Grün-Filipičevo priznanje
Prešer ovo gledališče Kra j kot orga izator Ted a slove ske dra e podeljuje priz a je za
dosežke v slove ski dra aturgiji v preteklih desetih letih. Gru -Filipičevo priz a je je do ilo
i e po dveh po e
ih slove skih dra aturgih, esejistih, gledaliških teoretikih i
utemeljiteljih sodobne institucionalne dramaturgije na Slovenskem, Herbertu Grunu (1925–
i Lojzetu Filipiču
–1975).
Nagrada se podeljuje od leta 1979, od leta 2003 bienalno. Dobitnika je izbrala ista strokovna
žirija kot Gru ovo agrado i agrado za ladega dra atika.

UTEMELJITEV

Grün-Filipičevo priz a je za leto
podeljuje o
dramaturgu, teatrologu in esejistu

Tomažu Toporišiču.
To až Toporišič je v slove sko gledališče vstopil a začetku devetdesetih let prejš jega
stoletja, ko se je zaposlil v Slove ske
ladi ske gledališču. Ta je ajprej štiri leta
deloval kot dramaturg, kasneje pa sedem let tudi kot programski direktor. Svoje delovanje v
SMG je sklenil lani oktobra kot dramaturg. Bil je pobudnik in soustanovitelj festivala Exodos
(1995), prvega mednarodnega festivala sodobnih scenskih umetnosti v samostojni Sloveniji,
ki o staja še da da es. Prav Exodos je v svojih začetkih s sooče je gledaliških praks iz
različ ih okolij o ogočil eposred o preverja je tokov v slove ske gledališke prostoru s
pri erljivi i praksa i v tuji i. Tako je To až Toporišič dodo ra zaz a oval dogaja je v
slove ske gledališču po osa osvojitvi, ko je to iskalo svoj novi raison d'être. Bil je
dramaturg (v posameznih primerih tudi soavtor besedila) nekaterih prelomnih uprizoritev, ki
so doživele velik ed arod i od ev i prejele števil e do ače i tuje agrade. Pose ej
velja izpostaviti naslednje: Odisej in sin ali Svet in dom
, režija V. Taufer , Susn (1993, E.
Miler), Druži ski albu (1994, M. Hočevar , Uga ka korajže (1994, M. Hočevar , Kralj Ojdip
, T. Ja ežič , Uč a ura (2004, V. Taufer), Zloči i kaze (2009, D. de Brea), Preklet naj
bo izdajalec svoje domovine!
, O. Frljić , Razred i sovraž ik
, B. Šeparović , Pavla
nad prepadom (2013, M. Pograjc), Glengarry Glen Ross (2014, V. Taufer), Ko pleks Ristić

, O. Frljić . Toporišič se podpisuje pod dra aturgijo več kot štiridesetih uprizoritev, pri
katerih je sodeloval z vodil i i slove ski i i ekateri i tuji i režiserji. Pri svoje delu je
veliko pozor ost posvečal ustvarjal e u i teoretske u dialogu e le z režiserji, te več z
vsemi ustvarjalci predstave, posebno skrb pa je namenjal dialogu z igralci, ki so v
izpostavlje ih projektih ustvarjali prelo e vloge. Slove sko ladi sko gledališče je v času
jegovega u et iškega vode ja vzgajalo tudi ove ge era ije gledal ev, saj je vzdrževalo
repertoar raznolikih predstav, hkrati pa se je s progra o odzivalo a žgoče te e, ki
zadevajo mlade generacije.

Diplo iral, agistriral i doktoriral je a Oddelku za pri erjal o k jižev ost i literar o
teorijo lju lja ske Filozofske fakultete. Nič čud ega torej, da se tudi profesio al o posveča
pre išljeva ju o od osu ed teksto i odro ter o spre e ah v dra skem pisanju 20.
i v začetku . stoletja. Njegova teoretič a isel je pri as uveljavila ekatere osred je tuje
teorije o postdra ske , e več dra ske oz. rapsodič e dra ske pisa ju, ki so jih
napisali Hans-Thies Lehmann, Jean-Pierre Sarrazac in Gerda Poschmann. Pri tem pa ne gre le
za predstavitev tujih pogledov, a pak za jihovo uspeš o aplika ijo a last o raziskova je
slove ske i evropske dra atike i gledališča, kar dokazujejo števil e a alize, o javlje e v
gledaliških listih, i tri z a stve e o ografije: Med zapeljeva je i su ičavostjo,
Ranljivo telo teksta in odra ter Levitve dra e i gledališča. Pomembno pa je tudi njegovo
e torsko delo s štude ti, ki so pri astaja ju predstav sodelovali kot asiste ti dra aturgije,
s či er je prispeval k vzgoji strokov jakov a te področju.

