
Tudi letos vabimo vse ljubitelje gledališča in filma, da poletje preživijo z nami v 
Stari Ljubljani, kjer se bo tudi letos odvijal 

 

od 5.-16. julija 2021, od 18h-21h 

 

 

 

 

Vse ljubitelje gledališča in filma, pa tudi vse tiste, ki bi se želeli podati na 
sprejemne izpite na AGRFT ali v tujino, vabimo v  intenzivni poletni  program,  
v katerem se boste spoznali s tehniko gledališke in filmske igre in preizkusili 
svoje igralsko znanje pod vodstvom profesionalnih igralcev in režiserjev.  

 



• Po sistemu Stanislavskega 
• Igralska tehnika in psihološka igra 
• Primerno tako za izkušene igralce kot tudi  za začetnike 
• Pridobili boste igralsko znanje za oder, film in televizijo 
• Individualni pristop in spremljanje igralskega napredka vsakega učenca 
• Odlična popotnica za vse, ki želite opravljati sprejemne izpite na igralskih 

akademijah doma ali v tujini 
• Možnost nadaljnjega izobraževanja (naslednje leto se lahko vključite v 

naš celoletni program)  

 

Program: 

 Filmska igra, iskrena, neponarejena, pristna, naravna... to je tisto, za kar si 
bomo prizadevali. Vzpostaviti pristen stik s partnerjem, biti »tukaj in zdaj«, 
izhajati iz danega trenutka... Igrati brez klišejev, brez prisiljenih, togih, mrtvih 
igralskih oblik. V teoriji in praksi bomo preučevali predvsem tehniko igre 
sistema Stanislavskega, ki jo uporablja večina svetovnih mojstrov filma in 
gledališča. Sistem Stanislavskega, v angleško govorečih deželah poznan kot 
»Method acting«, temelji na zavestnem in profesionalnem pristopu k igranju in 
nudi igralcu, ko ga dodobra osvoji, izjemne možnosti za doseganje ustvarjalnih 
rezultatov na področju gledališke in filmske igre. Gre za temeljni sistem igralske 
tehnike, iz katerega izhajajo praktično vse ostale tehnike.  

 Naučili se bomo, kako se vživeti v vlogo, kako na odru resnično videti, slišati in 
čutiti, kako vzpostaviti stik s partnerjem, kako upravljati s svojimi čustvi v 
prizoru in še mnogo, mnogo drugega. Pridobili bomo dovolj trdne igralske 
temelje, da nas viharji, ki nas čakajo na poti našega nadaljnjega ustvarjanja, ne 
bodo mogli več odpihniti s prave poti.  

 

O pedagogu 

Viktor Ljubutin 

Igralec in režiser,  je diplomiral na Ruski akademiji za dramsko umetnost v 
Moskvi (RATI – GITIS). Režiral je predstave v Mestnem gledališču ljubljanskem, 
Gledališču Ptuj in gledališču Satirikon. Igral je tudi v slovenskih filmih in 
nadaljevankah, vse od leta 1996 pa se  intenzivno posveča poučevanju dramske 
igre ter prevajanju besedil s področja gledališke teorije. Poučeval je tudi v 
Avstraliji, kjer je pripravljal igralce na filmske vloge na  South Australian 
Casting Agency in Actors Ink Casting Agency ter predaval igro na Adelaide 



College of the Arts. Številni njegovi študenti so uspešno opravili sprejemne 
izpite na igralskih akademijah doma in po svetu ( London, Sarajevo, Beograd, 
Moskva, ZDA…).  

 

Vabljeni srednješolci, študenti, odrasli 

Termin:  od 5.- 16.julija 2021,od ponedeljka do petka,  od 18h do 21h 

Tečaj bo trajal 30 celih ur, torej 10 terminov po tri ure 

Lokacija: Poljanska 4, Ljubljana 

 Cena: 180 Eur 

Informacije in vpis:  

031/645 768 ali studio.satirikonodrasli@gmail.com . 

Prijave sicer sprejemamo do 28.junija, vendar vas prosimo, da se prijavite čim 
prej, saj je število mest ( tudi zaradi upoštevanja pravil o socialni distanci) 
omejeno. 

Pri izvedbi tečaja bomo seveda upoštevali navodila NIJZ, ki bodo v tistem 
trenutku v veljavi.  

Dodatne informacije lahko najdete tudi na spletni strani Dramske šole Satirikon  
http://satirikon.yolasite.com 

 

  

 


