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KULTURNE DEJAVNOSTI NA II. GIMNAZIJI 
MARIBOR

Ivan Lorenčič,  
dolgoletni	ravnatelj	II.	gimnazije	Maribor

II. gimnazija Maribor ima dol-
goletno tradicijo vzpodbu-
janja in izvajanja kulturnih 

dejavnosti. Začetki segajo v začetek 
šestdesetih let 20. stoletja, ko je začel 
delovati pevski zbor pod vodstvom 
legendarne učiteljice Jože Ambrož. 
Zbor je štel več kot 100 članov in je 
bil znan v svojem okolju. Enako velja 
za gledališko dejavnost z občasnimi 
gledališkimi predstavami in recitali. 
Takšna dejavnost se je nadaljevala 
tudi v sedemdesetih in osemdesetih 
letih. 

V prvi polovici osemdesetih let je II. 
gimnazija Maribor začela prevzemati 
tudi vlogo kulturnega središča Ma-
ribora. Zaradi spora z Borštnikovim 
srečanjem je na šoli gostovalo Slo-
vensko mladinsko gledališče, ki je 
bilo v takratnem času med najbolj od-
mevnimi jugoslovanskimi gledališči. 
Organiziranih je bilo več festivalov, 
ki so trajali do sedem dni in privabili 
številno občinstvo na razprodanih 
predstavah. Poleg SMG so gostovala 
tudi druga slovenska in tuja gledali-
šča (Glej, SNG Ljubljana, Divadlo na 
zabradli; Pozorište dvorište itd.).

Velik korak pri razvoju kulturne de-
javnosti je pomenil začetek delovanja 
English Student Theatra leta 1989 z 
izvajanjem muzikalov, ki deluje še 
danes.

V začetku tega tisočletja je II. gimna-
zija Maribor začela vzpostavljati sis-
tem razvijanja ustvarjalnosti dijakov 
pod nazivom DrugaDruga, v katerega 
so vključene tudi kulturne dejavnosti.

DRUGADRUGA 
DrugaDruga je sistem razvijanja 
ustvarjalnosti na različnih področjih: 
gledališkem, likovnem, literarnem, 
glasbenem, filmskem, fotografskem, 
naravoslovnem, raziskovalnem, po-

dročje tekmovanj iz znanj. Temelji 
na izhodišču, da ima vsak dijak spo-
sobnost ustvarjanja. Postaviti je treba 
sistem identificiranja ustvarjalnih 
potencialov in omogočiti razvijanje 
ustvarjalnosti, kar je z DrugaDrugo 
uspelo. 

Na II. gimnaziji Maribor je v Druga-
Drugi okrog 80 dejavnosti, v katere 
je vključeno približno 500 dijakov. Za 
delovanje je potrebno letno zagoto-
viti okrog 120.000 evrov. Sredstva se 
zagotovijo s pomočjo prostovoljnega 
prispevka staršev, sponzorjev, raz-
pisov in sredstev šole. Za delovanje 
DrugaDruge skrbi koordinator, ki 
skupaj z ravnateljem in mentorji na 
začetku šolskega leta pripravi načrt 
dela, skrbi za finančno poslovanje 
projekta, pripravo publikacij in le-
tnega poročila. Mentorji so učitelji 
in zunanji mentorji (English Student 
Theatre, Gledališče GNOSIS, filmska 
šola, orkester), med njimi so tudi 
bivši dijaki. 

Delovanje DrugaDruge je vsako leto 
predstavljeno v publikaciji, med nji-
mi so tudi kulturne dejavnosti. 

PODROČJE KULTURNIH 
DEJAVNOSTI
Področje kulturnih dejavnosti ima 
posebno vlogo v DrugaDrugi, saj 
nekatere dejavnosti veliko pripomo-
rejo k razpoznavnosti šole in večjemu 
vpisu dijakov. Pri tem izstopa English 
Student Theatre s produkcijo muzi-
kalov, ki so na profesionalni ravni in 
presegajo šolske okvire. Vsaki dve leti 
nastane novi muzikal, ki je odigran 
okrog 50-krat v svoji dvorani in na 
šestih predstavah v Cankarjevem 
domu vsaki dve leti. Posamezni 
muzikal si ogleda približno 15 000 
gledalcev, večina je osnovnošolcev in 
srednješolcev.

Na šoli se izvajajo naslednje kulturne 
dejavnosti.

• Gledališke dejavnosti:
– English Student Theatre: tride-

setletna produkcija muzikalov, 
muzikali Fantom iz opere, Cats, 
Briljantina, Aladin, We Will 
Rock You, Feel the Beat, It Show 
Time, Deček iz džungle, Romeo 
in Julija, Alica v čudežni deželi, 
Sen kresne noči, Figarova svat-
ba. Gostovanja Cankarjev dom 
Ljubljana, Bolzano, Zagreb, 
Beograd, Sarajevo 

– Gledališče GNOSIS: dvajsetle-
tna produkcija gledaliških pred-
stav, najuspešnejše: Hamlet 
Stroj, Alamut, Živalska farma, 
Fiziki, Mauser, nagrade na festi-
valu Transgeneracije in Vizije

– Gledališče Druga Scena: desetle-
tna produkcija gledaliških pred-
stav; najuspešnejše predstave: 
Živa bodaka Alamuta, Saloma, 
Antigona, nagrade na festivalih 
Transgeneracije in Vizije

– Francosko gledališče: izvajanje 
gledaliških predstav v franco-
skem jeziku; nagrade na festi-
valu srednješolskih gledališč v 
St. Malo v Franciji

• Glasbeno področje 
– Mešani mladinski pevski zbor: 

šteje okrog 40 članov, nagrade 
na tekmovanjih v Pagi, Bratisla-
vi in Firencah

– Orkester: šteje okrog 30 članov
• Literarno področje:

– Literarna delavnica: deluje 
neprekinjeno več kot trideset 
let, vsako leto izide literarni 
zbornik, skupaj enaintrideset 
literarnih zbornikov

– Šolsko glasilo Borec; obstaja 
trideset let, vsako leto izide 4–5 
številk
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• Likovna delavnica: sodeluje okrog 
15 dijakov, vsako leto več razstav

• Filmsko področje: desetletno de-
lovanje filmske šole, letna produk-
cija 4–5 kratkih filmov, nagrade na 
festivalu Videomanija 

CILJI KULTURNE 
DEJAVNOSTI NA  
II. GIMNAZIJI MARIBOR
Osnovni cilj kulturnih dejavnosti na 
II. gimnaziji Maribor je razvijanje 
ustvarjalnosti in vzgajanje bodočih 
obiskovalcev kulturnih prireditev. 
Pri tem izhajamo iz načela, da je vsak 
posameznik sposoben kulturnega 
ustvarjanja na nekem področju na 
svoj način. Po drugi strani pa vklju-
čevanje v kulturne dejavnosti razvija 
socialne kompetence: timsko delo, 
sodelovanje, odgovornost, strpnost. 
Pridobljene kompetence so dijakom v 
veliko pomoč pri kasnejšem opravlja-
nju njihovega poklica.

VLOGA KULTURNIH 
DEJAVNOSTI  
II. GIMNAZIJE  
V LOKALNEM OKOLJU
II. gimnazija je s svojimi kulturnimi 
dejavnostmi postala eden izmed kul-

turnih centrov v mariborskem okolju. 
Vse prireditve in razstave so name-
njene tudi prebivalcem Maribora in 
širše. Največje zanimanje je za gle-
dališke predstave, posebej muzikale 
English Student Theatra. Za izvajanje 
kulturnih dejavnosti obstajajo zelo 
dobri pogoji, pri čemer izstopa gleda-
liška dvorana z 200 sedeži, znana pod 
nazivom amfiteater. Dvorana ustreza 
vsem profesionalnim pogojem.

Poleg lastne produkcije II. gimnazija 
Maribor omogoča gostovanja pro-
fesionalnim gledališčem. Med temi 
izstopa festival sodobnega gledališča 
Drugajanje, ki je letos slavil dvaj-
set let delovanja. Festival poteka v 
sodelovanju z zavodom Bunker iz 
Ljubljane. Predstave si je v dvajsetih 
letih ogledalo okrog 4000 dijakov II. 
gimnazije Maribor.

Vsako leto potekajo predstave 
društva Moment, Lutkovnega gleda-
lišča Maribor, občasno tudi predstave 
Borštnikovega srečanja. 

PROMOCIJA KULTURNIH 
DEJAVNOSTI
Kulturne dejavnosti so redno pred-
stavljene na Facebooku in Instagra-
mu šole. English Student Theatre ima 
svoj Facebook in Instagram. Za vsako 

sezono muzikala prejmejo vse osnov-
ne šole severovzhodne regije ponud-
bo za obisk muzikala. Enako velja za 
gostovanje v Cankarjevem domu, kjer 
povabilo prejmejo šole preostalega 
dela Slovenije.

Vse gledališke skupine svoje predsta-
ve predstavijo v gledališkem listu. O 
kulturnih dejavnostih se sproti ob-
veščajo mediji.

Izvajanje kulturnih dejavnosti na II. 
gimnaziji Maribor je organiziran in 
trden sistem. Večina dejavnosti ima 
dolgoletno tradicijo in so razpoznav-
ni znak šole. Zato je obveza vsakega 
vodstva šole ohranjanje in razvijanje 
kulturne dejavnosti, ki ne more biti 
prepuščena naključnemu izvajanju. 
To še posebej velja za dejavnosti, 
ki so postale zaščitni znak šole in 
imajo pomen tudi za lokalno okolje. 
Po drugi strani je izvajanje kulturne 
dejavnosti odgovornost šole za razvi-
janje kulturne ustvarjalnosti dijakov, 
saj se na šolo vpisuje nadpovprečno 
število nadarjenih dijakov. Res pa je, 
da na daljši rok financiranje dejav-
nosti ne more biti izključna naloga 
šole. Sistemsko je treba urediti delo 
z nadarjenimi dijaki in zagotoviti 
financiranje dela z njimi na vseh pod-
ročjih ustvarjalnosti, med katerimi 
ima pomemben položaj tudi kulturno 
področje. 

 Muzikal Figarova svatba v izvedbi English Student Theatre, II. gimnazija Maribor. Avtor fotografije je Matevž Rudl.




