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"Če hočete najti skrivnost 
univerzuma, razmišljajte o energiji, 

frekvencah in vibracijah."
Nikola Tesla 
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USTVARJALCI 

Avtor koncepta,  g lasbe in izvedba:  Janez Dovč 
Re i ja :  Marko Bratuš 
Scenari j :  Ana T.  Kus in Janez Dovč 
Narator:  Gregor Budal  
Glas Nikole Tesle:  Alojz Svete 

enska glasova:  Petra Trobec in Jasna Kl inc 
Kostumograf i ja :  Dajana Ljubič ić  
Scenograf i ja :  Janez Dovč,  Marko Bratuš,  Ana T.  Kus 
Strokovni  sodelavci :  dr .  Andrej  Detela ,  dr .  Miro 
Rozman, Janko Ro ič ,  Miro Dovč,  Igor Vuk,  dr .  Nejc 
L ikar ,  dr .  Andrej  Gams,  Andrej  Kobal  
Luč:  Samir Botonj ić  
Produkci ja :  Cankarjev dom in Cel inka.s i



O PREDSTAVI 

Osrednja osebnost g lasbeno-gledal iške predstave 
Tesla je izumitel j  Nikola Tesla ,  za katerega števi lni  
trdi jo ,  da je »č lovek,  k i  je  izumil  20.  stolet je«.  

Predstava se sprehodi skozi  devet poglavi j  Teslovega 
iv l jenja,  k i  s  pomočjo glasbe,  poskusov,  biografskih 

odlomkov in c i tatov dostopno predstavi jo svet Nikole 
Tesle,  njegovih izumov ter predvsem njegove 
neizmerne humanist ične el je po izbol jšavi  sveta za 
naslednje generaci je .  Tesla se nam v šolski  ur i  
predstavi  ne le kot znanstvenik in izumitel j ,  temveč 
tudi  kot rahločuten vsestranski  umetnik ,  neke vrste 
sodobni Leonardo Da Vinci ,  č igar način ustvarjanja je 
najpogosteje spominjal  na Mozartovo ustvarjanje 
glasbe.  



Nikola Tesla je bi l  znan tudi  kot iz jemen prezentator svoj ih idej ,  podobno kot Kr ištof  
Kolumb s svoj im ja jcem al i  Steve Jobs v svetu računalništva.  Tako tudi  vsako poglavje 
predstave zaznamuje drug inštrument,  med katerimi lahko najdemo tako eksot ične kot 
malone futurist ične inštrumente,  kot so Teslova tul java,  laserska harfa,  teremin,  razl ični  
s intet izatorj i  zvoka,  doma narejeni  inštrumenti ,  vsakdanj i  predmeti  in ,  nenazadnje,  tudi  
prav poseben gost ,  Nao.  

Namen glasbeno-gledal iškega spektakla pa ni  zgol j  zgodovinski  pregled iv l jenja enega 
najvpl ivnejš ih znanstvenikov,  ampak predvsem predaja njegovega sporoči la zanamcem, 
k i  j im polaga na srce,  naj  sodelujejo pr i  gradnj i  Novega sveta,  k i  »ne bo svet zat iranih in 
poni anih,  temveč svobodnih l judi  in narodov,  enakovrednih v dostojanstvu in
spoštovanju sočloveka«.  

Predstava je avtorsko delo vsestranskega glasbenika Janeza Dovča ter v  sebi  zdru uje 
njegova naj l jubša svetova:  f iz iko in glasbo.  Skupna točka obeh,  kot tudi  vrste izumov 
Nikole Tesle,  je resonanca,  f iz ikalni  pojav,  k i  je  osnova vseh glasbenih inštrumentov ter 
je k l jučen tudi  pr i  sobivanju č loveka s sočlovekom in naravo.  



JANEZ DOVČ 
Harmonikar ,  sk ladatel j ,  mult i inštrumental ist  in 
diplomirani  f iz ik  Janez Dovč (*1980) se je g lasbi  
povsem posvet i l  leta 2004,  ko se je pr idru i l  eni  
najuglednejš ih s lovenskih zasedb Terrafolk .  Razvi l  se 
je v  iz jemnega odrskega in studi jskega glasbenika.  
Njegovo igranje lahko s l iš imo na več kot 40 nosi lc ih 
zvoka.  

Kot g lasbenik ,  sk ladatel j  in producent sodeluje s 
števi lnimi domačimi in tuj imi ethno,  k lasičnimi ,  pop in 
jazz sol ist i ,  orkestr i  (Orkester Slovenske f i lharmoni je ,  
S imfonični  orkester RTVS,  Sounds of  S lovenia)  ter 
ustvarja lc i  najrazl ičnejš ih studi jsk ih,  f i lmskih in 
gledal išč ih projektov (Carmina Slovenica,  Lojze 
Krajnčan,  Iz idor Leit inger,  The Fool  Cool  Orchestra,  
SNG Drama, Cankarjev dom…).  

Prejemnik nagrade Vesna za najbol jšo f i lmsko glasbo
za celovečerni  f i lm Drevo (2014) .  



OGLED 
NAPOVEDNEGA 
VIDEA 

https://www.youtube.com/watch?v=UGC22WbJGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=UGC22WbJGiQ


" Iskrivo, ganljivo in udarno v vseh 
pogledih."

Uršula Cet inski ,  d irektorica Cankarjevega doma



" Je bilo dobro? Ne. Odlično? Ne. 
Bilo je IZJEMNO."

mag. Edita Krajnović ,  direktorica dru be Mediade



"Lahko smo pred vsem svetom 
ponosni, da je eden od nas iznašel 

nov umetniški jezik in v njem izrazil 
sporočila, še kako pomembna za naš 

čas."
dipl .  ing.  f iz .  Andrej  Detela 



KONTAKT 
Inštrumental ist  in skladatel j  Janez Dovč 

info@janezdovc.com 
 

Produkci ja :  Cankarjev dom in Cel inka.s i  


