ANGEL V SRCU
Globoko tu v meni občutki neznani, kaj
skrivam v sebi, osebi neznani.
Kaj sploh jaz vem, o sebi, o svetu?
Koliko resnic je resničnih na tem svetu?
Mogoče nobena, mogoče vse…
Edino kar vem je le to, da daleč, a hkrati
ob meni je ves čas nekdo, ki me res
pozna, nikoli obsoja, le rad me ima.
Jaz ga ne vidim, čeprav me on gleda, ko
zaprem oči še večja je zmeda…
Občutki močnejši so vse naokrog, le zakaj je vse tako nejasno, o Bog…
Potem pa se spomnim na moje srce. Ali
ga vidim? Ali ga ne? Vendar je dejstvo,
da v meni je.
Poskušam začutit svoje srce, neţno
utripa v meni ves čas… je v njemu
mogoče angelski glas?
Tam se rojevajo čustva vsa lepa, neţni
občutki, ljubezen do sveta.
Tam je središče neizmerne sreče, ki jo
začutiš, ko nekoga objameš ljubeče bodisi moţa, otroka, drevo ali psa.
Je torej ta angel neviden zato, ker v
meni prebiva in v srcu se skriva?
In samo čaka, da odprem mu srce, da
smukne na plano in navdahne me.
In če mu dovolim, še osreči me?
Mogoče, ampak kje se torej to srce odpre?

Z gledališko umetnostjo sem se prvič srečala
septembra 2010 s predstavo Tunel, trgovina
s samomorilskimi pripomočki, kjer sem
igrala trţno inšpektorico. Do tedaj se nisem
ukvarjala z nikakršno umetnostjo, res pa je,
da sem jo vedno občudovala in uţivala v
njej.
Sočasno z razvijanjem svojih igralskih talentov sem počasi začela odkrivati drugo in
drugačno plat sebe, pisati in tudi slikati.
Sprva počasi in previdno, a potem vedno
bolj sproščeno, radostno in svobodno. Kar
naenkrat sem začutila, da se končno počutim svobodno ravno s tem, da ţivim s svojo
kreativnostjo.
Posebej je k temu pripomogel igralec in
reţiser Sergej Dolenc s svojim večnim perfekcionizmom, saj me je naučil, da se vedno
da narediti bolje in še več in to smo letos
dokazali tudi z novo predstavo Heroj ljudskih mnoţic, tokrat ţe v izvedbi Koroškega
deţelnega teatra.
Tukaj se moja pot ne zaključi, ampak se odpira še širše in še globje.
In neskončno uţivam v tem odkrivanju svojih strasti.
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Po svoji formalni izobrazbi sem dipl. org.
manager, po svoji srčni izobrazbi pa
učiteljica joge, vaditeljica smejalne joge,
intuitivna svetovalka, refleksoterapevtka in
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velika ljubiteljica kristalov. V življenju sem
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vedno iskala stvari, ki me osrečujejo in
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mislim, da sem večino že našla.
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Slikanje je moja velika ljubezen in strast. Ko
slikam, čas izgubi pomen. Vsako naslednjo
potezo vnaprej vidim v mislih, jo naslikam,

OTVORITEV

V

,
17.00

PETEK
OB

.

SPLOŠNI
SLOVENJ

PROGRAM:


UVODNI

NAGOVOR

zagledam novo... Mojo slike so pisane,

PREDSEDNIKA

vesele, izražajo ljubezen do življenja,

KOROŠKEGA

optimizem ter upanje. Slikanje je kot

TEATRA

življenje. Lahko slikamo vesele ali žalostne

DOLENCA

slike in čisto od nas je odvisno, katere barve



bomo izbrali ter kakšne motive bomo slikali.

V



CIGALE

PEVSKI

NASTOP

VOKALNE

prepustite. Mogoče vam bo pri tem
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PESMI

INTERPRETACIJI

Naučite se najti ta trenutek in se mu
pomagala tudi katera od mojih slik.

SERGEJA

PROSENJAK

veliko premalo zavedamo. Ampak, ko to
popolna radost bivanja.
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PREDSTAVITEV
KATJE

Tako je tudi v življenju, čeprav se tega
končno spoznamo, postane vsak trenutek
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