
 

 

Grumova nagrada 

 
Žirija za Gru ovo agrado 47. Ted a slove ske dra e v sestavi literar a zgodovi arka i  
teatrologinja Mateja Pezdirc Bartol (predsednica), dramaturg Rok Andres, dramaturginja in 

teatrologinja Tatja a Až a , literarni teoretik Gašper Troha ter dramaturginja Klavdija Zupan je 

izmed prispelih nominirala pet besedil, ki so se potegovala za nagrado Slavka Gruma. 

 

 

Žirija je soglas o odločila, da agrado prej e: 
 

Simona Hamer 
za besedilo 

Razgled ice ali strah je od z otraj votel od zu aj pa ga ič i 
 

V aslovu akaza a te a strahu pred drugač i , tuji , drugi  je vseskozi aktual a, 
zagotovo pa je svež ko plekse  i  hkrati izrazito ose o doživljajski pogled a jo. Slogovno 

raz otero esedilo v široke  za ahu suvere o slika/orisuje/predstavlja/ko e tira od os 
do drugač ega/drugega. 
 

Avtori a se o  tako široko zastavlje i te i, kot so strahovi človeške vrste, ki i za eje a e 
časov o, še a j geografsko, e o ejuje s pravili klasič ega dra skega pisa ja. Klju  
ohlapni strukturi sta razvidna dobro poznavanje principov dramske napetosti in talent za 

soče  dialog. Razglednice se dogajajo zdaj v klasič ih dialogih dveh jas o določe ih ose , 
zdaj v notranjih monologih, spet tretjič zgolj kot ko e tar iz popot iškega d ev ika ali v 
kakofo iji glasov ur a ega, potroš iškega. Tako se o  ra ju zarisujejo ajrazlič ejši 
karakterji – od zgodovinskih oseb, ki so zreducirane na suhoparno funkcijo (Osvajalec, 

Oproda), do sodobnih popotnikov (Tinka, Luka, Fant, Punca, Njun novi prijatelj, Paqo, Emina, 

Lu gelo ... . Dogaja je je popol o a osvo oje o o ejitev časa i  prostora, zato se s 
ko e tarji zgodovi skih dogodkov vključujejo tudi perso ifi ira i pred eti orlovo pero, 
drevo). Slogov a raz oterost o ogoča prikaz različ ih čustve ih sta j – radost, strah, žalost, 
e patija, si patija, sovraštvo –, ed kateri i pa je zagotovo aj olj vseo segajoč s eh 
oziro a hu or. Če je te a Razglednic prikaz strahov človeškega ple e a, pote  je hu or 

aj oč ejše orodje v oju proti ji . Posa ez i frag e ti tudi zato vseskozi ohra jajo 
aravo i  čar a ahro istič e razgled i e – kako a o eje e  prostoru povzeti čar popot e 

etape. Razglednice odpirajo široke uprizoritve e ož osti ter zagotavljajo avdihujoče 
esedil o jedro, iz katerega odo lahko črpali gledališki ustvarjal i ajrazlič ejših 

uprizoritvenih poetik. 


