
 

 

 

 

zgodba o vokalnem orkestru v japonskem internacijskem taborišču na Sumatri 

 

o sposobnosti žensk za preživetje, o vztrajnosti, solidarnosti in ustvarjalnosti 

 

izjemna zapuščina odločnosti in trdnosti v grozljivih pogojih, za nas danes 
nepredstavljivih  

 

 

 

 

 

VOGP: Glasba preživetja 

 

Premiera 2. 3. 2018, SNG Maribor 

 

Glasba: priredbe Margaret Dryburgh  

F. Schubert, J. S. Bach, L. van Beethoven, J. Brahms, F. Chopin, A. Dvořák, E. 

Grieg, W. A. Mozart, P. I. Čajkovski in drugi 

 

Koncept: Karmina Šilec  

Odrski gib: Rosana Hribar 

Dramaturgija: Mojca Redjko 

Oblikovanje svetlobe: Andrej Hajdinjak 

Oblikovanje zvoka: Danilo Ženko 

 

Izvajajo: Ženski vokalni orkester VOGP 

Projektni ženski zbor Rotovž 

Koncertni zbor Carmina Slovenica 

Ansambel ¡Kebataola! 

Dirigentka: Karmina Šilec 

 

Produkcija: Carmina Slovenica 

  



 

 

Razmerje med koncem in glasbo je bogato in fascinantno. Projekt VOGP odraža 

trenutke v življenju žensk, ki zapojejo ob soočanju s trpljenjem in smrtjo. 

Poudarja ideje o upanju, veri in lepoti, ki še naprej zvenijo, ko zveni glasba 

ženskega vokalnega orkestra v nezaslišanih trenutkih terorja, v nepričakovani 

drami sredi tropskega pragozda.  

VOGP raziskuje okoliščine nastanka tega ansambla kot načina razumevanja, kaj 

je v glasbi, kar jo dela tako pomirjujočo in potrebno družbi, kako glasba prevzame 

nadzor sredi največjega trpljenja. VOGP ujame kolektivna in zasebna – intimna 

čustva žensk v tistih bolečih trenutkih in odraža predanost glasbi pod najbolj 

zahtevnimi pogoji.  

VOGP se ukvarja s pozicija glasbe zoper trpljenje: glasba kot testament. Glasba 

zanika razčlovečenje. Glasba je simbol upanja. 

Mi gledamo to davno in oddaljeno trpljenje žensk udobno zleknjeni v koncertni 

dvorani. Gledamo še eno postavitev tragedije, ki je postala mit. Še eno 

topografijo historičnega trpljenja, ki se poji v okolju 2. svetovne vojne. Še eno 

refleksijo na bolečino in spomin, duhovnost in moralo, zgodovinskost in resnice. 

Gledamo estetizirano travmo kot orodje za razumevanje brutalnosti, 

nestanovitnosti in krivic. In tu je spet glasba kot jamstvo smisla sredi sveta, 

privedenega na rob katastrofe. VOGP predstavlja kompleksen odnos med glasbo, 

travmo, žalovanjem in pričevanjem in presprašuje, kako je glasba postala 

univerzalni simbol v trpljenju, poslednje zatočišče v brezizhodnosti, z močjo, da 

prevzame vse naše čute, dušo in telo in nas ponese v nek drugi svet. Morda celo 

ukloni smrt. V VOGP glasba stopa v samorefleksivno razmerje – uprizarja svojo 

lastno reprezentacijo. Uprizarja svoj lastni učinek in kaže, kako sega preko 

socialne in racionalne strukture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasba zastopa pozicijo šibkejšega. VOGP zastopa pozicijo premisleka in 

opomina: vokalni orkester v taborišču Palangag (Indonezija), zbori in orkester v 

taborišču Westerbork (Nizozemska), zaporniki, ki maširajo ob glasbi v taborišču 

Sachsenhausen (Nemčija), Goldov ansambel v taborišču Treblinka (Poljska), 

zaporniški orkester v taborišču Auschwitz (Nemčija), koncerti v taborišču Drancy 

(Francija), lutkovne predstave z žensko pevsko skupino a cappella v taborišču 

Kaiserwald (Latvija) … interniranke v taborišču Bloemfountainu (Južna Afrika), 

prvi vojni taboriščniki v Norman Cross (Anglija), zaprti v taborišču Guantanamo 

(Kuba), v taborišču Ra's al-'Ayn (Turčija), v taborišču Jasenovac (Hrvaška), 

taborišču Moor river (Australija), taborišču Santiago (Čile), taborišču Slocan 

(Kanada), taborišču Batangas (Filipini), taborišču Perm (Rusija), taborišču Rosario 

(Argentina), taborišču Shark Island (Namibia), taborišču Bački Jarak (Jugoslavija), 

taborišču Manznar, (ZDA), taborišču Busan (Južna Koreja), taborišču Krasnoyarsk 

(Rusija), taborišču Hoeryong (Severna Koreja), taborišču Argun (Čečenija) 2017 … 

 

 

 

 
 
 
 

Na voljo za gostovanja po marcu 2018 
Pogoji sodelovanja: 

- Honorar: 3.500 EUR 
- Prevoz in pogostitev (kosilo ali večerja po dogovoru) 
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