
Po motivih romana AldousA HuxleyA Krasni novi svet 

Prevajalec: Boris M. Verbič

Režiserki in mentorici: Mojca Dimec in Alja Cerar Mihajlović

Oblikovalka videa: Ana Čigon ✈ Koreografa: Sinja Ožbolt in Dušan Teropšič ✈ Dramaturška svetovalka: Andreja Kopač

Avtor glasbe: Matjaž Predanič ✈ Pevska voditeljica: Alenka Bobek ✈ Scenografinja: Irena Pivka

Lektorica: Barbara Žefran ✈ Kostumografinja: Urška Recer ✈ Oblikovalka rekvizitov: Petra Županič 

Oblikovalec luči: Grega Mohorčič ✈ Tehnični vodja: Marko Levičnik

Oblikovalke in oblikovalci frizur: dijakinje in dijaki Srednje frizerske šole Ljubljana ✈ Maskerka: Helena Srakar

Fotografinji: Urška Boljkovac in Nada Žgank ✈ Oblikovalka tiskovin: Tanja Radež

Producent: SVŠGL, ravnatelj Alojz Pluško

Nastopajoči: dijakinje in dijaki 1., 2. in 3. letnika umetniške gimnazije, dramsko-gledališke smeri, 

na videu dijakinje in dijaki 4. letnika umetniške gimnazije, dramsko-gledališke smeri 

Video posnetki so nastali 14. januarja v KSEVT Vitanje in v studiu A056 na SVŠGL.

PGC, Kardeljeva Ploščad 28a, ljubljana

Premiera: petek, 3. februarja 2017, ob 19.00

Ponovitve: ponedeljek, 6. februarja, ob 11.00 in 13.00 / torek, 7. februarja, ob 11.00 in 14.00 / četrtek, 9. februarja, ob 16.00 in 19.00 

petek, 10. februarja, ob 9.00 in 15.00 + sobota, 11. februarja, ob 9.00 (skrajšano za informativni dan)

Sodelujoči:
Video (4. G): Direktor: Klemen Kovačič, Mustafa Mond: Blaž Andrašek, 
Divjak: Leon Bedjanič, Družbene solidarnice: Živa Bizovičar, Tina Černuta, 
Lara Drinovec, Kaja Kokalj, Julita Kropec, Pia Lapanja, Karin Markovič, 
Monika Novak, Tadeja Peternel, Tina Resman, Iva Štefanija Slosar, Lara 
Zebić, Veronika Železnik, Lucija Žerovnik
Snemanje: Andraž Žigart, Aleš Ljoljo, Ivana Kristina Mohar, 
Anamaria Okorn Varga (3.G)
Pomoč pri snemanju: Veronika Francelj, Anja Keber, Julija Mišič, 
Taja Modic, Lucija Ostan Vejrup, Aljaž Skarlovnik, Anže Testen, 
Loredana HanaVegelj (3. G)
Montaža: Aleš Ljoljo, Andraž Žigart (3.G) in Ana Čigon

Oplojevalke in oplojevalci (1. G): Ajda Bukovec, Neža Didovič, 
David Hribar, Kalina Kranjec, Valentina Lupi, Zala Mežan, 
Kosta Nared, Julia Novak, Megi Oblak, Lana Orel Podplatnik,
Andreja Pevec Podgornik, Pia Primc

Ustekleničevalke in ustekleničevalci (1. G): Jernej Jocif, 
Zala Kantužar, Vanesa Rupnik, Rahela Rus, Rebeka Satler, 
Saša Simčič Tišler, Maruša Sirc, Gea Štosicki, Maja Strle, Eva Liza Šobot, 
Hana Štrempfelj, Katarina Zadrgal, Andraž Zalokar, Zala Žnidaršič

Predestinatorke in predestinatorji (1. F): Iza Mlakar, Tine Moljk, 
Tin Pavlič, Iza Petrinčič, Laetitia Rebecca Pohl, Lana Savič,
 Patricija Sekelj, Nina Smolej, Tinkara Starin, Vesna Nika Trdin, 
Špela Verdnik, Eva Ana Zudič, Lila Žervanov

Negovalke in negovalci (1. F): Matija David Brodnik, Agnes Cankar,
 Lea Dujmovič, Neža Dvorščak, Blaž Frank, Maša Jerkovič, Rebeka Juvan 
Subotič, Rosana Klobčar Javornik, Nina Komel, Maša Korošec, 
Mija Kramar, Neli Kustec Levičar, Ronja Matijevec Jerman, Teja Medved

Fanny, Lenina, Morgana Rotschild, Fifi Bradlaug, Joanna Diesel,
Klara Deterding itd. (3. G):  Patricija Buh, Helena Fajfar, 
Doroteja Juričan, Urška Kovač, Maruša Mlakar Otolani, Taja Modic, 
Nastja Sirk, Tamara Šmit, Ksenija Toš, Nika Vajnhandl

Henry Foster: Aleš Ljoljo, Bernard Marx: Andraž Žigart, 
Helmholtz Watson: Anže Testen

Divjakinje in divjaki / poročevalke in poročevalci s terena (2. G): 
Aida Ahmetović, Sara Bašić, Brita Bautin, Živa Brglez, Manca Dečman, 
Ana Hribar, Nika Hribernik, Žan Kos, Luka Kotnik, Suzana Krevh, 
Karin Kristan, Maja Kunaver, Laura Lavrič Cascio, Nika Logar, Tim Luznar, 
Dunja Mcguiness, Anže Orešnik, Liza Parazajda, Amadea Pristavec, 
Nataša Rašeterović, Bor Ravbar, Lara Rošker, Maruša Selan, 
Jerica Smrečnik, Anuša Strle, Kaja Urbančič, Brina Vozelj, 
Tinkara Vrbinc Čujec, Barbara Zajec, Nina Žerdin

Rekviziti: Ana Novak, Anja Jug, Kaja Kokalj, Pia Lapanja, 
Karin Markovič in Lara Drinovec (4. G).

Urednica: Andreja Kopač / Avtorice in avtorji prispevkov: Tina Resman, Rene Markič, 
Iva Štefanija Slosar (4. G), Doroteja Juričan, Lucija Ostan Vejrup, Anže Testen in Anamaria 
Varga Okorn (3. G)  / Lektorica: Alja Cerar Mihajlović / Oblikovalka: Tanja Radež /

Avtorica fotografij: Urška Boljkovac
Zahvala: Mojci Dimec, Nataši Zupančič in dramsko-gledališkemu aktivu SVŠGL 

Srednja vzgojiteljSka 

šola in gimnazija 

ljubjana,

umetniška gimnazija, 

dramsko-gledališka smer

NE
Beseda »ne« .
Beseda »stop«.
Beseda »utihni«.
Besedna zveza »ne govori«.
Beseda »utihni«, 
»utihni«,
»utihni«.
Besedna zveza »ne zanima me«.
Besedna zveza »kaj pa ti veš«.
Besedna zveza »ne pritožuj se«.
Besedna zveza »kaj pa ti veš«.
Ne.
Ne.
Ne.
Poskušam zapolniti mesto besede »ne«.
Beseda »utihni«.
Beseda »ne«.
Kaj beseda »ne« pomeni tebi? 
Ampak samo moškemu spolu, 
ženska naj utihne.
Ej, ti, fant, povej, kaj tebi pomeni »ne«.
Ti sploh kaj pomeni?
Samo on. Samo on. 
Punca, utihni.
Ne.
Ne.
Ne.
En velik ne.
Po drugi strani pa je celo moje telo en velik ja.
Moje telo je bilo vedno en velik ja. 
Po drugi strani pa en velik ne. 
Po drugi strani vedno premalo, vedno preveč, 
nikoli dovolj, nikoli ne prav tisto, kar so hoteli.
Beseda »ne« ni bila nikoli v njihovem slovarju.
Anamaria Varga Okorn, 3.G



oB KRASNeM NoVeM SVeTu …
Uprizoritev Krasni novi svet tekstovno in idejno izhaja iz romana utopije, satire, 

fantastike in idej, ki ga prebirajo letošnji maturantke in maturanti za maturitetni 

esej, dijakinje in dijaki dveh prvih, drugega, tretjega in četrtega letnika (zadnji 

s pomočjo video slike) dramsko-gledališke smeri pa vstopajo v roman na 

uprizoritveni način, na način sodelovalnega gledališča. 

Šestindevetdeset dijakinj in dijakov, kot da bi natančno zadeli Huxleyevo utopijo 

o bokanovskificiranem jajčecu, ki se v Zavodu za razplajanje in prilagajanje 

Krasnega novega sveta bohoti, deli in požene šestindevetdeset popkov namesto 

enega, na prav tako mnogotere ustvarjalne načine vstopa v romaneskno besedilo, 

v začetek, sredino in konec. Dijakinje in dijaki dveh prvih letnikov uprizarjajo prvi 

dve poglavji romana, od mehanične in kemične obdelave zarodkov do hipnopedije, 

dijakinje in dijaki drugega letnika interpretirajo štiri strani besedila, ki smo ga 

določili za sredino, odrsko odstirajo zapisano spominjanje Divjaka na otroštvo 

v rezervatu in obenem kot »poročevalke in poročevalci s terena« uokvirjajo 

začetek in konec uprizoritve. Dijakinje in dijaki tretjega in četrtega letnika pa 

med njimi pletejo svoja dejanja, iščejo poti do svojih vlog višjih kast »človeškega 

materiala«, iščejo in uprizarjajo osebe karikiranih vrednot, se poskušajo 

individualizirati v strogem znanstveno urejenem svetu, kar pa jim ne uspeva – ali 

propadejo ali se osmešijo. 

Z uprizoritvijo Krasni novi svet dijakinje in dijaki z vstopom na oder iščejo svoj 

ustvarjalni izraz in obenem kot vrstnice ali vrstniki uprizarjajo učne vsebine, ki so 

predpisane za maturo, se do znanosti vedejo umetniško, imajo pravico do pomote 

in napake. V roman vstopajo kot v uprizoritveni dogodek in ne nadomeščajo 

temeljitega branja romana. Mojca Dimec

KNS + 

V svitu jutranjega dne narod vzklika, govorí.
Po tekočem traku vzhaja garda – ne več bela, niti rdeča,
prihaja in odhaja.
Kot v stekleni maternici raste ta zarodek,
ustekleničen, krhek, pripravljen na bodočnost. 
Vendar v naših rokah.
Odvzame se mu to in ono, kristalne komore so novi inkubatorji,
popolnost je neizbežna, tu in tam uide kakšen alkohol. 

Pokončno hodi v zloščenih čevljih in brezhibnem plašču,
gumbi do vratu, poteze obraza ostre kot rezilo;
VAŠE FORDSTVO, skupnost, istost, stalnost. 
Sodobna karavana čez polje zadovoljitve s somo, 
Naše Fordstvo vlada vsemu in vsakomur v svoji dinastiji,
praznim glavam novodobnih zarodkov v odrasli obliki.
Čas ne riše več žlebov starosti.
Danes umiramo mladi (kot v preteklosti bilo je terjano od kadilcev),
danes smo si vsi enaki (kot to smo včasih si želeli),
danes vsi smo poligamni (kot za to borili so se mnogi),
danes to je hierarhična utopija – k čemur smo stremeli. 
In ni prostora za divjake, manijake,
sentimentalne bajke, agresivneže in preostale spake.
Zato, otroci – sovražite knjige, literaturo in cvetlice!  
To je KrAsni nOvi Svet! Tina Resman, 4. G

 

Občutek, 
ko se zbudiš še z mejkapom od včeraj,
in se počasi začenjaš zavedati, 
da vse skupaj najverjetneje le niso bile sanje, 
ki so te preganjale celo noč, temveč kruta realnost, 
ki te oklepa in ti ne pusti dihati. 
Le stežka slediš sistemu, ki te omejuje do te mere, 
da sploh ne veš več, kdo si. 
Še včeraj te misel na svobodo ne bi posebej pretresla, 
že danes pa se zaveš, da je to edino,
kar si imel in kar je zares štelo v tvojem življenju, 
ki sicer ni nič posebnega. 
Ovce, povsod same ovce, ki sledijo sistemu.
»Ali sem dejansko edina, ki vidi to delovanje 
kot omejevanje človeške svobode? 
Ali nihče ne vidi, kaj želijo narediti iz nas?« 
Vprašanja ti rojijo po glavi, odgovorov pa od nikoder. 
Zopet zapreš oči. 
Razmišljaš o tem, ali bi si odstranila včerajšnji mejkap, 
ki ne izgleda več ravno najbolje, 
ali pa bi samo dorisala črto, ki je nekoliko zbledela. 
V sebi začneš čutiti neko negotovost. 
Po glavi ti začne odmevati: “Kaj bi pa drugi naredili?”
Tedaj se zaveš, da si tudi ti postala žrtev sistema. 
»Mogoče pa to sploh ni tako slabo,« 
ti odmeva po glavi, medtem ko se spet znajdeš nazaj v snu. 
Oh, ta Krasni novi svet. Rene Markič, 4. G

ZASlišiM NeKAj, 
čeMuR Bi 
pRed MNogiMi leTi 
VeRjeTNo ReKli glASBA.

Mislim, da je to to. Lepo se sliši, zvok, ki ti boža uho, nekaj, za kar si vesel, da slišiš, 
zraven bi zapel še ptiček. Tako sem brala v starih knjigah. Tiho se približam ograji, 
da bi bolje slišala, česa takega še nisem doživela. Nagnem se naprej in sedaj vidim, 
od kod prihaja zvok. To so oni in če je to glasba, potem morajo biti oni glasbeniki. 
Ustvarjajo glasbo, ustvarjajo umetnost. A to je dandanes prepovedano. Kmalu jih 
bodo ustavili. Le kako so prišli sem? Umetnosti ne sme biti. Že sama misel na to 
besedo pomeni kršitev načel našega sveta. Čemu so se odločili narediti to neumno 
reč? Umetnost ne prinaša ničesar dobrega, ni učinkovita, ni produktivna. Ne prinaša 
dobička. Kmalu bodo prišli in jih ustavili. Pogumni so ti mladi, da si upajo kar tako 
stati in ustvarjati glasbo. Lepo jih je slišati. Zakaj je to prepovedano? Saj nikomur ne 

zaradi bolezni. Po mojem spominu naj bi Nelson Mandela umrl nekje med letoma 
2000 in 2010 v zaporu zaradi slabe higiene in pomanjkanja zdravil. Še bolj čudno 
pa je, da se moja starejša sestra spominja, da naj bi nanj izvedli atentat.
Nekateri znanstveniki se opirajo na teorijo »alternativnega spomina«, kar 
pomeni, da ljudje zgolj pomešajo stvari oziroma njihovi možgani zapolnijo luknjo 
v spominu na svoj način. 
Na kakšen način »spominske luknje« zapolnjuješ ti? Anže Testen, 3. G

iii. MuKBANgi: 
SToleTje SAMoTe iN HRANe

Vsega imamo preveč. Preveč lepega, preveč dobrega, preveč slastnega in 
mamljivega, preveč želja in preveč sanj o utopiji. In definitivno preveč hrane. 
Plavamo v njej, se mastimo, polnimo si usta z vsem, kar nam je ponujeno, 
žvečimo in hitro goltamo, da lahko pade v globine naših trebuhov in nas 
pomirja. Ko smo krožnik do čistega polizali, prosimo za še. Po končanem 
obroku se obliznemo, poližemo prste, vsakega posebej, in se nato uležemo, 
saj smo se tako namučili konzumirati vso to hrano. Ko se zbudimo in dejanje 
ponovimo, se ponovno uležemo v posteljo in čakamo, da se nam želodec 
umiri. Potem se  začnemo gnusiti sami sebi: mastna koža, ohlapni deli telesa, 
ki plapolajo okoli naših kosti, naše utrujene oči, ki tavajo po prostoru, da bi 
poiskale naslednjo stvar, ki jo bomo zatlačili v usta. Joj, kako zelo se ne maraš …
Da potlačiš svojo frustracijo in željo, so tu vedno pripomočki: 
mukbangi. Stvar je preprosta; svoje potrebe lahko zadovoljiš že s tem, ko 
gledaš druge ljudi, ki goltajo in praznijo vase krožnike hrane, ki se jih sam 
ne bi upal dotakniti. Daje ti občutek delnega zadovoljstva kot tudi zvišanega 
ega, saj v primerjavi z ljudmi, ki jih gledaš, deluješ prav zdrav. Seveda za 
tem dejanje gledanja ljudi zatajiš, ker je popolnoma neracionalno in nima 
nobenega cilja in pomena. Daje ti isti neprijeten občutek kot gledanje 
pornografije. Nekaj, kar je bolje, da skrivaš pred ostalimi. Mogoče raje za 
vsak slučaj izbriši svojo zgodovino …
Mukbang se je razvil v Južni Koreji. To so video posnetki v živo, na 
katerih ljudje jejo, žrejo in se sladkajo pred kamero, medtem ko jih drugi 
gledajo. Nekateri gledalci radi preživijo svoja kosila in večerje v družbi teh 
ljudi, ki so se oklicali za BJ-e (broadcast jockey, ni slovenskega prevoda). 
Mukbangov ne gledajo samo ljudje, ki so sami in samotni, ampak tudi tisti, 
ki ne čutijo potrebe po interakciji z drugimi. Zato je preživljanje lastnih 
obrokov v družbi nekoga, ki ne terja od vas odgovorov na vprašanja in ne 
pričakuje, da imate vedno nekaj za pripomniti, lahko prav prijetno.
Južna Koreja ima najhitrejši internet na svetu. In prav zaradi 
dobrega interneta, samote in potrebe po hrani so tovrstni video posnetki 
tako popularni, da nekateri BJ-ji zaslužijo tudi do 10.000 dolarjev na 
mesec. Znesek ne vključuje promocijskih sredstev, le zaslužek, ki ga 
dobijo preko svojih zvestih gledalcev. BJ-ji niso pretirano lepi ali seksi, 
a so karizmatični, saj jih gleda na milijone ljudi.
Ideja o tem, da smo kot družba prešli v obdobje, ko lahko 
zasloviš pred kamero že samo s tem, ko ješ, je fascinantna. Vse, 
kar se nam kopiči v življenju, nam ustvarja samo še večje potrebe. 
Morda mukbangi niso eksplicitno slaba stvar, saj ničemur neposredno 
ne škodijo, a se je ob tem vredno vprašati: V kaj kot človeštvo vlagamo 
svoj čas? Lucija Ostan Vejrup, 3. G
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škodi in zdi se mi, da se po dolgih letih zopet smehljam. Kar slišim, me spominja na 
žalost, meglo in dež, a me kljub temu dela srečno. 
Slišim težke, hitre, topotajoče korake. Odpeljali so jih. Pod ograjo ne vidim nikogar 
več. Vse je gluho in slepo. Upam, da bodo na njihovo mesto kmalu stopili še drugi, 
pogumni in odločni. In nato še drugi in še več njih in zatem množice takšnih, 
dokler jih ne bo toliko, da jih ne bodo mogli odpeljati in bo svet zopet verjel v 
umetnost. Iva Štefanija Slosar, 4. G

TRije odVodi  
KRASNegA NoVegA SVeTA …

i. NoVi ViRuS V ZdA

20. januarja 2017 se je v ZDA pojavil virus Cordyceps Brain Infection, skrajšano 
CBI, ki je samo v nekaj mesecih pokončal ali okužil 60 odstotkov celotnega 
prebivalstva. Gre za okužbo možganov s parazitskim glivnim virusom. Gliva 
se razširi znotraj lobanje svoje žrtve, možgani katere so nekakšen »gostitelj« 
za njeno širjenje po telesu. Gliva pri ljudeh uniči vse višje možganske funkcije 
ter jih že v enem do dveh dneh okužbe spreobrne v hiperagresivne stvore, 
nesposobne uporabljati svoj razum. Enostavno rečeno: ti »ljudje« morda res 
izgledajo človeško navzven, toda vsak spomin, vsaka misel, vsako čustvo 
so izbrisani. Okuženi napadajo vsakogar, ki jih zmoti, še posebej v zadnjih 
dveh stopnjah preobrazbe, ko njihove človeške značilnosti (misli, občutki) 
popolnoma izginejo. 
Preden se je človek zavedal, so se ljudje, ki so mu bili najbližje, izkazali za 
največje tujce. Družina je izgubila pomen. Je borba sploh še smiselna, četudi 
ljudje, ki jim zaupamo, niso na naši strani in se izkažejo za dvolične? Zombiji 
oziroma okuženi so res strašna bitja, vendar predvidljiva. Normalni ljudje so 
tisti, ki bi se jih morali bolj bati.
A smo pripravljeni? Komu zaupati, komu verjeti? Doroteja Juričan, 3. G

ii. učiNeK MANdele

Paralelna vesolja: mit ali znanost? 
Ali se kdaj vprašate, ali je nekje obstajala še druga verzija vas? Ali pa, kaj bi 
se zgodilo, če česa ne bi storili? Ali pa se vam zgodi, da nekateri predmeti na 
lepem izginejo in se kasneje ponovno pojavijo na mestu, ki ste ga večkrat 
preiskali? Morda se sprašujete tudi, kakšna naj bi bila vaša usoda? Sam se 
trenutno sprašujem, kaj bi lahko bilo, če bi ta članek začel pisati jutri namesto 
danes. Besedici »če« in »bi« nam navadno odpreta alternativno možnost, ki 
se ni zgodila, ampak kaj če se je kljub temu zgodila, vendar nekje drugje? 
Na tem mestu preidemo na teorijo o obstoju paralelnih vesolij in posledice 
njihovih obstojev. 
Paralelno vesolje je del multivesolja, ki naj bi obstajalo sočasno z našo 
dimenzijo oziroma z našim vesoljem. Čeprav ni veliko znanstveno potrjenih 
teorij o paralelnih vesoljih, kljub temu obstajajo določene hipoteze, ki bi lahko 
nakazovale njegov obstoj. Ena izmed njih se imenuje »učinek Mandele«. 
Gre za situacijo, v kateri se večja skupina ljudi ali posameznikov (napačno) 
spominja določenega dogodka, imena, znamke … Fenomen je dobil ime 
po Nelsonu Mandeli, za katerega ljudje niso natančno vedeli, kdaj je umrl. 
Večina jih ni vedela, da je Mandela umrl leta 2013, ampak so mislili, da naj bi 
umrl približno leta 1980, nekateri so menili, da je umrl v zaporu ali celo, da 
je bil nanj izveden atentat. Dejstvo je, da je Nelson Mandela umrl leta 2013 


