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Leta 1975 se je na različne načine zaposlilo ducat mladih igralk – ki so ostale po dokončani akademiji 

več časa brez angažmajev – v treh ljubljanskih gledališčih. Mladinskemu gledališču je ministrstvo za 

kulturo preprosto dodelilo igralki Marinko Štern in Olgo Grad, sošolki. Če se danes zazrem v njune in 

biografije vseh drugih, lahko rečem, da je bil ta naključni izbor velika sreča za naše gledališče. In 

trdno verjamem, da konec koncev tudi za njiju osebno.  

 

Potrebno je vedeti, da je bilo Mladinsko gledališče iz Ljubljane pod vodstvom pisatelja Dominika 

Smoleta leta 1975 otroško gledališče, sicer najboljše v nekdanji Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji, pa vseeno otroško. In je šele po dveh desetletjih obstoja previdno začelo dobivati 

priznanja za otroške predstave in vloge na Borštnikovem srečanju.1 Toda tudi to je bilo predvsem 

posledica dolgotrajnega spora v ljubljanski Drami2, smrti slovenskega igralskega prvaka Staneta 

Severja in odhoda na svobodo leta 1971 treh v Drami stalno zaposlenih, takrat najbolj cenjenih 

slovenskih režiserjev,3 Franceta Jamnika, Žarka Petana in Mileta Koruna, velikega reformatorja 

gledališkega modernizma. Ker so se jezni umetniki odpovedali režijam v Drami, se je v Sloveniji 

postopoma začela gledališka decentralizacija. To se je zgodilo tudi zaradi Eksperimentalnega 

gledališča Glej in Gledališča Pekarna, kjer so režiserji nove generacije Dušan Jovanović, Zvone 

Šedlbauer, Iztok Tory in Božo Šprajc ustvarjali do danes spomina vredne eksperimentalne predstave. 

Iz Pekarne je bil (pozneje) tudi pisec in umetniški vodja Ivo Svetina, pa pisec Peter Božič ... In vsi ti so 

kasneje delali  tudi v Mladinskem gledališču. Ti podatki so lahko ključ za razumevanje 

neponovljivega in trdoživega fenomena Mladinskega gledališča.  

 

Gre za kompendij, ne povsem naključen, široke gledališke alternative, slovenske in od osemdesetih 

let dalje tudi jugoslovanske: Eksperimentalnega gledališča Balbine Battelino Baranović, Odra 57 z 

 
1  Dokaz podcenjevanja ustvarjanja za otroke in mladino je, da je posamezni igralec prvikrat dobil priznanje strokovne žirije 

šele po enaindvajsetih letih Mladinskega gledališča. In tudi pozneje, navkljub mednarodnim nagradam in kultnim predstavam, ki so 

navduševale občinstvo na pomembnih festivalih po svetu, se je ta odnos v Sloveniji nadaljeval še desetletje. Iz zlobe? Ali ker so bile 

predstave tako nove? 

2  Do takrat je bila SNG Drama in njen igralski ansambel skoraj stoletje brez konkurence, umetniška gledališka hiša par 

excellence, tudi v mednarodni primerjavi.  

3  Angleži so imeli takrat npr. Petra Brooka, Švedi Ingmarja Bergmana, Francozi Rogerja Planchona.  



Dominikom Smoletom, Eksperimentalnega gledališča Glej z Dušanom Jovanovićem, z Ivom Svetino 

iz Gledališča Pekarna, KPGT Ljubiše Ristića in Nade Kokotović, z izzivalnimi režiserskimi poetikami 

Janeza Pipana, Eduarda Milerja, Paola Magellija, Vita Tauferja, Tomaža Pandurja, Dragana 

Živadinova, Damirja Zlatarja – Freya, Matjaža Fariča, Mire Erceg, Branka Brezovca, Mete Hočevar, 

Rahima Burhana, Martina Kušeja, Matjaža Pograjca, Matjaža Bergerja, Emila Hrvatina, Ivana 

Peternelja, Nicka Upperja, Vinka Möderndorferja, Jake Ivanca, Sebastijana Horvata, Jerneja 

Lorencija, Diega de Bree, Tomija Janežiča, Oliverja Frljića … Tesne so bile povezave z vsemi 

jugoslovanskimi alternativnimi festivali iz Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in 

Hrvaške. In s številnimi svetovnimi festivali.  

Slovensko mladinsko gledališče se je leta 1979 preimenovalo in stopilo na polje političnega. 

Zasledovalo in ustvarjalo je gledališke stile od modernizma in postmodernizma do performativnih 

praks. Postalo je relevanten slovenski kulturni ambasador v mednarodnem prostoru. To kondicijo 

goji še danes.  

 

Vse pa se je začelo po srečnem naključju leta 1975, ko so morale vse naše gledališke institucije na 

svoj način proslaviti 30. obletnico konca druge svetovne vojne ter zmago nad fašizmom in 

nacizmom. V Mladinskem gledališču je nastala kultna nedramska predstava Žrtve mode bum-bum 

pisca in režiserja Dušana Jovanovića, ki je v trenutku vznemirila Slovenijo in navdušila Jugoslavijo ter 

se postavila v mednarodni kontekst, česar pa gledališče takrat, kljub vabilom, ni povsem izkoristilo. 

Potrebno je bilo čakati na prihod novega (potem dolgoletnega) direktorja Petra Jovića in Dušana 

Jovanovića kot umetniškega vodje. Pa na prihod umetniškega tandema Ljubiša Ristić & Nada 

Kokotović. Ko sta tadva ustvarila Ajshilove Peržane, pa še Misso in a minor po romanu Danila Kiša 

leta 1980, se je umetniški stroj resnično pognal v mednarodni prostor. Odkrila sta nam tehnologijo 

uspeha. V Berlinu in v Londonu so npr. igralski ansambel Mladinskega gledališča najavljali kot 

najboljšega v Evropi. No, res je, da so našo ansambelsko igro opazili že prej tudi pri nas, kar pa ni 

bilo težko v takratni solistični naravnanosti drugih gledališč. Tisto, kar fascinira, pa je število 

festivalov, kjer je lahko občinstvo to kakovost preverjalo: na več kot šeststo festivalih po svetu vse 

do današnjih dni.  

 

In v ta evforični, turbulentni in usodni trenutek gledališča4 je plašno odprla vrata mlada igralka 

Marinka Štern in se polagoma prilagajala ustvarjalnemu vrenju in zmagovalni veri igralk in igralcev v 

 
4  Ko so pozneje prišli v že Slovensko mladinsko gledališče Radko Polič, Milena Zupančič in Boris Cavazza, so bili presenečeni, 

da so imeli člani igralskega ansambla enake osebne  dohodke – od najmlajšega do najstarejšega. 



svojo moč in radikalni umetniški preskok, ki se je srečno zgodil šele nekaj let pozneje z glamuroznim 

prihodom gledališkega maga Ljubiše Ristića. Ristić je v moč igralskega ansambla verjel tudi sam, 

odkar si je zmagovalne Žrtve mode bum-bum leta nazaj ogledal na sarajevskem festivalu. Naše 

gledališče je odraslo. Neopazno se je tiha igralka5 vtkala v ansambelsko igro in v zgodovino 

slovenskega gledališča z zagrizenostjo pridne mravljice že s prvo vlogo v Zmaju Jevgenija Švarca v 

režiji Mileta Koruna.6  

 

Garant za Marinkin morebiti presenetljiv umetniški razvoj pa ni bilo samo sodelovanje z ne povsem 

naključnim izborom vrhunskih režiserjev takratnega časa, ampak tudi njena samoiniciativna 

prizadevnost in borba do zadnje kaplje znoja, da se umetniško dograjuje. »Svakoga dana u svakom 

pogledu sve više napredujem!« je bil ponarodel filmski citat v takratni Jugoslaviji in za Marinko drži 

brez pridiha humorja. To, da je npr. takoj šla na dodatne treninge baleta in solopetja, je še najmanjši 

dokaz. Njena posvečenost igranju je bila legendarna. V vsako tudi najmanjšo vlogo se je zmeraj 

potopila s prepletenostjo rahločutnosti in osebne razbolenosti. Pravo filigransko pletenje. Različice 

ponotranjenja igralske tehnike Stanislavskega so ji pomagale prebroditi tudi osebne probleme, 

vgrajevala jih je kar v gledališke vloge. Izoblikovala je na ta način svojski umetniški izraz, komika v 

njenih velikih vlogah nikoli ni bila kričeča, ampak zmeraj tudi tragična. Ker je bila zmeraj tudi del 

njene bolečine. V intervjujih velikokrat, ne brez razloga, omenja svojo vlogo iz otroške predstave 

Medved Pu.  

 

Njena umetniška kariera je samo njeno ročno delo! Težko bi našli tako uspešno igralko, ki si je 

izborila mesto v slovenskem gledališču tako rekoč z lastnimi rokami. Redke priložnosti za večje 

igralske naloge so bile bolj srečno naključje kot kaj drugega. Brez afer in škandalov. V njeni tihi 

skromnosti in čakanju bi jo lahko primerjali z današnjo najstarejšo slovensko igralko Ivanko Mežan 

(obe sta potrpežljivo pričakali svojega Godota!), toda zaradi ognjevite eruptivnosti je bolj podobna 

veliki srbski igralki Seki Sablić s prav tako neizmerno odrsko domišljijo in nenavadnim humorjem, ki 

ga je dodala tako rekoč vsem vlogam, včasih le za ščepec, drugič pa kanček več. Seka je prav tako 

najprej igrala otroške vloge v beograjskem Bošku Buhi – našem dolgoletnem konkurentu! –, potem 

pa slavno prestopila v gledališče Atelje 212 in postala kraljica komedije. Tudi za Marinko bi lahko 

 
5  Če slovenski rek »Tiha voda globoko dere,« velja za koga, potem velja za Marinko. Glasna sta bila ob posebnih priložnostih 

samo njen karakteristični smeh in juckanje! 

6  To je bila Korunova zadnja predstava v Mladinskem gledališču, tik za premiero Žrtev mode bum-bum. Zamenjava generacij. 

A zahvala gre tudi njegovim največjim dosežkom v zvrsti otroškega gledališča pri nas! 



rekli tako, če bi bila pri nas taka navada. Le da Marinki ni bilo potrebno oditi v drugo gledališče. 

Igralke in igralci, ki so kdaj veliko igrali za otroke, so drugačni. Večjo empatijo imajo do občinstva.  

 

Marinka Štern je sodelovala pri predstavah, ki so utrdile neizbrisen sloves slovenskega gledališča 

tako na prostoru nekdanje države kot tudi v več desetih gledaliških državah sveta. Kot kolega bi 

lahko zdaj več kot drugi našteval na desetine in desetine njenih velikih, malih in majcenih vlog, saj 

sva v večini skupaj stala na odru, pa navedel vsa njena priznanja, videl pa sem tudi njene nastope v 

neodvisnih skupinah, na filmu in televiziji ... A to najbrž znajo tudi drugi.  

 

Pod črto  

Vseeno mi ne da miru, Marinka, da ne omenim vsaj nekaj od številnih spominov z gostovanj, 

drobcev s tvoje poti kot igralke slovenskega gledališča. Predvsem ker pri tebi ni bilo nikoli vprašanja 

velikosti vlog. Pomembna ti je bila celota – predstava.  

− Marinka, se spomniš čudežnega sončnega zahoda nad žitnim poljem v Ženevi, ko smo kot 

Ajshilovi Peržani z občinstvom odšli na prizorišče – celo predstavo so ga preletavale lastovice 

–, na katerem smo dan prej priredili ovacije Kantorjevim poljskim igralcem, s katerimi smo se 

družili na številnih svetovnih festivalih? Ristić je znal očarati občinstvo. Istočasno smo imeli 

turnejo v treh francoskih mestih tik ob švicarski meji z Levstik-Jovanovićevim Martinom 

Krpanom in Ivo Banom, ko si bila moja-cesarjeva hči. Ker je Brdavsu v Annecyju zletel 

buzdovan med gledalce, na srečo brez kake poškodbe, je bila to zadnja predstava Martina 

Krpana v Mladinskem. Buzdovan je namreč izginil in po govoricah še danes leži na dnu jezera 

v Annecyju ...  Ob Ženevskem jezeru pa nas je potem sprejel tudi poznejši oče naroda, takrat 

veleposlanik pri OZN, Janez Stanovnik.  

− Se spomniš gostovanja z Ristićem v francoskem Nancyju z Romeom in Julijo - Komentarji, ko 

smo bili povabljeni na Jesenski pariški festival za štirinajst dni – pa smo morali oditi v 

Ljubljano na vaje? Nekaj podobnega se nam je zgodilo šest let prej tudi z Žrtvami mode bum-

bum, ko bi morali oditi v New York za cel mesec.  

− Se spomniš Velike nagrade Bitefa, ko smo za Misso in a minor kot prvi v Jugoslaviji prejeli to 

priznanje in zaznamovali Evropo? Z njo smo bili tudi v nemškem gledališču pri slavnem 

Robertu Ciulliju. Ker Ristić ni želel, da gre samo njegova predstava, si igrala tudi v drugih 

dveh: v Šeligovi in Jovanovićevi Ani pa v Kocbek-Pipanovem Strahu in pogumu.  



− Se spomniš, kako smo bili na festivalu Milano Oltre kar s štirimi predstavami naenkrat: s 

Tauferjevo Alico v čudežni deželi, Faričevim Vetrom, peskom in zvezdami, Milerjevo Susn in z 

Dramskim observatorijem Zenit Živadinova?  

− Se spomniš našega prvega punkovskega muzikala na Slovenskem, Smrad opere v 

Jovanovićevi režiji, ko nismo dobili na Borštnikovem srečanju nobenega priznanja, jo je pa tri 

desetletja pozneje dobil Čeh za inovacijo? Enako kot leto prej, ko se je komisija Ristićevi 

Missi in a minor samo posmehovala, pa se je Dušan razjezil in potem Mladinskega sedem let 

ni bilo na Borštniku, v Mariboru pa paralelno na II. gimnaziji. In to s predstavami, kot so bili 

Pipanovi Ujetniki svobode, Strah in pogum, Besi, Balkon; Tauferjevi Razredni sovražnik, Jaz 

nisem jaz I, Alica v čudežni deželi, Atlantida; Ristićevi Romeo in Julija – Komentarji, Levitan in 

Resničnost; Jovanovićevi Ana, Lepotica in zver ali Kaj se je zgodilo z Danico D.? in Blodnje; 

Magellijev Zločin na Kozjem otoku; Dramski observatorij Zenit Živadinova in Pandurjeva 

Šeherezada! Z njimi smo prepotovali svet v imenu slovenskega gledališča. Minister Gregor 

pa nič!  

− Se spominjaš Zločina na Kozjem otoku, ko ste v Sarajevu z Mileno Zupančič in Veroniko Drolc 

kot tri igralske kraljice prejele vsaka svojo nagrado Zlati lovorjev venec? Predstava je bila 

proglašena tudi za najboljšo v Jugoslaviji.  

− Se spomniš svojega prvega velikega priznanja, Severjeve nagrade za vlogo v Ujetnikih 

svobode Emila Filipčiča, in triumfa na beograjskem Bitefu z nepreseženo vlogo v Janežičevi 

Utvi?  

− Se spomniš Tauferjeve, pa tudi koreografke Ksenije Hribar, predstave  Jaz nisem jaz I, ki je 

bila prva pri nas v stilu visokega postmodernizma?  

− Se spomniš Lorencijeve Poroke na poljskem festivalu, kamor so nas povabili na véliko 

gostovanje, ker naj bi bil to najboljši Gombrowicz na sploh?  

− Se spomniš svoje nagrade v Buljanovi Eni in drugi in pa velikega navdušenja kritike nad 

Zločinom in kaznijo Diega de Bree v Rimu?  

− Se spomniš Odiseja in sina Vena in Vita Tauferja v času slovenske desetdnevne vojne v 

Grenoblu, kjer nam je občinstvo neskončno aplavdiralo in je francoska kritika predstavo 

proglasila za senzacijo? Že čez štirinajst dni pa si igrala petkrat na velikem festivalu v Mexicu 

Cityju.  

− Se spomniš, kako je bil nad nami Slovenci navdušen mehiški bogataš, ko nas je na koncu 

gostovanja povabil v svojo vilo?  



− Tu so še veličastna gostovanja s Svetinovo in Pandurjevo Šeherezado po Braziliji, Venezueli, 

Argentini, Avstriji, Španiji ... Že na prvem festivalu v Mehiki smo prejeli glavno nagrado, ki je 

bila rezervirana za Ruse. No, pa smo potem prijateljsko odpotovali še k njim v Moskvo.  

− Itd.  

 


