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JANEZ DOVČ / TESLA: z novim videospotom napoveduje 

gostovanje po Sloveniji 

Janez Dovč predstavlja videospot za skladbo Tesla, ki je nastala za istoimensko glasbeno-gledališko 

predstavo. 

Osrednja osebnost glasbeno-gledališke predstave Tesla je izumitelj Nikola Tesla, za katerega številni 

trdijo, da je »človek, ki je izumil 20. stoletje«. 

Predstava se sprehodi skozi devet poglavij Teslovega življenja, ki s pomočjo glasbe, poskusov, 

biografskih odlomkov in citatov dostopno predstavijo svet Nikole Tesle, njegovih izumov ter predvsem 

njegove neizmerne humanistične želje po izboljšavi sveta za naslednje generacije. Tesla se nam v 

šolski uri predstavi ne le kot znanstvenik in izumitelj, temveč tudi kot rahločuten vsestranski umetnik, 

neke vrste sodobni Leonardo Da Vinci, čigar način ustvarjanja je najpogosteje spominjal na Mozartovo 

ustvarjanje glasbe. 

Namen glasbeno-gledališke predstave pa ni zgolj zgodovinski pregled življenja enega najvplivnejših 

znanstvenikov, ampak predvsem predaja njegovega sporočila zanamcem, ki jim polaga na srce, naj 

sodelujejo pri gradnji Novega sveta, ki »ne bo svet zatiranih in ponižanih, temveč svobodnih ljudi in 

narodov, enakovrednih v dostojanstvu in spoštovanju sočloveka«. 

  

http://www.godibodi.si/mailster/15889/3eabddfdc3bf97e82f2ec1edbc1792a0/aHR0cDovL3d3dy5jZWxpbmthLnNpL3phbG96YmE


Predstava je avtorsko delo vsestranskega glasbenika Janeza Dovča ter v sebi združuje njegova 

najljubša svetova: fiziko in glasbo. Skupna točka obeh, kot tudi vrste izumov Nikole Tesle, je resonanca, 

fizikalni pojav, ki je osnova vseh glasbenih inštrumentov ter je ključen tudi pri sobivanju človeka s 

sočlovekom in naravo. 

»Če hočete najti skrivnost univerzuma, razmišljajte o energiji, frekvencah in vibracijah.«  

“Živimo v času splošne poplave nepotrebnih informacij, ki vnašajo zmedo in odvračajo pozornost ne le 

malega, navadnega človeka, ampak tudi globokoumnih ljudi. Živimo v družbi spektakla, v kateri je težko 

doseči potrebno notranjo tišino.«  

“Vsak izmed nas mora imeti ideal, ki ga žene in zadovoljuje, toda ta ideal ne sme biti materialen. To je 

lahko vera, umetnost, znanost, karkoli, kar deluje kot nematerialna moč.”  

glasba: Janez Dovč 

DOP: Jure Černec, zfs 

asistent DOP: Matej Drobež 

Oblikovanje luči: Samir Botonjić  

Montaža: Miloš Kalusek 

Režija: Miloš Kalusek in Janez Dovč 
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