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A misliš, da boš pri 18ih pripravljen/a na samostojno življenje?
Ana D

Verjetno ne
Jera

Ne
Ana P

Ne
Klara

Za to, da bi pri 18-ih lahko živela sama, bi morala biti tudi finančno neodvisna.
Kar pa mislim, da ne bom. Kar pa se tiče odraslosti, se mi zdi dokaj neumno,
da jo definiramo na podlagi let, ker to v resnici ni povezano.
Aiko

Ja, pri 18-ih bom sigurno čisto pripravljena na vse, kar bo ali naj bi prišlo. Upam.
Maša

Da
Liza

Da. Tega se pravzaprav že zelo veselim.
Leon

Omojbog, ja, komaj čakam, da se odselim in imam končno svoj
red, svoja pravila in MIR!
Indija

Ne še mislim da nisem dovolj odgovoren.
Pavle

Da, najbrž.
Luka M

Da
Dejan

Verjamem, da bom nekak nastala samostojna. Ampak trenutno si ne bi mogla vrjet it stran
od družine, ker mi oni dajo zelo veliko čustvene podpore, bolj kot katerikoli prijatelji.
Sofija

Da. Zdi se mi, da bi lahko že zdaj za 2-7 mesece.
Ema

Js bom dons mal zamudila
Zala

večkrat vidim starše, ki so na telefonu (npr. na avtobusu), zraven njih pa sedi njihov
otrok in jim z veseljem razlaga o njegovem dnevu, starš pa otroka popolnoma ignorira.
Klara

Če si na telefonu več kot eno uro na dan,
pol si zasvojen, tud če tega ne priznaš
Indija

Js sm ponesreci zamudu bus tko da bom rahlo zamudu. Se oproscam.
Smiljan

Ej, kakšne kletvice se dons uporablajo?
Ana D

Jebi se, fak, shit, jebenti ...
Tia

Lenoba, pička mustrinina.
Smiljan

- Fucking helL mate
- Fak (preprosto, a učinkovito)
- pička
- jebeno
- Pohlevna krota / Mula
Ema

Meni so ubistvu ful všeč slovenske kletvice ampak ne poznam nobenih, samo
angleške k so pa mal tko tko: tuat, shit, cunt, asshole, to hell with ...
Sofija

Fak, pizda, a kurac, mrš, šit, u kurba, jebemti, šupak, spizdi, konju jedan, suka bljet idi
nahoj jebeni pizdjec, kurba grda, zafukanc en, tis prfukjen, da bog da, da ti kurac zraste
sredi čela, pičku mater, koji kurac, fokin hell, boli me kurac, ko te jebe, bitčh
Tibor

Mater vola, jebemti mater, sakraboltska puša.
Dejan

Ema, kva je to cringe?
Mare

To je tist, k ti neki gledaš, pa ti je nerodn za ta druzga. A veš
Ema

Ne, dej povej
Mare

Dej na internetu si sčekiri
Ema

Kaj pa je teb crige?
Ana D

Prva stvar, ki mi pade na pamet, so ljudje (bolj punce), ki se
oblačijo in delajo stvari, ki niso najbolj primerne za njihovo
starost. Ko se delajo da so starejše.
Ko poveš šalo, in se noben ne smeji
Disco na taborih.
Slovenski Yt videi od 9letnih otrok.
Fortnite plesi.
Awkward handshakes.
Ko sošolci mislijo, da so »hard« (kao kul, roadman)
Ema

Zivjo Ana, poskusal sem pisati o lepoti a mi ni uspelo. Pocutil sem se, kot da o tej temi ne
morem tako dobro govoriti (semizdi da je z vsemi filozofskimi vprašanji tako) kot bi jo lahko
prikazal s prizorom. Zato sem naredil prizor, ki bi ga v petek rad pokazal na vaji.
Dejan

S kom dons delamo?
Aiko

S Sebatom pa z mano.
Ana D

Živjo, ne vem kako gre to s sezonami, pa tut ne vem če že sploh kej veš, ampak a je velik
možnosti, da bodo predstave začetek julija? Tolk prej rabim zarad letalskih kart.
Joj pa sori ker sm nevljuden in pišem ob takih urah
Leon

Oj, verjetno po koncu maja ne bo vec predstav. Julija pa ziher ne.
Ura stima. Pa ne smes bit prevec vljuden v zivljenju
Ana D

Odlično, hvala
Leon

A prnesem jst jutr ojacevalc pa elektricno al ne?
Luka M

Na podlagi česa si oblikuješ mnenje?
Ana D

Mediji, socialna omrežja, starši
Skupek = sestavim in ustvarim svoje mnenje
Pavle

Mladina in Nova24
Luka M

Iskreno ne vem kako se je moja logika oblikovala, ampak verjetno zaradi mnenj ljudi, ki jim od malega
zaupam, podzavestno jim zaupam, ker mi želijo dobro. Zdaj mnenja oblikujem posebno na medijih in govorih z
vrstniki. Med branjem novic in med pogovori tako vklopim svojo razvito logiko, ter si ustvarim mnenje.
Matija

Pes in krava sta živali. Pes in kura sta živali. Pes in prašič sta
živali. Če lahko jemo krave, kure in prašiče, lahko jemo tudi pse.
Leon

D

Kaj pa pes in regrat?
Damir

Izdajatelj Lutkovno gledališče Ljubljana | Zanj Uroš Korenčan, direktor | Umetniška
vodja Ajda Rooss | Urednica Ana Duša | Lektorica Irena Androjna Mencinger |
Fotografinja Mankica Kranjec | Oblikovanje Futura DDB | Tisk Tiskarna Grafex,
naklada 1.000 | Ljubljana, april 2019

Proces nastajanja predstave je bil hkrati gledališki laboratorij, ki je potekal pod vodstvom dramaturginje in gledališke pedagoginje Ane Duša in režiserja Mareta
Bulca ter somentorjev, skladateljice Polone Janežič (glasba) in koreografa Sebastjana Stariča (gib). Namen procesa ni bil zgolj kreacija predstave, temveč
tudi vzgoja sodelujočih v gledališčnike in ljudi, ki bodo znali in si upali artikulirati lastno misel, tudi če ta krši meje pričakovanega in spodobnega. Tako Lutkovno
gledališče Ljubljana nadaljuje aktivno vključevanje mladih v gledališki ter tudi širši kulturni in družbeni prostor, odraslim ponuja možnost poglobljenega uvida v
način razmišljanja prihajajočih generacij, na presečišču pa odpira prostor za dialog.
V predstavi Pravica biti človek, ki je več kot pol leta nastajala v okviru Gledališkega laboratorija LGL, sodeluje 19 mladostnikov med 12. in 17. letom. Izhodiščna
ideja je bila raziskovati odnos mladih do splošno priznanih človekovih pravic; med procesom je »splošnost« vedno bolj bledela in se umikala individualnim
zgodbam nastopajočih. Predstava je tako intimna podoba generacije, ki po eni strani odrašča v dobro varovanih družinskih okoljih, po drugi pa vstopa v svet
kaosa in popolnoma novih negotovosti, s katerimi je bilo prejšnjim generacijam prizaneseno. Poglablja se v njihovo razumevanje dovoljenega in sprejemljivega,
družbene in osebne odgovornosti ter medosebnih odnosov. Ne ukvarja se s splošno priznanimi »pravilnimi« odgovori na aktualna družbena vprašanja, ki jih
mladi večinoma dobro poznajo; jasno jim je, kaj je politična korektnost, vejo, kako se izražati, da ji bodo zadostili. Predstava skuša seči globlje, na raven njihovih
osebnih strahov, želja, upanj, krivde, jeze; glasu jim ne daje zato, da bi govorili, kar od njih pričakujemo, ampak da bi povedali tisto, kar navadno zamolčijo.
Kaj pomeni biti človek – ne abstraktno, filozofsko, ampak čisto konkretno, vsakdanje, prizemljeno? Kaj pomeni biti mlad – danes, tukaj? Kje se danes dogaja
gledališče in kdo je tisti, ki ga ustvarja? Katere prostore odpira, katera vprašanja? Kdo (se) izreka, kdo posluša?

Kje smo dons?
Pavle

Preddverje OPZ
Ana D

Ne, preddverje VO
Jošt

Aja, sori. Preddverje VO.
Ana D

Živjo Ana, uceraj na vajah se je bilo precej naporno meniti za hrano, se posebej
zate. Jaz sem malo podcenjeval svojo lakoto zato bi zase naročil celo pico
margerito namesto 1/2 pice. Upam da se da zmenit in hvala.
Dejan

Iskreno je meni tisto noč ko smo prespali najbolj ostalo v spominu to, da so se
nasi odnosi zelo spremenili, zelo nas je povezalo nekako. Kot skupina smo se vsi
sli neko igro, res cisto vsi, kar mar mi je bilo pa najbolj usec.
Maša

Mi bi mogl enkrat it v Tivoli pa prespat v šotorih
Luka Ž

Zivjo Ana! Js bom 8.3. pa 9.3. manjkala na vajah, ker gremo v
Amsterdams folkloro, a je to ful problem?
Jera

vsak človek se lahko naveže na katerokoli bitje, pa čeprav je to
zlata ribica. In je prav, da mu izrečemo sožalje
Pavle

Oj. 17.4. z Aiko ob 13:30 piševa test na gimnaziji, ki je 3 minute
stran in me sam zanima a bova lahko šla za 45 minut pisat
Leon

Dober sem v retoriki. Lahko bi se reklo, da besede »znam zaviti v celofan«. Nek argument,
neko dejstvo, tezo, nek »bullshit« znam povedati tako, da bodo ljudje temu verjeli.
Smiljan

Js se opravicujem ampak bom danes okol 20 minut zamudila
Tia

jst sm tut malo zamudila.bus tko da bom probabli 10 min...
Liza

Iskreno povedano, dvomim že o tem, o čem najbolj dvomim. Verjetno o sebi ali o Resnici.
Najbolj resnično se mi zdi to, da resnice ne moreš opredeliti. Da tiste prave resnice ni.
Tia

Ni me bilo zaradi migrene. Se opravičujem, ampak nisem bil sposoben sporočit.
Matija

Jera, kaj teb pomen to, da si Slovenka?
Ana D

Moja narodnost mi ne pomeni prav veliko. Ne zato, ker ne bi marala svoje rodne države,
ampak zato, ker me ne definira. Nima nikakršnega vpliva na osebnost/obnašanje.
Jera

Na prireditvi ob državnem prazniku nisem vstal, saj je Slovenija takrat na mejo
postavila ograjo (bodečo). »da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!«
pravi himna. Kako gre to kakorkoli skupaj z bodečo ograjo
Leon

To be honest, there are so many things that are just foreign to me when I
came to Slovenia… its not just Bežigrad its also the whole Slovenia.
Sofija

Jaz se opravičujem tekmovanje se je zavleklo in danes ne ppridem. Se pa vidmo jutr
Ana P

O čem bi se morali danes pogovarjati politiki?
Ana D

Oh joj pa ne politika. To je pa tema, o kateri res ne vem veliko.
Liza

Definitivno ne o tem, kakšna oblika kumaric gre lahko na trg.
Pavle

O državi, ki bo propadla, če ne bo šolski sistem otrok učil o politiki. Kako
bomo vzgojili kompetentne volivce, če jim ne damo znanja o politiki.
Aiko

O politiki ne vem prav dosti ampak zdi se mi, da bi se
moral zmenit vsaj toliko, da bi bil na svetu mir.
Klara

Kje smo dons?
Jera

Šentjakob
Ana K

Ana neki me zanima a nm ti bl predlagas da mamo trenirke al kavbojke za kostum. Zarad gibljivosti mislim
Luka M

Sori, vcer sem ti pozabila odgovorit. Jaz bi rekla, da so lahko tud kavbojke,
ce so zadost udobne. Lahko pa prineses oboje pa se skupi odlocimo.
Ana D

Nc hudga ti mas tud zasebno zivljenje. Bom prnesu hvala
Luka M

Men se je dons zgodila nesreča... stvar je taka: mi mamo dons pohod na štefanjo goro. ful korenin pa kamnovampak jst se nism niti spotaknila. no že to je blo ful uau zame k sm totlan štor in ceu razred mi je plosku.
pa pridem čist zmagoslavna dol, že mislm it domou pa grem do kolesarnce. in seveda, se svetskousujem na
beton. (ps. Tla so bla RAVNA). kličem fotra pa na urgenco. zvin gležnja, minimalno 2 dni u pojstli,3. In 4. dan
uvajanje, pol pa šele bergle proč.če se ne bo poslabšal.upimo,da se ne. pogrešam vas!!!!vse!!!
Indija

Omajgad indija. Dj pozdrav se
Zala

Fak upam da nam preveč zamudila
Indija

Indijaaa faak, ej držim pesti, da bo vse okej
Aiko

Upam da bos cimprej bols
Ana D

Indija, ubogi zdravmnika, da boš čim prej bolš. Pogrešamo te.
Ana P

Joooj bb pozdrav se xxx
Sofija

Indija zvin gležnja ni nič kaj tazga.vbistvu moraš čimprej migat, da
ti noga v oteklini ne zaspi.jaz sem si to že tisočkrat naredu...
Sebastjan

Drzi se Indija
Mare

JAVSK
Vsi vemo kaj je prav in kaj narobe,da dobi se bonbone. Vsi vemo, da smrt
ni rešitev-mar želel si si vrnitev? Zakaj potem je nekaj v moji glavi, ki vsa
načela na rob postavi.....-trdi: V MEDU SE PREJ UTOPI.
Zakaj ni dobro ljubiti navadnost a v druzbi vsi naj dosegamo normalnost.
Obstaja dobra in slaba drugačnost, odločite se saj to gre v blaznost.
Med ljudmi pomembna naj bi bila povezava krvi, a kaj ko je nismo vredni
vsi.
In na svet pošiljamo nov rod, nov rod, saj ne, da bi bilo bolje, da bi trenutne
obravnavali kot človk.
Je pol mojga življenja v telefonu, ker ne vem za kaj bi se še boru. Različne
ideologije isti mediji, kar vidiš na ekranu, boš slej kot prej pozabu.
Tako je vse v narobe embalažo dano, pričakuješ vrhunec a igras le damo.
Glejte nas, tako se predamo.
In nihče nič več ne čuti, pravimo, da smo dead inside. Kam šli so naši upi so
tudi oni delo alkaid?
Stari maš slab vibe.
Pravijo, da je utopija, da resnica ni nikdar dobra kot svila. Ampak a bi res
bilo tako težko biti človeški brez svarila.
Ni treba, da vsi imamo zlate dvorce, a kaj, ko nekateri nimajo niti klopce.
A je normalno, da nekje je smrt navada a pri nas zadane te kot klada.
Povej mi kje je empatija, nam je vse skupaj jasno, takšen je svet, da trud gre
v prazno.
Se ponavlja zgodovina, a kaj je v središču?- pozab, boš zmogu. Doseži dan,
stop na vrh, je vseeno če si v seb potrt. Živi za bolane cilje, te otopelost
treplja na zatilje.
Ko pa vodi nas razum vedno v isto smer, čustva, dušo zaboravi, dokaž da
nisi smet. Boš večvreden, če obvladaš ta sistem. Še sanjaj, še sanjaj le
sintetično idilo - vonjamo tekoče milo.
In pravica, le-te ni, vsaj ne napisane v deklaracijah, kjer gre vse mimo ljudi.
OZN le širi invidualizem, že tako ni povezanosti viden le narcizem.
Če vsak zase živi, zakaj smo potem v družbi? Js hočem it in ne umret v
službi.
Pravica, ki naslanja se na pravo bi morala voditi svet-jaz ne verjamem v
državo.
Tu vidim seksualizirana telesa, nič več ni obrazov, si vsak želi, da bi se
dokazal.
Se ne zavedamo kako je vse skupaj bolno, golota za nas ne dosega družbeno
normo.
Potem pa mi povejte, kako naj pogledam se v ogledalo, ko pa drug drugega
gledamo kot meso, še sveže nabodalo.
Same teorije so in zarote in zmedenost in pomote. zdaj se odločam ali
postavim naj se v prvo vrsto flote ali zbežim in si priznam krivdo za propad
evrope.
Ko stopam vn iz misli, daleč od velikih bojev daleč od zla sistema, daleč od
krivic in morale, ki pravila bi mi kaj je treba, ...vživam v nevednosti in lepoti
vsega.
Tia

Men je huda
Mare

Uau, js sm čist ganjena, brez besed...
Polona

Mi bi se moral kar tko dobit še kdaj in se pogovarjat. Nikol se z
nobenim ne pogovarjamo takih stvari, kot se jih pogovarjamo tukej.
Leon

Zapisi so nastali med ustvarjalnim procesom in so zapisani v izvirni obliki.

