com
040 830 260 (Tadeja Tomšič)

www.toj-to.si
FB: Gledališko društvo Toj to
Twitter: @toj_to

Oblikovanje in fotografija: Tjaša Jenko
TISK: Demat, d.o.o.
Naklada:  250

Projekt sofinancira Mestna občna Kranj in 
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