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 NAGOVOR BRALCU 

 

Ko smo leta 2017 iskali naslov, ki bi najbolj odražal specifičnosti področja, ki jo pričujoča knjiga želi 

zaobjeti, je moj prijatelj iz Norveške Jarle tiho rekel: »Torej je Deveti...?« 

»Ah, da!« 

Naučeni umi v sobi za vaje, razen umetnika (mene) so vsi razumeli veličino ideje. Znanstveniki 

introspekcije (človekova pozornost na samega sebe) je zasedala osmo mesto na vedno-razširjeni listi 

raznolikih čutov. Če bi morali označiti razvojno človeško zmožnost dojemanja skupinske dinamike, 

interpersonalne in vodstvenih tendenc, bi ga imenovali deveti. Z zamudo tudi sam dojemam Jarlejevo 

idejo. 

Želeli smo oblikovati strojno – programsko skupino, ki bi dojemala dinamike gledališke skupine z 

uporabo naprav za merjenje srčnega utripa. Znotraj okvira evropske platforme za izobraževanje odraslih 

RIOTE31, smo uporabljali tehnologije in naprave, ki srčni utrip merijo, opazujejo, dajejo povratne 

informacije in izboljšujejo posamezne in skupinske aktivnosti v participatornih gledaliških skupinah. 

Čeprav so se ljudje in namen projekta malce spremenili pa so naslov in cilji programa ostali isti. 

Deveti čut! 

Ob vsem povedanem, upam, da tudi sami čutite, da je tehnologija le ena izmed poti, da se osredotočimo 

na naš glavni interes, ki je delovanje skupine, skupnosti, ki daje pomen naši humanosti. Od združenih 

narodov do učilnice, isti fenomeni določajo srečo posameznikov v kontekstu skupnosti. Obnašanje 

posameznikov nenehoma spreminja proces skupine, ob tem pa posameznik prilagaja svoje vedenje 

dinamiki skupine. Znanost že precej ve o omenjenih procesih; v skupnostih pa je deveti čut manj razvit; 

nima osnovnega znanja in izkušenj, da bi vplivala na naše sobivanje kot na vir dobrega počutja in 

povezovanja in ne kot vir stresa. 

Upam, da bo pričujoča knjiga prepričljivo pokazala zakaj je zanimivo in možno za človeka v 21. stoletju, 

da vzame v obzir podatke iz lastnega živčnega sistema, da izboljša svoje telesno in duševno počutje s 

tem, da se potopi v koristne skupinske dejavnosti 

 Zdaj me, dragi bralec, skrbi le, kako boš vedel, da gre za GLEDALIŠČE, v mnogih pogledih in v 

polnem pomenu besede. Thalia ve veliko o devetem čutu, saj je boginja kompleksne ustvarjalne 

dejavnosti, ki temelji na interakciji posameznika in skupine. Ve, a ne ve, da ve...  

 
1 Rural Inclusive Outdoor Theatre Education 



 

Posebnost tokratnega premišljevanja o gledališču je v tem, da boste, če boste prebrali to knjigo, izvedeli 

več o psiholoških in psihofizioloških, antropoloških in sorodnih umetnostno-teoretskih področjih znanja 

v zvezi s človekovo performativnostjo. Če ste gledališka oseba, morda niste pomislili, da imajo ta 

področja znanja pomembno vlogo pri vašem vsakdanjem delu, če pa ste, morda niste poznali njihovih 

medsebojnih povezav v znanosti. Če prihajate iz sveta humanistike, ste morda mislili, da je gledališče v 

svojih različnih oblikah lahko predmet znanstvenega preučevanja, vendar morda še niste naleteli na 

študijo, ki bi povzemala ustrezna znanja. 

Sprašujem se, ali bo ta knjiga uspela zapolniti takšno vrzel. V vsakem primeru se opravičujem, da se 

kljub temu, da že petnajst let približujem ti dve disciplini, vsak dan še vedno odpirajo nove perspektive; 

upam, da jih bom imel priložnost raziskovati do konca svojega življenja. Za zdaj pa se moram nekje 

ustaviti in povzeti vse, kar sem do zdaj odkril na tem področju. Pojdite z mano. 

Predvsem pa bi bilo dobro, če bi našli skupno stališče o gledaliških konceptih psihologi, gledališčniki, 

sociologi, razvijalci skupnosti, politiki, pedagogi in vsi tisti, ki delate ali želite delati z gledališčem. V 

prvem poglavju vam bom skušal predstaviti izhodišča, na katerih temelji vrednostni sistem skupnosti 

RIOTE v svoji gledališki, socialni, etični in estetski razsežnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUKAJ IN ZDAJ 

Sredi prejšnjega stoletja je bila v Vrocłavu izvedena gledališka raziskava znanstvene vrednosti, kakršne 

doslej še ni bilo. Če bi leta 1958 obstajal ta izraz, bi ga imenovali akcijsko raziskovanje2. Po modelu 

potopitvene antropologije je raziskovalec postavljen v središče samega raziskovanega pojava, njegove 

subjektivne izkušnje pa se primerjajo z različnimi sistemi meril. Po mnenju Villéma Flusserja se 

raziskovalec skupaj s svojimi vrstniki približuje bistvu pojava. V gledališču revnih3, so znanstveniki 

igralci, raziskovano gradivo je gledališče, vaja pa je eksperiment, ko igralci raziskujejo življenje.  

Jerzy Grotowski, režiser poljskega laboratorijskega gledališča (PLT), je predstave, ki so nastale kot 

rezultat raziskave, poimenoval "revne", saj je bil gledališki dogodek oropan vseh dodatkov naturalizma 

in spektakla, da bi se pozornost lahko osredotočila na bistveni pomen gledališča, ki je prisotnost igralcev 

v realnem času. 

Grotowski je pri svojem delu z igralci PLT ločil elemente, ki so značilni za gledališče kot samostojno 

umetniško obliko in izločil vse, kar ni nujno potrebno za uresničitev gledališkega dogodka. S kratkim 

seznamom koeficientov ustvarjalnega procesa in koeficienta predstave kot umetniškega dela je 

posledično vzpostavil protokol za svoj praktični pristop. Izdano je bilo tudi priporočilo glede vsebine: 

po logik (gledališča PLT) namen gledališča v nobeni obliki ne sme biti zgolj zabava. V svojih predstavah 

so obudili arhaično, ritualno funkcijo gledališča. Vse to se je dogajalo v desetletjih razvoja televizije, od 

leta 1959 do leta 1978, ko so raziskovalci za vedno zapustili Poljsko. 

Bralcem, ki prihajajo s področja psihologije, predlagam, da se seznanijo z rezultati PLT, saj prevajajo 

procese ustvarjanja in recepcije v konkreten jezik, primeren za znanstveni dialog, ki je v korelaciji z 

vsebino. Gledališčnikom priporočam (ponovno) branje Grotowskega, saj njegova teza v največji možni 

meri omejuje subjektivnost pri interpretaciji umetniških vprašanj4. Znanstvena in umetniška 

relevantnost tez PLT sta neizpodbitni; prav njihova praktična uporaba je omogočila nastanek predstav, 

kot so Akropolis, Apocalypsis cum Figuris ali The Constant Prince, ki dokazujejo njihovo veljavnost po 

vsem svetu.  

Laboratorijsko delo v gledališču, povezano z umetniškim iskanjem Grotowskega, je v zadnjih treh 

desetletjih nadaljevalo več gledaliških ustvarjalcev. Partnerji projekta RIOTE se  neposredno zgledujejo 

po platformi PLT: italijanski Teatro Tascabile in Teatro Nucleo, nemški kolektiv Antagon, slovenski 

 
2 Vilém Flusser: Gestrure, University of Minnesota Press, London, 2014 
3 Reference to the Title of Grotowsi’s only book: Towards a Poor Theatre (London, Theatre Arts – Routledge, 

1968) 
4 Eugenio Barba: Kísérletek színháza, The Theatre of Experiments (Budapest, Magyar Színházművészeti Szövetség 

kiskönyvtára, 1965) 

 



 

Kud Ljud, romunski Shoshin, madžarski Sinum in UtcaSzAK so učenci druge in tretje generacije. Vsi 

v različnem obsegu živimo iz ustvarjenih tradicij. V skladu z duhom RIOTE kot programa za 

izobraževanje odraslih je uskladitev te knjige, ki sintetizira znanje iz več disciplin z načinom 

razmišljanja Grotowskega.  

PROSTOR ZA PSIHOMEHANIČNO GLEDALIŠČE 

Delo Grotowskega lahko razdelimo na dva večja dela: prvi je povezan s predstavami PLT, drugi pa se 

osredotoča na umetniško in duhovno pot, ki jo ponuja gledališko izobraževanje. Eugenio Barba je bil 

tisti, ki je zapisal slovar dela skupine PLT. Če bi bilo  odvisno od Grotowskega do zapisovanja načel, ki 

se uporabljajo pri vsakodnevnem delu, morda ne bi nikoli prišlo. V sokratski maniri ni dajal poudarka 

dokumentaciji: načela morajo ostati nenapisana in jih je treba hraniti kot taka. Pri gradnji dela je bil 

sistematičen, vendar se mu je vrisovanje načel zdelo smrtno nevarno. Eugenio Barba (njegov učenec) je 

vztrajal pri nepogrešljivosti dokumentacije in sistematizacije načel PLT. Prispeval je k temeljem nove 

discipline, gledališke antropologije, ki nam je na primer omogočila ujemanje s konceptualnim okvirom 

sodobne psihologije. 

Gledališče razodetja 

Princip Gledališka fenomenologija Sorodni psihološki koncept 

Psihomehanika 

 

Gledališče je psihodinamično, saj se v 

njem lahko izvaja duševno 

mehanizirano delovanje 

Čuječnost, kognitivna integracija, 

avtogene tehnike 

Tukaj in zdaj Gledališče se dogaja v sedanjem 

trenutku, dogaja se v podrobnostih, 

tukaj in zdaj. 

čuječnost; časovno povezovanje; 

izkušnja pretakanja (flow) 

Prezenca  Gledališče temelji na principu 

biodinamike; spodbuja fizično 

pozornost; zanjo je potrebna telesna 

presenca. Manjko omenjenega 

dolgočasi gledalca. 

zrcalni nevroni (MN); telesna 

kognicija; interocepcija; budnost; 

omrežje privzetega načina (DMN); 

vplivi na vitalnost 

Razkritje Oder ne razstavlja, ampak razkriva.  simbolizacija; metakognicija; teorija 

uma; 

Zapuščanje odra iluzij Razlikovati je treba med odrskim 

realizmom in odrsko resničnostjo. 

Naloga igralca ni zgolj posnemanje 

življenja. 

Izkušnja pretakanja (flow); 

vključevanje pripovedi 

Resnica igralca ni 

resničnost predstave  

Realnost igralca je fiziološka resnica, 

ki lahko presega resnico pripovedi in 

izraža arhetipsko, antropološko bistvo 

zgodbe.   

zrcalni nevroni (MN); telesno 

spoznavanje; TOM;  

Coniunctio 

oppositorum 

Načelo odrske polemike je zavestno 

vzdrževanje napetosti med formalno 

logičnim in izrednim 

pretok integracije; pripadnost; pretok;  



 

Dialektika posmeha in 

apoteoza arhetipa 

Nenehno menjavanje zornih kotov pri 

oblikovanju vlog in pri pripovedovanju 

zgodbe v predstavi. 

kognitivno prestrukturiranje; 

koherentna pripoved 

Umetnost, ker je 

umetna  

Zavest v kompoziciji. Igralec ne samo 

igra, ampak vlogo tudi sestavlja. 

Možgansko povezovanje, pretok 

 

Večplastno delo na 

vajah 

Vsaj 5-6 mesecev. Ena faza je 

odkrivanje življenja; to je čas za 

"realizem". Raziskovanje, zgoščevanje, 

abstrahiranje koščkov življenja 

(кусочек жизни5 ); 

kognitivna teorija; eksplicitni in 

implicitni spomin; ustvarjalnost; 

proces in področja integracije 

kognitivna teorija; 

eksplicitni in 

implicitni spomin; 

ustvarjalnost; proces 

in področja integracije 

Igralec raziskuje neodvisno od 

kakršnih koli omejitev in predhodnih 

pričakovanj ter se svobodno poigrava z 

elementi resničnosti. 

Pretok, simbolizacija 

Stolpa v resnici ne 

morete zgraditi brez 

odrov 

Tudi podrobnosti, ki jih lahko pozneje 

izpustimo, je treba izdelati, saj ukrepi, 

ki so poenostavljeni, nimajo polnega 

življenja.. 

Terapevtski proces, skladno 

pripovedovanje 

Umetnost igralca 

Procesi, ki sezačasno sprožijo kot posledica opuščanja racionalne zavesti v gledališkem delu in 

teningu  

Spomin telesa 

 

 

Igralčeva partitura se razkriva gib za 

gibom, se razvija, snema, koreografira 

in nato poskuša oživiti. 

kognitivna teorija; telesna kognicija; 

interocepcija; koherentna pripoved, 

pretok 

Življenje telesa  

 

Zavestno vzdrževanje povezave med 

telesnim življenjem, čustvi in mislimi 

je treba trenirati. 

integracija; pretok; čuječnost; skrb 

zase; samosprejemanje; avtogene 

tehnike; 

Izvor (jedro)  "Impulzi" se kažejo tako, da telo 

postane svobodno. 

čuječnost; zavedanje; vpliv na vitalnost 

Zaupanje v telo  Ne sprostitev, ne udobje, temveč 

aktivna pozornost in ohranjanje te 

miselnosti. 

Čuječnost, zavedanje, avtogene tehnike 

Spontanost in 

disciplina  

Igralec je tisti, ki igra, tisti, ki se 

prebija skozi partituro. 

pretok; tok povezovanja; skupno 

delovanje 

Telo kot rezonator 

 

Živa povezanost telesa s prostim in 

odprtim grlom, tok zvoka, mirnost 

dihanja. 

avtonomni živčni sistem; polivagalno 

uravnavanje čustev 

Potreba po svobodnem 

telesu, ki je sposobno 

Zavračanje ideje o izurjenem super 

igralcu. Fizična spretnost, akrobatika v 

službi svetega trenutka 

pretok; povezovanje; skupna akcija 

 
5 Stanislavsky 

 



 

vseh izrazov, 

 

Predstava  

Zaključno sveto 

dejanje 

Igralec, ki se zaveda svoje 

vsakodnevne razdrobljenosti, se 

poskuša združiti. Gledalcu se razkrije v 

svetem trenutku predstave. 

absorpcija; izkušnja toka; tok 

integracije 

Aktivni gledalec Občinstvo je udeleženec, tiha priča 

dogodkov. Četudi ne zaprosijo za to 

vlogo, se ne smejo skrivati za četrto 

steno, za statusom gledalca. 

MN; interakcijska sinhronost; skupno 

delovanje 

 

 

Rezkritje vloge Predstavitev in ne skrivanje vloge  spremenjeno stanje zavesti; 

sprejemanje; oprijemanje 

Zavestno 

signaliziranje 

Vodenje gledalčeve pozornosti skozi 

kompozicijo vizualnih in vokalnih 

signalov. Študija vzorcev in najmanjše 

gostote signalov. Ritmična 

kompozicija izraznih trenutkov 

hipnoza; vodeno spremenjeno stanje 

zavesti; indukcija hipnoze; 

interakcijska sinhronos 

Montaža Končni rez je v glavi gledalca Vključevanje pripovedi  

Stanje transa Ne gre za učinek igralca kot vloge, 

temveč za učinek igralca/šamana kot 

človeka na gledalca. 

spremenjeno stanje zavesti; hipnotična 

interakcija; hipnotični stili 

Umetnost režiserja  

Uporaba načela 

povezave  

Povezave se lahko zgodijo le od zunaj  skladna pripoved; interakcija v 

hipnozi; terapevtska povezava 

Režiser je odgovoren 

za igralce 

Režiser mora zagotoviti zaščito in 

verodostojen nadzor za postopke 

akterjev med njimi. Življenje z odra 

"pobegne" ob najmanjši zaskrbljenosti. 

polivagalno uravnavanje čustev; varna 

navezanost; skupno delovanje 

Režiser pomaga najti 

fizična žarišča 

napetosti 

Med vajo naučeni odzivi, utečeno 

vedenje, trdovratne osebnostne 

lastnosti blokirajo neposredne odzive v 

živo 

izkušnja pretoka; tok integracije; 

kognitivna terapija; dramska terapija; 

terapija notranjih družinskih sistemov 

(IFS) 

Iskanje vira 

 

Režiser daje osebne vaje za 

osvoboditev impulzov, notranjih 

kanalov pozornosti 

terapevtski odnos; kognitivna terapija; 

interakcija s hipnozo; spremenjeno 

stanje zavesti 

Točka sproščanja Pomaga prepoznati ovire v toku 

življenja; blokirane reakcije, 

psihološke zavore, navlake itd 

interakcija s hipnozo; spremenjeno 

stanje zavesti; gestalt terapija 

Presežek prelivanja 

 

Režiser je pozoren na uravnoteženost 

dela in sproščanje napetosti. Ustvarja 

osvobajajoče vzdušje, pozneje igralca 

ponovno vzpostavi in ga spomni na 

prvotni namen dela 

izkušnja pretoka; pretok integracije; 

skupno delovanje; polivagalno 

uravnavanje čustev 



 

Pomoč »zunanjega 

očesa«  

- prepozna lažne dileme.  

- vam pomaga ozavestiti - -

nezavedne rešitve.  

- pomaga filtrirati 

samopredstavitve.  

- spodbuja individualnost.  

terapevtski odnos; kognitivna terapija; 

interakcija s hipnozo; spremenjeno 

stanje zavesti   

 

                  

Diagram št. 1. – sklop konceptov psihomehanskega ustvarjalnega procesa 

Nenavadno je, da na univerzi skoraj nismo slišali za predstave Gledališča 13 vrst6. Po skoraj dvajsetih 

letih dela in številnih predstavah je PLT zasluženo postal svetovno znan. Čeprav smo se kot razred 

režiserjev na Univerzi za filmsko in gledališko umetnost (SZFE)7 temeljito izobraževali, Grotowskega 

niso nikoli omenili. Predstavo Acropolis8 sem si ogledal šele ko sem odrasel. Pred tem sem si ogledal 

že mnogo dovršenih predstav, a tu se je odvijalo nekaj povsem drugega. Kot zrel režiser verjamem, da 

brez priredbe (posnete partiture) ne razkrijemo celotne razsežnosti gledališča. Teh temeljnih zakonitosti 

se odlično zavedamo že od trenutka svoje prve gledališke izkušnje kot platonske ideje gledališča9. Toda 

zaradi travm socializacije in odraščanja v gledališču jih pozabimo. Zakaj ne upoštevamo teh zakonov? 

Kot najstniški režiser, ki je sanjal o resnično neomejenem eksperimentalnem gledališču, sem si igralce 

predstavljal kot tekoče delce, ki se stresajo v ogromni laboratorijski bučki, v kateri bi se pod vplivom 

režiserjevega ognja njihovi prosti delci medsebojno odzivali, sproščali energijo, tvorili nove spojine in 

ustvarjali svetle učinke. Režija v običajnem smislu ne bi bila potrebna, saj bi se tekom procesa pokazal 

višji red. V prizorih z manjšim številom igralcev sem spodbujal izogibanje posnetim partituram, saj sem 

menil, da je to strahopetna praksa. 

Psihomehanika je v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja pretresla tudi madžarski gledališki svet. Veliko 

ljudi je prišlo v Vroclav, si ogledalo predstave, se udeležilo usposabljanj in ta neprimerljiva izkušnja je 

spremenila njihov pogled na gledališče in svet. Toda po vrnitvi so se (z nekaj izjemami) nujno ponovno 

vključili v sistem post Stanislavskega. Tako so postali Stanislavski, Stani (kot smo ga na  SZFE 

imenovali -  stari dobri sovjetski realizem). Še vedno pa je ta izjemni človek, Stani, zadnjih dvajset let 

svojega življenja (seveda v zelo dobrih okoliščinah) posvetil raziskovanju tukaj in zdaj, s 

poudarkom na pojavu fizičnega delovanja, ki je bil tudi temelj Grotowskega poznega dela.   

 

 
6 Majhna dvorana poljskega gledališča Laboratorij sredi starega mesta Wroclav 
7 Színház- és Filművészeti Egyetem 
8 Svetovno uspešna predstava, ki jo je režiral Jerzy Grotowski, igra Wispianskyjevo dramo s prebivalci 

namišljenega uničevalnega taborišča. 
9 Po Platonu Apolon vodi duše skozi popolne, absolutne in večne oblike obstoja, preden se rodijo. 

https://docs.google.com/document/d/1WPMhYIh9aAfHKNITC9YKkrEy-iRGx6tl/edit#heading=h.tyjcwt


 

 

PRESTOP V GLEDALIŠČE VIROV 

Potovanje v Indijo je Grotowskega popolnoma spremenilo: iz discipliniranega moškega z debelimi očmi 

v črni obleki, panteista brez zadržkov, ki se je razširil, se je Grotowski prelevil v motiviranega režiserja, 

ki si želi uprizarjati skrbno natančne predstave. V tem drugem delu svojega življenja, med prostovoljno 

emigracijo, je preizkusil več krajev in možnosti za delo v pogojih, ki so ustrezali njegovim potrebam in 

interesom, dokler ni končno združil svojega notranjega dela in gledaliških raziskav v geografsko točko 

v Delovnem centru Jerzyja Grotowskega v Pontederi v Toskani. 

Izraz "notranje delo" je Stanislavski uporabljal za vaje in zunaj vaje, pri katerih se igralec ne osredotoča 

na neposredni cilj ustvarjanja vloge, temveč na razvijanje lastnih spretnosti in sposobnosti, predvsem na 

širjenje znanja o sebi in krepitev samokontrole10. Delo na sebi: izraz uporabljajo tudi številne druge 

psihološke, intelektualne in duhovne šole, pri čemer se nanaša na neko tehniko ali prakso, pri kateri 

udeleženec usmeri svojo pozornost navznoter z namenom rasti. 

V Pontederi, v gledališču Jerzyja Grotowskega je bil poudarek na notranjem delu in desetletje so lahko 

vzdrževali duhovno iskanje, katerega medij je bilo gledališče11. Cerkvena liturgija ima korenine v 

antičnem gledališču; primerno je za bogoslužje, kar je značilno za gledališko naravo maše12. Ker je 

gledališče bolj živo, ga je bilo lahko ugrabiti in kompromitirati. Prav v renesansi sta se gledališče in 

cerkev razšla, na videz za vedno. 

Hiša v Pontederi ni bila gledališče, v njej niso prirejali predstav in ni sprejemala občinstva v 

tradicionalnem pomenu besede. Bila je povsem miren življenjski prostor z velikimi, svetlimi dvoranami 

- brez kakršnegakoli namiga na gledališče -, v katerem so podnevi potekali treningi. 

"Program gledališča prehoda se vrti okoli druge osi: delo si zavestno in namerno prizadeva preseči 

horizontalno raven s svojimi življenjskimi energijami in močjo, da bi postalo stvar prehoda, 

vertikalnosti. Ko je umetnost sredstvo prehoda, se z enako strogostjo osredotoča na podrobnosti, 

potrebuje enako natančnost kot v predstavah gledališkega laboratorija. Toda pozor, to ni vrnitev k 

gledališču kot reprezentaciji, temveč je to natanko drugi konec iste verige13.  

Osamitev občinstva je bila upravičena, saj je bil tu cilj gledališkega dela iskanje življenja: vira. "Angeli 

se lahko spustijo" po Jakobovi lestvi ali pa se zgodi, da se človeku uspe povzpeti do njih. Toda če bi tu 

 
10 K. Sz. Stanislavski: Életem a művészeben, My Life in Art (Gondolat 1967 Budapest) 
11 Richards, Thomas: Travailler Avec Grotowski Sur Les Action Physiques, Actes Sud/ Académie Expérimentale 

des Teatres 1995 - Grotowski életet utlsó szakaszában Richards lett legközelebbi munkatársa 
12 Mircea Eliade: Vallási Hiedelmek és eszmék története, History of Religios Ideas (Osiris, Budapest 2003) 
13 J. Grotowski: L’art comme vehicule et le compagnie theatrale in.: Actes Sud/ Académie Expérimentale des 

Teatres 1995 



 

iskali zabavo ali skušali kritizirati, bi vzpon zlahka pokvarili. Zato je bilo treba občinstvo 

izključiti. 

V gledališkem laboratoriju šestdesetih let, v gledališču razodetja, je bila predstava zgrajena tako, da se 

je montaža (končni rez predstave) zgodila v gledalčevi glavi. Tam igralec deluje s horizontalno 

signalizacijo: vodenje gledalčeve pozornosti veže večino energij. Od sredine sedemdesetih let dalje se 

je poljsko gledališče Laboratorij v skladu s programom, imenovanim "gledališče virov", postopoma 

oddaljevalo od ustvarjanja predstav. Začeli so izvajati delavnice s številnimi radovednimi udeleženci, 

večinoma v gozdovih blizu Wrocłava. Glavni namen je bil voditi udeležence z gledališkimi vajami, da 

bi se njihovi notranji viri ustvarjalnosti in energije stekali skupaj. 

"V prvih letih smo delali mesece in mesece, z majhno skupino do roba, le z nekaj novimi udeleženci od 

zunaj, potem pa so se zgodile čudežne stvari. V luči te izkušnje smo naredili nove različice, da bi sprejeli 

več udeležencev, toda ko osrednja skupina ni preživela dovolj časa v zagretem delu, so določeni delci 

dobro delovali, vendar se je vse skupaj umirilo, postalo nekakšna čustvena juha med ljudmi ali pa se 

premaknilo v smeri nekakšnega navdušenja14. 

GLEDALIŠČE PREHODA (GLEDALIŠČE KOT VOZILO) 

Od konca sedemdesetih let je postopoma v izobraževalnem delu z naslovom Gledališče prehoda (L'art 

comme Vehicule) sedež montaže postal izključno igralec (l'actuant) v starodavnem pomenu besede: tisti, 

ki dela. Pri tem igralca ne zanima, ali razumemo, kaj počne. Namen dogodka je notranji, prehod oz. 

transcendenca udeleženca v drugo stanje zavesti, iskanje subtilne energije in njen prenos na raven 

vsakdanjega bivanja. Igralec s tehnikami in predanostjo, ki jih poznamo iz gledališča razodetja, ustvarja 

svojo partituro, vendar se montaža odvija samo v njem/njej; ni pomembno, da bi gledalec kaj sestavil; 

tako se signalizacija iz horizontalne spremeni v vertikalno. Pontederska praksa je bila prvo 

participativno gledališče v polnem pomenu besede, saj so rezultati in cilji dejavnosti obogatili 

udeležence. 

'Tu govorimo o nečem, kar je v sodobnem svetu neznano ali, recimo temu, pozabljeno, o umetnosti kot 

načinu prehajanja, o objektivnosti rituala ali ritualne umetnosti. Ko uporabljam izraz ritual, ne govorim 

ne o obredu ne o zabavi, še manj o improvizaciji, v kateri bi sodelovali ljudje od zunaj. In tudi ne 

govorim o nekakšnem zlitju obrednih oblik z različnih koncev sveta. Ko govorim o ritualu, govorim o 

njegovi objektivnosti, o tem, da dejanje telesa, srca in glave; ni neposreden rezultat, temveč delovno 

orodje igralca. S tehničnega vidika gledališča so prvine prehoda skoraj natančno iste kot pri umetnosti 

za razodetje15. 

 
14 Grotowski 1995 

 
15 Grotowski 1995 



 

Od kandidatov, ki so bili izbrani med več sto kandidati, se je pričakovalo, da se bodo zavezali k vsaj 

enoletnemu delu. Vsi, ki so bili dalj časa vključeni v življenje delovnega centra, so še vedno dejavni v 

neki duhovni praksi. Ne poznam pa nikogar (čeprav težko poznam vse), ki bi delal kot gledališki delavec 

v repertoarnem sistemu. Po vsem, kar so doživeli, ne morejo preprosto delati "profesionalnega" 

gledališča. 

Po opisu Thomasa Richardsa16 pa se je delo zdelo bolj gledališko kot duhovno. Danes bi ga najbolje 

opisali kot mešanico integrirane terapije in gledaliških treningov: učenje pesmi iz oddaljenih dežel; 

uporaba prefinjenih tehnik na podlagi telesa za dvig ravni petja in vokalnega dela; izdelava individualnih 

etid in prizorov za več udeležencev, oblikovanje besedil; iskanje spominov iz resničnega življenja za 

podkrepitev gibov, ki se pojavljajo v etidah itd.  

 Ponižnost in ranljivost sta veljali za vrednoti pri njihovem vsakdanjem delu. Človek, ki negotovo išče 

v sebi, je kot sredstvo v gledališču veliko bolj smiseln in zato tudi bolj dragocen kot tisti, ki dobro kaže 

svoje sposobnosti. 

Grotowski se po pričevanjih ni preveč vmešaval. Ko je menil, da je določen spomin izčrpan, je osebo 

prosil, naj poišče novo prvoosebno izkušnjo. Tisti, ki so ga ocenili kot dovolj močnega, so točkovali. 

Pojem fizičnega dejanja je v tem kontekstu smiseln: vso to subtilno notranje delo nikakor ne poteka v 

domišljijski sferi: vsakemu notranjemu trenutku ustreza vedenjski element, spomin ali fizično dejanje. 

V tem metodološkem pristopu mora imeti vsak gledališki gradnik (misel, notranji stavek, občutek ali 

odnos) fizično ustreznico: to so elementi, iz katerih je sestavljena partitura in ki so predmet elaboracije. 

"Delamo na pesmih, impulzih, gibalnih oblikah, obstajajo pa tudi besedilni motivi. Vse to s potrebno 

strogo redukcijo, dokler ne nastane natančna, zaokrožena, akcijska in dogajalna struktura, kot v 

predstavi. Potem se lahko vprašamo, kakšna je razlika med objektivnim ritualom in predstavo? Ali bi 

bila edina razlika v tem, da v predstavo ni povabljeno občinstvo? To je legitimno vprašanje. Razlika je 

med drugim v lokaciji zbiranja (le montage). 

Toda zakaj ga ne bi gledali ljudje, ki vedo, zakaj prihajajo ali zaradi česa prihajajo?            

Ko gremo na oder, se pogosto počutimo gole. Pred občinstvom ali pred samim seboj smo fiziološko, 

neprijetno videni17. Naš srčni utrip je povišan, simpatična veja avtonomnega živčnega sistema pa močno 

aktivirana. 

 
 
16 Richards1996 

 
17 SJ Lepore, KA Allen, GW Evans: Social support lowers cardiovascular reactivity to an acute stressor 

Psychosomatic Medicine November 1993 

 



 

 

Diagram št. 2 – Moja stopnja navdušenja tik pred improviziranim prizorom 

 

Čeprav v prijateljskem okolju to ostaja na nižji ravni, tudi med prijatelji čutimo, da je zdaj nekaj odvisno 

od nas, da je zdaj nekaj na vrsti. To je visceralen občutek, podoben občutku skrušenosti vesti. To je 

neprijeten občutek, za katerega dobimo dve nagradi: izkušnjo prebolevanja (tj. da se nam nekaj zgodi) 

ter pozornost občinstva in povratne informacije o našem uspehu.  

To je še en razlog za slovo od občinstva. Težko si je ne prilastiti ljubezni: gledajo me, jaz sem tisti, ki 

poganja ta stroj, meni gre slava. Čeprav vemo, da od nekod dobimo vse, uspeh še vedno žanje 

"osebnost". Psihološki pomen besede osebnost se zelo razlikuje od tistega, ki ga uporablja Grotowski, 

ki se nanaša na nekaj zelo družbenega. Osebnost je sredstvo, da ostanemo v sedlu; medtem ko tihi del - 

"bistvo" - trpi zaradi sebičnosti osebnosti.  Osebnost nima namena biti hvaležna za požeti uspeh. V 

svojem srcu ne dopuščajte drugega božanstva; ni treba sprožati nečimrnosti!  

Prehajanje brez občinstva je postalo poskus skupine Pontedera. V tesnem krogu so vsak dan poskušali 

prehod, se zahvaljevali, če jim je uspelo, in skupaj prebavljali, če so ga zavrnili. Do izvira so skušali 

priti kot skupnost.  

"Predstava je kot ogromno dvigalo, v katerem so igralci dvigalci. V tem dvigalu je občinstvo, predstava 

ga v obliki dogodka prenese na drugo raven. Če dvigalo deluje, to za gledalce pomeni, da se montaža 

(montaža) dogaja. V primeru umetnosti prehoda je to dvigalo tako preprosto kot velika deska, ki jo z 



 

vrvjo vlečejo igralci sami in s katero se vzpenjajo proti subtilnejši energiji, nato pa se spuščajo v svoje 

instinktivno telo. To je realnost rituala18. 

Kaj vse to pove ustvarjalcu, ki danes išče smisel gledališča? Zakaj in za koga delamo? Za kaj 

uporabljamo svoje strokovno znanje? Kaj je naše delo, naša vaja ali predstava, ki velja za prehod? Komu 

smo odgovorni? 

V nasprotju z legendo je Pontedera sprejemala redne obiskovalce, predvsem mlade: študente 

umetniških šol in neodvisne gledališke skupine. Namen teh zasebno-javnih dogodkov je bil 

prikazati "tehnologijo" dela, vendar je predstavljeno strokovno delo vodilo povsem duhovno iskanje. 

Deliti tehnike notranjega dela je še vedno ključna gesta participativnega gledališča. 

 

TRADICIJA PARTICIPATIVNOSTI 

Med vprašanji o vlogi gledališča se pojavljajo motivi za izkoriščanje družbenih funkcij gledališča.  

Čeprav to zagotovo ni nič novega, je vedno revolucionarno. Vse organizacije v partnerstvu RIOTE so 

tako ali drugače del participativne tradicije oz. gibanja. Naše delo, naši cilji in naš način bivanja so plod 

gledališkega razmišljanja, ki se je začelo razvijati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja; z družbeno 

občutljivim programom iščemo resnične možnosti gledališča v družbi in se obračamo stran od udobja 

gledališke dvorane.  

Vsakršno kategoriziranje je nepopolno, vendar se pojavljajo tri glavne veje gledališča zunaj področja 

komercialnosti, vse pa so participativne narave; prostovoljni izvajalci ne sodelujejo kot profesionalci, 

temveč zaradi notranje motivacije, ki jo prinaša sama dejavnost. Ena veja raste iz ustvarjalne prakse 

profesionalnega gledališča in uporablja njegove avtohtone procese na več ravneh, kot so priprave, vaje, 

predstave in nadaljnji dogodki. To je uporabno gledališče. Druga, antropološko gledališče, oživlja vpliv, 

funkcijo in tradicijo igre na skupnost. Tretje izhaja iz sveta psihologije in uporablja različne terapevtske 

gledališke metode, ki izkoriščajo zdravilno moč gledališča. Različni slogi dramske pedagogike 

večinoma izhajajo iz tega zadnjega: drama ali gledališče v izobraževanju19.  

Grotowski tako prvič uporabi pojem participativnega gledališča, čeprav je po definiciji vsaka 

instinktivna umetniška oblika (jaslice ali pustni sprevod) participativna. V delu Grotowskega 

profesionalno gledališče prvič v zgodovini te zvrsti ponudi svoja orodja ljudem, ki iščejo možnost 

sodelovanja, za svoje notranje delo na sebi.  

 
18 Grotowski 1995 

 
19 Saxton&Pendergrasts 2009 Applied Theatre, International Case Studies and Challenges for Practice, Intellect, UK, Bristol 

 



 

"V gledališču virov gre za vir različnih tradicionalnih tehnik, ki predhodijo razvejitvam, diferenciacijam. 

V tistem času smo veliko delali na prostem in gledali predvsem na to, kaj lahko človek naredi v svoji 

samoti, kako preoblikuje silo in odnos, ki ju je mogoče poimenovati v naravnem okolju. Predmet 

zaznavanja; kroženje pozornosti; dojemanje toka, ko smo v gibanju; živo telo v živem svetu; vse to so 

v nekem zaporedju postale strukturne besede v delu20.  

Kot udeleženci evropskega programa RIOTE smo neposredno povezani z raziskavami Workcentra; kot 

poklicni umetniki iščemo gledališke oblike, v katerih so tako izvajalci kot občinstvo vključeni v neke 

vrste prostovoljstvo, katerega glavni cilj je sprožiti, doživeti ali okrepiti procese "dela na sebi". 

 

RURALNO INKLUZIVNO GLEDALIŠKO IZOBRAŽEVANJE NA PROSTEM 

RIOTE je program za izobraževanje odraslih, brez katerega knjige, ki jo držite v rokah, ne bi bilo. S to 

knjigo želimo predanim ljudem ponuditi čim več orodij, s katerimi bodo lahko v svojem okolju sprožili 

projekte participativnega gledališča.  

Cilji dela v okviru programa RIOTE so: učenje, vadba in posredovanje gledaliških tehnik; ustvarjanje 

kakovostnih predstav, ki delujejo kot ritualni dogodki na odprtem prostoru za majhne skupnosti in z 

njihovo udeležbo; ter zagotavljanje organizacijske in socialne podlage za delo. Zamisel o prostovoljstvu 

se ohranja, tudi če je naše delo plačano, saj vsi delamo v nestrukturnih nevladnih organizacijah, kjer niti 

finančno obilje niti varnost obstoja nista glavni značilnosti. 

Kot enako pomemben sklop informacij so tu zbrani in organizirani cilji, načela in prakse, ki jih je sedem 

organizacij RIOTE 3 uporabilo v svojih programih participativnega gledališča na sedmih evropskih 

ruralnih območjih. 

Participativno gledališče, ki ga ustvarjajo gledališki profesionalci, je nov pojav, ki predstavlja velik izziv 

za duhovni in družbeni razvoj ljudi 21. stoletja, ki živijo v izoliranih okoliščinah.       

Kako poteka ta zgoraj omenjeni razvoj? Kaj je v teh praksah primerljivo? Ker gledališče ni koncept, 

temveč bolj niz fizičnih interakcij, je telesna udeležba neizogibna. Poleg tega se od udeležencev zahteva, 

da prostovoljno vključijo v igro svojo psihofiziologijo z drugimi. Interakcija poteka delno ali v celoti 

zunaj področja zavesti in jo je kot tako težko nadzorovati. Naša nadzorna funkcija zagotavlja, da imamo 

zdravo stopnjo oblasti nad lastno udeležbo v odnosih; zadržujemo se s preprostim ciljem, da ne bi bili 

poškodovani, na primer zato, da bi nam bil omogočen manevrski prostor za izhod iz situacije, ki je ne 

želimo. Nadzor je v naših družbenih odnosih ključnega pomena, vendar je tudi razlog, da v naših 

 
20 Grotowski 1995 

 



 

družbenih odnosih nimamo koristi od pozitivnih duševnih in fizioloških učinkov sinhronosti interakcij21 

in medosebnega procesa Mindsight22. 

Diagram št. 3 /Diagram št. 4 – Individualna igra / Orkestriran način igre 

 

 

Ta interakcijski primanjkljaj zapolnjuje predvsem participativno gledališče, ki ponuja, celo pričakuje, 

povezavo iz oči v oči in ga lahko opišemo kot usklajeno kolektivno delovanje (ali namero za delovanje) 

posameznikov. 

 

Sodobna znanost s številnimi ugotovitvami, povezanimi s pojavom interakcijske sinhronosti (in 

številnimi drugimi), ponuja upanje, da lahko ljudje, ki so vpeti v varno navezanost, doživijo socialno 

vključenost, možnost zagotavljanja skrbi, potrditev lastne vrednosti, zaupanja vredne odnose ter 

neposredno in neverbalno svetovanje. 

Diagram št. 5 – diadična sinhronost v participativnem gledališkem treningu 

 
21 Varga Katalin: A hipnotikus kapcsolat élmény világa, Phenomenology of Hipnotic experience (Medicina, Budapest 2017)  

 
22 Daniel Siegel: Mindsight, Bantam Books, New York, 2010 

 



 

 

Sinhroni, interakcijski dogodki, ki se odvijajo v odnosu varne navezanosti, torej omogočajo delitev 

individualnih rezultatov spoprijemanja in težav; zagotavljajo pomirjujoč občutek, da so strategije in 

rešitve lastnih težav skupne. Več o njih si lahko preberete v študiji o pojavu hipne interakcije.  

Vrednostni sistem, ki se danes kristalizira okoli socialnega zagovorništva in učnih metod, se osredotoča 

na uspeh posameznika in poudarja veščine, ki so bistvene za doseganje osebnih ciljev in posameznikovo 

dobro počutje. Zanemarja veščine, ki so potrebne za bivanje v skupnostih in za ohranjanje skupnih 

interesov, ki pripomorejo k razcvetu in ravnovesju skupine. Celo nekatere veje drame v vzgoji 

spodbujajo uspeh posameznika z oblikovanjem mnenja in obvladovanjem v skupini. To ni moralno 

vprašanje; brez veščin, potrebnih za uspešno delovanje v skupini, se v številnih družbenih situacijah 

spotikamo brez razumevanja, preprosto zato, ker nimamo razvite potrebne občutljivosti in vedenjskega 

repertoarja.  

V skupinah participativnega gledališča je mogoče skoraj edinstveno vaditi psihodinamične situacije, ki 

so povezane s socialnimi odnosi. Razvoj zgoraj naštetih rešitev RIOTE se je nanašal na opredeljene 

potrebe v podeželskih naseljih, rezultat pa so bili posebni umetniški izdelki, s katerimi so umetniki 

poskušali zapolniti praznine v skupnostih, v katerih so prevzeli vlogo. "A priori" vemo, da so te praznine 

(potrebe) psihofiziološke in psihološke narave, resnični procesi v resničnem življenju, ki povsod in 

vsakič vključujejo določeno stopnjo stresa, glavnega koeficienta našega življenja, na katerega se 

poskuša gledališče navezati v vsebinski, dejanski in oprijemljivi sprostitvi. Temeljna teza našega 

programa je, da ti vsebinski odzivi sprožijo oprijemljive pozitivne spremembe na ravni telesa in duha, 

zato mora biti njihov vpliv na posameznike in tudi na skupnost merljiv. 

MERJENJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA INKLUZIVNIH SKUPIN V RURALNIH 

SKUPNOSTIH V EVROPI 

Stres lahko enostavno potrdite z merjenjem srčnega utripa s senzorji, ki so primerni za lahka oblačila. 

Primerjava med stresno obremenitvijo in indeksom okrevanja, ki ga je mogoče razbrati iz številk 

variabilnosti srčnega utripa, je najboljši pokazatelj dobrega počutja. 



 

 

 

Diagram št. 6 Rezultati ocene življenjskega sloga avtorja na posebej stresen dan 

Merili smo kakovost življenja članov 9 skupin participativnega gledališča pred vključitvijo v gledališki 

proces in 3 skupin po vključitvi v gledališki proces. S tehnologijo smo želeli izboljšati zdravstveno 

ozaveščenost udeležencev in jim pomagati pri spodbujanju digitalnih kompetenc, ki so bistvene v 21. 

stoletju. Z analizo lastnih biometričnih podatkov med branjem poročil Firstbeat se gradi most med 

nezavednim notranjim somatskim zaznavanjem in višjimi možganskimi področji, kar pomaga 

zavestneje pristopiti k lastnim vsakodnevnim navadam. Beleženje meritev zagotavlja neposredno 

povezavo med dejavniki, ki vplivajo na dobro počutje, in dejanskim telesnim/mentalnim stanjem ter 

tako olajša odkrivanje življenjskega sloga. 

Med skupinskim merjenjem smo uporabili napravo, razvito za biološko povratno informacijo v ekipnih 

športih, Polar Team-pro23. Ta nam je omogočila hkratno merjenje večjih skupin v kratkem času. Ta 

sistem je primeren tudi za spremljanje nešportnih skupinskih dejavnosti, kot so gledališke vaje in 

treningi. Podobno kot Firstbeat so imele Polarjeve meritve zelo spektakularen vpliv na zavedanje 

skupine o usklajenosti in fizični sinhronosti: že sama praksa merjenja je opozorila na občasne 

spremembe skupinske kohezije, njeno prisotnost ali odsotnost, in pri udeležencih razvila novo vrsto 

pozornosti.  

Te tehnologije so imele učinek, ne da bi sploh začeli izkoriščati znanstveni potencial analize meritev. 

Zdaj smo na točki, ko se ne moremo izogniti temu, da vam ne bi ponudili tistega obsežnega poglavja o 

(ne vedno) pozitivni psihologiji: zbirka znanja s koristnimi, včasih navdihujočimi in morda na trenutke 

nerazumljivimi koncepti. Ne bo se vam treba na dolgo in široko prebijati skozi svet psihologije. Prav 

 
23 https://www.polar.com/en/b2b/team 

 



 

tako vam ne bo treba opraviti hitrega tečaja. Kljub temu pa naslednje poglavje ni esej, saj ima znanstveno 

vrednost. Potrudil se bom, da bom pisal čim bolj preprosto; prosim, vzemite toliko, kolikor boste 

prenesli.   

DEJSTVA O GLEDALIŠČU 

Psihofiziološko in vedenjsko ozadje dramskega gledališča 

Ta učbenik povzema spoznanja in metode programa izobraževanja odraslih RIOTE3. Temelji na 

podlagi raziskovalnega projekta Deveti čut, ki je desetletje in pol zbiral znanje, ki bo objavljeno tukaj.  

V sledečem monografskem poglavju bom skušal sistematizirati večinoma sodobne psihofiziološke in 

psihološke raziskave in teorije, ki so bile pomembne za moje razumevanje gledališča (uprizoritvene 

umetnosti) na fenomenološki ravni. To počnem zato, da bi vam, ki razmišljate o prihodnosti 

gledališča, ponudil navdihujočo moč znanosti. Poskušal sem vzpostaviti občutljivo ravnovesje med 

znanstvenim in umetniško-filozofskimi znanjem. To sem storil, ker vem, da vas, radovedneže, ne 

zadovolji enoznačen opis metod, saj pričakujete dvom in širši kontekst pomena, ko se usmerite k 

učenju. 

FENOMENOLOGIJA GLEDALIŠČA 

V ustvarjalnem procesu gledališča se prepletajo številni psihološki pojavi, ki niso neposredno vidni ob 

izvedbi ali sprejemu predstave, vendar so kljub temu del resničnosti klasičnih gledaliških dogodkov. V 

participativnih oblikah gledališča, ki se uporabljajo v terapevtske ali razvojne namene, se pozitivni 

učinki odvijajo na tem nevidnem področju, zato je proces, ki je zgoraj označen kot "ustvarjalni", bolj 

bistven kot sama predstava. V svetu znanosti je bil v zadnjih dveh desetletjih ta pozitivni učinek24 tako 

predmet zanimanja kot sama razlaga klasičnega gledališkega pojava. Medtem ko slednji skrajšuje 

življenjsko dobo mnogih gledališčnikov25, prvi razvija zunanje, notranje in socialne sposobnosti ter 

duševno zdravje udeležencev26. 

Moj poklic v zgoraj omenjenih oblikah je gledališče. Nimam dveh poti, niti ne poznam več procesov: 

notranje zavedanje, povezovanje, interakcija (dogajanje), sinhronost, tok ali integracija.  

Prepričan sem, da naj bi vsakdo doživljal gledališče kot igro in kot aktivni udeleženec. Trenutno je 

gledališče za večino ljudi bolj poznano le z receptivnega vidika ali pa niti to ne. Moj cilj je prepričljivo 

utemeljiti splošni družbeni pomen uprizoritvenih umetnosti, zato želim, da bi bile dobro razumljene 

osnove: sistemi, ki jih gledališče spravlja v gibanje. 

 

 

 

 

 
24 Goldstein 2012; Celume & Goldstein 2019; Mc Donald & Goldstein 2020; Goldstein & Lerner 2017, Hayford & Kattwinkel, 

2018; Lippi, et al. 2016; Mages 2006; Van de Vyver, & Abrams 2018 
25 George Davey Smith: Death in Hollywood, National Library of Medicine, 2001 

 
26 Ionnu et al. 2021, Corbett et al., 2019; Corbett et al., 2016b, Guli et al., Omasta 2014, 2013; Goldstein and Winner, 2012; 

Kempe and Tissot, 2012; Goncu and Perone, Larson & Brown, 2007; 2005; Schmitt, 1981; Rowe et al. 2018 

 



 

GLEDALIŠČE IN DOBRO POČUTJE 

Dr. Daniela Siegla pogosto omenjam predvsem zato, ker povzema rezultate številnih sodobnih 

nevroznanstvenih in psiholoških raziskav. Laičnemu bralcu predlaga skladen model, močne simbole in 

lahko dostopen pojmovni sklop za razumevanje človekovega psihičnega delovanja.  

Naslednji slovarček izrazov iz njegove knjige Mindsight (2010) združuje vrsto modelov delovanja. Po 

svojem idealizmu je dostojen sogovornik ključnih pojmov Grotowskega, povzetih v prejšnjem 

poglavju, saj se kot predstavnik pozitivne veje psihologije ne ukvarja z motnjami, temveč s sistemskim 

potencialom. Upam, da bo Siegel dovolj jedrnat in splošen, da bo bralcem, ki so manj seznanjeni s 

svetom psihologije, omogočil povezovanje lastnih izkušenj. 

 

Ψ Tukaj je ducat osnovnih pojmov ter z njimi povezanih izrazov in idej, ki so temelj našega pristopa k 

miselnosti, integraciji in dobremu počutju. 

Ψ Ψ Trikotnik dobrega počutja razkriva tri vidike našega življenja. Odnosi, um in možgani tvorijo tri 

medsebojno vplivne točke trikotnika dobrega počutja. Odnosi so način izmenjave energije in 

informacij, ko se povezujemo in komuniciramo drug z drugim. Možgani se nanašajo na fizični 

mehanizem, prek katerega tečeta ta energija in informacije. Um je proces, 

ki uravnava pretok energije in informacij. Trikotnik ne deli našega življenja 

na tri ločene dele, temveč dejansko predstavlja tri razsežnosti enega sistema 

pretoka energije in informacij. 

Ψ Videnje uma je proces, ki nam omogoča spremljanje in spreminjanje pretoka 

energije in informacij v trikotniku dobrega počutja. Vidik spremljanja uma vključuje  

zaznavanje tega pretoka v nas samih - zaznavamo ga v svojem živčnem sistemu, ki     

ga imenujemo Možgani - in v drugih prek naših Odnosov, ki vključujejo izmenjavo pretoka energije in 

informacij prek različnih komunikacijskih sredstev. Ta tok lahko nato spreminjamo z zavedanjem in namero, 

temeljnima vidikoma našega uma, s katerima neposredno oblikujemo poti, po katerih se v našem življenju 

odvijata tok energije in informacij. 

Ψ Sistem sestavljajo posamezni deli, ki medsebojno delujejo. Pri naših človeških sistemih te interakcije pogosto 

vključujejo pretok energije in informacij. Energija je fizična lastnost, ki nam omogoča, da nekaj naredimo, 

informacija pa je predstavitev nečesa, kar ni ona sama. Besede in ideje so primeri informacijskih enot, ki jih 

uporabljamo za medsebojno komunikacijo. Naši odnosi vključujejo našo povezanost z drugimi ljudmi v parih, 

družinah, skupinah, šolah, skupnostih in družbah. 

Ψ Dobro počutje lahko opredelimo kot pojav, ko je sistem integriran. Integracija vključuje povezovanje 

diferenciranih delov sistema. Diferenciacija sestavnih delov omogoča, da se deli individualizirajo, dosežejo 

specializirane funkcije in do neke mere ohranijo svojo suverenost. Povezava delov vključuje funkcionalno 

povezavo diferenciranih delov med seboj. Spodbujanje integracije vključuje spodbujanje diferenciacije in 

povezovanja. Z miselnim razgledom lahko v svojem življenju namerno ustvarjamo integracijo. 

Ψ Kadar je sistem odprt za zunanje vplive in lahko 

postane kaotičen, ga imenujemo dinamičen, nelinearen, 

kompleksen sistem. Ko je ta vrsta sistema integrirana, se 

giblje na način, ki je najbolj prožen in prilagodljiv. 

Značilnosti konsolidiranega poteka sistema si lahko 

zapomnimo s kratico FACES: Prilagodljiv, prilagodljiv, 

skladen, energičen in stabilen. 

Ψ Reka integracije se nanaša na gibanje sistema, v 

katerem je integrirani tok FACES osrednji kanal in ima 

kakovost harmonije. Na obeh straneh toka reke sta dva 

bregova - kaos in togost. Kadar sistem ni integriran,  

Diagram št. 8. Reka povezovanja 



 

kadar ni v stanju harmonije in dobrega počutja, lahko ugotovimo po njegovih kaotičnih ali togih značilnostih. 

Ponavljajoči se izbruhi besa ali groze ter občutek ohromljenosti ali praznine v življenju sta primera kaotičnih in 

togih stanj zunaj reke integracije  

Ψ V tem modelu lahko za spodbujanje dobrega počutja uporabimo osem področij integracije. Te vključujejo 

zavest, horizontalno, vertikalno, spominsko, pripovedno, državno, medosebno in časovno integracijo. Ker je um 

utelešen in relacijski proces, ki uravnava pretok energije in informacij, lahko z namerno usmerjenostjo svoje 

zavesti ta pretok usmerimo v integracijo v možganih in odnosih. Z gojenjem teh področij integracije se lahko 

začne pojavljati deveto področje, transpiracijska integracija, v kateri začutimo, da smo del veliko večje, 

medsebojno povezane celote. 

Ψ Integracija v odnosih vključuje uglašeno komunikacijo med ljudmi, ki so spoštovani zaradi svojih razlik in 

nato povezani skupaj, da postanejo "mi". Integracija v možganih - kar uporabljamo kot izraz za razširjeni živčni 

sistem, razporejen po celotnem telesu - vključuje medsebojno povezovanje ločenih, diferenciranih živčnih 

področij in njihovih specializiranih funkcij. Osredotočenost naše pozornosti usmerja pretok energije in 

informacij skozi posamezna živčna vezja. Na ta način lahko rečemo, da um uporablja možgane za ustvarjanje 

samega sebe. Pozornost aktivira določene nevronske poti in s temeljnim procesom, imenovanim 

nevroplastičnost, postavi temelje za spreminjanje povezav med temi gorečimi nevroni. Funkcija našega uma - 

uravnavanje pretoka energije in informacij - lahko dejansko spremeni strukturo možganov. Z miselnim 

razgledom lahko ustvarimo nevronsko integracijo. 

Ψ Eden od primerov nevronske integracije se kaže v funkcijah, ki izhajajo iz zelo povezovalnega področja 

možganov, imenovanega srednji predfrontalni korteks. Vključujoč določene dele prefrontalnega področja, ki se 

nahajajo za čelom (vključno s sprednjim cingulatom, orbitofrontalnim ter medialnim in ventrolateralnim 

prefrontalnim območjem), srednja prefrontalna integrativna vlakna med seboj povezujejo celotno skorjo, 

limbično področje, možgansko deblo, pravilno telo in celo socialne sisteme. Devet srednjih prefrontalnih funkcij, 

ki izhajajo iz te večdimenzionalne nevronske integracije, vključuje: 1) regulacija telesa, 2) prilagojena 

komunikacija, 3) čustveno 

ravnovesje, 4) modulacija 

strahu, 5) prožnost odzivanja, 6) 

vpogled, 7) empatija, 8) 

moralnost in 9) intuicija. Te 

funkcije bi bile pri mnogih 

ljudeh na vrhu seznama opisa 

dobrega počutja. So tudi 

uveljavljeni rezultat in proces 

refleksivnih veščin pogleda 

vase, prvih osem s tega seznama 

pa je dokazano rezultat varnih 

odnosov med starši in otroki, ki 

so napolnjeni z ljubeznijo. Ta 

seznam ponazarja, kako 

povezovanje spodbuja dobro počutje.     Diagram št. 9. Slika prefrontalnega korteksa  

Ψ Razmišljanje ne izhaja le iz srednjega prefrontalnega korteksa. Razmišljujoča praksa osredotočanja notranje 

pozornosti na sam um z odprtostjo, opazovanjem in objektivnostjo - bistvene sestavine okrepljene leče miselnega 

uvida - verjetno spodbuja rast teh integrativnih vlaken srednjega prefrontalnega korteksa. Uporabljamo kratico 

SNAG, ki označuje način spodbujanja nevronske aktivacije in rasti. To je temelj nevroplastičnosti, kako izkušnje 

- vključno z osredotočenostjo naše pozornosti - spreminjajo strukturo možganov. Mindsight SNAG usmerja 

možgane k integraciji, kar omogoča namerno spodbujanje povezovanja in razlikovanja znotraj različnih področij 

integracije. 

Ψ Okno tolerance se nanaša na pas sprejemljivih ravni vzburjenosti, v katerem lahko dosežemo in ostanemo v 

integriranem toku FACES ter živimo v harmoniji. Razširjena okna ustvarjajo odpornost v naših življenjih. Če je 

okno zoženo, je večja verjetnost, da se pretok energije in informacij premakne izven njegovih meja in da naše 



 

življenje postane kaotično ali togo. Integrirana stanja znotraj Okna strpnosti so naša subjektivna izkušnja 

življenja z občutkom lahkotnosti in v harmoničnem toku FACES po reki integracije. Ko SIFT um - sledenje 

občutkom, podobam, čustvom in mislim, ki prevladujejo v našem notranjem svetu - lahko iz trenutka v trenutek 

spremljamo pretok energije in informacij znotraj našega Okna tolerance ter spreminjamo svoje notranje stanje, 

da ostanemo povezani in v toku FACES. Na koncu lahko s tem spremljanjem in spreminjanjem spremenimo ne 

le svoje trenutno stanje, temveč tudi svoje dolgoročne lastnosti, ki razkrivajo, kako lahko s spremembami v 

dinamičnih regulacijskih vezjih naših možganov razširimo svoja Okna za različna čustva ali situacije. 

Ψ Kolo zavedanja je vizualna metafora uma. Ostajamo lahko v odprtem, dovzetnem središču Kolesa in 

zaznavamo vse umske dejavnosti, ki se 

pojavljajo z oboda, ne da bi nas te 

dejavnosti prevzele. Okrepljeno vozlišče 

nam omogoča, da razširimo svoja okna 

tolerance, saj postanemo bolj pozorni, 

objektivni in odprti ter tako dosežemo 

večjo odpornost v svojem življenju. 

Miselnost izkorišča to pomembno 

sposobnost, da ostanemo dovzetni in 

lahko jasneje in globlje spremljamo 

notranji svet. Tako lahko spreminjamo 

svoj notranji in medosebni svet, saj tako 

razvijamo integracijo in usmerjamo svoje 

življenje k večjemu sočutju, dobremu 

počutju in zdravju27."  

Diagram št. 10. Kolo zavedanja 

Sieglovim mislim bi dodal še en pogled, in sicer da se procesi, opisani kot miselni vid, zaznavajo v 

telesu. Osrednja gesta, ki je poudarjena zgoraj, samopriznavanje ni le povezovanje "misli", temveč 

dejanskih psihofizičnih procesov v realnem času. 

UTELEŠENA IZKUŠNJA 

Gledališče je družbeni dogodek, ustvarjen z namenom doživljanja notranjega sveta: čustvenih, 

zavestnih in telesnih stanj, vedenjskih in odnosnih izkušenj ter pripovedi sočloveka. Funkcije 

človeškega telesa in uma, sistem zrcalnih nevronov, spremenjeno stanje zavesti, kognitivni proces, 

pretočne - in integrativne - izkušnje zagotavljajo okvir tega družbenega dogodka.  

Psihologija zajema celovitost človekovega delovanja. Vsako podpodročje bi dejansko lahko ponudilo 

svojo opredelitev gledališkega dogodka: množična hipnoza, polivagalna skupinska interakcija, na 

telesu temelječa kognitivna izkušnja - ansambel ali namerna sinhronizacija. Ne glede na to, katera 

opredelitev vam je ljubša, ne moremo izpustiti posebne možganske strukture, sistema zrcalnih 

nevronov, ki se je razvil samo pri primatih. 

PREDMOTORIČNA OBMOČJA 

Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja so na Univerzi v Parmi z vsaditvijo elektrod preučevali 

predmotorična področja čelnih lobanj (ki načrtujejo gibe) pri opicah. Znanstveniki so raziskovali 

živčne celice eno za drugo in ko je opica segla po arašidu, se je določena elektroda sprožila. Nobenega 

presenečenja: to so pričakovali. Toda to, kar se je zgodilo nato, je spremenilo vse, kar vemo o 

 
27 Daniel Siegel: Mindsight, Bantam Books, New York, 2010 



 

delovanju uma. Ko je opica samo pogledala enega od raziskovalcev, ki je grizljal arašide, se je isti 

nevron sprožil28 s presenetljivo intenzivnostjo.  

Raziskovalci so pozneje opazili, da posnemanje geste ni bilo dovolj za sprožitev električnega 

potenciala. Do zrcaljenja je prišlo le, če je bilo opazovano gibanje usmerjeno k cilju, torej če je človek, 

ki ga je opazovala opica, vsaj dal hrano v usta29 . Sistem zrcalnih nevronov (MNS), ki se nahaja na 

meji med parietalnim, temporalnim in frontalnim delom levega režnja možganov30 , se sproži le ob 

dejanju z namenom. Celice zrcalnih nevronov so multimodalne; vse oblike informacij o predmetu 

povezujejo s samim predmetom. Če na primer lupina arašida poči, se celica že sproži31 . Vendar pa 

zrcalnih nevronov ne premakne nobena oblika pretvarjanja. MNS ali v novejšem času "ideomotorični" 

okvir32 , je bil od takrat identificiran pri ljudeh in zdaj velja za osnovo socialnega vedenja, empatije, 

teorije uma (TOM)33 in učenja.   

 

 

.   

Vzajemno zrcaljenje vedenja poteka zelo hitro, 

samodejno in neprekinjeno. Nehote kopiramo vzorce 

gibanja drug drugega, čustvene in namerne "obrise" na 

44. premotorično polje, s čimer pridobimo povsem 

natančno notranjo izkušnjo namere delovanja sočloveka, 

izražene v držah. Obris, ki se pojavi v nas, nas pripravi 

na pričakovano vedenje drugih in nam pomaga izbrati 

ustrezno komunikacijsko strategijo34. 

Diagram št. 11. Sistem zrcalnih nevronov 

Naš um uporablja ista predmotorična področja možganov tako za vizualizacijo gibov drugih kot za 

načrtovanje lastnih gibov in za zagotavljanje povratnih informacij o zaključenih gibih. Zrcaljenje je 

tako kot pri vseh drugih čutilih funkcija. S simulacijo "vidimo" občutke, povezane z nekim dejanjem, 

medtem ko se pri opazovalcu prikličejo tudi ustrezni telesni občutki. Z drugimi besedami, ne glede na 

to, ali ta proces spustimo na raven zavesti ali ne, nenehno doživljamo notranji svet drugih v realnem 

času. 

Vittorio Gallese, eden od stebrov ekipe znanstvenikov, ki je zasnoval poskuse na opicah (danes 

nepredstavljivo), je posebno študijo posvetil gledališkim posledicam MNS. "Študija nevronske 

razsežnosti intersubjektivnosti in ključne vloge simulacijskih mehanizmov v tej razsežnosti je 

izhodišče za empirično utemeljeno razumevanje mimetične izraznosti igralčeve prisotnosti in aktivne 

vloge gledalca ter na splošno za razmišljanje o izvoru gledališke prakse35. 

 
28 The activity of the nerve cells, the electrical potential induced is the "firing". 
29Umilt`a et al. 2001  
30 di Pellegrino et al. 1992; Gallese et al. 1996; Rizzolatti & Craighero 2004 
31 Keysers et al. 2003, Kohler et al. 2002 
32 Iacoboni 2009 
33 Poglej naslednje poglavje 
34 Rizzolatti & Arbib, 1998 
35 Vittorio Gallese: Il corpo teatrale: Mimetismo. Neuroni Specchio, Simulazione Incarnata - in. Teatro e 

Neuroscienze, 36. o. - 



 

Po Gallesejevem modelu se gledališče zgodi, ko sodelujemo v vedenju drugih kot prostovoljni 

opazovalci; naša telesna simulacija izzove posebno stanje duha, ki je namerna sinhronizacija. Telesna 

simulacija ima posledice: gibi namerno opazovane osebe se ne morejo več obnašati enako, kot če jih 

nihče ne bi opazoval. Postanejo bolj zavestni ali nadzorovani36. Tudi za najbolj izurjenega igralca je 

težko - upam si trditi, da nemogoče - obnašati se, kot da ga nihče ne opazuje. Mnogi ne prenašajo 

dobro tega konteksta "biti viden". V kosteh čutimo, da nas nekdo opazuje.  

Predpogoj gledališkega prizorišča je nekakšno soglasje, vzajemna pripravljenost na zrcaljenje, da 

"igralec ob upoštevanju funkcionalnih pravil postane drugi jaz, uresničen v drugem telesu"37 . Zrcaliti 

in biti zrcaljen je odgovornost, tako zato, ker zahteva zavedanje vseh udeležencev (izstopimo iz 

tradicionalne delitve gledalec-igralec), kot zato, ker ničesar ni mogoče skriti, saj se zrcali celoten 

spekter telesa. Mimetično izraznost bi lahko razumeli kot pozornost, ki temelji na telesu, kar je 

temeljno vprašanje igralčevega dela. "MNS, je empirično utemeljen prispevek k pogledu na gledališče 

z naturalistične in zato univerzalne perspektive"38. 

MNS-ovo odkritje, da igralčeve "označene" geste ne odsevajo enako tudi pri gledalcu, postavlja pod 

vprašaj same temelje običajne gledališke prakse. Seveda je še vedno dejstvo, da cele dvorane ploskajo 

predstavam, ki so žanrsko zaznamovane in o katerih se vsak udeleženec na odru zaveda in distancira 

od tega, kar počne. Z drugimi besedami, MNS nam ne preprečuje, da bi nastopali zaznamovano. 

Pravzaprav celo pojav, imenovan "čustvena nalezljivost"39, uporablja ideomotorični sistem za širjenje 

vzorcev neavtohtonega ali kopiranega vedenja 

ZRCALJENJE IN SINHRONOST 

Raziskave so pokazale, da je sinhronost manj pogosto zavesten (ekspliciten) in pogosteje 

neprostovoljen (impliciten) pojav. Zavestnemu posnemanju sledi dolgotrajnejša neprostovoljna 

sinhronizacija40. Enako velja za razpoloženja in čustva41; težko je ostati neodvisen od šablon in 

vzorcev, ki se pojavljajo v družbenem okolju. To velja tudi za posnemanje ciljev, stališč, besedišča in 

mnenj42. Tudi izmenjava stereotipov in poenostavljenih vsebin znanja, vključno s posnemanjem lahko 

berljivega vedenja, ima prednost pred izmenjavo specifičnih in kompleksnih vsebin43.  

Sinhronost lahko zasledimo v več psihofizioloških procesih. Dihanje, visceralne reakcije, galvanske 

reakcije kože in predvsem sinhronizacija srčnega utripa predhodijo sinhronizaciji vedenja in jo 

 
36 Gueguen 2011 
37 Gallese glej zgoraj 
 
38 Gallese glej zgoraj 
39 Chartrand & Lakin, 2012 
40 Yun, Watanabe, Shimojo 2012 
41 Barasade 2002 
42 Van Swol & Drury 2006 
43 Clark & Kashima 2007, Castelli et al. 2009 
 



 

sestavljajo. Delitev duševnih vsebin in občutkov poteka predvsem prek telesnih funkcij in znakov; 

zahvaljujoč kognitivnim procesom jih nato lahko spoznajo višja možganska področja, tj. zavestni um44. 

Diagram št. 12 - sinhroni srčni utrip in vedenje pri treningu RIOTE 

 

Človeško življenje običajno poteka v skupinskih odnosih. Prav tako smo stalno in neizogibno del 

majhnih in velikih družbenih procesov. Ti ne morejo potekati neprekinjeno pod dovoljenjem in 

oblastjo zavesti. Vendar je zavest po naravi individualna. Redko se dvigne na kolektivno raven, kar je 

morda razlog, da je javni diskurz o skupnosti tako kontroverzen. Zakaj je tako težko priznati, da se ne 

moremo osvoboditi tesne medsebojne povezanosti? Znanost ponuja tudi številne nasprotujoče si 

razlage, od zdravilne interakcijske sinhronosti45 do zgoraj obravnavanih nalezljivih vedenjskih 

 
44 Glej poglavje Fizična kognitivnost 
45 Éva Bányai: The Interactive Nature Of Hypnosis: Research  Evidence For A Social-Psychobiological Model, 2006  



 

pojavov. V skladu s teorijo »mindsight« je za razlikovanje odgovoren pojav zavesti, natančneje 

pozornosti, ki daje vedenjski sinhronosti določeno dodano vrednost46. 

TEORIJA UMA 

Po odkritju italijanskih nevrobiologov se je odprlo celotno vesolje. Na deset tisoče člankov navaja, vrti 

in kopiči dokaze o človekovem čustvenem, statusnem ali habitusnem razmišljanju. Čeprav je Baron-

Cohen že nekaj let pred odkritjem MNS postavil hipotezo, da čelni del možganov s pomočjo 

"ožičenja" omogoča ljudem, da mapirajo misli drug drugega: zemljevid, imenovan teorija uma 

(Theory of Mind - TOM)47, katerega biološko ozadje je potrdilo odkritje MNS. Znanost danes 

razlikuje med dvema vrstama TOM, eno v svetu čustev in drugo v svetu misli: toplo in hladno, tj. 

čustveno in kognitivno področje48.  

TOM je proces, bogat z metakognitivnimi elementi, v katerem sintetiziramo držo in vedenje ter vitalne 

učinke sočloveka49, ki jih umeščamo v kontekst okolja, družbene obleke in starosti.   

V predstavi ali na vaji TOM bere like. Jasnejša in kompleksnejša kot je "risba" lika, manj pojasnil je 

potrebnih na odru. Pri usposabljanju je eden najpogostejših poudarkov iger in vaj krepitev, urjenje in 

ozaveščanje TOM-a kot zelo pomembne igralske veščine, ki nam omogoča, da s simuliranjem teles 

beremo misli drug drugega. 

Thalia R. Goldstein in sodelavci so pri mladih v različnih ponavljajočih se raziskovalnih situacijah po 

gledaliških treningih50 odkrili znake povečanega TOM. TOM v teh študijah lahko razlagamo kot 

povečano empatijo ali občutljivost, ki se oblikuje le, če udeleženci v ustreznih pogojih začutijo drug 

drugega. Kakšni so lahko ti "primerni pogoji"? 

                                                                                                                                                               

 

Diagram št. 13 Različne strukturei vidne in podzavestne ravni TOM. 

  

 
46 Siegel, The Mindful Therapist 

47 "Precursors to a theory of mind: Understanding attention in others", in Whiten (ed.), Natural theories of mind: evolution, 

development, and simulation of everyday mindreading, Oxford, UK Cambridge, Massachusetts: B. Blackwell, pp. 233–251,  
48 Kalbe et al 2007 

49 Stern: A csecsemő személyközi világa The Interpersonal World of the Infant 1997 
50 Developing Children’s Socio-Emotional Competencies Through Drama Pedagogy Training: An Experimental Study on 

Theory of Mind and Collaborative Behavior, Celume*ab, Goldsteinc, Besançon, Zenasn 2020 



 

 

VAREN PROSTOR 

Biti v skupnosti je izziv. Spominja na travme in težave, ki smo jih doživeli v otroštvu, zunaj ali znotraj 

družine. Lažni TOM-i nastajajo, kadar se bojite vrstnikov ali jim želite vzbuditi strah. Za razvoj in 

premagovanje starih težav ali za pridobivanje novih spretnosti - in zdaj vključimo še vaje v gledališču, 

kjer naj bi iskali povsem nove rešitve - potrebujemo okolje, kjer se nam ni treba bati, da bi bili 

prizadeti zaradi svojih napak ali slabosti: kjer ni nevarno, da smo spontani sami s seboj in z drugimi. 

Biti sam s sabo ali po Winnicottovih besedah, da bi pridobili izkušnjo postati resničen51, je potrebna 

varna povezava. Varen prostor ne pomeni lepe sobe. Gre za prijeten prostor, v katerem je mogoče 

izkusiti varnost zgodnjih odnosov. Varen prostor je potopitev v nevsiljive in neodvratne odnose z 

bližnjimi in pomembnimi drugimi: "vmesno" in varno območje izkušnje52. 

Diagram št. 14. Funkcija varnega prostora.  

 

Dr. Márta Merényi piše o pomenu varnega prostora v gibalni terapiji: "Pri delu v odnosih smo pozorni 

na svoje gibe, svoje namere in hkrati na gibe druge osebe. Pri tem se nenehno usklajujemo. Izkušnjo 

vzajemnosti in priznavanja s 'samonadzorovanim drugim' doživljamo v gibanju v odnosih s partnerji. 

 
51 Winnicott 1965 

52 Najat Qushua & Teresa Ostler (2018): Creating a safe therapeutic space through naming: psychodynamic work with 

traditional Arab LGBT clients, Journal of Social Work Practice, DOI: 10.1080/02650533.2018.1478395 



 

Terapevtski prostor skupine ustvarja prostor prvotne varne navezanosti53. Reflektivno delovanje na 

telesni ravni odpira dostop do izkušenj in čustev, ki so bila prej skrita pred samim seboj54" . 

Njene besede lahko neposredno prilagodimo gledališki delavnici; rekel bi, da se nobena ustvarjalnost 

ne more pojaviti, če ne v ambientalnem okolju, kot je opisano tukaj. 'Skupna izkušnja lahko ustvari 

čustveno varnost, ki omogoča vedno večje možnosti za igro'55 . 'Terapevtski' izraz je zavajajoč za 

gledališčnike, ki mislijo, da so v redu in da za svoje delo ne potrebujejo strokovnjakov. 

Tako se aktivira implicitni spomin, kar pomeni, da oseba med gibanjem najde zgodnji blok 

doživljanja, iz katerega se postopoma kot iz ozadja izlušči trenutno občutje-občutek-izkušnja. 

Ohranjanje tkanine telesnih občutkov in zaznav je platno, na katerega se lahko nanizajo in izrišejo 

pretekli in sedanji občutki, fantazije, spomini in misli. V tem varnem igralnem prostoru se lahko 

povezave nasičijo s pomenom, razbremenijo in predelajo na vedno bolj plastičen način. Preneseni 

odnosi se artikulirajo, člani skupine pa lahko odigrajo in na novo zgradijo svoje najpomembnejše 

relacijske teme med seboj in z vodji"56. Je idealistično upanje zgraditi takše nevaren igralni prostor za 

gledališke vaje??Prilagoditev gledališkega dela temu vidiku se neposredno povezuje s tem, kako 

Grotowski razumeva vloge režiserja. 

Menim, da je nujno "standardizirati" podobne senzibilne protokole v vseh okoljih, kjer se od ljudi 

pričakuje, da bodo opravili skupno nalogo s skupnim ciljem, pa naj gre za šport, umetnost, 

izobraževanje, poslovanje ali politiko. 

SKUPNO DELOVANJE   

Odkritje 44. predmotoričnega polja je pripeljalo do domneve, da lahko možganske strukture za telesno 

simulacijo usklajujejo kompleksnejše medosebne procese. Tesno povezan sistem zrcalnih nevronov ni 

le ključen za izmenjavo čustev in informacij, temveč poleg tega kot značilnost naše vrste omogoča 

bolj gladko socialno vedenje; usklajeno, sodelovalno in dopolnilno delovanje. Zrcalni nevroni idealno 

podpirajo skupne medosebne dejavnosti57.  Pravzaprav lahko domnevamo, da so se zrcalne strukture 

med filogenijo (predstavitev evolucijske zgodovine) optimizirale za namen skupnih dejanj. 

Raziskave skupnega delovanja (JA) razkrivajo miselne in nevronske procese, ki so gradniki vseh 

skupno usklajenih dejanj. JA je podobno kot TOM posebno področje raziskav v sodobni psihologiji, ki 

raziskuje JA kot obliko družbene interakcije, pri kateri "dva ali več posameznikov z usklajevanjem 

svojih dejanj v prostoru in času povzročajo spremembe v okolju"58 . 

Po mnenju Sebanza in Rutgersa je uspešnost skupnega delovanja odvisna od sposobnosti: i) da z drugo 

osebo delimo svoj pogled na situacijo; ii) da pravilno predvidimo dejanja drugih in iii) da predvidene 

učinke dejanj drugih lahko vključimo v svoja dejanja?   

 

 
53 The different levels of attachment security see  

54 Márta Merényi MD: Mozgás- és táncterápia Movement and Dancethraphy in Pszichoterápia  XIII > 2004 February  
55 Merényi, glej zgoraj 

56 Merényi, glej zgoraj 

57 Newman-Norlund et al. 2007 

58 Joint action: bodies and minds moving together Natalie Sebanz, Rutgers, The State University of New Jersey, 

Psychology Department University of Nijmegen 2006 

 

http://www.mentalport.hu/a-folyoirat/korabbi-szamok/xiii-evfolyam/2004-februar/


 

Funkcija skupne pozornosti je dvojna: (i) omogoča usklajevanje pred začetkom dejanja, ko ena oseba 

sledi pogledu druge, ko gledata na mizo, 

ki jo skupaj prenašata, in (ii) omogoča 

usklajevanje med skupnimi dejanji, ko 

obe osebi gledata proti vratom, medtem 

ko že skupaj prenašata mizo. 

 

 

 

 

Njihovo raziskovalno vprašanje se je glasilo: "Kako posamezniki usklajujejo svoja dejanja v razmerah, 

ko je verbalno sporazumevanje v praksi težko ali celo nemogoče?59  Poskusi so torej potekali brez 

besed, njihovo hipotezo, da JA nosi osnovna načela notranje usklajenega delovanja skupine na 

nevronski ravni, pa so preverjali z uporabo funkcionalne magnetne resonance fMRI). Rezultati so 

struktura JA v nadaljevanju: 

A 

Skupna pozornost ustvarja zaznavni skupni imenovalec, ki dva ali več umov poveže z isto resničnostjo 

(npr. položaj mize v sobi, njena velikost, ali je kaj pod njo ali nad njo?). Imamo ogromen repertoar 

namigov, kot so smer pogleda, geste kazanja in drža, ki ob projekciji na premotorična polja drugi 

osebi pokažejo, kako v tistem trenutku vidim skupno nalogo. 

B 

Posnemanje gest ima pomembno vlogo pri prenosu informacij. Posnemanja gest ne smemo razumeti 

kot ponavljanje dejanja drugega niti kot dejansko izveden gib, temveč kot mišični ton, ki ga sprožijo 

premotorična polja kot ključni sestavni del procesa izbire. Za uspešno skupno akcijo so poleg 

posnemovalnih gibov (skupno dvigovanje mize) potrebni tudi komplementarni gibi (uravnoteženje 

mize) in nasprotni gibi (eden od nas prevrne mizo, drugi jo dvigne); prek ideomotoričnega okvira 

spoznamo, kaj počne drugi, da lahko dodamo ustrezne komplementarne gibe. 

C 

Predstavitev skupnega cilja zatre občasno neustrezna gibanja - individualne akcijske načrte in 

iracionalne vzgibe - ter prilagodi izbiro skupnemu postopkovnemu imenovalcu in imenovalcu rešitve 

akcije, ki jo je treba izvesti skupaj. 

D. 

Skupna predstavitev nalog vključuje mehanizme TOM. Opazovanje dejanja aktivira motorične 

predstave, ki pomagajo razumeti dejanje. Vendar dejanja ne kodiramo le v smislu vidnih lastnosti 

gibanja, temveč tudi v smislu njegovega namernega stanja, tj. mentalnega in čustvenega stanja agenta. 

 E. 

Za uspešno skupno delovanje moramo biti sposobni "predvideti" posledice tega, kar počnejo drugi, in 

ustrezno oblikovati svoj naslednji korak. Da bi lahko predvideli, moramo poleg opazovanja tega, kaj 

 
59 Sebanz & Rutgers: Joint Action  

 



 

počnejo drugi, poznati tudi stimulativne pogoje (ali je miza mokra ali pa nam v obraz sije sonce), 

izračunati, kdaj se srečata materija in telo. Pod ustreznimi pogoji lahko um vse to brez težav opravi v 

delčku sekunde. 

 F. 

Dokazi o skupnem predstavljanju nalog so bili najdeni tudi pri preučevanju verbalno posredovanega 

usklajevanja.60 Analiza gest med govorom kaže, da se geste prilagajajo v prostoru glede na to, kje se 

nahaja partner.  

 G. 

Dejstvo, da osebe, ki so izgubile čut za dotik, morda ne prepoznajo skupne predstavitve nalog, kaže na 

vlogo čutnega zaznavanja pri predstavitvah nalog. 

 H. 

Kot otroci od enega leta naprej razvijemo selektivno zaupanje v predloge rešitev drugih in posnemamo 

vzorec le, če se nam zdi najbolj smiseln.61 Kaj razumemo kot najbolj smiselno? To je odvisno od 

starosti, družbenega položaja, telesnih zmogljivosti in kognitivne usmerjenosti. Od človekovega 

dojemanja delovanja je odvisna tudi intenzivnost, s katero se sprožijo vezja premotoričnega polja. 

Stopnja je višja, kadar je opazovalec strokovnjak za procese.62 

I. 

Brez gest smo lahko na istem "polju", če se zanašamo na motorično preslikavo dejanj. Naloga je lahko 

vsem jasna in jo lahko rešimo brez zmede, če jih posamezne rešitve ne ovirajo. »Fix'action« je ime za 

vrsto situacije, v kateri posameznik izvede svojo rešitev ob motorični predstavitvi drugih. 

Diagram št. 16.  miselni zemljevid s fiksnim delovanjem                                                                                                                                                                           

Brez ukrepanja je shema, pri 

kateri udeleženec pasivno čaka, 

da mu drugi dajo navodila za 

rešitev naloge, s čimer potlači 

skupni imenovalec, ki naravno 

izhaja iz lastne motorične 

predstavitve. Pri enojnem 

delovanju predpostavljamo, da 

smo prisiljeni v enojno 

(samotno) načrtovanje in 

usmerjanje  delovanja  neodzivnih   partnerjev.63                                                                                                                                                                                                                                          

Diagram št. 17. Vzorci individualne akcije 

 

 

 

 
60 Cooperation in mind: Motor imagery of joint and single actions is represented in different brain areas 

Wriessneggerac, D.Steyrlac, K.Koschutnigbc, G.R.Müller-Putzac 2016 
61 Wriessneggerac et. al 2016 
62 Wriessneggerac et. al 2016 
63 Wriessneggerac et. al 2016 



 

VSAKDANJE DELOVANJE NA ODRU (KOT DOKAZ FIZIČNEGA DELOVANJA) 

Preučevanje pogojev JA opozarja na nujnost spoštovanja telesnih danosti pri igralčevem delu. Večino 

predstave sestavljajo dejanja. Kot gledalci ne le vizualiziramo, temveč se vživimo vanjo.64 Predstava 

se projicira na našo gibalno predstavo in se primerja z našimi lastnimi izkušnjami. Sistem MNS ob 

opazovanju dejanja samodejno primerja izkušnje iz našega lastnega repertoarja. 

Če je dejanje na odru zmedeno ali zaznamovano, nastane motnja med gledalčevo motorično predstavo 

in resničnostjo igre na odru. Če igralec pri selitvi vzame kovček in je ta prazen, gledalci izgubijo 

pripadnost.65 

 

 

   Diagram št. 18. Povezanost med gledalci in igralko v monodrami 

 

V zgornjem vzorcu, v monodramski igri Judit Pogány, se natančna realistična fizična dejanja 

primerjajo z vrsto individualnih izkušenj, kar med 4200 in 4500 s ustvarja močno povezanost 

med srčnim utripom gledalca in srčnim utripom nastopajočega. 

 

MEDOSEBNI VIRI 

Sposobnost vključevanja skupnega cilja, ki je temelj skupinskega sodelovanja, omogoča 

posameznikom, da se pri načrtovanju lastnih dejanj zanašajo na sposobnost delovanja drugih. 

Kolektivna predstava delovanja se ne oblikuje le na podlagi tega, kaj je posameznik zmožen storiti, 

temveč tudi na podlagi tega, kaj bi lahko bili zmožni storiti člani skupine. Ko kot člani skupine 

vplivamo na  svoje okolje, to ni zasebna zadeva, temveč funkcija upravljanja virov skupine. Spretnosti 

posameznika pri doseganju skupnih ciljev so vsem članom skupine dostopna resničnost. Povratne 

informacije o dejanjih drugih so za nadaljnje načrtovanje enako koristne kot povratne informacije o 

lastnih dejanjih. Opazovanje napake drugega izzove podobno jezo, razočaranje in zmedenost kot 

takrat, ko posameznik sam naredi napako.66 Identiteta skupine kot podaljšek našega občutka samega 

 
64 See adherence in the following chapters 
65 The chart is the work of Dorottya Bencze  

 
66 Understanding joint action: Current theoretical and empirical approaches, Editorial, Acta Psychologica 215 

(2021) 103285 



 

sebe presega posameznika. O skupnem delovanju govorimo takrat, ko je "skupni rezultat lastnih dejanj 

in dejanj drugih pomembnejši od rezultata posameznih dejanj".67 

Možnost skupnega reševanja nalog nam je na voljo že po naravi. Ali se zanašate na te strukture, ko ne 

prenašate mize iz ene sobe v drugo, ampak se lotite  zapletenejše naloge? 

 

Diagram št. 19. Udeleženci, ki izvajajo odprto improvizacijsko nalogo  med treningom Woice Well 

 

Primer odpre improvizacije, kjer je skupni cilj akterjev, da se kratka igra odvije v dobro smer; to 

"dobro smer" lahko opišemo z merili racionaliziranega sistema, kontinuiranega, stabilnega, 

fleksibilnega, in kot tekoč proces, nekaj živega.68 Naloga je podobna raziskavi, kjer je bil skupni cilj 

tonska harmonija v glasbeni improvizaciji.69 

Raziskave so pokazale, da ko je bila skupini predstavljena naloga, ki je bila značilna za enega člana, so 

tudi drugi člani skupine aktivirali predstavo tega dejanja, preprosto zato, ker so poznali nalogo drug 

drugega. Vendar se aktivacija ni spremenila v dejanje, ker je bila potlačena; to ni bila njihova 

naloga.70 

 
67 Sebanz&Rutgers: Joint Action 

 
68 Flexible, Adaptive, Coherent, Energetic and Stable az áramlatba lendülő rendszer tulajdonságai 

69 Tonal Emergence: An agent-based model of tonal coordination, D. Setzler, L. Goldstone 2022 

70 Wriessneggerac mf 

 



 

JA temelji na repertoarju skupine (plemena), zato je za preživetje nepomembno, kdo najde vir in kdo 

premaga grožnjo. Z vidika improvizacije je nepomembno, kdo daje zagon, ki spodbuja sistem. JA 

prikazuje utopično družbo in osvetljuje znane ovire, ki omejujejo JA v resničnem življenju: 

pomanjkanje pripravljenosti, odpor do prilagodljivosti, ozračje strahu in obsojanja ter prevladujoč 

individualizem. 

                                Diagram št. 20. Improvizacija z odprtim koncem s tremi igralci 
 
 

Pri ustvarjanju skupine so avtorske pravice senčno področje. Kdo ima slavo? Raziskave so pokazale, 

da lahko v interakcijah, kjer je lahko več udeležencev pobudnik nekega dejanja, eksperimentator 

zlahka vpliva na druge, da si sami pripisujejo dejanje, ki ga sami nikoli ne bi mogli izvesti. Velik delež 

udeležencev je verjel, da so izvedli dejanja, ki jih je v resnici izvedla zunanja oseba, vključena v načrt 

eksperimenta.71 Prav tako je bilo opaženo nasprotno, ko so udeleženci dejanje, ki ga je izvedel sam, 

pripisali drugi osebi.72 

Opazovanje gledaliških pojavov lahko pomaga pri nadaljnjem raziskovanju zapletenega pojava JA. V 

procesu gledališke vaje je na primer mogoče neposredno opazovati, da če ni skupnega cilja, ostanejo 

predstavitve dejanj individualne. V primeru obstoja skupnega cilja pa skupni rezultat ni le miselni, 

temveč zelo pogosto (če ne vedno) tudi telesni, in sicer v obliki psihofiziološke sinhronosti. 

Diagram št. 21 Diadična improvizacija 
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Skupinska inteligenca je staro empirično dejstvo. Ko je množica na tržnici ugibala živo težo živali, je 

bila povprečna ocena natančna.73 Obstajajo številne oblike duševnih in fizičnih sil, ki so močnejše od 

posameznika, a ena najbolj očitnih je skupina, ki ni mistično tisočglave bitje, temveč vir, podpora, 

referenčna koordinata in primarna moč nad nami. Od nas je odvisno, ali bomo zaupali sposobnostim in 

natančnemu dojemanju resničnosti drug drugega ali pa bomo skupno predstavljanje nalog zamenjali z 

negativnimi ali pozitivnimi predsodki, lastnimi idejami in medosebnimi igrami. 

ČESA ZNANOST NE RAZUME O SKUPNEM DELOVANJU 

Kaj pa se zgodi med dvema posameznikoma? Kako tako hitro prideta do skupnega imenovalca? Ali 

obstaja sinhronizacija med psihofiziologijo udeležencev? Gibanje soigralca vključimo v svoj akcijski 

načrt, čeprav gibanja nismo neposredno videli, ampak smo poznali le njegov rezultat!74 

Motorična reprezentacija omogoča posameznikom, da predvidijo naslednji korak drug drugega. 

Vendar še ni jasno, kako preidemo od kopiranja dejanj drugih do izvedbe najprimernejše dopolnilne 

geste ob pravem času. "Očitno je, da vsega tega ni mogoče razložiti preprosto s skupnimi predstavami 

o skupnem cilju v možganih vseh ljudi".75 

Delitev nalog, ki so dodeljene skupnemu cilju, se kaže v medosebnem prostoru. Kako? V naših 

improvizacijah je bila sinhronizacija skupni trenutek: skupno gledanje in/ali skupni vdih. 

22. Diagram - Trenutek sinhronizacije pred ali med improvizacijo 

Čeprav so hkratnost možganske aktivacije ter sinhronizacija dihanja in srčnega utripa opaženi v 

znanosti, kje in kako se delijo bol zapletene informacije? Zdi se, kot da se tisti, ki sodelujejo v 

uspešnem skupnem delovanju, ne sinhronizirajo drug z drugim, temveč z zunanjo točko, osjo ali 

poljem v skupnem prostoru. 

Raziskave morfogenetske interakcije ali interakcije magnetnih polj76 močno delijo znanstveno 

skupnost, kar je za kartezijanskega raziskovalca izziv, da se tem konceptom sploh približa. Če se res 
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kompleksne informacije, podobe, misli in spomini delijo in pretakajo v medosebnem polju, iz česa je 

mediacijska snov?77 Kateri od naših organov bi pošiljali znake in katero od naših čutil bi jih 

sprejemalo? 

REALNO, ANALOGNO ALI SIMBOLIČNO 

Zakaj je fiziološki učinek umora za vrati ali umora v kopalni kadi za zaveso v gledališču močnejši? 

Kako in zakaj na nas vpliva simbolno ali metaforično gledališko mapiranje resničnosti? V gledališču 

se običajno bojimo analogne igre, prostora, predmetov in upravljanja s časom, ki so v nasprotju z 

resničnostjo, bojimo se, da bi razbili privrženost občinstva. Dejansko v enem primeru vidim 

resničnost, v drugem pa si moram dogajanje razlagati.  

V predstavi sta se moška ljubila na poetičen način.78 Igralca se nista niti dotaknila drug drugega, pa 

vendar so bili vsi prizadeti, saj se je vse dogajalo "analogno". Za nas gledalce je bila poezija dober 

občutek; ni nam bilo treba videti, da se dejanje ne dogaja. Na koncu grške tragedije so bila trupla 

predstavljena med stebri tiromatov (poslikana vrata palače, ki so visela na zadnji strani antičnega 

odra); čeprav umor ni bil nikoli izveden, je bilo dovolj, da so gledalci videli rezultat. Občinstvo si je 

lahko natančno predstavljalo, kaj se je zgodilo za zaprtimi vrati. Postopek oprijemanja je prekinjen, če 

je to, kar se dogaja neposredno pred mano, zlahka interpretirano kot neverjetno. Podobno je z 

verizmom, pretiranim prikazovanjem resničnosti: ta preprosto pretrese domišljijo.  

Ko se pesniki poskušajo sklicevati na domišljijo, jo pogosto povežejo z lebdečo podobo, na primer z 

metuljem. Toda glede na njeno funkcijo je domišljija konkretna in samodejna povratna in 

posredovalna funkcija za preživetje.79  Povzema in dopolnjuje prejete informacije, nenehno in skrbno 

pregleduje svet okoli nas ter spremlja, kaj je pomembno za naše dobro počutje ali preživetje.80 

Domišljija, ki se je razvila, da bi podpirala varno razmnoževanje in skupino vrste, postane metulj ali 

zračni krč, ko je ločena od resničnih dejavnikov, ki imajo neposreden vpliv.  

Medtem ko se realni premaknejo, se ustvari analogni simbol, intuicija pa je dejavnik. Ustvarjalec in 

bralec sta v enaki meri desna možganska polovica. Toda kakšna je tu vloga misli, spoznavanja, leve 

možganske polovice? 

Razliko med realnim in analognim ali kontekstualnim in abstraktnim ponazarja različna uporaba 

simbolov obeh možganskih hemisfer. Simbol desne polovice, kot je vrtnica, je v središču neskončne 

mreže konotacij, ki se raztezajo med osebnimi fizičnimi, duševnimi in kulturnimi življenjskimi 

izkušnjami. Moč simbola je neposredno sorazmerna z močjo mnogoterih pomenov, ki jih prenaša in ki 

morajo ostati nevidni, da ohranijo svojo moč. Je kot šala, katere razlaga uniči njen pomen.81 
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Levo usmerjena vrsta simbola izključuje dvoumnost; njegova moč je v njegovi uporabi, tako kot je 

rdeča luč 1:1 preslikava ukaza stop na rdečo barvo. Ta vrsta simbolne operacije je domena leve, 

medtem ko je prva vrsta simbolne operacije domena desne hemisfere.82 

V gledališču uporaba simbolov (bodisi desne bodisi leve hemisfere) kot sredstva zgoščevanja 

razbremeni oder podrobnega prikaza resničnosti in prenese domišljijo prejemnika v estetski prostor 

namesto v prostor resničnosti. Poleg tega uporaba simbolnih ali analognih gest razkriva konvencijo, da 

to, kar vidimo skupaj, ni resničnost, temveč artefakt, ki ga je ustvaril človek. 

Jung je opazil, da v nas nič ne prodre tako globoko kot simbol, analogija in metafora; zaradi njih so 

življenjski dogodki bolj razumljivi, posplošljivi in smiselni.83  Posledično nam srečanje s simboli daje 

občutek pripadnosti, občutek "mi", ki ni nič drugega kot "transpiracija", 9. področje integracije.84 

Za integracijo simbola ni nujno, da gledalec dojema zgodbo kot fiktivno resničnost in like v njej kot 

"skupni mi", temveč kot nosilce kompozicije v umetniškem delu. Opisano se nanaša predvsem na 

klasične gledališke oblike, ki oživljajo pripovedi in interpretirajo resničnosti. Čeprav se na globalni 

ravni gledališče vse bolj osvobaja predstavljanja resničnosti, simbole in analogije še vedno poganja 

resničnost. Ko je resničnost odstranjena, zbledijo in izgubijo svojo vitalnost. Tako je tudi z liki na 

odru; vprašanje "Kdo si ti?" velja tudi za like v predstavi, ki je v celoti zgrajena iz abstraktnih 

elementov. Če resničnega življenja lik ne podpira, začne podobno kot simboli izgubljati vitalnost. 

Kakovost bivanja, ki je značilna samo za gledališče, je, da igralec ohranja dinamično distanco do 

vloge. Menim, da je naravno in nujno ohranjati to distanco med gledališkim okvirom in celotno 

izkušnjo, ki s prekinitvijo privrženosti realnosti lika omogoča simbolizacijo in vpogled v njegov 

arhetipski pomen (glej Grotowskega). 

Morda sem sodi tudi naša izkušnja, da so improvizacije, ne glede na to, v katerem okolju smo 

ustanovili skupino za participativno gledališče, vedno odražale lasten gledališki slog udeležencev. 

Nihče ni improviziral s filmskim realizmom, "minimalizmom" ali poenostavljeno iskrenostjo. Stil 

gledališke igre ob prvem približevanju je distancirana, stereotipna karikatura, ki ponuja vpogled v 

bistveno resnico o arhetipu v družbi. 

FIZIČNA PRIROJENOST 

Iz funkcionalne specifičnosti ideomotoričnega sistema izhaja, da um - in živčni sistem kot njegov 

podaljšek - prepoznava nebesedilne informacije in signale pred vsebino, ki temelji na besedilu in 

pomenu. 

Čustveno delovanje vključuje telesne (visceralne in mišične) spremembe. Pri vseh ljudeh, od Papue 

Nove Gvineje do Islandije ob doživljanju sedmih čustev: zanimanja, čudenja, sreče, žalosti, strahu, 

gnusa in jeze trzne ista kombinacija obraznih mišic. Mehanizem deluje tudi v obratni smeri, saj je Dr. 

Ekman v svojih poskusih dokazal, da čustvene grimase prebudijo visceralne posledice ustreznega 

čustva. Zavestno posneti izrazi obraza sprožijo galvanski kožni refleksni odziv čustev.85 Zaradi 

Ekmanovega daljnosežnega odkritja je verjetno, da igralec z intenzivno telesno prisotnostjo olajša 
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spoznavni proces pri gledalcu in vzbuja čustva bolj kot igralec z manj jedrnatim telesnim delom. 

Razumevanje kognitivnega delovanja je bistveno za razumevanje celovitosti gledališkega procesa. 

SPOZNATI, URESNIČITI, SPREMENITI 

Po najbolj razširjeni, "kognitivni" teoriji se živčni sistem in nižja možganska področja najprej odzivajo 

na dražljaje iz zunanjega sveta in tako tudi iz globine telesa. Višja možganska področja se o dogajanju 

poučijo šele iz odziva telesa. Tako kot v nesreči je "nekdo" že potegnil za volan, preden smo se 

zavedli, da smo se znašli v težavah. V svojem repertoarju imamo shranjenih več pripravljenih 

vedenjskih odzivov. Te odzive pridobimo v zgodnjem življenjskem obdobju; do konca mladostništva 

postanejo vzorci spoprijemanja s težavami ustaljeni, kar nam omogoča, da gremo skozi življenje 

samodejno, ne da bi se nam bilo treba na vsak posamezen izziv na novo odzvati. Položaj je sporen. 

Naši ustaljeni vzorci odzivanja pogosto ne bodo zagotovili optimalnega spoprijemanja, temveč bomo 

le ponovili nekaj, kar nam je nekoč že pomagalo. Zato se pogosto zgodi, da naši samodejni odzivi niso 

primerni za določen življenjski izziv; situacije sploh ne rešujejo, a se kljub temu vedno znova sprožijo.  

Odzivanje na nove situacije, vedno z novimi odzivi, je utrujajoče. Življenje z verigo odzivov 

"avtopilota" je bolj v skladu s težnjo po čim manjši porabi energije, medtem ko ukaza živeti tukaj in 

zdaj, v stalni zavestni prisotnosti, ni mogoče zlahka vzdrževati. 

Diagram št. 22. Kognitivni sistem  

 

VEDENJSKA ODVISNOST 

Narava nas je v času pred zavestjo naredila nagnjene k zasvojenosti. Kot del živalskega kraljestva smo 

imeli veliko potrebo po varnem in zanesljivem "izvajanju" vedenjskih vzorcev. 



 

 

 

Vedenje ljudi je mogoče programirati. Zato je 

potrošništvo zmagoslavno na vseh področjih 

našega življenja. Identifikacija sistema učenja, 

ki temelji na nagrajevanju86, je znanstveno 

upravičila komercializacijo vseh rekvizitov in 

blaga, ki naj bi bili potrebni za zagotavljanje 

pomirjujočega vedenja in navad. 

Skinner, oče učenja na podlagi nagrajevanja, je 

začutil zgodovinski pomen svoje teorije, 

behaviorizma, in kot številni veliki idealisti 

skušal svet prepričati o vrtoglavih možnostih 

zlovešče zvenečega vedenjskega inženiringa  

Diagram št. 23. Proces učenja na podlagi 

nagrajevanja 

Skinner je sanjal o majhni skupnosti, osnovni enoti srečnejšega človeštva, kjer bi se člani skupnosti 

vzgajali po navodilih vedenjskih inženirjev. Programiranje vedenja je zlahka obvladljivo, predvidljivo 

v običajnih dražljajih. Slaba stran učenja, ki temelji na nagrajevanju, je preprosto ta, da se v zgodnjem 

otroštvu naučimo vsega, kar sproži tako imenovani "dopaminergični sistem" v naših možganih. Tako 

se v konfliktnih (konfliktnih, travmatičnih ali prikrajšanih) situacijah, ko se izjalovi programiranje 

zdravega razuma, naučimo tudi spornega, obrambnega ali agresivnega vedenja. Teh 

kontraproduktivnih reakcij se bomo oklepali podobno kot naših odvisnosti, saj hrepenimo po tem, da 

jih izvajamo in smo po izvedbi nagrajeni z dopaminskim nabojem. To je vedenjska odvisnost. 

Današnji znanstveniki se v nasprotju s Skinnerjem bolj ukvarjajo s tem, kako se iztrgati iz vrtiljaka 

dopaminsko nagrajenih, zasvojenih vedenj, kot pa s tem, kako omogočiti nova vedenja.87   

Jon Kabat-Zinn, ustvarjalec metode Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)88, in njegov predani 

učenec Judson Brewer z več prepričljivimi rezultati dokazujeta, da je najučinkovitejša metoda za 

odpravljanje odvisnosti in reprogramiranje škodljivega vedenja meditacija pozornosti. Vključevanje 

pozornosti je pojav, ki je edinstven za ljudi, saj nam kot ena naših najpomembnejših lastnosti 

zagotavlja sposobnost prepoznavanja in spreminjanja vzorcev. 

Brewer v svoji temeljni knjigi The Craving Mind89 dokazuje, da se lahko osvobodimo prisile lastnega 

mehaničnega vedenja le s pomočjo vpogleda, samozavedanja in zavesti. Brewer primerja vedenjsko 

odvisnost s pomembnim pojmom budističnega izročila "odvisnega nastanka", ki ga ne smemo zamenjati 

(čeprav se zdi, da je povezan) z izvirnim grehom. Budov ključni nauk je, da je edini izhod iz našega 

brezupnega položaja ta, da priznamo, da je brezupen. In tu je prvi korak vseh 12-stopenjskih terapij, v 
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katerem članom skupine Narkotiki/Alkoholiki/Gamerji itd. anonimni - neznancem, prav tako 

samooklicanim odvisnikom, priznate, da je vaše življenje ušlo izpod nadzora in da potrebujete zunanjo 

pomoč, da bi se spopadli s svojo odvisnostjo. 

 

                                               

Zunanja odrešitev prihodnje družbe s strani inženirjev 

vedenja ni mogoča. Iz izvorne odvisnosti, iz usode 

vseh, obeta izhod le samospoznanje, pridobljeno z 

notranjim delom, ki se izvaja v skupini. Četudi se 

odvisnosti nikoli ne bomo popolnoma osvobodili, jih 

je mogoče nadzorovati tako, da jih spoznavamo od 

vrstnikov in z različnimi praksami razvijamo nova 

vedenja. Gledališče je medij, sredstvo, katalizator, 

pot, proces in skupnost, s pomočjo katerih je mogoče 

doseči instrumentalno učenje, ki vodi do novih 

vedenj. 

 

Diagram št. 24. Shema odvisnega izvora 

 

 

 

GLEDALIŠČE IN SPOZNAVANJE 

Eksplicitni (razkriti ali odkriti) spomini so tisti, ki smo jih že osmislili in so del naše osebne 

zgodovine. Implicitne (neraziskane) spomine 

sestavljajo razporeditve s katerimi lahko povežemo 

nasprotujoča si čustva. Globoko shranjeni življenjski 

dogodki so enako močni, morda celo močnejši pri 

vplivanju na naše vedenje in čustva kot tisti, ki se jih 

zavedamo. Gledališka praksa s posebnim poudarkom 

na improvizacijskih, neverbalnih in domišljijskih vajah 

se dotika neraziskanega spomina in odkriva implicitne 

vsebine, ki pogosto zapletajo naše vsakdanje 

življenje.90 Gledališče opravlja to delo, zlasti če je 

združeno z dodatnimi spoznavnimi vajami, ki so 

potrebne za raziskovanje spomina. Ta mehanizem je 

osnova učinka Morenove psihodrame, dramske terapije 

in vseh drugih podobnih tehnik. 

                           Diagram št. 25 Prag zavesti 

Spomnim se, nato ga podoživim v predstavi; terapevtska struktura pomaga, da ga prerazporedim, in s 

tem se spremeni moj odnos do njega. Tisto, kar moram glede na svoje terapevtske potrebe 

obravnavati, niso nujno sami spomini, temveč ponavljanje težkih občutkov, preigravanje konfliktov ali 
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vedenjskih motenj. Pri tem se oblikuje nova sinaptična vez. Zaradi pojava nevroplastičnosti91 pa je 

mogoče kognitivne sheme reprogramirati z novimi spoznanji, ki jih prepišejo nove sinaptične 

povezave. Pojav nevroplastičnosti, ki je postal znan v povezavi s funkcionalnim nadomeščanjem 

poškodovanih možganskih področij, je učinkovit tudi na ta vsakdanji način. Kot pojav nenehne rasti in 

oblikovanja možganov nam nevroplastičnost zagotavlja sposobnost oblikovanja novih sinaptičnih 

povezav do zadnjega trenutka človeškega življenja. Tako se lahko implicitno vedenje, preneseno na 

eksplicitno področje, poveže s prefrontalnimi regijami možganov, kar omogoča njegovo 

prepoznavanje. Pomembno je, da to prepoznavanje pomembno okrepijo vse verbalne okrepitve in 

pripovedi ter tako oblikujejo skladno pripoved.92 

Dramsko terapijo, tako kot druga orodja, iščemo, ko so ljudje že v stiski. Vendar ima vsakdo travme iz 

otroštva: nevidne spominske skupke, ki povzročajo težave. Participativna gledališka praksa ponuja 

priložnost za notranji razvoj, zlasti za ljudi, ki se še niso zavedali, da se za težavami njihovega 

vsakdanjega življenja skrivajo neraziskani odzivi iz preteklosti, ki jih lahko razrešijo, če jih razkrijejo. 

FIZIČNA TRAVMA IN NJENA RAZREŠITEV SKOZI DRAMO 

Glavna zvezda tabloidne psihologije je posttravmatska stresna motnja. Zgoraj opisani terapevtski 

učinek gledaliških iger se loteva blagih psiholoških težav, ki so vsem enako znane. Vendar pa je 

posttravmatska stresna motnja psihološka motnja, povezana s fizično travmo, in običajno povzroča 

resnejše težave kot blažja tesnoba, ki jo povzroči nezaželen sprožilec. Ne glede na to, ali je to bomba, 

ki eksplodira poleg vas, ali ponižanje, ko vas drži na tleh vaš očim, je izguba integritete, nadzora, 

enaka; ne glede na to, ali je posledica resnična fizična rana ali nekaj, česar ni mogoče videti. En sam 

vzrok zlorabe lahko povzroči težave za vse življenje, če ga ne raziščemo. Ob zlorabi je prizadeta tudi 

naša zdrava samopodoba (naša vrednost, naše mesto ali naša pravica do obstoja). Zato so zavestno 

sprejemanje, ljubezen in nežnost do sebe enako pomembna terapevtska orodja kot pripoved o naših 

krivicah.93 

V različnih oblikah terapije se lahko zdravljenje telesne travme na ravni spoznavnih in somatskih ran 

spomina začne hkrati.94 Uvedba orodij integrirane plesne in gibalne terapije obogati gledališko 

usposabljanje s celovito razsežnostjo, na primer somatske integracije.95  IDMT je tako kot gledališče 

močna kultura, ki išče svoje pravo mesto med metodami (ki so lahko širše uporabljene) in vodijo k 

telesnemu duševnemu zdravju. Moja lastna izkušnja je, da ko sem se poskušal zbrati po precejšnjem 

padcu, so mi vaje IDMT z neprimerljivo večjo učinkovitostjo pomagale obvladati somatske težave. V 

nasprotju z gledališkimi vajami IDMT usmerja pozornost v razsežnosti doživljanja, ki jih je težko 

opisati z besedami. Vedenjske in somatske težave, ki jih doživljam, so pogojene z mojimi travmami in 

se aktivirajo ob družbenih odnosih v vsakdanjem življenju: gneča na avtobusu, družinska miza, biro ali 

razred/restavracijska soba. Vse to so bili zame ključni dražljaji, ki so sprožili travmatično vedenje. 

Zato je pristop IDMT edinstven; zagotavlja terapevtsko pozornost, hkrati pa posameznika ohranja kot 

ključnega dejavnika v okolju družbenih odnosov, v skupini. V varnem terapevtskem okviru se lahko 

travmatizirano delovanje, ki ga sproži stalna vrstniška izkušnja skupnosti, mirno dvigne iz skrite v 

raziskano domeno. Osnovna pogoja terapevtskega okvira za zdravljenje sta: trdna pozornost, ki jo 

zagotavlja dvojno vodstvo ter varnast povezave v prijaznem in sproščujočem okolju. Zanimivo je, da 

smo partnerji RIOTE3 pri oblikovanju našega usposabljanja za participativno gledališče v celoti 
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95 Lipka Péter: Alkalmazott színházi módszerek gyermekvédelmi, zárt intézetekben Magyarországon, LOTA-

PSZITE 2017 



 

upoštevali zahteve po varnem prostoru, ne glede na to, ali so jih utemeljili znanstvena zavest, 

starodavna modrost ali instinktivna izbira. 

TRANSFER NADZORA 

Pozorni smo: nekaj damo ali prejmemo. Angleški izraz pay attention kaže na oprijemljivo, skoraj 

materialno naravo pozornosti. Nekaj v meni izgine, "odide" iz mene in postanem to, čemur posvečam 

pozornost. To nekaj, kar "preide" od igralcev k občinstvu, so vid, zvok, gib, čustva, ki jih sprožajo 

vidne in nevidne podobe. Na drugi strani bi se sto od stotih igralcev strinjalo, da je gledalčeva 

pozornost zaznavna, toda s katerimi čutili? Prav tako bi potrdili trditev, da ima gledališče nekaj 

skupnega z množično sugestijo. Toda kako deluje? 

Obstaja še veliko drugih področij, iz katerih se lahko, na podlagi raziskav hipnoze, veliko naučimo o 

gledališču. Angleški izraz adhezija ali adherenca zajame pojav, ki ga ne poznamo le iz filmske 

industrije. Z adherenco se meri globina hipnotične izkušnje. 

                                          Diagram št. 26. Gledališka igra na podeželju - Morje privrženosti 

 

Prenos volje je del hipnotičnega fenomena; psihični nadzor nad vedenjem96 se prenese s subjekta na 

hipnotizerja v uvodni indukcijski fazi, v kateri subjekt postane "obvladljiv". To omogoči delovanje 

sugestij, tako imenovanih ukazov c. Ti pa samopotrjujoče povečujejo stopnjo naročenega nadzora, 

zaradi česar je hipnoza dinamičen odnos. Raziskana kot pojav je hipnoza dvosmerni proces, ki ga ne 

izvaja nekdo z nekom, temveč se dogaja med dvema. V tem tesnem odnosu se razvija pojav 

interakcijske sinhronosti (IS).97 IS se nanaša na usklajeno vedenje in psihofiziologijo udeležencev. To 

so lahko: i) sočasno gibanje okončin; podobno spremenjen telesni položaj; ii) sinhronizirane 

spremembe avtonomnega živčnega sistema, kot so visceralni procesi, dihanje ali medsebojno povezani 

srčni ritmi; ali iii) ujemanje valence/razburjenja, ki ga označuje elektrodermalna aktivnost 

(galvanizacija kože), iv) povečanje ravni kortizola, v) znak možganske povezave, okrepitev TOM in 

neposredna izmenjava duševnih vsebin in občutkov, ki jih je treba poudariti tudi kot izmenjavo 
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spominov in drugih kompleksnih informacij. Pomen IS ni mogoče preceniti; je temeljnega pomena za 

naše družbeno življenje, v odnosih med materjo in otrokom, sorojenci ali prijatelji. Krepi vezi z 

zagotavljanjem medsebojnega zaupanja in sprejemanja ter omogoča deljenje intimnih izkušenj, ki bi 

jih sicer naredile ranljive za neznance. 

Diagram št. 27. Fenomen prilagajanja v parih 

 

Moja izkušnja je, da je IS mogoče opazovati v vsaki obliki gledališča. Prepričan sem, da v 

participativnem gledališkem treningu IS omogoča terapevtski učinek, vendar osnovna večplastna 

osebna interakcija čaka na raziskovalno potrditev, ob tem vidimo, da je v gledaliških treningih izjemna 

stopnja sinhronosti. 

Éva Bányai in drugi so prvi opisali, da "namesto da bi svojo raziskovalno pozornost omejevali z 

osredotočanjem bodisi na hipnotizerja bodisi na hipnotizirani subjekt, bi morali razmisliti o možnosti, 

da je hipnoza dogodek, ki poteka v okviru posebnega odnosa med hipnotizerjem in subjektom, ki bi ga 

morali preučevati samega po sebi".98 

Navajajo, da je za spremljanje procesa hipnoze potreben bolj celosten pristop, ki presega analizo 

odseka; pristop, pri katerem je mogoče interakcijsko sinhronost spremljati in opazovati z empiričnimi 

sredstvi, kot je analiza videoposnetka. Ta celostni pristop k raziskovanju je mogoč tudi v gledališču. 

Med podrejenim subjektom in nadrejenim hipnotizerjem je v splošnem govoru slišati razliko v statusu, 

tako kot velja, da je predpogoj za uspešno hipnozo izguba volje oziroma podrejenost hipnotiziranega. 

Podobno velja tudi za zdravorazumsko razmišljanje o gledališču, da je občinstvo pasivni vključevalec 

igralčeve igre, igralec pa lutka režiserja. 

Ta dinamika je krhka: zame so v idealnem primeru vsi odnosi/dogodki med igralcem in gledalcem; 

igralcem in igralcem; režiserjem in igralcem  v "relacijskem okviru". Po Grotowskem je gledališki 

dogodek interakcija, ki se ne odvija ne v igralcu ne v gledalcu, temveč v medosebnem prostoru med 

njima. 

 
98 Biró Eszter, Magyar Hospice Alapítvány – Bányai Éva, ELTE Affektív Pszichológiai Intézeti Központ: Interakciós 

szinkronitás hipnózisban. Megbízható-e az egészleges megítélés? 

 



 

V klasičnem gledališču je sam okvir predstave ključni dražljaj, ki ustvari hipnotično situacijo: 

določitev prostora kot odra in koncentracija igralcev sta ukaza. Tišina je sugestivna; ni treba govoriti, 

saj je povezava že vzpostavljena. To pomeni, da ste bili pozorni. Ko se začnejo interakcije, smeh ali 

tišina občinstva; vse to okrepi proces. Kdo sprosti nadzor? V primarni analogiji je igralec hipnotizer, 

gledalec pa subjekt. V naših raziskavah smo pogosto opazili, da je opazovalec ali tisti, ki nadzoruje, 

prilagojen srčnemu utripu osebe, ki jo opazuje ali nadzoruje. 

                         Diagram št. 28. Sinhronost v diadičnem odnosu vodja – sledilec 

 

Hipnotizer je tisti, ki se najprej uglasi s hipnotiziranim, in ne obratno. Prav tako menim, da je za 

začetek interaktivnega procesa ključnega pomena, da se igralec odpre občinstvu in igralskim kolegom. 

Igralci poznajo tudi pojav nadzora. Pogosto jim prav to preprečuje, da bi prestopili prag spremenjenih 

stanj zavesti. Nekateri igralci se ne morejo prepustiti lastnim čustvom, fantazijam in notranjim 

vzgibom ali ostati odprti za tiste, ki prihajajo od partnerja. Nekateri odlični igralci se težko odprejo 

improvizaciji ali kakršni koli neznani situaciji; drugi pa navznoter zavračajo neposredne nasvete 

svojega partnerja, režiserja ali producenta. V vseh teh notranjih ali zunanjih primerih nadzor povzroča 

njihove težave. 



 

Diagram št. 29.  Diadična vadba z nižjo stopnjo sinhronosti 

 

Hipnoza se začne s sproščujočim indukcijskim postopkom, med katerim je kritična presoja prekinjena. 

To omogoča ločitev elementov vedenja. Kakšna je ta ločitev in kako deluje, je predmet številnih 

hipotez in opredelitev.99 Bistvena sprememba se zgodi nekje v zavesti: zunanji svet je odstranjen, telo 

izgine, duševni procesi pa se okrepijo. Razvije se vodeno, spremenjeno stanje zavesti, v katerem se 

beseda "voden" nanaša na zaupanje v vodjo, ki ves čas drži drugi konec niti. 

Čeprav obstaja veliko sovpadanj, pojavov gledališke in hipnotične adherence ne bi smeli enačiti, k 

boljši opredelitvi ujemanj in razlik pa naj bi pripomogle nadaljnje raziskave. Adherenca je predmet 

francoske raziskovalne skupine, ki s pomočjo velike opreme kartira psihofiziologijo gledališke 

izkušnje.100 

SPREMENJENO STANJE ZAVESTI 

V uvodnem postopku se občinstvo odvrne od prihajajočih telesnih in družbenih dražljajev, tako da v 

njegovo zavest vstopijo le dramski dogodki, zaplet ali, z Aristotelovimi besedami, "razporeditev 

dogodkov". Ta premik ali bolje rečeno padec zavesti je v umetnosti že dolgo znan. Coleridge je prvi 

predlagal izraz "willing suspension of disbelief", da bi receptivno stanje zavesti ločil od običajnega. 

Metz-Lutz in drugi so našli psihofiziološke dokaze, da gledališče, podobno kot hipnoza, povzroča 

subtilne, začasne spremembe v delovanju zavesti. Gledalec je v tem stanju bolj nagnjen k empatiji s 

telesnimi in čustvenimi izkušnjami odrskega lika, ki ga razlikuje od opazovanih igralcev. Sprememba 

perspektive gledalcu omogoča, da preseže fizično resničnost in se "prilepi" na zgodbo. 

Snovalci tega poskusa so zanemarili več pomembnih vidikov gledališkega dogodka, kot je neposredna 

fizična izkušnja, namesto tega so svoje udeležence posadili v napravo za fMRI (Functional Magnetic 

Resonance Imaging), da bi prek zaprtega kroga opazovali igralca v sosednji sobi, ki izvaja Racinov 

monolog. Vizija raziskovalcev o gledališču je klasična: "Kompleksen družbeni odnos med igralcem in 

gledalcem se običajno oblikuje skozi četrto nevidno steno".101 V skladu s tem jih ne zanima interakcija 

z gledalcem niti procesi, ki se odvijajo v igralčevi notranjosti. 

 
99Varga et al 1999 Hypnotists phenomenology_HYPNOS  
100 Marie-Noëlle Metz-Lutz: What physiological changes and cerebral traces tell us about adhesion to fiction 
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Recherche Scientifique, Faculté de Médecine, Université de Strasbourg, 2 Équipe de Recherches Théâtrales et 
Cinématographiques, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, France*, Yannick Bressan, Nathalie 
Heider and Hélène Otzenberger, 
101 Marie-Noëlle Metz-Lutz: What physiological changes and cerebral traces… kot zgoraj 



 

Kljub oviram se privrženost zgodbi, tako na psihofiziološki ravni kot v delovanju možganskih 

struktur, uspešno ugotavlja na naslednje načine: 

Ψ zmanjšanje srčnega utripa (HR); 

Ψ zmanjšanje dinamične variabilnosti (HRV); 

Ψ povečano delovanje prefrontalnih lobijev (PC) levega možganskega območja BA47 in zadnjega 

zgornjega temporalnega sulkusa; 

aktiviranje levega ventralnega IFG in levega pSTS; 

Ψ neaktivnost sredinskih struktur, predvsem praecuneusa. 

Nekaj besed o zgoraj omenjenih možganskih področjih. Prefrontalna področja (PC) so dejavna pri 

obdelavi pripovedi, kot je dešifriranje prepričanj, čustev in namenov. Ventralni IFG povezuje 

besedilne informacije s shranjenim znanjem o resničnem svetu. Levi vIFG je skupaj z medialnim 

prefrontalnim in temporoparietalnim režnjem vključen v oblikovanje prvoosebne edninske 

perspektive. Področja IFG in vIFG so posebej pomembna pri mentalnih predstavah in se prekrivajo z 

drugimi strukturami, ki so ključne za kognitivno delovanje, in sicer z razlikovanjem med seboj in 

drugimi ter socialnim dialogom. 

Viseče sredinske strukture, vključno z območjem praecuneus, iz poplave dražljajev, zlasti iz vedenja 

drugih, izločajo sporočila, ki so osredotočena na mene. To je zavedanje "JAZ": "to počnem", "to se mi 

dogaja" in "to sem jaz". "Ali je to zdaj skladno s tem, kar sem bil/ bom? V skladu s tem je prekinitev 

dejavnosti praekunusa dolgo veljala za lastnost hipnotičnega stanja, za katero sta značilna upočasnitev 

metabolizma in začasna odsotnost zavesti.102 Nizko intenzivnost ali sproščenost praecuneusa zaradi 

zmanjšanega načina socialnih stikov potrjujejo tudi druge raziskave.103 V miru gledališča (naprave za 

fMRI) se ni treba nikogar bati: "vsi smo obrnjeni v isto smer, lahko se sprostim in nihče me ne bo 

nadlegoval". Hipnoza temelji na podobnem občutku varnosti. Pravzaprav iz drugega zornega kota 

vemo, da je raven aktivnosti praekineusa, ki je odgovoren za 35 % celotne kortikalne porabe glukoze, 

neposredno sorazmerna z ravnjo zavesti.104 

To možgansko področje je najpomembnejše področje večjega možganskega omrežja, ki je znanstveno 

zelo zanimivo. Morda ste pri svojih izkušnjah že opazili, da obstaja ostra meja med stanjem zavesti 

delovanja in stanjem razmišljanja o delovanju. Med slednjim izgubimo občutek za čas in vsakršno 

povezavo s sedanjim trenutkom; osredotočimo se le nase, na svoje misli in asociacije. Med ključnimi 

pojmi, ki so nujni za razvoj novega, miselnega realizma v delovanju, je najpomembnejši spodaj 

predstavljeni DMN. 

OMREŽJE PRIVZETEGA NAČINA 

Struktura možganov, znana tudi kot mirujoča ali osnovna funkcionalna mreža,105 je aktivna, ko ne 

gledamo zunanjega sveta, in je velik del naših možganov v stanju budnega počitka. Vendar tega stanja 

ne merimo le v daljšem časovnem obdobju, v minutah, ampak je lahko zelo kratko, celo trenutek. Del 

tega stanja so tudi ponovitev sanjarjenja, notranje tavanje ali sledenje asociacijam. Šole meditacije 
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menijo, da DMN pripada svetu misli in da ga je treba kot takega umakniti. Ta strogost lahko 

zanemarja funkcijo DMN.  

Morda gre za vprašanje sorazmerja. Sam pogosto zavestno pustim DMN, da stopi v ospredje, in 

uživam v tem, da možganom pustim, da se ukvarjajo s podrobnostmi nalog. V tem procesu je prav ta 

"samostojnost" zame čudovita in pomirjujoča. Čudovito je, kako se v stanju mirovanja preprosto 

pojavi rešitev, o kateri sem dolgo razmišljal. DMN na meji med zavestnim in nezavednim nenehno 

pripravlja rešitve za zunanje naloge; če primerja človekovo preteklost in prihodnost s trenutno 

situacijo, bo ustvaril ideje in vprašanja, ne glede na to, ali so bila zastavljena ali ne. 

Praecuneus, ki je med pozornostjo neaktiven, je pomemben aktivni igralec v DMN. Po mnenju 

raziskovalcev naj bi bil sedež zavesti srednja linija ali omrežje "jaz", ki se razteza od medialnega 

čelnega režnja do praecuneusa.106 Ko se soočamo z nalogami zunaj interesnega področja jaza ali ki 

zahtevajo našo polno pozornost, se delovanje DMN izrazito zmanjša. Nalogo opravljamo z 

zmanjšanim občutkom samozavedanja. V budnem stanju mirovanja je "zunanje" omrežje, ki spremlja 

zunanje in notranje okolje, v protifazni korelaciji (deluje izmenično) z "notranjim" samomrežjem. Po 

izvedbi zunanje naloge DMN ponovno postane aktivno, da bi obdelalo in integriralo znanje, 

pridobljeno v zvezi z dogodki. DMN in spominsko omrežje se močno prekrivata: "ali sem navajen 

delati na ta način?"; ali "ali sem oseba, ki tovrstne stvari počne na ta način?". To so zavestni procesi 

priprave odločitev, spominjanja in načrtovanja. DMN je operativni prostor zavesti: "Zavest dejansko 

ne obstaja; jaz je predmet zavesti.107 

 

 

Obstajata dve teoretični koncepciji zavesti: prva govori o 

(kot Siegelov model) vertikalnem povezovanju od zgoraj 

navzdol iz prefrontalnega korteksa, druga pa predlaga 

nastanek zavesti kot rezultat seštevanja več nižjih 

možganskih področij. Zavest je dejansko več kot to, kar 

smo do zdaj izvedeli o DMN. Dejansko se devet področij 

povezovanja spominja funkcij zavesti, če jih povzamemo: 

"Sposobni smo merila ustreznega delovanja zavesti: 1) 

poslušati; 2) sprejemati zunanje in notranje dražljaje, 

zaznavati spremembe in se jim prilagajati; 3) priklicati in 

uporabljati spomine, shranjene v spominu; 4) predstavljati 

čas, prostor in sebe; 5) ustvarjati in uporabljati jezikovne 

simbole; 6) čutiti; 7) organizirati svoja dejanja v skladu s 

svojimi nameni in voljo, usmerjati svoje vedenje na 

celovit, nadzorovan in skladen način; 8) pokazati 

namenskost in prilagodljivost pri izvajanju določenega 

načrta v spremenljivih pogojih; in 9) nakazati metakognicijo (znanje in nadzor sebe in kognitivnih 

procesov)108 
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Označimo lahko tri podsisteme istega sistema: 1) vem, kaj sem; kaj počnem; 2) vem, kaj postajam s 

tem, kar počnem; in 3) vem, kaj bi moral biti; kaj želim biti; in kaj bi moral storiti v ta namen. 

Zavesten, vesten in vesti; v novih latinskih jezikih se vsaj formalno komaj ločita. 

Google za iskalni izraz "vest" najde en sam članek s področja psihologije, ki sicer znanstveno 

obravnava ta pojav kot moralni konstrukt v medicinski etiki.109 Nisem pa naletel na noben članek, ki bi 

preučeval vest kot možgansko strukturo ali duševno funkcijo. 

Ko se počutim nelagodno, se pretok sistema ustavi; postane zmeden. Moja vest, ki ni moja zavest, kot 

sem jo spoznal, mi omogoča vpogled. Tok zavedanja doseže zavest in mi omogoči, da takoj vidim, kje 

stojim. V moji zavesti se prebudi zavedanje. Vendar to še vedno ni polno delovanje zavesti. Včasih se 

vest pokaže v mojem telesu, precej pod ravnjo zavesti, na ravni vedenja kot slabo počutje ali 

nepričakovana duševna sprememba. Moja vest je polje v polju: ocenjuje, razvršča in klasificira, kar 

počne moja zavest, ne da bi se ustavila. In vaša? Kako jo doživljate vi? Zakaj ta univerzalni pojav 

ostaja neraziskan? 

KRITIČNO MIŠLJENJE 

Zakaj je to jedro vseh mojih raziskav gledališča? Vrednotenje v integralnem pomenu besede uteleša 

tisto, kar se človeku zdi dragoceno. Kaj mi je všeč na vaji ali treningu? Deloma je to odvisno od mojih 

individualnih preferenc in predsodkov, vendar pogosto opažam, da moje preference presegajo 

individualno raven. Glede na to, kar vem o DMN, ki je zavest o sebi, se v trenutkih, ko moje 

vrednotenje preseže individualno raven, pojavijo sočasni odzivi na ravni skupnosti, rodi se skupna 

zavest izvajalcev in občinstva. 

Raziskovati in nadaljevati...(...). 

PRIPOVED 

Glede na svojo funkcijo rahlo spremenjeno stanje zavesti v gledališki izkušnji ločuje nenehno 

ponavljajoče se elemente resničnosti od pripovedi: 1) stalni neprostovoljni vnos, ki ga zagotavlja 

DMN, visceralni in telesni občutki ter čustvena doživetja; in 2) zunanji, stranski dražljaji, ki ne 

spadajo v zgodbo, kot so vidne gledališke tehnologije, vonji ali fizična prisotnost drugih gledalcev. 

Ali igralec, ki sodeluje v zgodbi, ne doživlja česa podobnega? Igralec se mora spopasti z istimi 

elementi, ki ogrožajo verodostojnost pripovedi. Igralca poleg vseh zunanjih motečih dejavnikov 

motijo tudi njegove lastne asociacije in samoporočila ter vonj kostuma. Igralec mora zožiti svojo 
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pozornost na drugo resničnost: na pripoved in lik v zgodbi ali, v primeru nenarativnega gledališča, na 

popolno reprodukcijo giba ali stalen tok improvizacije. 

Diagram št. 31 – Spremenjeno stanje zavesti pri igranju 

"Ko se občinstvo poveže s predstavo, sprejme predstavljeno situacijo kot resnično, namišljeni svet kot 

takšen, kakršen je.110  Obkrožen s futuristično brenčečim aparatom za fMRI, ki leži sam in je 

priključen na majhen zaslon, se gledališka izkušnja še vedno dogaja. 

Pripadnost pripovedi seveda ni edini element gledališkega učinka. Tudi drugi elementi so lahko 

katalizator angažiranosti: dinamično-estetske lastnosti gibanja, oseba igralca (njegova fizična 

pripravljenost, sposobnost ali ugled), ocena drugih članov občinstva, vizualna podoba ali glasba in 

poezija besedila. Predstave, ki si prizadevajo razkriti realizem (delo z zunanjimi pojavi, ki skrbno 

spoštuje resničnost), nehote predstavljajo dve resničnosti: ena je dejanska fizična resničnost predstave, 

njene scenske tehnologije, njene nenamerne naključne napake ali njene "civilnosti", kot pravimo v 

madžarskem gledališču. Druga je resničnost pripovedi predstave. 

Se spomnite? Grotowski, prvi v zgodovini gledališča, postavi resničnost predstave v središče 

gledališkega dogodka. Vendar ne predlaga izgona realnosti iz gledališke stvaritve. Prav tako potrjuje, 

da pripovedni elementi resničnega življenja sami po sebi zagotavljajo moč vsebine, da lahko gledalec 

in igralec izvajata samozavedanje. Gledališče ponuja priložnost, da v svoj repertoar vedenja in 

doživljanja dodamo nove elemente, ne da bi nam bilo treba trpeti posledice kriz resničnega življenja. 

Fenomen pripadnosti je dvorezen meč: brez njega ni gledališča. Toda, kot je ugotavljal Brecht, preveč 

popolna privrženost "hipnotizira" gledalca in med predstavo oslabi njegove mentalne funkcije. 

Gledalec samodejno in instinktivno išče pripoved v predstavi. Če se približujemo stanju "namerne 

sinhronizacije", se skoraj samodejno ločimo od informacij, ki prihajajo po senzomotorični poti, da bi 

se po možnosti neprekinjeno prilepili na ponujene dogodke. Nagon, ki vse vedenje takoj poveže z 

nastajajočo zgodbo, poznamo iz otroškega igranja vlog.111 Suspenzija nejevere je torej prav tako 

nagon, ki se želi ohraniti in zato po svoji naravi išče "hrano"; to je pripoved. Na tramvaju poskušam 
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ugotoviti položaj osebe ali analizirati skupino ljudi: kdo je on v odnosu; kam spadajo; kam gredo; kdo 

je osrednja oseba; ali kakšna je zgodba njihovega življenja? To iskanje pripovedi, ki sicer nakazuje na 

koncept 9. čuta, je tudi gradnik gledališke recepcije. 

Predstave brez skladne pripovedi imajo težave, morda prav zato so tako prepričljive, kadar uspejo. Ker 

nimajo zgodbe, morajo gledalčevo pozornost ohranjati z ritmi, čustvi, dejanji in drobci pripovedi. V 

žanrih, kot je sodobni cirkus, je idealen čas predvajanja ena ura, medtem ko lahko močna zgodba 

prekrije od 6 do 8 ur predvajanja. S podobnimi težavami se soočajo predstave, ki skušajo nagovarjati 

le razum ali čute. Nekoristno je imeti briljanten vpogled ali popolno čutno kompozicijo, če je izkušnja 

namenjena le enemu od področij recepcije. Ko je gledalec prisiljen "obnavljati" čustveni učinek, si 

predstavljati kulise ali krpati razdrobljeno zgodbo, se kmalu naveliča truda. Tudi kot gledalci se ne 

maramo truditi; iščemo, da pripoved opravi delo namesto nas. 

Upoštevanje pripovedi vodi do koristnega povezovanja, ki vključuje obe možganski hemisferi.112 Bolj 

kot je oseba zdrava, pogosteje, dlje in več možganskih področij lahko poveže. Odnos med pripovedjo 

in povezanostjo pomaga razširiti naše razumevanje gledališke fenomenologije: iz privrženosti se 

prebudimo z gledališko izkušnjo. 

SUPER REALNI ČAS – TOTALNO GLEDALIŠČE 

Opazil sem, da se igralčevo vrhunsko doživetje povezanosti paradoksalno pogosto zgodi zunaj 

pripovedi, na ravni sedanjega odrskega časa. Verjamem, da se je mogoče od zgodbe odklopiti tudi v 

pozitivnem smislu. Igralec, ki "preklopi" na simbolna dejanja iz dejanj, ki se držijo pripovedi, v 

trenutku združitve, odklopa, stopi pred občinstvo kot občudovanja vredno bitje, da bi se skupaj z 

občinstvom spet potopil v skupno pripoved. Podobno lahko občinstvo za trenutek potegne iz realnosti 

izrezljana koreografija, fizično dejanje z negotovim izidom (tvegano cirkuško dejanje) ali 

improvizacija. Te "tretje vrste" izkušenj se križajo z načelom Grotowskega -  "ene resničnosti". Ali 

obstaja vrednostno-sistemska razlika med doživljanjem pripovedi in izstopom iz nje? "V kontekstu 

doživljanja dejanja ne gre za reprezentacijo, tj. za to, da bi igralec posnemal, da je nekdo drug, temveč 

za to, da igralec živi namero lika v skladu z namišljeno resničnostjo"113. Menim, da se ena 

najpomembnejših vrst vrhunskega doživljanja v gledališču nanaša na razvoj nadpredstavnih trenutkov, 

ki prekinejo pripoved. Izraz "totalno gledališče", ki sta ga skovala Wagner in Craig,114 se v našem 

strokovnem žargonu uporablja za opis estetske vizije, ki skuša sintetizirati gledališke zvrsti. Razmislek 

o gledališču kot žanru od Artauda naprej je nepogrešljiv del eksperimentov totalnega gledališča v 

drugi polovici 20. stoletja. Vendar pa to ni nič novega: neposredno nagovarjanje občinstva in 

prenašanje vzbujenega odnosa skozi celotno predstavo je temeljna poklicna veščina vsake plodne 

gledališke kulture od renesanse dalje; elizabetinsko-jakobovska tradicija ali Commedia dell'Arte je 

bila popolnoma povezana z občinstvom. Zdi se, da improvizacija, izrekanje ali organsko vključevanje 

odzivov občinstva v predstavo pomeni nekaj več: z njo zaživi gledališka sedanjost. 
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Diagram št. 32. Super osredinjeni trenutek ob koncu improvizacije 

 

V iskanju podpore za razumevanje fenomena gledališča se obrnemo na psihofiziologijo. Gledališče v 

gledalcu sproži vrsto visceralnih (skritih) reakcij v realnem času, ki so povezane s procesi, ki se 

odvijajo v igralcih. 

KAKO DELUJE SRCE V SPREMENJENIH STANJIH ZAVESTI 

Rezultat raziskave Metz-Lutz je še posebej pomemben za naše poskuse. Pri podatkih o variabilnosti 

srčnega utripa (HRV)115 smo tudi sami po prvih meritvah doživeli podobno "razočaranje": 

"Pričakovali smo, da bodo podatki EKG fiziološko povezali z "estetskimi občutki" v obliki dinamične 

HRV"116. Nasprotno pa je bilo v okviru merjenja koncentracije pri igralcih dosledno ugotovljeno 

znatno zmanjšanje dinamične HRV! Med gledališkimi dogodki smo prav tako opazili začetno krčenje 

HRV ob koncentraciji igralcev, vendar smo ugotovili, da to ni ovira za nadaljnje spremembe. Resne 

amplitude srčnega utripa se lahko pojavijo, začenši s tem zoženim območjem. 

Diagram št. 33 Pogost padec srčnega utripa občinstva   

 
115 Glej zgoraj 
116 Marie-Noëlle Metz-Lutz: What physiological changes and cerebral traces… 

 



 

S sledenjem HRV lahko prepoznamo trenutke koncentracije. Kaj je HRV in v kaj omogoča vpogled 

srčni utrip?   

OPREDELITVE HR, HRV IN FIZIOLOŠKA PODLAGA 

Srčni utrip, ki je najlažje merljiv visceralni (notranji) proces, lahko uporabimo za vizualizacijo 

simpatičnih in parasimpatičnih sprememb, ki spremljajo čustvene in vedenjske izzive. Sympathos: 

sočutje. Parasympathos: odvrnitev simpatije. Pri tem ne gre za sočutje do druge osebe, temveč za 

ukvarjanje s težavami ali dogodki, ki se pojavljajo v notranjem in zunanjem okolju. 

Srčna perioda ali srčni utrip (HR) niha med spremenljivostjo in pravilnostjo, pri čemer je glavni 

koeficient stres. Stres je v jeziku psihofiziologije aktivacija simpatične veje avtonomnega živčnega 

sistema (ANS), ki je naravna posledica ukvarjanja s težavami. Stres se sprosti v parasimpatični veji 

ANS. Katera veja? Bolj primerno je "ukoreninjen", kot da bi bil živčni sistem ukoreninjen v telesu in 

bi ga nadzoroval. 

Pod stresom srce deluje v redno napetem ritmu, tako rekoč zanesljivo. Ko stres popusti in se srce 

sprosti, postane čas med zaporednimi utripi neenakomeren: lahko preseže sekundo dolge intervale. 

Diagram št. 34 Občasne spremembe HR pri restinalu 

Variabilnost srčnega utripa (HRV) je časovna 

spremenljivost relativne dolžine posameznih obdobij 

srčnega utripa. HR, dolžina srčne periode, ustreza 

krčenju prekata. Meri se z razdaljo (R-R) najvišjih 

zaporednih vrhov valov ("R") in se izraža v udarcih 

na minuto (udarci na minuto). HRV je relativna 

variabilnost razdalj R-R, recipročna vrednost HRV. 

Srce je "samopodporno": če ga damo v organsko 

kopel, lahko nekaj časa deluje samostojno, zato je 

možna presaditev srca! Srce, odstranjeno iz prsnega 

koša, ima lahko zelo visoko frekvenco 150-240 

utripov na minuto: to je tako imenovani sinusni ritem 

ali samoregulativni ritem. To dramatično intenzivnost uravnava vagusni živec, ki izhaja iz nižjih 

avtonomnih centrov v hrbtenjači in višjih možganskih regij, da upočasni srčni utrip na tretjino 

normalne hitrosti v mirovanju. Vsakdo ima svoj značaj ritma; nekateri ljudje obstajajo z visoko 

frekvenco v mirovanju (80-90 utripov na minuto), drugi pa z nizko frekvenco (60-70) sredi naravne 

nesreče. Ko je treba telo aktivirati za reševanje težav, stimulacija sinoatrijskega vozla poveča 

frekvenco in pospeši srčni utrip. 

Pospešitev okrepi naš telesni odziv in nas pripravi na boj ali beg. V drugih primerih se na šokantne ali 

nevarne dogodke odzovemo tako, da "zamrznemo". Fizične nevarnosti našega življenja so danes 

večinoma nadomestile psihične (nekdo mi ni rekel 'zdravo'), vendar fizični odziv na okoljske izzive 

ostaja evolucijsko intenziven: srce črpa velike količine krvi v možgane in mišice, dihanje se pospeši 

(zlasti hitrost izdiha), vdih se poglobi in sproščajo se hormoni (adrenalin, noradrenalin, efedrin in 

epinefrin). Zaradi povečanega vnosa kisika se spremeni celična presnova, poveča se raven sladkorja v 

krvi, znojijo se nam dlani in celo lasje se nam naježijo. 

Ne glede na to, ali se borimo, bežimo ali pa se v strahu zamrznemo, stres obremenjuje naše telo. Ker je 

nujno, da se naše energetsko gospodinjstvo po stresnih stanjih obnovi, parasimpatična veja telesa, ki si 

prizadeva za ravnovesje, z "zavoro vagusnega živca" blaži odvečne visoke frekvence. To pogosto ne 

gre zlahka; čeprav stanje pripravljenosti dosežemo hitro, traja veliko dlje, da se upočasnimo. Če je 

aktivacija trajna, telo ostane v stanju pripravljenosti in ne more ublažiti fiziološkega, duševnega in 

čustvenega stresa; tako nastane stanje kroničnega stresa. Ena od značilnosti dolgotrajnega stresa je 



 

trajno nizka raven HRV. To je povezano s slabo odzivnostjo, kot pri kolesu, ki ne more več pospešiti v 

višjo prestavo. 

Google navaja 16.400 člankov o stresu in redkih boleznih; 17.500 o povezavi med stresom in 

boleznimi dihal; 21.000 o vplivu stresa na zdravje; 56.000 o stresu in boleznih srca; 290.000 o stresu 

in sladkorni bolezni ter 483.000 o vzročni povezavi med stresom in rakom.  

HRV je torej pokazatelj regeneracijske sposobnosti telesa. Z njenim objektivnim merjenjem s pomočjo 

biološke povratne zveze lahko trdovratni stres bistveno zmanjšamo. Google navaja 12.200 člankov o 

izrazih stres in HRV ter 16.200 člankov o ključnih besedah HRV in upravljanje zdravja. V projektu 

RIOTE3 smo uporabili tudi zelo učinkovite tehnologije za povratno informacijo o HR in HRV, ki 

pomagajo prepoznati vedenje in navade, ki povzročajo stres, ter podpirajo vedenjske vzorce, ki nam 

pomagajo, da se stresnih vedenj in navad znebimo. 

Ker se stres v profesionalnem gledališkem okolju obravnava skoraj kot delovno orodje, ni čudno, da 

ustvarjalni proces na tej ravni ne prinaša enakih koristi kot pri neprofesionalnih udeležencih. Kroničen 

in nezdravljen stres lahko skrajša življenjsko dobo profesionalnih gledališčnikov, tako zaradi stresa 

kot zaradi vedenja in odvisnosti, ki jih uporabljajo za zmanjševanje stresa. Ko smo starejšega 

udeleženca RIOTE, ki je imel za seboj 60 let gledaliških izkušenj, vprašali, s kakšno raziskavo se 

ukvarjamo, je pripomnil: "Želi dokazati (in mi prikimal, da stojim poleg njega), da je gledališče dobro 

za zdravje ... Kaj naj rečem, čudovito, vendar mislim, da je gledališče škodljivo.« 

S tem mnenjem ne bi bil osamljen v panteonu velikih gledaliških ustvarjalcev. Zakaj je profesionalno 

gledališče včasih tako škodljivo za naše zdravje? Kaj manjka nam, profesionalnim izvajalcem, da bi ga 

živeli koristno? Stresu se ne moremo izogniti, toda kako razlikovati med potrebnim in nepotrebnim 

stresom ter kako zavestno obvladovati njegove posledice? 

Ključ do zmanjšanja stresa je zagotoviti varno okolje, kot je okolje za IDMT ali hipnozo, da bi se 

sinhronost interakcij lahko razvila. Si lahko predstavljate hipnotizerja, ki hipnotiziranim nenehno 

izreka ironične pripombe, ali gibalnega terapevta, ki v udeležence meče predmete, če ti ne naredijo, 

kar se od njih zahteva? Dati drug drugemu pravico do težav in posvečati posebno, nežno pozornost 

našim izzivom je glavni pogoj za učinkovito obvladovanje stresa na odru in zunaj njega. Pri 

gledališkem delu se pogosto sinhroniziramo, pa se tega ne zavedamo, nasprotno, skušamo se ločiti od 

kolegov, medtem ko so nam na voljo vsi pozitivni učinki pojavov sinhronosti. 

Diagram št. 35. Val srčnega utripa 

 

                  VZPOREDNI VALOVI 

Spremembe delovanja srca lahko razdelimo na periodične spremembe: visokofrekvenčne (HF), 

nizkofrekvenčne (LF) in zelo nizkofrekvenčne (VLF) valovne komponente. Kratki valovi HF (0,14 do 

0,6 Hz117), ki trajajo od 2,5 do 7 sekund, so povezani z vdihi, ko srce intenzivneje črpa kri. Fiziološke 

funkcije daljših 7 do 25-sekundnih valov LF (0,04 do 0,15 Hz) znanost še ni natančno opredelila. 

Gotovo pa je, da povečanje razmerja VF/LF kaže na povečanje simpatične veje avtonomnega živčnega 

sistema, ki je očitno posledica povečanja frekvence dihanja. Naraščanje LF je vedno z nami. Obdobja 

se začnejo s simpatično aktivacijo, vdihi postanejo plitvejši, srce pa se pospeši. Nato se na vrhuncu 

 
117 Celotna življenjska doba valovanja je čas periode, katerega recipročna vrednost je frekvenca (Hz), ki je 

sekundni del celotne periode valovanja. 



 

obdobja "prebudi" parasimpatikus, pride do 

vagalnega uravnovešanja in vdihi spet postanejo 

globlji. VLF je velikanski val, ki ga opazujemo v 

okviru dnevnega cirkadianega ritma. 

Valovanje LF je periodični proces, pri katerem se 

pojavi medosebna sinhronost. Ta pojav je že dolgo 

znan, saj je Bányai118 med hipnozo ugotovil 

povprečno štiri LF sinhronizacije na minuto. 

Pozornost hipnotizerja je usmerjena na subjekt, zato 

bi se v dimenziji valovanja LF pojavila sinhronost. 

Pojav, imenovan fazna skladnost, se pojavi, ko se LF 

spreminjajo istočasno.  Opazili smo ga ob številnih priložnostih, ko se srčni utripi uskladijo pri 

gledaliških treningih, vajah in nastopih, bodisi med diadnimi (v paru) bodisi skupinskimi vajami. V 

priloženih grafih so prikazane vadbene situacije, v katerih smo poskušali zajeti spremembe, ki se 

pojavijo ob povečani pozornosti. 

Diagram št. 36 Konvergentne spremembe v srčnem utripu 

 

Diagram št. 37 Nasprotne spremembe HR 

 

Inštitut za srčno matematiko je v zadnjih desetletjih dosegel široko obravnavan napredek pri 

dokazovanju povezave med učinkovito uravnavanim HRV in zdravo psihofiziologijo. V njihovem 

 
118 Biró, Bányai: Interakciós Szinkronitás Hipnózisban... 



 

besednjaku se usklajena HRV nanaša na urejeno stanje, v katerem telo deluje optimalno. Čudovit 

diagram fazne skladnosti119, ki je prikazan na sliki, je intelektualni patent inštituta Heart Math120, ki 

prikazuje "skladno vajo" dveh eksperimentatorjev. 

Navzkrižna valovna transformacija je grafični prikaz matematičnega procesa, pri čemer so valovi 

razdeljeni na frekvenčna območja HF, LF in VLF na navpični osi in čas na vodoravni osi. Barve 

predstavljajo povezanost med aktivnostjo dveh posameznikov, ki uporabljata avtogena sredstva za 

medsebojno usmerjanje pozornosti na partnerja iz neposredne fizične bližine. Modra območja na sliki 

so nepovezana območja in obdobja; rumena 

označujejo zmerno, rdeča pa intenzivno skladnost. V 

rdečem območju LF zgoraj je bila ugotovljena visoka 

stopnja usklajenosti v daljših časovnih obdobjih, 

medtem ko je bila znatna stopnja usklajenosti tudi v 

območju VLF. 

 

 

 

 

 

Diagram št. 38. Stopnje skladnosti v nizkofrekventni domeni 

SKLADNOST 

Srčna ritma dveh ljudi lahko iz različnih razlogov padeta v fazno skladnost. Fizično se gibljeta na enak 

način (npr. par plesalcev); zaradi njunih gibalnih vzorcev je njun srčni utrip podoben. Doživljata 

podobna čustva, ko sta izpostavljena zunanjemu dražljaju (npr. v gledališču), kjer vzorec neposrednih 

učinkov povzroči podobnost. Izvajata enako kognitivno dejavnost (npr. ob istem času imata enako 

matematično nalogo) in koncentracija-stres je enaka. Trenutek intuicije postane sinhroniziran med 

ustvarjalno dejavnostjo. Do sinhronosti pride tudi s spontanim zrcaljenjem drug drugega. Ali pa, kot v 

primeru zgornje vaje »srčna matematika«, pride do zavestno sprožene sinhronosti. Svojo popolno, 

nepristransko pozornost usmerimo v drugega, kot v zgornji ponazoritvi, kjer so udeleženci želeli biti 

sinhronizirani drug z drugim. Vrste sinhronizacije se lahko redko pojavijo na čisti način, skladnost 

čustev ali motoričnih vzorcev pa lahko povzroči celo vrsto fazne skladnosti, ki na udeležence vpliva 

usklajeno, vendar le ob istem času iz nepovezanih razlogov. 

Fiziološka sinhronost (PS) kot področje raziskovanja vključuje vsako opaženo soodvisnost ali 

povezavo med fiziologijo dveh ali več ljudi. PS je običajno opredeljena kot soodvisnost ali povezanost 

med fiziološkimi signali dveh ali več ljudi. Sinhronija kot pojav ni domensko specifičen konstrukt, saj 

je njena opredelitev med drugim odvisna od postopka, ki se uporablja za njeno testiranje. Uporabljajo 

se lahko splošnejša merila, kot sta pogostost elementov ali časovno sovpadanje.  Analiza skladnosti na 

 
119 Steven M. Morris, PhD: Achieving collective coherence: group effects on heart rate variability coherence 

and heart rhythm synchronisation – Alternative Therapies, Jul/Aug 2010, VOL. 16, NO. 4, 62-72 

120http://heartmath.co.uk/heartmath-for-me/ 

  



 

primer ocenjuje ciklične vzorce v okviru merila pogostosti121, medtem ko analiza bivariatnih časovnih 

vrst obravnava linearna razmerja v okviru merila časa122.  

Ker različne analize sinhronosti obravnavajo različne dele podatkov, se lahko rezultati med seboj 

precej razlikujejo. Zato je pri analizah PS pomembno, da se raziskovalno vprašanje ujema z 

metodologijo, saj lahko različni pristopi spremenijo razlage in posledice rezultatov študije. Za 

odkrivanje pojava sinhronosti opredeljuje PS šest ključnih parametrov: velikost, znak, smer, zamik, 

čas in vzburjenost.123  

Diagram št. 39. Fazna koherenca pri "varno vezanih" parih 

 

 

V primeru sinhronizacije s PS še nimamo raziskav, s katerimi bi lahko ločili, ali so se preiskovanci 

uglasili z gibanjem, govorom ali elementi vedenja, tj. posredniki; ali je do sinhronizacije prišlo zaradi 

skupne miselne vsebine ali pa je dejavnost upravičila fazno skladnost. Na podlagi vzorcev v 

najnovejših meritvah lahko presodimo, ali se je nekaj zgodilo pred, po ali vzporedno, z enako 

intenzivnostjo ali manjšo, v isti ali nasprotni fazni smeri.  

Zgornja raziskava na ravni opredeljenih psihofizioloških spremenljivk opredeljuje tretjo vrsto 

gledališke izkušnje. Odločili smo se raziskati predstavo z jasno strukturo in močno dramaturgijo, v 

kateri je moč zgodbe očarljiva tudi za tiste, ki zgodbo poznajo. 

POGLED Z MOSTU 

Igra Arthurja Millerja je eden od vrhuncev ameriškega realizma. Uprizoritev, ki jo je režiral Pál 

Mácsai, je v celoti razgrnila psihološke procese tako, da se je osredotočila le na vozlišča zgodbe in 

zmanjšala število realističnih elementov. Ta sedeči slog igre je bil ugoden za meritve, saj je 

zagotavljal, da spremembe v podatkih HR, posnetih s senzorji POLAR, niso bile posledica gibanja 

igralcev, temveč njihovih notranjih čustvenih sprememb. 

Vzorec smo dopolnili z vprašalnikom, v katerem smo gledalce prosili, naj izpostavijo trenutke v igri, 

ki so v njih vzbudili najmočnejše gledališko doživetje. Ob pregledu odlomkov, ki so veljali za bogate z 

doživetji, se je začela kazati slika, da so gledalci skoraj vedno označili dele, kjer se je prizor končal in 

 
121 Henning et al., 2001 

122 Levenson & Gottman, 1983 
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je oder z dekoracijami ali petjem prešel iz pripovedi; kot da se jim način, kako priti do konca prizorov, 

ne zdi učinkovit. Čeprav je predstava The View odigrana z veliko pristnostjo in natančnostjo, lahko 

domnevamo, da je gledalce spravila v stanje privajenosti in jih v njem zadržala dovolj dolgo. Najbolj 

presenetljivo je bilo, da na vrhuncu zgodbe, ko sta bila ritem in uprizoritev predstave najbolj 

intenzivna, občinstvo ni izpostavilo niti ene podrobnosti. Domnevali smo, da občinstvo po preseganju 

praga vključenosti v pripoved misleno ni cenilo gledališke izkušnje. Kot da je v stanju spremenjene 

zavesti zaznavanje zmanjšano ali skoraj izključeno. Zato so, ko so se skušali spomniti vtisov iz 

predstave, lahko prepoznali le točke, ki so zaključile zgodbeno enoto ali pripravile drugo.  

Na podlagi teh predpostavk smo prišli do zamisli, da bi v minutah pred označenimi deli iskali 

pomembne trenutke zavzetosti. Na priloženi prvi sliki smo preučili dele, ki so pred označenimi 

epizodami. Ugotovili smo, da se je med pomembnimi prizori zgodbe srčni utrip gledalcev znatno 

znižal, kar kaže na ustrezno vpletenost in čustveni vpliv.  

Ugotovili smo tudi, da se je med temi prizori bistveno povečala tudi povezanost med igralci in 

gledalci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Diagram "Pogled z mostu": spremembe v skladnosti med gledalci in igralci ter znižanje srčnega utripa, ki 

kaže na vključenost gledalcev, v najpomembnejših fazah odvijanja zgodbe124 

Povezanost med občinstvom in igralci bi lahko bila skorajda samoumevna, a vseeno ni. Starejši 

izsledki genetika Wilsona so potrjeni s špansko-skandinavsko študijo. Če primerjamo zgornje in 

spodnje študije, lahko vlogo namerne sinhronizacije v gledališču najbolje dojamemo. 

NEVIDNA POVEZANOST 

Udeležence obreda hoje po ognju smo preučevali125 s tehnologijo POLAR-team, ki jo uporabljamo 

tudi mi. Raziskovalci so iskali sinhronost med sprehajalci po ognju in gledalci obreda. Gledalci z 

osebnim odnosom (prijatelji ali sorodniki) s sprehajalci ognja so bili zelo povezani, medtem ko z 

neznanimi člani niso bili povezani ali pa je bila povezanost nasprotna. Skupna izkušnja obreda ni bila 

dovolj, da bi se udeleženci uskladili z gledalci, čeprav bi to pričakovali od vseh. Boso stopanje po 

žerjavici je močan dogodek, vendar ali sproži pripadnost? Čeprav so gledalci vedeli, da sprehajalci po 

 
124 Diagram je delo Dorottya Bencze 
125 Sinhronizirano vzburjenje med izvajalci in povezanimi gledalci pri obredu hoje po ognju. Ivana Konvalinkaa 

et al., 2009 



 

ognju stopajo po žerjavici, tega niso občutili? Motorična delitev (za katero vemo, da je samodejna) ni 

zagotovila dovolj osebne navezanosti, da bi vplivala na visceralno (nevidno) raven?  

Nasprotna povezanost, ki je prav tako pojav sinhronosti, se lahko pojavi, kadar se srčni utrip, 

spremembe vedenja ali dihanje povezanih oseb dosledno pojavljajo v nasprotnih fazah. Morda se to 
zgodi, ko se vzdržimo doživljanja negativne izkušnje ali blokiramo prenos čustev ali kakršne koli 

druge nenaklonjenosti?126   

Ljubezen do soljudi ni očitno pričakovanje naše vrste. Menimo, da smo člani plemena in da bodo vsi 

drugi požrti! Zato je izkušnja pripadnosti v gledališču tako posebna: pripravljenost dihati skupaj z 

neznancem je temelj gledalčeve posebne drže, namerne sinhronosti. 

Med evolucijo se razvije tudi nevronska osnova namerne medsebojne povezanosti. 

Srčni ritmi sprehajalcev po ognju med obredom so bili veliko bolj usklajeni od njihovih lastnih 

vzorcev v mirovanju. 

POLIVAGALNA TEORIJA 

Lahko bi rekli, da so vagusni živci strune duše, izjemno hiter živčni snop, ki povezuje možgane 

neposredno s srcem in blaži "lastni ritem" srca. Z vidika sledeče teorije lahko gledališče imenujemo 

tudi skupinska polivagalna interakcija. 

Vagusna živca - sta se razvila iz dveh različnih predelov možganskega debla, v različnih obdobjih 

evolucije, pri čemer imata različno vlogo pri uravnavanju vedenja. 

a) Stari, nemielinizirani dorzalni vagusni živec, ki nadzoruje dihalni sistem, uravnava hitre simpatične 

procese, kadar ni možnosti, da bi se izognili škodljivemu dogodku, in pomaga najti vedenje za 

preživetje. Ustvarja reaktivnost, obvladovanje in hitro aktivacijo127. 

b) Novi mielinizirani ventralni vagus prek sinusnega vozla nadzoruje srce, uravnava naše obrazne 

mišice, naš slušni sistem in vse geste, s katerimi komuniciramo z drugimi. Kot so pokazale raziskave 

Dr. Stephena Porgesa, je novi snop vagusa izredno pomemben pri socialnih in empatičnih procesih. 

Posledica tega je parasimpatični učinek, pri čemer ljudje postanejo vzajemno sproščeni, pozorni, 

občutljivi in dovzetni. 

Poleg tega, da nadzoruje mehanizme socialne komunikacije, ima "vagusni" sistem tudi vlogo pri 

uravnavanju notranjih organov. Koncept filogenetskega reda poudarja načelo neprekinjenega razvoja. 

V skladu s hierarhijo učenja se najprej odzove nedavno razvita živčna pot. Med našim razvojem so se 

živčna vlakna vagusa organizirala tako, da popolneje nadzorujejo vedenje in v večji meri vključujejo 

visceralna področja (presnovo). Zdi se, kot da se zavest vse globlje ukoreninja v telesu. Ker je 

evolucija neprekinjena, se vedno uporablja najnovejše učenje. 

Porges pojasnjuje, da se je avtonomni živčni sistem sesalcev razvil v dveh vejah, da bi ohranil vrsto, 

tako da bi pomagal posameznikom preživeti kot tudi zagotavljal njihove socialne odnose128.     

Posledica teh dveh sistemov so trije različni filogenetsko organizirani načini vedenja v družbenih 

interakcijah: a) komunikacija (obrazna mimika, vokalizacija in tiha pozornost: "poslušanje" drug 

drugega); b) reaktivnost (vedenje "boj ali beg"); in c) zamrznjena negibnost ("igranje mrtvih"). 

 
126 Brosschota,Thayerb: Odziv srčnega utripa je po negativnih čustvih daljši kot po pozitivnih čustvih  

International Journal of Psychophysiology  2003 
127 Dr. Stephen Porges: “Why is a body-oriented approach the key?"  Webinar, 2014 

128 Stephen W. Porges: The Polyvagal Theory: phylogenetic contributions to social behaviour Brain-Body Center, 

Psychiatric Institute, Department of Psychiatry, Uniersity of Illinois at Chicago 



 

Ko menimo, da je okolje varno, uporabimo "vagusno zavoro" in s tem spodbujamo socialno vedenje. 

Ko vagusna zavora popusti, se prepusti simpatičnim preživetvenim načinom delovanja in vedenja ter 

tako ovira nemoteno socialno interakcijo. 

Ko izvajate meditacijo, z nekaj pretiravanja krepite vagalni tonus. Zavestna stimulacija vagusnih 

živcev pomaga preiti na umirjeno in sproščeno vedenje s povezovanjem visceralnega delovanja. 

Stimulacija vagusa je edina zavestno uporabna pomoč za hitrejše prilagajanje, povezovanje s predmeti 

in ljudmi ali odklapljanje od njih.129  

Socialna povezanost je oslabljena, kadar posameznik dojema svoje okolje kot nevarno. Takoj ko 

izgubi občutek varnosti, zavora popusti in srčni utrip se začne pospeševati. Kadar višja in nižja 

možganska področja niso povezana, so procesi, ki uravnavajo vedenje, onemogočeni; nekdo se lahko 

obnaša dobesedno brezglavo, pod vplivom strahu in reakcij. 

Umirjanje lahko vadimo tako, da krepimo zavorni sistem, ki povezuje možgansko deblo z zgornjim 

delom možganske skorje. Vagusna zavora je nekaj stokrat hitrejša od aktivacije simpatika: 

parasimpatični učinek nastopi v milisekundah, simpatični učinek pa v 3-4 sekundah (ledena panika, ki 

se počasi prikrade). Vagus se lahko neposredno upočasni med dvema zaporednima utripoma srca. 

Nasmeh, odprte oči, sproščene obrazne poteze, miren naravni ton glasu: vse to je del aktivacije 

ventralnega vagusa. Rezultat našega vključevanja v socialno komunikacijo z zavorami je sproščen 

odnos; interakcijska sinhronost; varna navezanost; odzivno vedenje in nenasilno, sodelovalno 

komuniciranje. 

Vaje, ki temeljijo na govoru, razvijajo aktivni nadzor mišic srednjega ušesa v zgornjem delu 

možganov, ki so prepoznane kot vrata v socialno interakcijo130. Osnovno orodje terapevtskega 

umetniškega usposabljanja je pogovor v paru, ki sledi delu v paru. Poslušanje partnerja ima lahko 

pomembno vlogo pri učenju uporabe vagusne zavore. 

Za idealno delovanje novega vagusnega organa je potreben počitek: 1) slušno pozornost za 

zaznavanje, ali je okolje varno, in 2) akustične dražljaje v frekvenčnem pasu človeškega zvoka, 

predvsem govora, ki lahko navadijo podsistem socialne interakcije srednjega ušesa. Ko nekaj časa 

molčimo in nato drug drugega nagovarjamo z lastnimi nižjimi glasovi, lahko na ta preprost način 

treniramo svojo socialno povezanost in sproščeno komunikacijo. Gledališki pomen in večplastna 

pojavnost vagusnega učinka sta neprecenljiva. 

ČUSTVA V GLEDALIŠČU I. 

Igralec doseže srce in diha skozi strune vagusa. Ko vzbudi čustva, vpliva na ta proces: poleg dolgih 

vdihov »naroči« kratke izdihe, s čimer pospeši srčni utrip in razrahlja nadzor nad sinusnim vozlom. 

Pogosto slišimo, da igralec na odru, da bi dosegel čustva, ki jih zahteva vloga, izjemno močno diha in 

hlasta, da pospeši srce; pravimo, da igralec "vihti". Nekaterim med nami spontano uspeva neposredna 

enterocepcija vagusnega živca; postanemo sposobni neposredno uravnavati in modulirati svoja čustva. 

Spremenljiv srčni utrip nastaja zaradi sprememb ritma dihanja; če po možnosti takoj upočasnimo z 

dolgim izdihom, lahko zlahka spet pospešimo, kot na kolesu, ko prestavimo v nižjo prestavo.  

 
129 Stephen W. Porges: The Polyvagal Theory 
130 Stephen W. Porges: The Polyvagal Theory 

 



 

41. Diagram Krivulja spremenljivega HR. Variabilnost se lahko poveča z dolgim iztekom veljavnosti  

Kdor želi zaradi igre fiziološko doživeti skrajno čustveno stanje, naj si prizadeva za psihofiziologijo 

sproščanja in ne intenziviranja. Težnja, ki je skladna z našimi življenjskimi izkušnjami: v veliki stiski 

se skušamo z dolgimi vdihi upreti pojavu joka. Ko vagusne klastre stimuliramo, da bi prebudili želeno 

čustvo na visceralni ravni, je poleg dihanja izjemno pomembno sočasno zavestno delo obraznih mišic. 

Geste in grimase, ki jih nadzorujemo z zaviranjem in sproščanjem polivaginalne organizacije vedenja, 

so prav tako osnovno orodje gledališkega učinka131. V procesu evolucije so se za nadzor socialnih 

stikov in interakcije prek ventralnega mieliniziranega vagusa višja možganska področja in možgansko 

deblo povezali (lahko bi rekli zlili) z mišicami obraza in glave ter izvajajo neposreden nadzor nad 

gestami rok. Tudi slušni organi so neposredno povezani z vagusno zavoro. 

Od gledalcev pogosto slišimo, da jih moti, kadar igralci veliko kričijo. To je upravičena pripomba, saj 

srednji glas ohranja odprta vrata do povezanosti v srednjem ušesu. Jezen govor jih zapre. Občinstvo v 

večini primerov sedi z vklopljenimi vagusnimi zavorami v miru teme. Dobro je, da se ne bojimo biti 

prestrašeni. Predvidevam, da gledalčeva težava ni v kričanju, temveč v tem, da ga potiska iz 

privajenosti in sproža občutek strahu. 

Včasih se spotikam ob "mehko" gledališko tradicijo, ki se tu pojavlja in ki drži pozornost na 

konstantni idealni srednji vrednosti. Zakonitosti pozornosti in vagusa instinktivno občutijo gledališki 

ustvarjalci, ki so odgovorni za prihodke iz blagajn. Že stoletja gradijo svoje nenapisane gledališke 

kodekse. Logični sistemi antropološko razvitih gledaliških kultur so nastali na podlagi naravne 

izkušnje: kako doseči, da se občinstvo obdrži. Pravi žanrski razkol se je zgodil v 19. stoletju, ko se je s 

svojimi pravili igre, usmerjenimi izključno v učinek, uveljavil tako imenovani lahki žanr in se je moč 

vsebine ločila od smotrnosti sloga. Toda v čem je težava pri prijetnem srednjem, malomeščanskem 

gledališču? Z njim ni nobenega problema. 

Psihomehanično gledališče. Tradicionalni arzenal komedije je poln mehaničnih šablon, ponavljanja, 

ritma in energijskih standardov. Zdi se, kot da bi obstajali stimulativni gumbi, ki ob pritisku sprožijo 

smeh. To se lahko zgodi na "živ" način, pa tudi z mrtvim ritmom. Zlahka je razlikovati med 

profesionalnim izzivanjem smeha in živim humorjem. 

 
131 Paul Ekman: Emotions revealed  

 



 

Vsakodnevna izkušnja gledališkega ustvarjalca je smeh, ki se pojavlja v tesni sinhronizaciji z 

dogajanjem kot neizpodbiten dokaz pretočnosti. Ta neustavljivi organski smeh je veliko težje 

zanesljivo izzvati kot mehaničnega. Presenetljiv smeh takoj "ustvari energijo", igralec jo "absorbira" 

ali "porabi" in jo v obliki živih impulzov vrne občinstvu. Začne se krog smeha, pljuča se napolnijo, 

dihanje se sinhronizira, drža se spremeni; celoten "psihomehanični" urni mehanizem deluje. Potem pa 

se zgodi nekaj, kar sploh ni mehanično: trenutek se razširi in red predstave se pred našimi očmi poruši. 

Igralci z odobravanjem občinstva dobijo krila in za trenutek se srečamo v toku ali integraciji onkraj 

pripovedi. Nato se "pretočno gospodinjstvo" odra spremeni, sinhronizacija popusti, dinamo se ustavi 

in spet nastopijo ločene reakcije. 

Poznamo vse tradicionalne rešitve: udarne elemente, s katerimi lahko pritegnemo občinstvo in ga 

zadržimo. Ko kritiziram žanr svetlobe, opredeljujem "svetlobo" kot vsako delo, ki poskuša 

hipnotizirati gledalce tako, da jim namesto celote obstoja ponuja potrošne podrobnosti, ne glede na 

pomemben in sveti namen. Ste opazili, da je lahko nedeljivo uspešno le gledališče, ki si prizadeva za 

celovitost? Če se umetnik trudi živeti svoje življenje z budnim zavedanjem, bodo tudi njegovi cilji in 

"sporočila" na odru govorili iz sveta budnosti. Osebne vrednote in pristnost gledaliških ustvarjalcev so 

impresivne, ne glede na to, ali gre za drzno komercialno ali krhko subjektivno umetnost. Nenapisani 

zakoni gledališča so filozofski kamen za tiste, ki se v resničnem življenju trudijo biti budni. 

Zakaj je narobe, da smo zaščiteni pred bolečimi izkušnjami? 

 

 

 

 

 

 

ČUSTVA V GLEDALIŠČU II. 

Francoska raziskava132 meri čustveno vključenost gledalcev med plesnimi in gledališkimi predstavami, 

ki so izven konteksta, posredovane z videoposnetki, kot osamljeni prejemniki, pri čemer so opravili 

test odziva kože in prevoda (SCR). Sestavni del simpatične aktivacije ali vzburjenosti povzroči, da se 

dlani znojijo, da lahko bolje prevajajo elektriko. SCR je izjemno natančno orodje za ugotavljanje 

vpliva gledalčevega vzburjenja ali stanja vznemirjenja. Vzburjenost je ena od treh razsežnosti čustev, 

nekakšna raven čustvenega naboja. 

Čustva pogosto povezujemo z eno samo smerjo, pozitivno ali negativno, čeprav jih lahko 

obravnavamo v več razsežnostih. Lang je predlagal, da bi bilo treba čustva meriti na dveh dimenzijah, 

ena lestvica je valenca, druga pa vzburjenost133. Valenca je pozitivno-negativna lestvica vrednotenja, 

od sprejemanja do zavračanja, z označevalci HRV, dihanja in mišične sprostitve. Lestvica vzburjenosti 

sega od močnega vznemirjenja do ravnodušnosti, z označevalci SCR in spremenljivkami, ki kažejo na 

aktivacijo simpatika. 

 
132 Performing Arts May 7–12, 2011 • Vancouver, BC, Canada 1845, Exploring Audience Responses to 

Performing Arts: Love, Hate, Arousal and Engagement: Celine Latulipe, Erin A. Carroll, Danielle Lottridge 
133 Annie Lang, Kulijinder Dhillon & Qingwen Dong The effects of emotional arousal and valence on television 

viewers’ cognitive capacity and memory Journal of Broadcasting 1993 

Diagram št. 42. Tridimenzionalni model čustev 



 

V zadnjem desetletju je bil model za dinamično merjenje čustev dopolnjen s tretjo razsežnostjo, 

dominantnostjo, ki se nanaša na željo po prevladi ali posedovanju ne le v medosebnih, temveč tudi v 

notranjih odnosih. 

Latulip in drugi so beležili spremembe SCR občinstva, jih grafično prikazali in kopirali skupaj s 

povratnimi informacijami občinstva na videoposnetku predstave, nato pa so režiserje in koreografe 

prosili za kvalitativno oceno, pri čemer so za merjenje stopnje zavzetosti uporabili digitalna orodja za 

"samoposnetek" (joystick). 

Dve skupini sta uporabili svoje joystick-e. Prva skupina je označevala na lestvici všeč/neprijetno, ki 

daje širšo razsežnost informacij kot lestvica vzburjenosti, saj lahko oba konca lestvice L/D pomenita 

vzburjenost. Druga skupina je orodje uporabljala na lestvici Čustveno pomembno/čustveno 

nepomembno, pri čemer je dajala povratne informacije o sproženem čustvu, od najšibkejšega do 

najmočnejšega. 

 

"Opredelitev zavzetosti občinstva, ki jo bomo sprejeli, bo vplivala na izbiro tehnologije za merjenje 

zavzetosti"134. Vključenost (pripadnost) so opredelili z zanimanjem; povezano je bilo s pozitivno 

vrednostjo na lestvicah. Podatki so pokazali pomembno navzkrižno korelacijo s SCR. Posledično je bil 

SCR občinstva popolnoma občutljiv predhodnik subjektivnih povratnih informacij o umetniku na obeh 

lestvicah, zaradi česar so Latulipe idr. sklepali, da sta ta dva različna instrumenta v tej eksperimentalni 

situaciji pokazala enako razmerje vpletenosti. Torej nam je všeč tisto, kar je čustveno pomembno, in se 

nam zdi nepomembno tisto, kar nam ni všeč? 

Odnos med znanostjo in umetnostjo ovira dejstvo, da se zaključki znanosti, ko so zapisani, umetniku 

zdijo banalni. Umetnikovi zaključki pa se znanstveniku zdijo nepomembni. V tem primeru je bilo 

predhodno vprašanje raziskovalcev naslednje: Kaj se zgodi, ko ustvarjalci vidijo psihofiziološke 

odzive občinstva kot podatke? Glede na nadaljnje intervjuje so ustvarjalci objektivne povratne 

informacije vljudno dojemali kot neke vrste radovednost in niso mislili, da bi lahko dobili odgovore na 

temeljna strokovna vprašanja. Po mojem mnenju ta rezultat nakazuje, da je zavzetosti veliko več kot 

zanimanja. 

 
134 Latulipe et al.: Love, Hate, Arousal and Engagement 

 



 

Gledališki ustvarjalci nas s kulturnim in moralnim predznakom redno sprašujejo: zakaj moramo zbirati 

biometrične podatke o delu igralcev in o angažiranosti občinstva? 

MERITI GLEDALIŠČE 

Tu plava negativna utopična podoba: diagram na digitalni preskusni tabli, na kateri programska 

oprema, razvita v ta namen, analizira rezultate večerne predstave. Umetnik gospod Nihalovič plača 

globo 300 rubljev, ker po večkratnih prošnjah noče sodelovati s svojo partnerko. 

Ko smo iskali gledališke partnerje za našo raziskavo, so bili mnogi zadržani; nekateri so 

instrumentalne meritve označili za nepotrebne, drugi za čudaštvo. Nekdo je naravnost rekel, da ne želi, 

da bi drugi poznali njegove misli na odru pred večtisočglavo publiko. 

Vprašanje res ostaja: ali bo gledališče res boljše, če bomo izropali njegove skrivnosti, da bi dokazali, 

kaj modri pragmatični strokovnjaki vedo in uporabljajo že dve tisočletji in pol? Če lahko merimo 

učinek predstave na čustvenem področju (kar lahko zdaj trdimo), kako merimo učinek predstav, ki 

ponujajo predvsem doživetje za "mentalno" področje? 

Ali se lahko strinjamo, da so artaudovske135 predstave, katerih cilj je gledalca odmakniti od udobja, 

uspešne, če sinhronost najdemo predvsem na področju nasprotne povezanosti?! V prvi vrsti upamo, da 

bodo naše raziskave na področju psihofiziologije navdihnile številne druge raziskave in prispevale tudi 

k splošnemu dvigu kakovosti predstav in drugih dogodkov, ki temeljijo na gledališču. Naši izsledki 

bodo morda pripomogli k bolj zavestnemu pristopu, k čim večjemu izkoristku možnosti pri ustvarjanju 

predstave ali udeležbi na izobraževanju. Morda bomo odstranili nekaj balasta - dolgo razpravljanih 

vprašanj - in nas premaknili za stopnjo višje, da bomo lahko razpravljali o novih vprašanjih novega 

gledališča. 

Živimo življenja v gledališčih v upanju, da bo milost prinesla ta dan. Kot udeležence in gledalce nas 

žene iskanje milosti v gledališčih. Beseda "milost" ima v gledaliških salonih cinično avro, kot da je 

zunaj naših moči, da bi jo uresničili. Res je nekaj, kar ni v naši moči: to je prestopek, ki ga poznamo iz 

iskanja Grotowskega in njegovih tovarišev. Dogodki, ki so redki, a ne neznani. Zabava, razvedrilo in 

lahkotnost so lahko tudi graciozni. Prav tako je milostno, če se prepustimo toku s soljudmi. Besedo 

"milost" lahko v slovarju psihologije enačimo z vrhunsko izkušnjo pretoka integracije. 

Daniel Siegel in šola medosebne nevrobiologije se strinjata, da lahko notranje pogoje za povezanost 

ustvarimo z zavestno prakso. Eden od ciljev te knjige je raziskati in prikazati načine, kako lahko 

udeleženec, gledališka oseba, pri svojem vsakodnevnem delu vstopi v tok integracije in premakne to 

verjetnost iz področja naključnega v področje zavestno dosegljivega. Preden se lotimo toka 

povezanosti, je temeljnega pomena, da predstavimo še en pojav toka, ki se v veliki meri prekriva.  

Diagram št. 43. Model izkušnje pretoka 

TOK ZAVESTI                                                                                         Pretok popolne izkušnje136 se 

dvigne na zaznavno raven, ko so naše sposobnosti in težavnost naloge, ki je pred nami, v tesnem 

ravnovesju znotraj tolerančnega razpona okoli sredine. Odprtost na desni strani grafa, tesnoba na levi 

 
135 Prerok gledališča 20. stoletja, avtor »Gledališča krutosti« 

 
136 Csíkszentmihályi Mihály: Flow, a tökéletes élmény pszichológiája, Flow, the Psychology of the Perfect 

Experience, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1997 



 

upočasnjuje udeleženca; medtem ko se tok, to 

prijetno spremenjeno stanje zavesti, ki je posledica 

intenzivne pozornosti in neprekinjenega delovanja, 

na sredini premika naprej. 

Tok je pragovni pojav: visoko intenzivna, trajna 

pozornost udeleženca nenadoma spremeni 

dojemanje dejanja in kakovost procesa v pozitivno 

smer. Izkušnja je popolna, težave pa se zmanjšajo; 

občutek dosežka nenehnega napredka okrepi harmonijo gibov in notranjo veličino dejavnosti. Flow je 

tudi tisto, kar občutim, ko plavam ali kuham, medtem ko duševnega in čustvenega ustreznika teh 

doživetij morda ni; pravzaprav je lahko celo moj um razdvojen. Dovolj je, da se gibam v harmoniji s 

pozornostjo in dobim nagrajujočo povratno informacijo: "Vse to je zaradi moje pozornosti! Nič 

lažjega, nič težjega, možgani se za nagrado kopajo v hormonih. 

Obstajajo zapletene in močne, duhovne in fizično-mentalne izkušnje pretoka. Csíkszentmihályijeva 

teorija se je razvila na podlagi številnih intervjujev s plezalci, športniki in umetniki (zlasti glasbeniki), 

ki so vsi poročali o spremembi zavesti med izzivi. Tok se pri opazovalcu odraža kot prijeten, 

"živahen" vtis. 

Pretok (flow) je tako za igralce, udeležence kot gledalce motivacijski dejavnik pri obiskovanju 

gledaliških dogodkov. V skladu s poudarkom Victorja Turnerja je tudi moja izkušnja na gledaliških 

dogodkih v segregiranih skupnostih, da je temeljna privlačnost gledališča potreba po sodelovanju ali 

vsaj razmisleku o izkušnji pretoka. "V družbah pred industrijsko revolucijo je imel ritual za celotne 

skupnosti vedno značaj pretočnosti. V postindustrijskih družbah, ko se je ritual umaknil 

individualizmu in racionalizmu, je bila izkušnja pretoka potisnjena predvsem v prostočasne zvrsti 

umetnosti, športa, iger, zabave itd"137. Večkrat sem bil priča, da se je pri posameznikih, ki so se prvič v 

življenju srečali z gledališčem, ob pravem času in v pravem ritmu, takoj razvila potreba po "namerni 

sinhronizaciji". Ne glede na starost so si želeli ponoviti svojo prvo gledališko izkušnjo. Pogosto sem 

bil priča tudi nasprotnemu odzivu, ko je učitelj mlade s prisilno disciplino gnal v kaotični hrup že 

iluzorno izgubljene matinejske predstave. 

Usposabljanje s participativnim gledališčem je še posebej privlačno. Nekateri so previdni, vendar 

začetne igre pri večini udeležencev prinesejo pretok. Igrive vaje so učinkovite pri sproščanju nadzora 

nad vedenjem in čustvi. Norme skupnosti so močno onesposobljene, in čeprav med usposabljanjem 

liminalno vedenje138 postane norma, pravila igre še vedno zagotavljajo demokratično prilagodljiv in 

jasen okvir. Usposabljanje s participativnim gledališčem temelji na optimalni predpostavki pretoka, v 

nenehnem spreminjanju med kaosom in redom, dolgčasom in stresom. 

REKA POVEZOVANJA 

Tok povezanosti je dogodek, ki zajema večji del uma. Človeški um kot dinamičen, nelinearen in 

kompleksen sistem teče k vedno večji kompleksnosti. Večja zapletenost tu pomeni, da je vključenih 

več možganskih področij, kot jih je mogoče vključiti v dogodek pretoka. Teh devet področij je: 

povezanost zavesti; dvostranska povezanost; vertikalna povezanost; spominska povezanost; 

pripovedna povezansot; povezanost stanja; medosebna povezanost; časovna povezanost in 

transpiracijska povezanost. 

 
137 Victor Turner (1982) From Ritual to Theatre, Performing Arts Journal Publications, NYC 

138 Turner to retrieve 

 



 

Pretok se nanaša na gibanje sistema, ko ima kakovost harmonije in zavzema središče svojega toka 

oziroma svoje struge. Okrajšava "FACES"139 se nanaša na osnovne lastnosti toka (prožen, prilagodljiv, 

skladen, energičen, stabilen). Dva bregova toka predstavljata dve nasprotni lastnosti, kot ju opisuje Dr. 

Siegel: skalne stene in močvirje ali togost in kaos. Ko sistem izgubi kakovost skladnosti, se tok 

upočasni ali preneha premikati proti enemu robu struge.  Večino svojega življenja živimo zunaj toka, 

na enem bregu reke, v kaotičnih ali togih stanjih. 

                                                                                                        Upam, da lahko začutite razliko med 

tokom popolne izkušnje in tokom 

povezanosti. Čeprav se njuni gibanji 

in lastnosti v marsičem prekrivata, sta 

si po tem, kar jima predhodi, skoraj 

nasprotna. Medtem ko je prvi rezultat 

osredotočene pozornosti, je drugi 

rezultat neke vrste sprostitve, 

razširitve zavesti. 

Tako kot v vsakdanjem življenju je 

tudi v gledališču za posameznike in 

skupnosti tok povezanosti najvišja 

raven možnega doživljanja. Na tej 

točki po merilih dinamičnega sistema niti en delček udeleženčevega uma ali telesa ni podrejen 

nobenemu drugemu dogodku; njegovi občutki, misli in gibi imajo kakovost harmonije. V dogodek je 

potopljen na vsaj tri povezane načine hkrati: kognitivnega (zaznavnega), interpersonalnega 

(medosebnega) in somatskega (telesnega). To velja tudi za udeležence gledaliških dogodkov; ko se to 

zgodi, je to dovolj, da se pojavi dobro počutje. Ali to velja za vse? Od mladih, ki živijo v mestih, 

slišim, da ne marajo gledališča in se ga celo izogibajo. Neprijetno jim je pri predstavah, na katere jih 

peljejo starši, pogosto ne morem braniti gledališča, tudi sam pogosto čutim nelagodje zaradi 

izumetničenosti, preprosto sem se je navadil ... 

 

MANJKO PRETOKA NA GLEDALIŠKEM DOGODKU 

 
139 The Developing Mind - How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are – the Guilford Press 

2012 NY 

 

 



 

Diagram št. 45: Igralci pod stresom z ozkim HRV 

 

Vrhunska doživetja so redka, gledališče pa ima lahko ob odsotnosti pretoka placebo učinek. Gledalec 

gre v gledališče z očitnim ciljem, da doživi vrhunsko izkušnjo; njegova pravica je, da ustvari izkušnjo 

v skladu s svojimi pričakovanji. Gledališče brez povezanosti iz gledalčevih misli prikliče tudi njihova 

lastna doživetja, povezana s temo; lahko zagotovi subjektivno povezanost. Preučena bosta dva pojava: 

1) tok ali ekvivalent toka, ki se ustvari v gledalcu 

Če učinek ne dosega pričakovanega, um, ki hrepeni po popolni izkušnji, zapolni vrzel "zase" prek 

kognitivno posredovanih mehanizmov, podobno kot so udeleženci v eksperimentih z alkoholnim 

placebom, ki niso pili alkohola, verjeli, da so ga in da se počutijo pod vplivom140. 

Čustvena doživetja, shranjena pod vplivom pripovedi, se prikličejo. Čeprav dogodek na odru nima 

lastnosti toka ali povezanosti, ga gledalec dojema kot doživetega in videnega. Ta "zasebna" izkušnja, 

dosežena s projekcijo, ni sinhrona z izkušnjo drugih so-gledalcev. 

2) Iluzorni tok 

Enakovredno izkušnjo ustvarja tudi "umetnikovo obvladovanje oblik": pravilnost; lepe kulise in 

kostumi; disciplinirani, organizirani gibi in urejeno vedenje likov. Občinstvo je navdušeno nad redom, 

ki pa ga je mogoče ohraniti le z neusmiljenim rezanjem divjih poganjkov življenja, saj bi se sistem po 

zakonih toka, ki ga sproži povezovalni dogodek, razvijal in na novo opredelil ustaljeni okvir. 

Sistemska znanost potrjuje tudi empirično dejstvo, da toga struktura ni sposobna povezanosti141, tako 

kot individualno okrašena, raznolika igra brez skupnega fokusa premika sistem proti kaosu.   

Podobno kot pri redu ima tudi pri sistemu močan vpliv kontinuiteta. Če slednje ne ovirajo disonantni 

trenutki, lahko potek igre ohranja občutek kontinuitete. Ti izkušnji reda in kontinuitete sta delovni tok, 

ki ga lahko blokira najmanjša formalna napaka. Gledališki profesionalec pozna to zakonitost in nikoli 

 
140 Cziboly- Bárdos (2003): Placebohatás: az elvárások gyógyító ereje - Placebo Effect: the Healing Power of 

Expectations http://www.matud.iif.hu/03jul/003.html 

141 Siegel: Mindsight ... kot zgoraj 

 



 

po nepotrebnem ne prekine kontinuitete dogajanja na odru. To staro pravilo ponavlja prejšnjo 

ugotovitev, da se gledalec zavestno odzove le na prekinitve ob vrhuncu igre!  

Igralčevo pričakovanje predstave izhaja iz notranje potrebe, ki je podobna gledalčevi: tudi sam se želi 

držati predstave in biti hkrati držan. Vir njegove tesnobe je koliko naloge bo lahko spravil v tek in 

koliko v tok? Njegova stopnja zadovoljstva bo odvisna od deleža uspešnega pretoka ali povezanosti 

dogodkov. Če do pretoka povezanosti ne pride, lahko igralec z enakimi nezavednimi, implicitnimi 

pričakovanji kot gledalec ustvari izkušnjo zase. Tudi tu pogosto opazujemo potek zaradi urejenosti ali 

kontinuitete: igralec natančno opravi vrsto nalog, pripoveduje in brezhibno poje svojo vlogo. Takrat 

ima občutek, da je dosegel vse, čeprav še ni izpolnil najpomembnejšega, svojega dejanskega 

poslanstva: vključiti se pred občinstvo. Kako bi se počutili ali kako bi bilo videti, če bi bili resnično 

povezani? Kaj bi morali storiti v ta namen? 

Režiserji pogosto skupaj z igralskim ansamblom verjamemo, da nam je to uspelo; da smo dosegli to 

povezanost nezavedno zavajamo drug drugega, sebe in tudi občinstvo. Tako dragoceno, da smo si 

sposobni lagati ... Velika pričakovanja kažejo na naše prazgodovinsko zaupanje v gledališki dogodek 

kot naravni vir pozitivnih in povezovalnih izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. POGLAVJE 

PRVOOSEBNA IZKUŠNJA 

 

ZNANOST IN SUBJEKTIVNOST 

Dosežek desetletja možganov142 je, da znanost ni več tako toga pri zavračanju subjektivnosti, kot je 

bila v prejšnjih desetletjih. V 20. stoletju se je psihologija iz subjektivne spremenila v objektivno 

znanost. To je privedlo do napredka brez primere, zlasti po zaslugi tehnik slikanja, ki so 

revolucionarno spremenile raziskovanje možganov, pa tudi na številnih drugih področjih, kot so 

svetlobni senzorji za merjenje ANS, analiza hormonov ali vsi digitalni ukrepi za analizo vsakega 

posameznega gibanja v življenju. 

Vendar pa veliki temeljni pojavi, torej vrhunska doživetja gledališča, po svoji naravi ostajajo skoraj 

nemerljivi. ''Skrivnostno'', 'magično', 'očarljivo' ... so besede, s katerimi opisujemo mojstrovine, ki 

umetniško javnost, pogosto pa tudi celotno družbo držijo v navdušenju. Ostajajo številna 

neodgovorjena vprašanja, kot so osebni razvoj, pot talenta ali odnos med družbo in umetnikom. 

Primeri in ovržbe; teorije in legende; ljudske modrosti in znanstvene metode; biografije in 

avtobiografije: vse to se vrti na tem mestu.  

Objava moje skladne pripovedi (glej spodaj) bi bila verjetno prav tako sentimentalna kot pri katerem 

koli umetniku, ki se ob koncu življenja (kjer, upam, nisem) samozdravi ali zaradi kakšnega drugega 

svetega ali sebičnega namena posveti svoj dragoceni čas takšnemu trošenju. In zakaj bi vse to povedal 

v knjigi, ki kaže, da sploh ni treba biti umetnik, da bi z umetnostjo obogatil svoje življenje! Toda 

ravno ko sem bil na robu tega, da naslednja besedila izpustim iz knjige, sem nenadoma uvidel, da 

nekaterih pomembnih gledaliških zakonitosti in psiholoških konceptov ne morem osvetliti brez 

lastnega primera, ki imajo smisel le ob subjektivni izkušnji. 

Zato bom v naslednjih podpoglavjih skušal z najmanjšim možnim sentimentalizmom - mislim, da se 

danes zavedamo, da so čustva povezovalna - osmisliti proces svojega profesionalnega razvoja v 

kontekstu svojih osebnih sprememb. 

SKLADNO PRIPOVEDOVANJE 

Skladno pripovedovanje143 je lahko pomembno za razvoj možganov. Ta tehnika mentalizacije 

dokazuje, da lahko premagamo določene vedenjske vzorce, če znamo svoje zgodbe zapisati in jih 

verodostojno povedati zaupanja vredni osebi. Zgodbe o vaših vzorcih vedenja, ki vam morda otežujejo 

dneve, so vgrajene v tkivo vašega življenja. CN je povsem praktičen in spominja na terapijo v 12 

korakih, kjer se pišejo življenjske zgodbe. Človek zapiše svojo življenjsko zgodbo in jo vztrajno 

večkrat deli s prijateljem, dokler oba ne začutita, da se je izkristalizirala skladna, logična zgodba. 

Pomen, ki je nastal, oblikuje nov možganski vzorec, novo sinaptično povezavo. Nevroplastičnost144 

omogoča prefrontalnim območjem, da opravljajo regulativne funkcije s prepoznavanjem vzorcev 

(jeznega, prestrašenega/anksioznega, ravnodušnega vedenja) nižjih področij in jih upravljajo z novimi 

povezavami.   

 
142 Ime, ki so ga zgodovinarji dali 1990-im; navezuje se na številne rezultate raziskav, objavljenih v tem obdobju 
143 Siegel: Mindsight ... kot zgoraj  

144 Siegel: Developing Mind glej zgoraj 

 



 

Možgani so samoregenerativni organ, ki je sposoben tvoriti nove povezave, dokler ne umremo. Dr. 

Siegel opisuje primer145, ko 92-letni moški osmisli in obnovi svoje obsesivne odnose z ljubljenimi 

osebami. Predlaga, da je pisanje CN učinkovitejše, če ga opravimo s poznavanjem ustreznih 

simptomov možganov in uma. S preučevanjem visceralnih in duševnih procesov lahko pisec pripovedi 

bolje razume kontekst, objektivno resničnost tega, kar se je zgodilo. 

Ne bom govoril o družinskih odnosih otroka in zgodnjega mladostnika Balázsa, niti o njegovi šolski 

karieri (ni bila preveč svetla!). Prav tako ne bom uporabil sredstva skladne pripovedi z dobesedno 

verodostojnostjo. Izpostavil pa bom nekaj podrobnosti, ki bodo koristile naši temi: poglabljanju 

odnosa med psihologijo in gledališčem. 

CN I. - GENETSKO REGULIRAN PROCES DOZOREVANJA 

Ljudje me pogosto sprašujejo, zakaj sem se oddaljil od "uprizarjanja spodobnih predstav v spodobnih 

gledališčih"? Dejstvo je, da sem se v zadnjem desetletju in pol odvrnil od profesionalne sfere in gojil 

svoje gledališče na področju, kjer se redkeje ujamem s starimi kolegi. Moje odlašanje je deloma 

posledica zdravega delovanja mojega psihološkega imunskega sistema (PIS)146, deloma pa 

raziskovalnega instinkta, ki me žene v situacije, v katerih bi se lahko ukvarjal izključno z 

neobremenjeno publiko in gledališčem kot povsem avtotelično147 dejavnostjo. 

Takoj po diplomi sem se vpisal na UFTA148 (ali po madžarskem imenu, dobro znanem iz njegovega 

mučeništva, SZFE), smer režija. Vendar še nezrel v strogem znanstvenem smislu. Raziskave kažejo, 

da nevronske poti, ki povezujejo čelna področja z nižjimi možganskimi predeli, zaključijo svoj razvoj 

šele po 25. letu starosti. Do takrat so povezave še vedno plastične, ko pa se živčne celice prekrijejo s 

snovjo, imenovano mielin149, se moč povezav in moč poti pomnoži, s čimer se zaključi prva ključna 

stopnja razvoja osebnosti. 

Pri 19 letih sem kot igralec že nosil travmatične sledi izkušnje, v kateri smo se, v skupini najstnikov, 

ki jo je vodil odrasli režiser, igrali gledališče za odrasle. Na UFTA sem se prijavil z revolucionarno 

odločenostjo, da ne bom "režiral s terorjem". Zame je to pomenilo le, da želim igralcem "prijazno" 

vsiliti svojo voljo, medtem ko je imela beseda "režiser" v bistvu pomen, povezan z močjo. Pravični in 

pošteni vladar, ki mora vse vedeti in pojasniti, v zameno pa je zaradi svoje odgovornosti upravičen do 

privilegiranega statusa in je lastnik uspeha uprizoritve. Na sprejemnem izpitu sem igralce glasno in 

prijazno preglasil. Komisija je lahko ugotovila, da sem (kot so se pogovarjali pozneje) "dobro odigral 

vlogo režiserja". Ta stavek osvetljuje njihova pričakovanja, ki so bila v skladu s takratnim statusom 

quo, ko je "politični totalitarizem našel svojo samopredstavitev v tiraniji gledališkega režiserja in 

obratno: gledališka institucija moderne dobe, ki je v diktatorski ustanovi iskala svoj vzor"150. 

V prvem letu sem ugotovil, da ne morem ugotoviti, kako "režirati" onkraj uveljavljene vloge »loud'n 

kind«. Med visokimi strokovnimi in teoretičnimi pričakovanji sem poskušal "mielinsko zrelim" 

 
145Siegel: Mindsight, 102-120  
146 The PIS (Oláh, 2005) optimizira in krepi povezovalne procese v odnosu med človekom in okoljem, ki služijo njunemu 

ravnovesju.. Attila Oláh, Henriett Nagy, Kinga G. Tóth: Life expectancy and psychological immune competence in different 

cultures - RAM Verlag  - ETC – Empirical Text and Culture Research 4, 2010, 102-108 

147 Csíkszentmihály1967 - Avtotelične so tiste dejavnosti, ki prebujajo tok, ko iz kaosa ustvarjamo red. 

148 University of Film and Theatre Arts, Budapest, Hungary 
149 A Critical Period for Social Experience–Dependent Oligodendrocyte Maturation and Myelination - Manabu Makinodan, 

Kenneth M. Rosen,  Susumu Ito, Gabriel Corfas – SCIENCE VOL 337 1357-60 SEPTEMBER 2012 

150 András Visky The end of the Main stream, notes on post theatre identity in "What is theatre for"? 

 



 

sošolcem, pet do deset let starejšim od mene, dokazati, da mi pripada pravo mesto, medtem ko sam v 

to nisem verjel. Medtem ko so se oni v soglasju z mojim učiteljem Gáborjem Székelyjem z iskrenimi 

vzgojnimi nameni in z različnimi kaznovalnimi in nagrajevalnimi metodami trudili soočiti z mojo 

nezrelostjo: "Balázs, moral bi odrasti! 

Znašel sem se v bipolarnem položaju: ob sprejemu sem se počutil kot genij, nato pa sem se več let 

počutil kot "nihče". Razvila se je depresivna epizoda. 

Raziskovalec zdaj poudarja, da je strah prvi pogoj za ustvarjalnost in učenje151. Ko je človeka strah, 

prevladujejo spodnji limbični predeli možganov, kortikalni lobi pa se preprosto izklopijo in ne morejo 

racionalno premagovati strahu ali jeze, delovati usklajeno in s tem kompleksno razmišljati. Razen 

radovednosti Eszter Novák sem na UFTA dobil le malo povratnih informacij, da sem na pravem 

mestu. 

Zato se mi zdi zelo pomembno, da imajo učitelji - ne le na UFTA, temveč na vseh ravneh 

izobraževalnega sistema - ogromno znanja o duševnem zdravju, da lahko prepoznajo strahove učencev 

in jih pomagajo razrešiti. Če bi me pomirili, da sem na pravem mestu in da od mene pričakujejo tisto, 

kar bi se pričakovalo od mladostnika, bi morda lažje razumel, kaj se mi dogaja, in se ne bi toliko 

poistovetil s svojo paralizo. Kot da je beseda talent v učilnicah UFTA postala sinonim za pravico do 

življenja. 

VARNA NAVEZANOST 

Spoprijemanje je po definiciji zavestno ali instinktivno prizadevanje za reševanje osebnih in 

medosebnih težav, zavestno obvladovanje stresa in konfliktov. Najučinkovitejše spoprijemanje, močna 

in varna osebnost, ki je lahko posledica varne navezanosti, se lahko razvije že v zgodnjem otroštvu. 

Ker je to najredkejša stvar, ki jo lahko dobimo, je dobra novica, da jo lahko v odrasli dobi dopolnimo s 

terapijo in kot rezultat notranjega dela. Siegel opisuje primere, ko je bil en sam odnos varne 

navezanosti dovolj za povrnitev duševnega zdravja, saj je ljudem z duševnimi motnjami152 zagotovil 

občutek pravice do življenja . 

Igralci so mi bili veliko bližje, tako po starosti kot po sociometriji. Osvobojeni Balázs se je pojavil v 

njihovi družbi. Nekaj pozitivnih izkušenj z igranjem se je preneslo v razred in v drugem letniku sem 

imel nekaj izpitov, ki so bili »resnejši«. Pomagala je povezava. 

Sredi drugega letnika sem bil že skoraj prepričan, da bom zapustil akademijo. Rešil me je prizor, ki 

smo ga skupaj z Zoli Schneider in drugimi ustvarili. Zoli tudi kot študent igre ni bil zadovoljen; raje je 

izdeloval stvari iz lesa. Vadili smo enega od "ljubezenskih" prizorov iz Sna kresne noči in se domislili, 

da bomo naredili bazen. Kar je sledilo, je bilo resnično sanjsko: ves dan smo se čofotali v lastnem 

bazenu v petem nadstropju; hišnik je vsak dan sklical odbor za reševanje primerov zaradi po njegovem 

mnenju neravnih tal (niso puščala!), medtem ko sva oba neopazno blestela pri svojem delu in so se 

najini vrstniki vzpenjali z nama. Peter Brook je videl izpit in mi ponudil službo in pripravništvo. V 

Brookovi navzočnosti sem lahko prepoznal manj oblasten način vaje in bil sem prepričan v svoje 

instinktivne pristope. Brook je bil lahkoten, discipliniran in globok. Znal je zapirati in odpirati vrata 

tako, da si lahko začutil ustvarjalno moč odločitev v realnem času. Z njim je bilo gledališče vedno 

skupinska izkušnja, ki mi je bila ljubša od samote postsovjetskih mojstrov.  

 

 
151 Baas et al., 2008. 

152 Siegel: Mindsight 166-190o. 

 



 

SKRAJNE SAMOPODOBE 

Brookova ocena je spremenila moj status na UFTA. Ne le, da sem se rešil "groze izpada", temveč sem 

se lahko spet počutil kot genij. Izkušnja je vse globlje polagala temelje bipolarnemu nagnjenju, ki se je 

do mojih zgodnjih tridesetih let popolnoma razvilo. Stanje 'vse mi uspeva' se je s kolapsom spremenilo 

brez stopenj. Gledališki mesija našega časa ali breztalentičen pasjeglavec? 

Lahko bi se ozdravil ali pa me ta težava ne bi prizadela, če bi mi kdo pomagal, da bi pravočasno 

spoznal, zakaj se ne smem poistovetiti s tem, kako me drugi, v moji domišljiji ali v resničnosti, 

ocenjujejo. Že zgodaj bi moral spoznati svojo osebnostno strukturo z vsemi njenimi prednostmi in 

slabostmi. Moral bi vedeti, kaj pomenijo nizka frustracijska toleranca in spoštovanje pravil ter da jih 

lahko zlahka spremenim. In moral bi zaupati svojim visokim vrednotam prenove in upravljanja. 

 

Diagrma št. 

46. Moj 

osebnostni 

profil na 

podlagi 

vprašalnika 

o splošnih 

organizacijskih in vodstvenih sposobnostih 

Številni režiserji trpijo zaradi bipolarnih stanj samospoštovanja. Zato se mi zdi moja zgodba značilna. 

Težave režiserja v vidno avtokratskem madžarskem gledališkem sistemu so za nas podobni stresorji, 

ki puščajo podobne sledi na naših osebnostih, čeprav smo si v vseh drugih pogledih različni. Tisto, 

česar na splošno primanjkuje v UFTA in profesionalnih hišah, vsaj v tistih, v katerih sem delal 12 let 

svojega aktivnega delovanja v madžarskem repertoarnem sistemu, je objektiven pristop k duševnim 

pojavom v gledališkem življenju. Pri tem mislim na madžarski sistem, ne pa da so težave s hierarhijo 

in samozavestjo, paranoidno vedenje ali samodestruktivni življenjski slog le disfunkcije madžarskega 

"modela režiserske kariere" Redna psihoterapija ali skupinska supervizija bi morala biti "zahteva 

poklicne medicine" tudi za menedžerje in režiserje. Mit o ljudožerskem velikanu ali odrešujočem 

režiserju nas vse drži v ujetništvu in nas vse, ki delamo na različnih delovnih mestih v uprizoritveni 

industriji, zlasti režiserje, sili v stalno, hierarhično samopodobo in javno razvrščanje. Čeprav je zdrava 

samozavest za režiserja res zelo pomembna, so občutljivost, poetični, psihološki ali dramski čut in 

domišljija pomembnejše "režijske vrline" kot samozavest. 

 



 

 

Diagram št. 47. Srčni utrip gledališkega trenerja v prvih minutah in minutah usposabljanja   

Nadaljeval bom s pripovedovanjem svoje osebne zgodbe - na način, ki naj bi ostal skladen kot 

pripoved -, vendar z vidika drugega koncepta. 

 

CN II. POIMENUJ  IN GA UKROTI!  

Kar lahko poimenujemo, je obvladljivo. Že od samega začetka svojega zavestnega življenja se 

spominjam nekaterih posebnih občutkov, ki jih zdaj razlagam. 

Vedno je bilo iskanje "dobrega počutja" (WB), bolj kot prijateljstva, finančna varnost, gledališko 

jezikovne ambicije, celo bolj kot uspeh, nezavedna gonilna sila mojega gledališkega obstoja! 

Nelagodna, boleča žalost, občutek notranje praznine. Najbrž vsem gledališčnikom znano mučno 

hrepenenje, ki se pojavi, ko gledališče ni dobro. Občutek dobrega počutja je občutek harmonije, 

rezultat povezanega dinamičnega, nelinearnega sistema, ki se dvigne nad raven "notranjega morja", ko 

so podsistemi v ravnovesju. Z drugimi besedami, multivariatni sistem, imenovan človek, doživlja 

občutek (WB – well being), ko se v toku integracije njegov um in možgani za kratek čas združijo in 

postanejo eno v kompleksnosti, da bi se nato spet neizogibno razbili na podsisteme (možgansko deblo, 

limbične in prefrontalne strukture). V vzorcih vključenih možganskih področij ni dveh enakih 

integracij, vendar zaznavamo nekaj enakega, kvalitativno spremembo: višjo kakovost. 

To gorivo bivanja potrebujemo, če nam ga primanjkuje, potem nam nič ne bo več sveto. Pogosto 

imam občutek, da je na večini področij življenja, tudi v ozadju destruktivnega vedenja, skrita ista želja 

- lakota po kakovosti. Iskal sem nove in opuščal obrabljene institucije; spodbujal ali sprejemal 

konflikte; izumljal ali opuščal uprizoritvene oblike; ustvarjal in opuščal skupnosti, da bi dobil to težko 

dosegljivo drogo: kakovost. 

Hrepenenje po dobrem počutju izvira iz našega otroštva in še prej. Vsakdo pozna WB že od zgodnjega 

otroštva in ostaja sposoben, da ga zaznava. Narava nas navadi na čudovito kakovost ravnovesja in 

njeno pomanjkanje nas preganja vse življenje. 

Od moje prve izkušnje na predšolskih pesniško-recitacijskih tekmovanjih je bila edina stvar, ki je 

lahko ublažila moj občutek pomanjkanja, izkušnja kakovosti. Kot režiser sem slab človek, če mi 

manjka "prave kakovosti", in bolje se počutim, če je zgodba natančna; če je podoba dinamična; če so 

čustva pristna; če je ritem živahen ali če je glasba močna.  



 

To je pomembno razkritje osebne izkušnje Petra Brooka: "Živimo po intuitivnem občutku za kakovost 

in ta nas vodi pri večini naših stališč in odločitev. Resnična kakovost ima objektivno resničnost in 

zanjo veljajo natančni zakoni; vsi pojavi se dvigajo in spuščajo, raven za ravnjo, v skladu z naravno 

lestvico vrednosti"153.  

Brook se pri tem sklicuje na Gurdijeffo stališče, ki vesolje prikazuje v hierarhiji oktav, od vibracij bitij 

z najvišjo frekvenco do najnižje frekvence obstoja kamnin. Med MI in FA ter SOL in DO se vibracije 

ustavijo. V teh tako imenovanih intervalih lahko valovanje premakne le zunanji impulz. Vsak zvok je 

tudi DO naslednje oktave.  

Moje otroške izkušnje, da je zaznavanje kakovosti, tako kot druge čute, mogoče trenirati, izpopolniti 

ali celo otopiti, če ga ne treniramo, zdaj potrjujejo tudi znanstvene raziskave154. Eksperimentalni 

rezultati o nevroplastični podpori zavestnega samorazvoja pomagajo razbliniti skrivnost, ki z 

znanstvenega vidika obdaja hierarhično pojmovanje nadarjenosti. 

Obstoj fizičnih sposobnosti je lahko mejno merilo v glasbi ali likovni umetnosti, vendar je drugače v 

gledališču, kjer možnosti ustvarjalca določajo njegova ozaveščenost, samozavest in sposobnost 

delovanja. Ponovno zazveni refren Stanislavskega in Grotowskega iz prvega poglavja: način, kako 

napredovati kot igralec je delo na sebi.  

Gurdijeff pravi: "Da bi bil pravi igralec, mora biti pravi človek. Pravi človek je lahko igralec in pravi 

igralec je lahko pravi človek. Vsak bi moral poskušati biti pravi igralec. To je zelo visok cilj. Vse 

religije in vsa znanja si prizadevajo biti pravi igralec. Toda zdaj je vsakdo samo igralec155.  

PRIPADATI SKUPINI 

Dolgo preden sem se začel zavedati svojega sedanjega zanimanja za to smer, sem doživel pozno 

mladostniško razodetje, v skladu s katerim sem v središče svojega gledališkega dela postavil 

metodološko "iznajdbo", ki  je od mojih sodelavcev zahtevala sodelovanje. Moje zgodnje izkušnje 

gledališkega dobrega počutja so bile druga za drugo kot ustvarjalna izkušnja, ki si jo je delilo več 

ljudi. Čudežno samonikli prizori, ideje, ki so prišle od nikoder in določile celotne predstave: ogromno 

skupnega smeha, enakost in nobenih pravil. Tako sem izkusil veselje do ustvarjanja. Ne zanikam 

vloge in časa odgovornih osebnih odločitev pri ustvarjanju, medtem ko v jedru vaj zame obstaja le 

demokracija. V hipnozi obstaja razlika med moškim in ženskim slogom. Če sprejmemo hipotezo, da je 

režiser hipnotizer, je bil moj način vedno ženski način.   

Uspešno ustvarjalno vedenje in temeljno skupinsko dinamiko sem skušal rekonstruirati v povsem 

drugem trenutku, v drugem obdobju vaj, kar je privedlo do velike izgube časa, kar je ena največjih 

težav v gledališču. Takšna je narava shem spoprijemanja: naši možgani, ki jih oblikujejo naše 

izkušnje, ponovno aktivirajo nekoč uspešne strategije, shranjene v režnjih, ne glede na to, ali nam je to 

potrebno ali ne. Tako je bilo tudi v primeru težnje po kolektivnem ustvarjanju in enakovredni vlogi 

režiserja v skupini. 

 

 

 

 
153 Peter Brook: The Secret Dimension excerpt from Needlemann/Baker 'Gurdjieff: Essays and Reflections on the Man and 

His Teaching' The Continuum International NY. 1998 
154 The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and 

Clemens Tesch-Romer Psychologica Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-4 

155 Gurdijeff Beszél tanítványainak, Gurdjieff Talks to his Students  - Püski 2010 



 

 

 Diagram št. 48 Vodenje gledališke skupine iz perspektive vodje vaje  

Če ne bi mogel biti prijatelj igralcev, bi bil oslabljen. Nikoli mi ni bila všeč vloga strogega šefa, raje 

sem igral revolucionarja, ki kriči šele, ko se izkaže, da ima prav, toda režiser, ki se poigrava z močjo, 

mi ni ustrezal. Večkrat mi ni uspelo ogreti tega idealno zastavljenega demokratičnega načina dela. Od 

daleč se je morda zdelo, da je šlo vse dobro. Delal sem na dobrih mestih, na dobrih delovnih mestih; 

večinoma sem bil uspešen, le globoko v sebi sem bil vedno bolj zmeden.   

Če akterji na določenem prizorišču vaje niso pozdravili enakosti, sem jih poistovetil z nasilneži iz 

otroštva, moja komunikacija z njimi pa je bila sestavljena iz ustaljenih (napadalnih/obrambnih) 

vedenjskih odzivov.  

Koliko sta ustrahovanje in premoč v gledališču resnična problema? Seveda je preveč razširjen156; - in o 

tem bi se dalo veliko povedati, vendar se s tem zdaj ne želim podrobno ukvarjati. Vloge ustrahovalca, 

žrtve in brezbrižnega opazovalca ima vsaka skupina, organizirana po hierarhični liniji, od kabineta 

predsednika vlade do prostora za vaje157. Še posebej, ko nadlegovanje, tako kot na Madžarskem, 

postane norma v javni sferi, tudi v šolah ali gledališčih, ki so tako občutljiva na družbeno dinamiko.  

Pri delu z romskimi skupnostmi sem postal zelo občutljiv na vse oblike nadlegovanja, opazil sem 

znake in ukrepal proti njim. Nedavno sem imel grenko izkušnjo v repertoarnem gledališču, kjer ne bi 

smel voditi križarskih pohodov proti šikaniranju, ampak režirati predstavo. Zdaj čutim, da je bila 

nevidna zavrnitev, na katero sem naletel, skoraj naravna. V teh gledališčih režiserjevo delo ne more 

biti terapevtsko, čeprav je zelo potrebno. Preprosto zato, ker to ni tisto, za kar smo sklenili pogodbo. 

Potrebna je tudi prizanesljivost do kolegov, ki delajo v institucionalnih gledališčih. Ne bi smeli biti 

 
156 Stefanie Maiya Lehmann -Celeste Morris Facing (and Fixing) the Problem of Sexual Harassment in Theatre, in Southern 

Theatre, Fall 2018 

157A zaklatás - Barbara Coloroso: Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak. Harmat Budapest 2014. 

  



 

odgovorni za številne težave, ki so izoblikovale njihovo osebnost, vendar se vedno znova trudijo hoditi 

po poti kakovosti, čeprav je to redko mogoče prav zaradi toge oblastne povezanosti strukture. 

Včasih me vprašajo, kaj je bilo tisto, kar me je na začetku novega tisočletja odvrnilo od kariere v 

repertoarnih gledališčih. Če se mi zdi, da moram govoriti, rečem "iskanje novosti"158: Vedno iščem 

nov teren; ljubim potujoča gledališča, izropane kinodvorane, plesnive kulturne domove, zapuščena 

skladišča, trdnjave, telovadnice, travnike, šotore, zabaviščne parke in neposreden odziv neoviranega 

občinstva. Če se mi ne ljubi govoriti, diplomatsko rečem: "V zadregi sem, da ne poznam drugega kot 

svet gledališča. 

V resnici je oboje res, vendar nobeno od tega ni povsem skladno. Med 23. in 34. letom je bilo obdobje 

nenehnega ustvarjanja: 11 obskurnih let in 40 predstav. Nepričakovana smrt mojega očeta je bila šok, 

ki je pripomogel k temu, da se je zelo močan občutek odsotnosti prelil čez prag moje zavesti. 

Zgodilo se je, ko sem iskal vizijo159: na dolgo slamo sem vezal vozel, da se ne bi izgubil v nenehnem 

dialogu, ki se je odvijal v mojih mislih, ko sta se konca slame združila, sem nenadoma z bolečino 

ugotovil, da me obdaja ponavljanje in da je ovira za budnost nameščena v moji glavi; toda kaj je to, 

nisem imel pojma. Ugotovil sem, da sem se znašel v stanju neke temeljne nerazvitosti. Pravzaprav sem 

skozi ozko vrzel videl neko drobno resničnost: da nimam nadzora nad svojim notranjim življenjem; da 

mi primanjkuje znanja o resničnosti ne le zunaj, ampak tudi znotraj. 

PRIPADNOST SKUPNOSTI  

Od otroštva me je spremljala verska praksa. Pri desetih letih sem bil po svoji volji krščen. V 

osnovnošolskih letih sta mi molitev in potopitev v liturgijo med norimi izzivi vsakdanjega življenja 

veliko pomenila. Potem je prišla puberteta s svojimi nepriznanimi grehi in versko iskanje se je za 

ducat teh nejasnih let ustavilo. Moj oče, velik ljubitelj Castanede in zena, mi je zapustil veliko knjig in 

po njegovi smrti se je moje instinktivno zoževanje nadaljevalo. Obsežne vzporedne analize religije 

Mircea Eliadeja, Jungovi in Suzukijevi spisi, vse to je pomagalo razširiti iskanje. Nato sem na prijazen 

pritisk nikogar drugega kot Petra Brooka prišel do Fragmentov neznanega nauka (V iskanju 

čudežnega)160. To je bilo najbolj kompleksno in objektivno branje človeka in njegove možne 

"harmonične evolucije", na katero sem kdaj naletel. 

Pot samospoznanja sem prehodil sam in samo v glavi: branje, besedila, razprave, ideje: vse v glavi. 

Nisem upošteval sporočila Uspenskega, da moram za napredek srečati druge, ki kažejo bolj razvito 

zavest, močnejšo prisotnost. Čeprav sem se polnil z duhovnimi besedili in vsak dan preverjal svojo 

uro, velika kataklizma, razsvetljenje, ni nikoli prišla. Vse težko branje je bilo zaman, moja pozornost 

in koordinacija sta ostali šibki, in če bi poskusil meditirati, ne bi mogel ostati pri miru niti 10 minut. 

Nazadnje, po znanem hektičnem delovnem obdobju, še enem neuspehu, podobnem uspehu, sem se 

odločil, da se pridružim skupnosti tega neznanega nauka. 

 

 

 

 

DELO NA SEBI 

 
158 ...the typical living conditions of teenagers... 
159 Indian initiation ritual for a week without food, only water alone in the wilderness. 
160 P. D. Ouspensky Egy ismeretlen tanítás töredékei, In the Search of Miraculous - Püski – új ág, 1996  



 

Z rednimi meditacijami, srečanji z gibalnimi vajami161 in članstvom v skupini sem postopoma osvojil 

prakso opazovanja procesov v svojem notranjem svetu. Toda to, da sem začel razumeti mehanizme, ki 

so se dogajali v meni in okoli mene, še ni pomenilo, da so se spremenili.  

To, kar se je dogajalo v "skupini", je bilo veliko bolj resnično, kot sem kadar koli doživljal. Zato ni 

čudno, da sem želel ta občutek resničnosti takoj vnesti v gledališko okolje, kar pa je običajno naletelo 

na odločno zavrnitev. Nisem poslušal starejših, ki so me svarili, naj ne agitiram za 'iskanje resnice'; 

vsak ima svoj trenutek, ko potrebuje notranje delo. Ljudje v gledališču niso razumeli, kam je odšel 

"znani Balázs". Zame je bilo nemogoče, da bi se vrnili stari gledališki/družbeni načini in da bi 

gledališče delalo na stari dobri profesionalni način. Po začetnem hitrem notranjem razvoju se je moj 

poklicni življenjski položaj začel slabšati. S širjenjem mojega uma je rasel tudi moj napuh, kar me je 

vodilo v vedno bolj katastrofalne situacije: na primer redno sem skupaj gnal igralce nasprotnih 

temperamentov, da bi se razkrili. Posledica vse večje zmede so bile slabše predstave. Zdelo se je, da je 

moja izločitev iz gledališkega sveta nepovratna. 

Mama, ki se ji moram v kriznih situacijah vedno zelo zahvaliti, mi je redno pošiljala vrhunsko 

sodobno psihologijo, revolucionarna dela Ekmana, Golemana, Siegla, Amena, Kabata Zinna; na polici 

so te knjige zbirale prah. Nekega dne sem premagal preostanek svojih predsodkov o psiholoških vedah 

in vzel v roke Golemanovo knjigo o destruktivnih čustvih162. Znanstveni in praktični glas nove 

psihologije me je navdušil. 

Spet sem se nenadoma zavedel, da sem v težavah in da bom v težavah ostal, če mi ne bo uspelo bolje 

razumeti dinamike odnosov, skupin - družbe - v praksi. Odločil sem se, da bom spet študiral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
161 A special form of inner work, one would call it movement meditation, shown at the end of Peter Brook's film Meetings 

with Remarkable Men. https://www.gurdjieff.hu/mozgasgyakorlatok 
162 Daniel Goleman: Destructive Emotions And How Can We Overcome Them, Bantam Dell NYC 2004 

 



 

IV. POGLAVJE 

IZKUŠNJA SKUPNOSTI 

 

IGRALEC DRŽAVLJAN  

Star sem bil 35 let. Želel sem pridobiti sposobnost, da bi z znanstveno zanesljivimi orodji nežno 

nadzoroval pogosto na videz neobvladljivo ustvarjalno skupinsko delo. Da bi vrhunske izkušnje 

postale dosegljive. V znanosti sem videl zagotovilo, da bo z zavestnim pristopom izjemna bližina, ki 

se razvije v ustvarjalnih procesih gledališča, postala gonilo družbenega razvoja. Čeprav se moja vera v 

znanost ni zmanjšala, po skoraj dvajsetih letih vidim, da je bila moja vera v revolucionarno 

spremembo paradigme perspektive prej starostni simptom, razvojna stopnja in ne realna možnost. 

Nimam več svojega zaupanja, a moje upanje in moje delo ostajata. Da družba, ki temelji na umetnosti, 

ni le privid odrešitve, temveč resnična priložnost za družbeno spremembo perspektive, je razvidno iz 

dejstva, da je to vizija premnogih umetnikov, na primer članov gledaliških skupin, ki pripadajo 

antropološki tradiciji, vključno z organizacijami, članicami platforme RIOTE. Hipiji? Če smo, je to še 

vedno veljavna realnost, ki kot trden humanizem ostaja v ostrem nasprotju s pragmatičnimi silami 

svetovne organizacije, ki jim gre izključno za materialni dobiček. Spoznanje, da pozitivne bratske sile, 

ki so zgoščene v demokratični mikroskupnosti, nikoli ne bodo obvladovale sveta, nas ne sme 

odvezovati od nadaljnjega razvijanja bratstva kot oblike medčloveškega bivanja, saj smo se, četudi ne 

moremo odpraviti moči in denarja, dolžni upreti njuni monolitni moči.   

To upanje in možnost za družbeni napredek, ki ga predstavlja gledališče kot vzorčna skupnost, sta 

postala oprijemljiva v petnajstih letih ustvarjalne skupnosti uličnega gledališča. Vedno znova 

ponavljajoči se konflikti interesov razkrivajo možno perspektivo demokratičnih mikroskupnosti, ki si 

za cilj postavljajo duhovno rast članov in ciljnih skupin. Kljub temu morajo še vedno preživeti v 

materialnem svetu, tj. živeti od denarja in se preživljati. 

Ko smo ustanovili skupino Spec.street, nas je nezainteresiranost splošne javnosti ob soočanju s 

poglabljajočimi se družbenimi delitvami gnala k iskanju neposrednega načina, kako s kombinacijo 

primerne oblike in kraja doseči občinstvo. 

Leta 2005 je Péter Halász za simbolični en forint (kovanec je še vedno obstajal) predal umetniško 

vodstvo Mestnega gledališča na trgu Kálvária, znanega kot geometrično središče harlemskega okrožja 

prestolnice, Istvánu Szalayu Szabóju. Szalay je nameraval v svojem programu nagovoriti romsko 

prebivalstvo okrožja. V ta namen me je poklical za partnerja; zaradi prejšnjega sodelovanja s 

Halászom sem poznal lokalno skupnost.. Predlagal sem načrt za priljubljeno gledališko predstavo na 

temo skupnosti in začela sva ustvarjati predstavo Nesze! Nesze! Nesze! (Puff! Puff! Puff! Puff!), 

sodobno besedilno predstavo o "fenomenu" Lászla Vitéza (madžarski ekvivalent lutkovne predstave 

Punch and Judy v slogu "prepira"). Uprizoritev, ki je nastala spomladi 2006, ni bila neuspešna, čeprav 

je bilo obdobje vaj oteženo zaradi stanja stavbe, rednih vlomov in hudega pomanjkanja sredstev. 

Vendar ni izpolnila pričakovanj; vsaj romskega občinstva iz okrožja ni uspela privabiti v gledališče. 

POSKUSI OBLIKOVANJA USTVARJALNIH SKUPNOSTI I. 

Naslednji načrt je bil uporabiti prostor pred gledališčem kot stičišče med občinstvom in gledališčem. 

Ker sem iz svojega prejšnjega dela Soldat Pulcinella vedel za vpliv polmask v slogu Commedia 

dell'Arte, smo povabili italijanske učitelje (Fuser, Perocco, Rota, Collavino, Branca), ki so priskrbeli 

maske in strokovno znanje ter nastopili z nami. Skupina igralcev, ki je bila svobodno organizirana, se 

je z velikim veseljem vrgla v raziskovanje igre v maskah. Maskirana skupina se je podala na trg in z 

improvizacijami, ki so jih navdihnile sodobne kriminalne zgodbe, v desetih zaporednih dneh 



 

organizirala stalno občinstvo z več sto ljudmi. Občinstvo, ki seveda ni bilo samo romskega porekla, je 

maske zelo dobro sprejelo. Predpostavka je bila resnična: kulturno jim niso pomenile ničesar, vendar 

so dragoceni kosi usnja skrajšali doseg in pomagali pri pripovedovanju zgodb ter zagotovili takojšen 

gledališki učinek.  

Nismo se ustavili pri zgodovinskih arhetipih mask. Navdihovala sta nas srednjeveška karakteristika in 

žanr, hkrati pa smo se likov lotili na povsem subjektiven način. Ustvarjalna skupnost Ulično 

gledališče, imenovana tudi Spec. ulica, ki je nastala z velikim notranjim razodetjem, je jeseni 2007 

izvedla več deset predstav v stanovanjskih naseljih in zaporih. Delo se je nadaljevalo pozimi, 

ustanovljeno je bilo društvo, v katerem je že sodeloval neprofitni menedžer Barna Petrányi. Predstava 

Matt, ki je bila predstavljena na festivalu Budapest Fringe, je prejela glavno nagrado. Toda delo z 

italijanskimi igralci je na dolgi rok postalo nevzdržno.  

Naša druga uprizoritev Mustafa Come Home!, je z veliko kontroverznosti nastala v gledališki bazi 

Zsámbék. Čeprav smo jo s pomočjo UNDP odpeljali v najrevnejšo madžarsko regijo Cserehát, je 

"bolečina ob soočanju z resničnostjo", kljub izjemnim izkušnjam, kmalu razdrobila to prvo skupino. 

DRUGA SKUPNOST  

Spomladi leta 2009 smo začeli organizirati novo skupino. Da bi bolje spoznali delo z maskami, smo 

prosili igralko in režiserko Eleonoro Fuser in mojstra za izdelavo mask Stefana Perocca, ki sta znana v 

svetu Commedie dell'arte, da se lotita ustvarjanja predstave. Fuserjeva se je ponudila, da bi ustvarila 

predstavo z naslovom Madžarski junaki, ki bi prikazovala kontroverzne osebnosti madžarske 

zgodovine. V delavniški skupini skoraj petdesetih ljudi so čudovite improvizacije energično 

odzvanjale temo. Vendar se je tudi tokrat izkazalo, da je prisotnost mojstrov zelo omejena in 

predstava, ki je nastajala s številnimi čustvenimi udeleženci različnih strokovnih profilov, ni postala 

zares skladna. Nihče ni mogel sprejeti in vzdrževati tega pretiranega obsega dela, ki je bil tako 

drugačen od običajnega neodvisnega gledališča. Kljub temu je bila sestavljena naslednja skupina: 

Lívia Csúz, Eszter Kovács, Krisztián Simó, Balázs Szitás, Gergő Tas in Péter Lipka. 

Pozimi 2010 smo s Petrom Lipko organizirali odprt, dolgoročen laboratorij uličnega gledališča v 

maskah. Vodil je delavnice kontaktnega plesa ter psihodinamičnega in improvizacijskega treninga. 

Skupaj smo raziskovali možnosti prilagajanja gledališča z maskami in okvira skupnostnega ustvarjanja 

ter kot stranski učinek, metode demokratičnega odločanja na ljudski ravni. Rezultat petmesečnega 

usposabljanja sta bili dve predstavi. The Prince of No Man's Land in Johnny's Last Commission sta bili 

improvizacijski predstavi z maskami, ki sta v veliki meri temeljili na neposrednem stiku z občinstvom.  

Jeseni 2010 je predstava Princ nikogaršnjega ozemlja na festivalu Vidor prejela nagrado za ulično 

gledališko predstavo leta. Društvo, ki se je tu utrdilo, je v bližnji prihodnosti razvilo projekta The 

Playground, ki je gostoval v 21 madžarskih stanovanjskih naseljih, in The Theatre for Everyone, ki se 

je osredotočil na romska naselja na severu Madžarske. Slednje je imelo svoje prve neperspektivne 

izpeljanke: srečanja za razvoj veščin in skupnosti ter otroške gledališke tabore. Peter je maske postavil 

v psihodinamični prostor; takrat smo odkrili, da imajo lahko kot projekcijske površine terapevtski 

pomen. 

Spomladi 2011 se je rodila struktura dogodka, ki je združevala prednosti forumskega gledališča in 

improvizacije v maskah, You to Continue! in je postala naša najbolj predvajana predstava poleg 

Princa. 

Jeseni 2011 se je naš program uporabnega gledališča v zaporu za mladoletnike v Tökölu izkazal za 

izkušnjo, ki je društvu odprla oči. Dvojna identiteta je izginila; opustili smo zamisel, da smo ulično 

gledališče, ki hodi s festivala na festival, da bi zaslužili nekaj denarja za podporo socialnim izzivom. 

Spoznali smo, da je za dva profila potrebno različno usposabljanje. Zato smo se zavestno oddaljili od 



 

sveta uličnih atrakcij, ki mi je ostal še vedno pri srcu, in se osredotočili izključno na pridobivanje 

znanja za družbeno uporabo gledališkega dela. 

Leta 2011 nas je osebje projekta za razvoj skupnosti na severu Madžarske, Giving Wings to Pigs163, 

povabilo k neposrednemu sodelovanju pri diagnostičnem delu v vaseh. Naše delo se je nato še bolj 

usmerilo v vzpostavljanje odnosov po predstavi, pri čemer je gledališče postalo orodje za razvoj 

skupnosti. Ta premik v pristopu se je zdaj prenesel v skupino: člani, ki so se raje videli v 

gledaliških/cirkuških vlogah, so odšli, medtem ko so se pojavili drugi, ki jih je pritegnil socialni 

program.   

Leta 2012 sta tabor Gledališče za vsakogar in njegova predstavitev na festivalu Sziget v strokovnem 

partnerstvu z Romsko filmsko akademijo pritegnila zanimanje veleposlanika ZDA. Nekaj mesecev 

pozneje nam je podelil nagrado za civilno državljanstvo, eno najprestižnejših nagrad, ki so danes na 

voljo v madžarski civilni družbi. 

Leto 2013 je bilo prelomno: naš program EXCEPT je podprla agencija EACEA, pridobili smo 

dvoletno financiranje TÁMOP, leta 2015 pa smo ob podpori NCTA v regiji Borsod vodili 12 skupin 

uprizoritvenih umetnosti. S približno 300 mladimi, 30 lokalnimi učitelji in prostovoljci, ki so delali 

tedensko, smo se od gledaliških umetnikov, v tradicionalnem smislu, oddaljili kot še nikoli prej. 

TRETJA SKUPNOST  

Leta 2014 je bila ustanovljena tretja skupnost. Razvili smo aplikativni gledališki dogodek za žrtve 

prostitucije in ogrožene osebe, ki je morda najučinkoviteje združeval naše improvizacijske veščine in 

terensko znanje ter terapevtske premisleke projektivne uporabe komedijskih mask. Realnost intervjuja, 

ki ga je vodila Judit Bari, so maske približale obvladljivi razdalji in sodelujočim mladoletnim 

prostitutkam ponudile neke vrste miselni okvir, ki jim je omogočil, da svoje izkušnje oblikujejo v 

skladno pripoved. Pri delu se nam je pridružila psihologinja Dr. Anna Aczél, ki nas je spremljala kot 

deloma "nadzornica" in deloma "navdihovalka" v dveh letih rednega dela v zaprtih ustanovah, zlasti v 

Vzgojnem zavodu za dekleta v Rákospaloti in Vzgojnem zavodu v Esztergomu. Prva predstava Judit 

Bari Zbor prikrajšanih angelov, je bila organsko nadaljevanje tega dela in prva predstava Spec. ulice, 

ki je bila leta 2015 uprizorjena klasično, v gledališki instituciji. 

Zaradi dveh predstav z ogroženimi mladimi, predstave, ki je govorila o njih ter naše gledališke 

skupine, ki se je že začela imenovati terapija in je tri leta delovala z mladoletnimi učenci Inštituta za 

rehabilitacijo bolnikov z drogami in alkoholom Noszlop, smo leta 2017 prejeli veliko nagrado stroke 

za zaščito otrok, poimenovane po Györgyju Ferenczyju. 

Kot nadaljevanje našega projekta EXCEPT vsako leto redno organiziramo poletno akademijo za 

mlade Evropejce, na kateri izmenjujemo družbeno občutljive umetniške prakse. 

V najrevnejših naseljih na severovzhodu Madžarske smo pripravili mini festival, imenovan Made in 

Gypsystan Festival, na katerem predstavljamo večnacionalno gledališče radosti - predstave, ki se 

rojevajo tukaj, in mladinske predstave, ki se rojevajo na naših rednih taborih za romsko mladino. 

 

 

 

ČETRTA SKUPNOST  

 
163 http://www.ruralnet.hu/?page_id=247 

 



 

Géza Pintér nas je preko našega uličnega gledališča povabil k sodelovanju v RIOTE, evropsko 

platformo za ulično gledališče. Še danes je ta gledališki projekt - usposabljanje za gledališko igro, 

novo znanje, malo svobode od socialnega dela - zelo dobrodošla. Rezultat tega nostalgičnega 

gledališkega načina delovanja je predstava Ptičja konferenca, ki občinstvu svobodnih prostorov v 

vsakem trenutku prinaša zelo subtilno temo duhovnega iskanja. Hrepenimo po utrditvi, vendar nam že 

vzpostavljene vezi in usmeritve, mreža odnosov, teža programov, v katere smo bili vključeni doslej, ne 

omogočajo več, da bi živeli povsem novo identiteto: "malomeščansko" življenje v našem skupnostnem 

prostoru v Fűszer & Csemege v Budimpešti.  

Čeprav naš najpomembnejši štirinajstletni odnos z romskimi skupnostmi vzhodne Madžarske nikoli ni 

dobil dejanske podpore, ki bi bila minimalno potrebna za delovanje skupinskih sistemov, ki smo jih že 

vzpostavili in zgradili, z duhovitimi rešitvami in zapletenimi projektnimi oblikami zadovoljujemo 

ponovno potrebo, vaščanov v regiji Cserehát, po gledališki izkušnji. Takšen je tudi festival TeatRom, 

ki postaja blagovna znamka kot eden redkih romskih umetniških festivalov v Evropi. 

ZAVOJI 

V zadnjem desetletju in pol je bil Spec.Street štiri do pet let morda to, kar smo sanjali, da bo: skupina 

umetnikov-učiteljev, ki je delovala tudi kot gledališka skupina. V idealnem primeru je bila naša 

vsakodnevna praksa gledališče v vseh svojih oblikah: delo v zaprtih ustanovah; otroške skupine v 

vaseh; gledališke vaje in predstave; usposabljanje za izmenjavo veščin; in naša lastna psihodramska 

skupina. Pišem v pretekliku, ker sta v času pisanja tega članka v skupnosti le še dva človeka in je 

zgoraj opisane rajske razmere zamenjal boj s težavami madžarske stvarnosti.  V zadnjih petih letih se 

je vse spremenilo. Na Madžarskem leta 2020 je zaradi zmede in krčenja možnosti financiranja 

nemogoče vzdrževati tako specializirano organizacijo z dvojno identiteto. Preprosto zato, ker nekatere 

od teh dejavnosti ne prinašajo denarja in prepoznavnosti, druge pa le zelo skromen zaslužek. Za vse pa 

so potrebni mir, čas in zanesljiva plača za članstvo. Delo ekipe je zdaj bolj usmerjeno v uspešno 

oživljanje dosežkov iz preteklosti prek posameznih projektov. V teh priložnostnih okoljih poskušamo 

s starimi člani skupine in seveda z novimi, za katere ne moremo prevzeti dolgoročne finančne 

odgovornosti, ponovno zagnati zastale tokove, hkrati pa še naprej iščemo gledališke rešitve za 

probleme madžarske (evropske?) družbe.  

Ugotavljamo, da je duhovno in duševno stanje naše družbe pretresljivo burno; ni veselja, zaupanja in 

odpuščanja. Da bi se to zgodilo, bi potrebovali osnovno delovanje, širjenje javnega mišljenja in vizije 

na podlagi empatije, ki bi jo lahko prebudili v okviru skupin s skupnimi interesi, vendar ne nujno z 

istimi vrednotami. Ta empatični način bivanja je opisan z devetim čutom. To čutnost je bilo treba 

najprej razviti med nenehno spreminjajočim se članstvom skupine Spec.Street.    

NERAZVITI 9. ČUT 

V produkciji iz leta 2007 Matt so strokovnjaki eksperimentirali s povsem novim znanjem. Oni so 

videli eno, jaz pa drugo. Oni so videli gledališko sporočilo nekega žanra v predstavi, jaz pa sem videl 

skupnost samouresničitve, v kateri se udeleženci učijo, usposabljajo in s subjektivno odgovornostjo 

svobodno prevzemajo toliko terenskega dela, kolikor jim življenje dopušča. Pozneje so izzivi 

terenskega dela oblikovali naša orodja in skušali smo delati z visoko učinkovitostjo na gledališki meji, 

ki smo jo razvijali.  

Že ob prvih srečanjih je bilo jasno, da je v zaprtih družbenih skupinah kakovost življenja, ki so jo 

uživali med sodelovanjem z nami, postala potreba. Prav tako je začelo postajati jasno, da gre za 

dvosmerno zasvojenost; skupnosti, s katerimi smo bili vsa leta v rednih stikih, so postale nepogrešljive 

tudi v naših življenjih. 

Dejstvo, da družbeni dosežki skupine Spec.Street veliko bolj presegajo njegovo strokovno gledališko 

priznanje in možnosti ustanovitve, priča o tem, da so izključeni segmenti družbe lačni gledališča. Naš 



 

čas kliče po vseh, ki negujejo in delijo žive umetniške kvalitete v današnjih zapostavljenih družbenih 

skupnostih.  

Naš jezik je gledališče; verjamem v njegov univerzalni doseg in neskončne možnosti. O njem lahko 

govorim, zagotovo pa lahko tudi druge discipline in umetnosti ustvarijo neposredno povezavo, ki jo 

potrebujemo, in to ne le na obrobju družbe. 

"Planet ne potrebuje več uspešnih ljudi. Planet nujno potrebuje več mirovnikov, zdravilcev, 

obnoviteljev, pripovedovalcev zgodb in vseh drugih ljubečih ljudi - potrebuje ljudi, ki bodo živeli v 

miru na svojem mestu.  Potrebuje več ljudi, ki so se pripravljeni pridružiti boju s pogumno moralo, da 

bi ta zemlja postala primerna za bivanje in humana - in te lastnosti nimajo veliko skupnega z 

uspehom.«164  

Njegova svetost je zadela našo najbolj občutljivo točko. Ne, če bi se člani Spec. Street odpovedali 

uspehu; nenehno prebavljamo dejstvo, da si naše dejavnosti zaslužijo manj nagrad in pozornosti v 

družbi umetnikov. Med našimi srečanji z gledališko elito - katere član sem tudi sam - mi je vedno 

postalo jasno, da imamo drugačno lakoto; naša lakota je prefinjena, medtem ko je gledališče Spec. 

Street. preprost obrok. 

O predstavah omenjene skupine ne bi smeli pogosto govoriti kot o profesionalnem končnem produktu. 

Bili smo skupina samoukov, vsak je naredil nekaj malce drugačnega od tega, kar zna najbolje. Kljub 

petnajstletnemu poklicnemu režiranju sem bil na primer včasih amaterski igralec. Na usposabljanju 

sem delal na svojih zanemarjenih veščinah in v zadnjih petnajstih letih sem pred drugimi in samim 

seboj postal zanesljiv, spretno improvizirajoč igralec.  

 

 

 

V GLEDALIŠČU NE OBSTAJA DEMOKRACIJA! (?)  

Od časa do časa so skupino Spec.Street razdejale pomanjkljivosti v postopkih upravljanja skupnosti. 

Člani so bili ob prvem pogledu na način delovanja večinoma navdušeni, čeprav morajo dodati, da po 

njihovem mnenju "v gledališču ni demokracije". Moj odgovor je pripravljen: v družbi, kjer je 

demokracija tradicionalno navidezna, jo je v gledališču težje najti. V igri je gledališče resnično 

demokratično; kar obdaja gledališče, je lahko hierarhično, gledališče kot dejanje pa je fenomenološko 

svobodno. 

Resnica ni tako romantična, čeprav so bili časi, ko smo šli v skrajnosti na dveh področjih odločanja 

skupnosti: pri vsakodnevnem organizacijskem delu in umetniškem delu ustvarjalne skupnosti, čeprav 

je odgovornost vedno ostala moja. Na stotine strateških zapiskov na »flipchartu« ohranja naše 

neskončne pogovore, ki so bili za mnoge preprosto dolgočasni. Hierarhične ambicije članov skupine 

so bile nadrealistične, medtem ko skupini pogosto nisem prepustil niti direktorskega niti vodstvenega 

krmila. Ta privrženost in težnje so v nasprotju z vsem, kar smo si zastavili kot načela. To je resnica o 

nas: vzporedni učinek vzvišenih in podpovprečnih vektorjev ohranja nihalo, medtem ko mi ostajamo 

na enem mestu. S časom se neopazno bogatimo. V demokratičnem procesu se hierarhična narava 

človeka nenehno postavlja pod vprašaj in jo nadzoruje logika bratske skupnosti. 

 
164 Facebook post  Dalai Lame 

 



 

 

 49. Diagram Vzporedna, ne-sinhrona zvočna improvizacija 

Dejstvo, da se zdaj vračamo k bolj enoosebni odgovornosti, h krepitvi vloge vodij in režiserjev v 

vsakdanjem življenju in na vajah, ne pomeni umika od prvotnih načel. Vsakodnevna demokracija bi 

zahtevala, da je stalna družba vsak dan skupaj, ustvarjanje skupnosti v polnem pomenu besede pa bi 

zahtevalo dolgo obdobje vaj. 

ŠTEVILNE IDENTITETE  

Prvih pet junaških let je skupino Spec.Street pri življenju držala moč moje manije, saj je bila trma 

enako močna motivacija kot vera. Naša neraziskana pot je bila razodetje za vse člane: potrebe 

občinstva, pozneje udeležencev, so nas vodile k vedno novim oblikam dogodkov, k vedno bolj ciljno 

usmerjenemu pedagoškemu delu in navsezadnje k zavestnemu razvoju skupnosti. Morali smo 

ugotoviti vse, celo na novo odkriti, kar so morda drugi v širšem svetu že izumili drugje. 

Romska skupnost v Tomorju, otroci iz rudarskega naselja Tatabánya ali Kalvarijskega trga, projekcije 

mladoletnih žrtev prostitucije ali strogih zapornikov ter prezirljivi in spodbudni nasmehi starih 

kolegov: vsi so dali kolesju iskanja drugačen zagon. Najprej smo poiskali ljudske oblike - maske, 

lutke, fizično gledališče, klovnado in cirkus -, da bi oživili naše občinstvo. Iz tega se je razvil 

gledališko-pedagoški način našega dela.  Naša metoda ni kanonizirana - drugi bodo našli drugačne 

načine -, saj je to gesta uporabne uprizoritvene umetnosti, ki jo je mogoče deliti. Povezovanje z 

družbenimi skupinami, ki so izključene ali izolirane od umetnosti, je samoumevno za vsakega 

motiviranega umetnika. Znanje, ki je neločljivo povezano z gledališkim ustvarjanjem, je splošna 

človeška veščina - skupinska dinamika; vodstvene spretnosti in sposobnosti; pozornost; sodelovanje in 

upravljanje ustvarjalnosti -, ki jo vsi umetniki, ki ustvarjajo na področju plesa, glasbe in gledališča, 

poznajo in prakticirajo na veliko višji ravni, kot je to običajno v kateri koli družbeni podskupini.  

V projektu EXCEPT smo zelo obetavno poskušali to strokovno znanje ozavestiti. Zdaj platforma 

RIOTE kot organsko organizirana in trajnostna mednarodna skupnost predstavlja še celovitejši pristop. 

V programu RIOTE 3 so člani avtonomne gledališke skupine, ki nagovarjajo izbrane skupnosti z 

lastnim naborom orodij in širokim naborom strokovnega znanja, v celoti v svojem maternem jeziku. 



 

Toda obstaja nekaj, kar je dobro prej ali slej pridobiti, če se želite potopiti globoko v družbo, in to je 

skafander: psihološka in pedagoška zaščita, zaradi katere je potapljanje bolj sproščeno.  

Že skoraj desetletje so geometrično središče našega družbeno angažiranega dela supervizije, ki jih 

vodi otroška terapevtka Dr. Ágnes Hódi. 

Vsakdo, ki se loti dela uporabnega umetnika, mora biti umetnik-praktik. Veselje do živega ustvarjanja 

se pri udeležencih odraža voljno, tudi če je obremenjujoče. Najpomembnejše gorivo naših pedagoških 

rezultatov je razvojna moč osebnega odnosa, ki se ustvarja in deli med osvobojenim ustvarjalnim 

delom. Tu smo umetniki s svobodno voljo, da bi ustvarili prav to predstavo. 

Ne predstavljamo odgovornosti države, temveč svojo lastno; prepričani smo, da je to, kar ustvarjamo, 

pomembna hrana za ljudi, ki živijo z veliko bolečine, jeze ali v globoki revščini. Nismo ljudje iz 

KLIKK-a (Klébersbergovega centra za institucionalno vzdrževanje, centraliziranega sistema 

poveljevanja današnjega madžarskega šolstva) ali Službe za zaščito družine; ni se nas treba bati, niti se 

nam ni treba prilagajati. Naša naloga ni, da ocenjujemo socialno stanje otrok, čeprav imamo kot 

državljani pravico, da si ustvarimo mnenje o tem, kar vidimo. To ne pomeni, da ne smemo sodelovati 

z institucijami, vendar se nam tudi ni treba poistovetiti z zakoni in pravili, če so neumni ali togi. Lahko 

smo daleč od obeh strani. V nasprotju s šolanjem biti z nami ni v neposrednem finančnem interesu 

revnih družin; na Madžarskem so tisti, ki svojih otrok ne šolajo, zakonsko odgovorni. Naša prisotnost 

ponuja priložnost: če kdo čuti, naj se pride igrat z nami; če ne, to ni popoln stavek. Prostovoljstvo 

rešuje notorično največji "ciljni" problem skrajne revščine: pomanjkanje motivacije. 

 

 

PARLAMENT NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

Peter Brook piše skvoterjem gledališča Teatro Valle:  

»V našem svetu, kjer vse na vseh ravneh propada, je zelo lahko reči, da se tu ne da ničesar narediti, 

čeprav je to skoraj res, je popolna laž. Kajti ne glede na to, kako usodne, kako dramatično omejene so 

razmere, je vendarle mogoče nekaj storiti. To ste zelo junaško in pogumno pokazali, ko niste dovolili, 

da bi to gledališče izbrisali z zemljevida in ga spremenili v simbol našega časa - supermarket! Način, 

kako ste to storili, je poudaril veliko stvari. Predvsem to, da ne glede na to, kako razdrobljena in 

razdeljena je družba, lahko majhne skupine še vedno sodelujejo, se razumejo in dosežejo skupno 

delovanje. To, kar ste storili, je v celoti pozitivno - mislim, da so samo pozitivne stvari danes vredne 

naše pozornosti. Da bi sedeli, se praskali po glavi in se pritoževali nad tem, koliko negativnosti je okoli 

nas, je preveč enostavno in uničujoče tako za naše okolje kot tudi za nas same. To, da vam je uspelo 

skupaj, kaže, da je v skupini mogoče razmišljati, delati, se prepirati, čutiti in delovati skupaj.« 

Brook pozna takšne skupine tudi v gledališču in pri duhovnem notranjem delu. Ne glede na to, s čim 

se skupina ukvarja, je za njeno delovanje potreben deveti čut. Od vodij, odgovornih za skupine, bi 

lahko upravičeno pričakovali, da bodo ustvarili in ohranjali nehierarhično, varno ozračje 

ustvarjalnosti. Predvsem pa morajo člani skupine izkusiti svojo avtonomijo in resnično odgovornost. 

Odgovornost in dolžnost nista istva svar. V avtokraciji je posameznik izključen iz odgovornosti. Za 

razvoj posameznikove odgovornosti je potrebna odzivnost skupnosti, tako da lahko državljan zaupa, 

da lahko s svojimi dejanji vpliva na usmeritve skupnosti. 

Večina nas, članov partnerstva RIOTE, je skoraj istočasno, pred približno dvajsetimi leti, prišla do iste 

rešitve: odmakniti se od velikih organizacij in poskušati živeti svojo umetnost v svojem neposrednem 

okolju, v samoorganiziranih skupnostih. Delati kot enakopravni, v skladu z lastnim strokovnim 

znanjem in vizijo skupnega dobrega; voditi organizacije brez hierarhije ali vsaj z nerodnim 

ravnovesjem med nujnimi koraki vodenja in izbruhi moči. V preprostih resnicah osebnih odnosov - pri 



 

sprejemanju odločitev - se pojavi možnost prve stopnje demokracije. Zakoni povezovanja veljajo tudi 

za večji sistem; prav dopolnjujoče, vztrajno ravnovesje različnosti je tisto, ki lahko naredi osebo, 

skupino ali družbo zdravo. Raznolikost je naše naravno stanje; naučiti se moramo živeti v entropiji, ne 

pa ji na silo vsiljevati reda. 

Izključevanje, glasno zavračanje svetov drugih - njihovih zgodb - je negativna energija v našem 

skupnem prostoru. Vemo, da negativne energije resonirajo ali se kopičijo. Ali se lahko drug z drugim 

povezujemo na odrasel način? Najprej moramo uvesti tišino. In v tišini se odvijajo globlje spremembe, 

vrsta notranjih preobrazb, "odučevanje". Naučiti se moramo prenesti relacijske napetosti v polje 

notranjega in zunanjega dela. To je skupen delovni prostor skupine, ki ga opredeljuje protokol o 

duševnem zdravju. Si lahko predstavljate, da bi na primer parlament deloval v skladu s takšnimi 

zakoni?  

 

 Diagram št. 50 Toplotna mapa povezanosti  Barbare (trenerke) z učno skupino 

 Osvežujočo raznolikost resnične družbe predstavlja naravna paleta številnih nevladnih organizacij: 

društev; fundacij; zadrug; klubov; plavalnih in gledaliških društev; lokalnih društev in društev v 

javnem interesu ali politične stranke. Ali je utopično, da bi državo vodili predstavniki nevladnih 

organizacij? V obliki skupščine bi duševno zdrave skupine ohranile okolje, potrebno za varno 

navezanost, za varno delovanje polivagalne zavore.  

Interpretacija realnosti, ki jo izvajajo vse skupščine civilne družbe, je mnogo natančnejša od 

interpretacije sedanjega političnega sistema. Čeprav vsi vidimo svet iz ene različne smeri - z desne, z 

leve, od spodaj, od zgoraj -, ne poskušamo premagati stališč drug drugega, temveč jih v skladu s 

protokolom miselno razvitih družb povezati. Skupno sprejemanje odločitev zahteva ogromno 

potrpežljivosti, pa tudi zaupanja, ne le drug v drugega, temveč tudi v to, da bomo našli rešitev. Večina 

konfliktov pri vodenju nastane zaradi dejstva, da ima vsak član skupine drugačen okvir odpornosti za 

varnost. Nekateri želijo poznati vse podrobnosti potovanja tri mesece vnaprej, drugih ne moti, če jim 

večer prej povemo, kakšen bo program naslednjega dne. Glasovalci so naklonjeni vodjem, ki varnost 

postavljajo pred vse druge vidike. Čeprav ni dvoma o tem, da je varnost zdravega in celovitega 

življenja pomembna, je težava v tem, da so celotne družbe in celo svetovni sistemi izsiljeni s pojmom 



 

varnosti. Največkrat so žrtve tega tudi vsi drugi vidiki, ki veljajo za manj pomembne, vključno s pravo 

demokracijo. Stopnja osebnega razvoja posameznika mora doseči višjo raven, da se bo lahko na račun 

občutka varnosti tvegano soočil z nepredvidljivo resničnostjo.  

V nevladnem parlamentu bi se ta samozavest lahko pokazala; sprejemam oceno praga tveganja druge 

osebe, ker vem, da drugi delajo znotraj in navzven, z nekaterimi znanstvenimi sredstvi, da vidijo svet 

objektivno, ne razburjajo jih vraževerja, histerije ali neutemeljena splošna prepričanja in niso 

pristranski zaradi navad in zaprašenih tradicij. To zahteva predvsem medsebojno zaupanje v 

znanstvene ustanove, spoštovanje naravoslovnih in zlasti humanističnih ved ter neposredno 

vključevanje njihovih ugotovitev v sprejemanje odločitev. 

51. Diagram Trenutek navdiha med režiserjem in glavno igralko 
 
Vse to pa je identično trenutku ustvarjanja predstave, ko še ne smeš začeti prakticirati tega, kar imaš, 

ker moraš še iskati. V takih trenutkih se je treba upreti skušnjavi varnosti ter zaupati, da lahko v 

kratkem času izdelamo rezultat, ki ga iščemo. Za to sta potrebna mirnost in zaupanje, ne le v režiserja 

(seveda je za to potrebna vloga igralskega vodje), temveč tudi v sposobnosti drugih članov in v 

spretnosti celotne skupine. Ob tem je potrebno zaupanje v treznost vodje, da bo prepoznal končni 

trenutek, ko je treba raziskavo ločiti in skupina povzame vse, kar je bilo raziskano med procesom dela. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEQ Figure \* ARABIC 52. Diagram Režiserjeva (Marco) prilagodljivost in intenzivnost v kritičnih 
trenutkih 
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Evropski projekt ERASMUS+, Strateško partnerstvo, Izobraževanje odraslih 

RIOTE 3 - Rural Inclusive Outdoor Theatre Education: metodologija izobraževanja 

uličnega gledališča in model mrežnega sodelovanja v rurralnem okolju 3. 
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Za kakršnakoli vprašanja, misli in predloge nas kontaktirajte na: 

rioteproject@gmail.com 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, 

in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 
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