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Komisija v sestavi mag. Alenka Pirjevec (predsednica), mag. Primož Jesenko in Gašper Tič 
(člana), je soglasno sprejela naslednje odločitve: 
 

Odličje Marija Vera  
priznanje ZDUS za življenjsko delo na področju dramske igre prejme  

igralka Olgi Grad,  
dolgoletna članica Slovenskega mladinskega gledališča. 

 
Olga Grad je ena tistih redkih igralskih ustvarjalk, ki so s svojim odrskim instinktom, 

svojsko prezenco in z ostro poantirano, na bistvo reducirano odrsko energijo, zmožne 

visokega učinka tako v postavitvah klasične provenience, kot v eksperimentalnih 

uprizoritvenih kontekstih, ki preverjajo sodobne postopke in dinamike izbranih režiserskih 

imen.  
Olga Grad je izvrstna predstavnica kroga tako imenovanih gledaliških 

neprilagojencev, za katere je v slehernem projektu ključen element kreativnega sodelovanja. 

Popis (»off-«) skupin, s katerimi je delovala ob svojem matičnem gledališču, je dolg: 

Eksperimentalno gledališče Glej, KPGT v Subotici, Koreodrama, Cankarjev dom, MKC 
Skopje, Putokaz Zagreb, Istrsko narodno gledališče Pulj, Društvo B-51, Globalni teater, 
ŠKUC gledališče.  

Seznam ključnih režiserskih sodelavcev in skupaj ustvarjenih projektov je pomenljiv, 

saj vsako od teh imen simbolizira tudi zelo specifičen gledališki profil: med najbolj 

temeljnimi omenimo sodelovanja v predstavah za mladino z Žarkom Petanom (Obtoženi volk, 
1977) in Zvonetom Šedlbauerjem (Pavliha in Mica, 1976), z Miro Erceg (Šuhu in leteča 

princesa, 1980) in Jurijem Součkom (Cica v metroju, 1979). Bila je Medved Pu v predstavi 
Janeza Pipana (1987) in Pehta v Kekcu Branka Potočana (2004).  

Točko preusmeritve v radikalnejše programske vode pomeni v karieri Olge Grad 

prelomna Missa in a minor Ljubiše Ristića (1980), po kateri stopi na plano mnogoplasten, 

deloma čuten, deloma temen, v polnem pomenu zrel igralski temperament Olge Grad – in z 
njim sodelovanja z drugimi režiserji: Janez Pipan (Balkon, 1988); Branko Brezovec (Tri 
sestre, 1992); Niko Goršič (Veselja dom, 1996); Vito Taufer (Psiha, 1993); Matjaž Pograjc 

(Preganjanje in umor Jean-Paula Marata, 2002), Damir Zlatar-Frey (Lepa Vida, 1995), 
Matjaž Farič (Veter, pesek in zvezde, 1991); še zlasti pa sodelovanja z Eduardom Milerjem 

(Susn, Hinkemann, Mefisto; 1993-2011), Diegom de Breo (Kraljica Margot, Somrak bogov, 
Zločin in kazen, Nedolžni; 2005-2012) in Oliverjem Frljićem (Preklet naj bo izdajalec svoje 
domovine!, 2010). Spomnimo tudi na projekt Olga Grad vs. Juanna Regina, ustvarjen v 
sodelovanju z Bojanom Jablanovcem v PG Kranj, 2004. 

Olga Grad je moderna igralka, ki ostaja v polnem stiku s sodobnostjo. Igralska 
celovitost te vrste pušča sledi za seboj nenehno.  
 

 
Obrazložitve je pripravil mag. Primož Jesenko, dramaturg. 
 


