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»Kaj se skriva za človekovim prizadevanjem za ohranitev biotske raznovrstnosti, habitatov, ogroženih 
vrst? Ga poraja skrb za naravo ali prej skrb zase? Ali pa morda še bolj kot skrb njegov strah – pred 
minljivostjo, spremembami, strah pred smrtjo? Kako in zakaj vzpostaviti stik z naravo? Je ta sploh 
mogoč, se lahko približamo rastlini v njeni časovnosti, je lahko naše razumevanje rastlinskega 
drugačno kot samo antropocentrično?« 
 
Elektroakustična radijska opera Iden je predvsem razpiranje vprašanj – in iskanje odgovorov nanje, 
toda ne klasičnih odgovorov, temveč odgovorov v govorici, ki sega onkraj intelegibilnega.  
Navdih za projekt je raziskava dr. biomedicine in intermedijske umetnice Špele Petrič, ki odpira 
vprašanje etike v odnosu človeka do rastlinskega kot ultimativnega Drugega na primeru začasnega 
geografskega pojava – Kuronske sipine. 
 
Kuronski polotok je peščen, dolg in ozek pas kopnega, ki se razteza 50 kilometrov vzdolž južne obale 
Litve in ločuje kopno od morja. Sestavlja ga nekaj največjih in najbolj kompleksnih dinamičnih sipin v 
Evropi. Nastanek sipin sega v prazgodovino. Ves ta čas so bile zaradi vetra in valov izpostavljene 
eroziji. Ohranile so se samo zaradi nenehnih prizadevanj človeka, da bi erozijo z utrjevanji in 
pogozdovanjem ustavil. Med 16. in 18. stoletjem je množično izsekovanje gozda za graditev bojnih 
ladjevij povzročilo, da so ogolele sipine, ki  so se premikale z vetrovi, pod seboj pokopale sedemnajst 
vasi. Gozdovi, ki danes prekrivajo 70 odstotkov površja, so posledica pogozdovanja v 19. stoletju.  
Kuronski polotok in okoliške obalne lagune so vpisani v Unescov seznam svetovne dediščine in 
vključeni v omrežje Natura 2000. 
 
Elektroakustična radijska opera IDEN se odmika od besede, od logosa k abstraktno glasbenemu 
podajanju vsebine, k neposredni telesni izkušnji. Je delo, usidrano v zvočnem, da bi uveljavilo pomen 
zvoka. Nas senzibiliziralo za zvok. Spodbudilo različne načine poslušanja. Načinov človekovega 
upravljanja z naravo (in upravljanja narave s človekom) ne premišlja znotraj uveljavljenega 



reprezentativnega okvirja, temveč ta okvir preizprašuje. 
 
Zapleteno, a v svoji biti univerzalno zgodbo Kuronske sipine govorijo mnogoteri, povsem nasprotujoči 
si človeški glasovi, in tudi glasbeno gradivo opere je pretežno stkano iz človeškega govora – 
avtohtonih izjav, dokumentarne pripovedi, poetičnih fragmentov in njihovih glasbenih, umetniških 
interpretacij. Te plasti, zgnetene v polifono celoto, s svojo zvočnostjo odsevajo univerzalno zgodbo, ki 
jo pripovedujejo, obenem pa poslušalcu približajo glas neslišnega, toda mogočnega akterja te zgodbe – 
pokrajine, iz katere prihajajo. Pripoved o Kuronski sipini in njenih prebivalcih ni le pripoved o 
konfliktni naravi človeških interesov, je tudi – ali pa predvsem – pripoved o človeku in njegovem 
soočanju z lastnim prastrahom – z minljivostjo.  
 
Kolofon: 
Scenarij: Tina Kozin, Saška Rakef 
Glasba: Bojana Šaljić Podešva 
Režija: Saška Rakef 
Glasbena dramaturgija: Saška Rakef, Bojana Šaljić Podešva 
Strokovna sodelavka: Špela Petrič 
Dramaturško svetovanje: Pia Brezavšček 
Zvočni mojstri: Matjaž Miklič, Urban Gruden 
Video prenos: Anže Ančimer 
Video dokumentacija: Igor Velše 
Oblikovanje svetlobe: naravni pojav 
Tehnično vodstvo v Stekleniku: Brane Zorman 
Igralke in glasbene interpretinje: Katja Konvalinka, Barbara Krajnc Avdić, Nika Rozman, Nataša Živkovič. 
Pripovedovalci: Lucija Grm, Matej Rus, Bernard Stramič.  
Zbor: Tesa Drev, Tadeja Krečič, Andrej Rot, Ana Johana Scholten, Maja Žvokelj. 
Koprodukcija: 3. program Radia Slovenija – program Ars, društvo Celinka, ŠKUC gledališče. 
Partnerji: Cona, Umetniška kolonija Nida – Akademija umetnosti v Vilni. 
Projekt sta podprla Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo in Ministrstvo za kulturo RS. 
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Steklenik podpira Ministrstvo za kulturo republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana –  oddelek za kulturo.  
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Steklenik, partnerski projekt zavoda CONA in Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, gostuje v Rastlinjaku Tivoli, Cesta 27. aprila 2, Ljubljana. Odprto 

od torka do nedelje in prazniki; poleti 11.00–18.00, pozimi 11.00–17.00. 
www.steklenik.si kontakt: cona@cona.si  

 

       


