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Uvod 
 
 
 

SKUPNOSTNI 
MITI 
Izbor gledaliških izkušenj v ruralnih okoljih 
Marko Luciano,Teatro Nucleo (IT) 

 
 
 
 
 

Gledališče temelji na pripadnosti ali kot je dejal Stefano Rodotà, „gledališče je Polis“. Ena nje- 
govih glavnih značilnosti je, da ima funkcijo zbiranja dediščine ritualov, praznovanj in mitolo- 
gije s katerimi se skupnost predstavlja, pripoveduje in slavi v svojih družbenih pripovedih in 
idealih. 

Gledališki in izobraževalni procesi se izvajajo na medosebnem, družbenem in skupnostnem 
nivoju, kjer se povezujejo kognitivni, čustveni in fizični vidiki ter kjer lahko prepoznamo več 
razsežnosti posameznikovega razvoja, ob tem se znanje prepleta z občutki, ustvarjanjem in 
estetiko. 

Vprašanje ali je gledališče izobraževalno oz. ali je lahko orodje preobrazbe se nam v tem kon- 
tekstu ne zdi pomembno. 
Vendar pa je potrebno poudariti, da so prav v trdni povezavi med ustvarjalnim in vzgojno-iz- 
obraževalnim procesom številne možnosti za premostitev zapletenih in krhkih scenarijev za 
doživljanje krajev in jezikov, v katerih se igralci in gledalci soočajo z „drugačnostjo“. Za ustvar- 
janje novih podob, se odpirajo nove vizije, ki izhajajo iz zgodovine in spomina. 



 

V slednjem stavku, ki zrcali vsako od osmih evropskih organizacijah, ki so bile vključene v tretjo 
izvedbo projekta R.I.O.T.E., je mogoče odločno razumeti družbeno, umetniško in pedagoško 
vrednost, ki jo uspejo doseči raznovrstni gledališki procesi in so izvajani s strani gledaliških pro- 
fesionalcev, ki delujejo na obrobju evropskih kulturnih sistemov. 

Ti procesi, ki so že tako ali tako obremenjeni zaradi vdora tehnologije, so bili še dodatno osla- 
bljeni zaradi dve leti trajajoče pandemije covid-19, ki je pretresla Evropo in svet. Dve leti, v 
katerih se je bilo težko fizično družiti, ne le zaradi omejitev, povezanih s covid-19, temveč tudi 
zaradi neizogibnih psiholoških dejavnikov, ki se pojavijo v ozračju strahu in negotovosti. Dobro 
si predstavljamo, kako so nekatere dinamike bolj ekstremne prav v obrobnih okoljih, na po- 
deželju in v majhnih vaseh; torej v prav tistih kontekstih, znotraj katerih je deloval naš projekt 
R.I.O.T.E. 
Odločili smo se, da bomo to knjigo naslovili „SKUPNOSTNI MITI“, ker smo v besedi ‚mit‘ našli 
skupno nit poti, ki smo jo prehodili v treh letih tega projekta. Nekatere skupine, kot je Sinum, 
so se odločile, da bodo delale na dobesednih mitoloških temah (Janus Bifrontes), medtem ko 
so druge delale na zgodbah skupnosti v lokalni mitologiji, kot je Shoshin Theatre v vasici Mèra 
v Romuniji. Kud Ljud s svojimi prizori „namiznega gledališča“ razvija pripovedi, ki dobijo pomen 
le skupaj s tistimi, ki sodelujejo v obredu igre. Besede mit ne razumemo zgolj kot „mitologija, 
ep, fantastična zgodba“, temveč v njenem najčistejšem pomenu besede, zgodbe ali diskurza. 
Skupnost, ki natančno pripoveduje, sprašuje in odgovarja, ustvarja zgodbe, ki utemeljujejo in 
opredeljujejo njen „družbeni sistem“ in izraža natančno določeno fazo v zgodovinskem ra- 
zvoju človeške komunikacije; takšne skupnosti omogočajo, da se strahovi in prepričanja, upi 
in družbenoekonomski pogoji pojavijo v obliki simbolov. S pripovedovanjem, bodisi ustnim, 
glasbenim ali fizičnim, skupnosti prepoznavajo in ohranjajo samo sebe. 
V pričujoči publikaciji želimo predstaviti zbirko izkušenj osmih gledaliških skupin, ki so izkušnjo 
živele in uresničile skupaj s skupnostmi, ki so projekt sprejele. Pandemija je odprla osem zelo 
različnih načinov pristopa k gledališkemu delu in krizi na družbeni in kulturni ravni; osem raz- 
ličnih načinov, ki postavljajo skupnost v središče gledališkega dela tam, kjer je kulturni sistem 
najmanj prisoten; skozi izkušnjo se je ustvarila možnost močne, participativne, aktivne in ma- 
jevtične poti (po Sokratu, metoda, ko pridemo do novih idej tako, da postavljamo vprašanja 

ljudem na terenu oz. okoli nas), katere cilj je vzpostaviti živ odnos z državljani, ki se ohranja sko- 
zi čas. V okviru projekta je bilo mogoče na različnih ravneh posegati v problematiko identitete, 
ki je v nekaterih okoljih močno načeta, v drugih pa močno zakoreninjena. Ustvaril je „mesta“, 
kjer so se človeške pokrajine in družbena arhitektura zdele precej minljive. Mesta pogledov, 
izmenjav, študij, mesta spominov, sanj, bojev in srečevanj. 

Kot bo razvidno, knjiga ni namenjena podajanju odgovorov ali rešitev, temveč kako iz gleda- 
liške prakse, ki se izvaja v okviru samega projekta, in iz njegove pripovedi izluščiti prava vpra- 
šanja za razlago družbe, v kateri živimo in s tem dati pravo vrednost kulturnim pojavom, ki 
oživljajo lokalne skupnosti na ozemlju Evrope. 
Prav tako želimo bralce spodbuditi k razmisleku o potrebi po izvajanju in večji podpori izvaja- 
nja določene vrste kulturnega delovanja: zmanjšati vrzel, ki obstaja med velikimi in majhnimi 
skupinami prebivalstva; med mesti in obrobnimi območji celine; povečati zagotavljanje do- 
stopnosti do kulture in gledališča na »mejnih« območjih ter omogočiti družbenim razredom, 
ki so manj navajeni na kulturo in gledališče, da dobijo dostop do kulturnih dobrin s strani ume- 
tnikov in umetniških izdelkov, ki lahko spremenijo njihov način življenja in videnje sveta. 
Ob tem želimo poudariti, da to ni enostranski proces v katerem tako podeželske ali mestne 
skupnosti srečujejo umetnike, ampak tudi umetniki potrebujejo srečanja s temi skupnosti, da 
bi lahko spodbujali svojo umetnost, širili svoja videnja in poglabljali občutek lastnega gledali- 
škega ustvarjanja. 
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1 poglavje 
 

IZKUŠNJA PARTICIPATIVNEGA 
GLEDALIŠ A V ZDRUŽENEM 
KRALJESTVU 
Mark Helyar (Take Art) 

 
 
 

UVOD 
 

V svoji knjigi A Restless Art: How Participation Won and Why It Matters (Nemirna 

umetnost: Kako je participacija zmagala in zakaj je pomembna), objavljeni v 2019, 

François Matarasso razpravlja o vlogi in profilu skupnosti in participacije.umetnosti v 

sodobni družbi (https://arestlessart.com) 

Čeprav se izraz «participativna umetnost» uporablja na področju umetnosti, politike, 

financiranja in izobraževanja za označevanje širokega spektra dejavnosti, je Mataras- 

sojeva opredelitev, zožena na najpreprostejšeje sledeča: „ustvarjanje umetnosti s stra- 

ni profesionalnih in neprofesionalnih umetnikov“ (str. 48). 

Načela, ki jih raziskuje, veljajo tudi za naše specifično področje raziskovanja, in sicer za 

„participativno gledališče“. 
 

Podrobneje se sprašuje, kaj je mišljeno, ko govorimo o „participativni umetnosti“: 
 

Najbolj očitno je to, da participativna umetnost prestopa meje, ki so bile dolgo časa dobro varo- 
vane; meje med tem, kdo je umetnik in kdo ne, vendar obstajajo tudi druge, med poklici, disciplinami 

in oblikami, med nameni, vrstami in stopnjami moči. Participativna umetnost hkrati 
stoji na dveh mestih in pogosto na več kot dveh mestih kar je lahko neprijetno. Vse- 
kakor je zaradi tega nemirna. (str. 33). 

 
V svojih trditvah, da je uradna, financirana in javna strokovna kultura 
participativne umetnosti v približno zadnjih 20 letih postala normalna 
(povzetek 1. poglavja), predlaga tri ukrepe, na katerih naj temelji parti- 
cipativna umetnost (str. 63): 

1 Povečan dostop do kulturnih dobrin (kulturna demokratizacija) 

2 Kreiranje družbenih sprememb 

3 Napredek na področju kulturne demokracije 
 

Take Art je kulturna nevladna organizacija, ki je namenjena pretežno 
podeželskemu prebivalstvu Somerseta. Delujemo tudi zunaj okrožja v 
jugozahodni regiji, na nacionalni ravni in v Evropi. 
„Participativna umetnost“ je močan in pomemben element našega 
programa, saj je Matarasso s svojimi tremi točkami implicitno vplival 
na naše delo, tako v zasnovi kot pri izvedbi. Naše poslanstvo je zago- 
tavljati preobrazbo, visoko kakovosten umetniški program z zagota- 
vljanjem enkratnih priložnosti, ki spreminjajo življenja za ljudi vseh sta- 
rosti, izobrazbe in sposobnosti ter sodelovati in delovati na področju 
umetnosti. 
Delujemo predvsem na področju uprizoritvenih umetnosti, pri če- 
mer se osredotočamo na gostovanja v ruralnih okoljih, gledališče, ples, 
predšolsko vzgojo, glasbo in na mednarodna sodelovanja (osredoto- 
čene na Evropo). Delamo s posamezniki in skupinami, ki nimajo dovolj 
priložnosti, vključno z otroki, mlajšimi od pet let, in njihovimi skrbni- 
ki, otroki in mladimi, ki nimajo dostopa do kulturnih dobrin; odrasle, 
ki se soočajo s slabim duševnim zdravjem, in z ruralnimi skupnostmi. 
Vse naše dejavnosti potekajo v prostorih, kjer živijo in se zbirajo ljudje: 
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vaške dvorane, cerkve, vrtci, šole, stanovanjske stavbe, domovi ter prizorišča zunaj in znotraj 
skupnostnih prostorov, ki zagotavljajo večji dostop. 
Ta del 1. poglavja se osredotoča na izkušnje z delom v majhni obalni skupnosti v Somersetu v 
Združenem kraljestvu, kjer smo oblikovali participativni gledališki projekt poleti in jeseni 2021. 

 
 

SOMERSET IN LOKALNI KONTEKST 
 

Kontekst ruralne skupnosti: ozadje Somerseta 
 

Somerset, ki pokriva 3 452 kvadratnih kilometrov (1 333 kvadratnih milj), je pretežno podežel- 
ska regija v jugozahodni Angliji. Na severu meji na Gloucestershire in Bristol, na vzhodni strani 
na Wiltshire, na jugovzhodu na Dorset in na jugozahodu na Devon. Pokrajina Somerseta je 
geografsko zelo raznolika. 
Mendips, Blackdown Hills, Cranborne Chase in Quantock Hills so območja, ki uradno veljajo za 
območja izmjemnih naravnih lepot (AONB – Areas of Outstanding natural Beaty)), velik del 
zahodnega Somerseta pa zavzema narodni park Exmoor. 

Dolgi slikoviti odseki obale grofije, obrnjeni proti jugovzhodnemu Walesu, so bili izbrani za 
naravno kulturno dediščino. Približno 15 % Somerseta je na morski gladini ali tik nad njo. Veliki, 
ravni površini, ki sta dovzetni za poplave v zimskih mesecih, sta Levels in Moors. 
V Somersetu živi približno 555 195 ljudi (junij 2017). 

 
 

Lokacija: zakaj Highbridge in Burnham on Sea? 
 

Burnham-on-Sea and Highbridge je obalna župnija v okrožju Sedgemoor v Somersetu, s prib- 
ližno 20 000 prebivalci. V župniji sta mesti Burnham-on-Sea in Highbridge, ki imata skupni 
mestni svet. 

Z ljudmi iz obeh mest smo prvič sodelovali leta 2014, ko smo po sestanku z lokalno skupnostjo 
Burnham in Highbridge prepoznali kot kraja, kjer imajo ljudje močna mnenja o več vprašanjih 
in so želeli ustvarjalni projekt, ki bi jim pomagal izraziti njihove zamisli in mnenja. Postalo je 

jasno, da obstaja več tem in različne skupine ljudi ter da „participativna igra skupnosti“ ne bi 
mogla zajeti vsega, kar so ljudje želeli izraziti. Zato smo skupaj razvili projekt z naslovom What 
Change? 
Namesto da bi od ljudi zahtevali, da plačajo majhno pristojbino za sodelovanje v skupnostni 
igri smo se odločili, da bomo ustvarili „izziv za 10 funtov“, s katerim smo ljudi povabili, da razmi- 
šljajo o tem, kakšne majhne, a pomembne spremembe bi lahko ustvarili, da bi njihova mesta 
postala boljša kot v preteklosti. 
Ljudi smo spodbujali, da prevzamejo odgovornost in sami raziščejo majhne pozitivne spre- 
membe, ki jih je mogoče doseči v skupnosti. Celoten projekt je imel več pozitivnih rezultatov: 
okrepil je odnose v skupnosti; spodbudil ljudi k pozitivnemu razmišljanju o kraju, v katerem 
živijo; spodbujal samozavest in občutke pripadnosti posameznikom ter pomagal ljudem pri 
ustvarjalnem izražanju. 
V okviru projekta R.I.O.T.E.3 je bila dana priložnost za razvoj participativnega programa, kjer 
smo želeli ponovno obiskati mesta, kjer bi lahko bi razvili nova dela, ki bi lahko nadgradila za- 
puščino preteklega projekta ter raziskali sodobne zgodbe in vprašanja, zlasti vpliv pandemije 
covid-19, ki je bila v času trajanja tega projekta zelo realen in odločilen dejavnik. 

 
 

IZKUŠNJA PARTICIPATIVNOSTI V PRAKSI 
 

Želje lokalne skupnosti 
 

Vse aktivnosti, ki jih izvaja Take Art, nastajajo v sodelovanju z drugimi ljudmi in organizacijami; 
čeprav lahko tudi sami zagotovimo strokovno znanje s področja umetnosti, partnerske orga- 
nizacije najbolje poznajo svoje skupnosti. Ta sinergija je ključnega pomena. 
Zaradi izkušenj se zavedamo nevarnosti, ki jih prinaša „skok s padalom“ v skupnost in ponuja- 
nje umetniške intervencije, nato pa sledi odhod. To je lahko prekratko, površno, pokroviteljsko 
ali celo oblika izkoriščanja. Kulturno delo, ki skupnosti vsiljuje nezaželeno „pomoč“, brez posve- 
tovanja, je lahko pogosto kontraproduktivno. 
Po začetni raziskavi, ki smo jo opravili na podlagi dokumentacije, smo ugotovili, da imamo 
dobre odnose z drugimi ljudmi in partnerji, ki delujejo na tem področju: Selina Keedwell (Yo- 
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uth Theatre); Actiontrack (vodilno jugozahodno podjetje na področju participativne umetno- 
sti in skupnostnega gledališča) in SEED Sedgemoor. 
Selina Keedwell se je rodila in odraščala na tem območju. Čeprav ne živi več v Highbridgeu, jo 
skupnost pozna in ji zaupa, kar je ključnega pomena za razvoj takšnih projektov. 
SEED je konzorcij organizacij, ki ga sestavljajo Homes in Sedgemoor, Community Council za 
Somerset, Bridgwater Senior Citizens Forum, Young Somerset, Bridgwater Town Council, Brid- 
gwater Town Council in Somerset Film. Preko posvetovanj z lokalnimi skupnostmi SEED kurira, 
koordinira in organizira projekte in dogodke v regiji Sedgemoor z in za lokalno skupnostjo. 
Središče skupnosti Morland je prostor v središču strnjenega območja socialnih in zasebnih 
stanovanj, v neposredni bližini otroškega centra in šole Churchfields. Njegovo poslanstvo je 
biti dostopno središče skupnosti, ki zagotavlja udoben in prijeten prostor za vse ljudi, mlade 
ali stare, moške ali ženske, zdrave ali invalidne, da se lahko udeležijo družabnih dejavnosti. 

V njem potekajo različne dejavnosti za člane skupnosti, vključno z dnevnim klubom, ki je pos- 
tal osrednja točka za zbiranje zgodb ljudi, ki so prispevale k razvoju projekta. Jane McPherson, 
vodja razvoja projektov v Hubu (lokalni klub), si je še posebej želela, da bi se ljudje na tem 
območju ukvarjali z umetniškimi dejavnostmi; tako je na njeno pobudo Hub postal osrednja 
točka za dejavnosti skupnosti v okviru projekta. 
Gledališče Princess Theatre in umetniški center sta glavni umetniški prizorišči za kraja Burn- 
ham on Sea in Highbridge. Njuno poslanstvo je bogatiti, izobraževati in zabavati lokalno skup- 
nost z zagotavljanjem vrhunskih gledaliških in umetniških dogodkov. 
Pri izvedbi prvotnega projekta What Change? v letu 2014 smo z veseljem sodelovali z ome- 
njenim prizoriščem; njihove močne vezi z ljudmi v lokalni skupnosti so privabljale različne ljudi 
na omenjeno prizorišče. 

 
 

Umetniške želje 
 

Z umetniškega vidika nas je zanimalo, kaj bi se zgodilo, če bi v kontekstu sodelovanja združili 
dva različna žanra žive predstave - zračni cirkus in snemani dobesedni zapis. Kakšen bi bil 
ustvarjalni rezultat te združitve? 

„Zračna svila“ je vrsta predstave, v kateri eden ali več umetnikov 
izvajajo akrobacije v zraku, medtem ko so obešeni na tkanino. 
V Somersetu pri nas gostujejo Pirates of the Carabina, pionir- 
ska cirkuška skupina izkušenih umetnikov, tehničnih mojstrov in 
glasbenikov z vsega sveta, ki so specializirani za gledališke, viso- 
ko tehnične predstave z zelo močnim glasbenim duhom v živo. 
Shaena Brandel, ena od njihovih producentk, je pri projektu so- 
delovala kot umetnica. 
Verbatim gledališče je oblika dokumentarnega gledališča, ki 
temelji na resničnih besedah ljudi. Gledališkim ustvarjalcem 
omogoča, da zgodbe, dogodke in teme raziskujejo v dejanskem 
jeziku ljudi, ki jim pripadajo. Selina Keedwell ima zelo veliko izku- 
šenj na področju dokumentarnega gledališča. 

 
 

Delo v praksi 
 

Kako in kaj smo načrtovali 
 

Projekt smo začeli načrtovati jeseni 2020 v pričakovanju, da bomo do poletja 2021 prebrodili 
najhujši del pandemije. 
Menimo, da je ključnega pomena, da v razvoj projektov, kjer vključujemo skupnosti, nameni- 
mo dovolj časa načrtovanju, zlasti pri delu z novimi ljudmi, partnerji in metodologijami. 
Ker smo se zavedali, da nas čaka izziv s številnimi dejavniki, na katere nimamo vpliva, je bilo še 
posebej pomembno, da smo si za to vzeli čas. 
Skupaj s partnerji smo pripravili osnutek in opis projekta, ki smo ga poimenovali Journey 
Exchange po vzoru evropskega modela izmenjave zgodb in vprašanj, ki so pomembna in re- 
levantna za udeležence in skupnost. 

Pandemija covid-19 nam je morda preprečila, da bi obiskali kraje, ki jih imamo radi, vendar 
imajo ti kraji še vedno posebno mesto v naših srcih, nova „potovanja“ bližje domu pa so nam 
prinesla drugačne dogodivščine. 
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S partnerji smo razvili ključni cilj: povezati lokalne prebivalce z ustvarjalci iz Somerseta in 
evropskimi izvajalci, da bi razvili nove ustvarjalne spretnosti, izmenjali zgodbe in izkušnje po 
pandemiji covid-19 ter na koncu pripravili predstavo skupnostnega gledališča. 
Ta cilj smo nameravali doseči z naslednjimi aktivnostmi: 

• izvesti program delavnic za 8-16 lokalnih medgeneracijskih udeležencev (tretjina starejših 
od 60 let) pod vodstvom profesionalnih umetnic, Shaene Brandel in Seline Keedwell; 

• pripraviti predstavo na prostem, ki jo bo izvedla lokalna skupina; 

• promoviranje javne predstavitve Piratski taksi, cirkuškega gledališča na prostem, na pose- 
stvu Morlands Estate; 

• ponuditi udeležencem delavnic možnost uporabe orodja za kakovost življenja RIOTE, ki 
meri kako vpliva sodelovanje v umetniških dejavnostih na njihovo zdravje in dobro počutje; 

• gostiti rezidenčni vikend za partnerje/uprizoritvene umetnike in kulturnike iz Madžarske, 
Romunije, Nemčije, Italije in Francije; 

• izvedba delavnic za lokalne umetnike, kjer se izmenjujejo znanje, usvarjalne prakse in gle- 
dališke spretnosti z evropskimi umetniki ter raziskujemo nove načine dela; 

• ponuditi 10 mest somersetskim ustvarjalcem za udeležbo na teh delavnicah 

• uskladitev z obstoječimi in načrtovanimi umetniškimi dejavnostmi na območju Highbrid- 
gea in Burnhama, na primer s projektom Actiontrack‘s Spreading the Work in z nadgradnjo 
dela, ki ga bo Selina Keedwell opravila v kraju v okviru svojega projekta Youth Theatre. 

Poudariti je potrebno, da je pri našem načrtovanju proces enako pomemben, če ne celo po- 
membnejši od končne izvedbe. Ob tem bi vključevanje partnerjev RIOTE in somersetskih 
udeležencev v skupno ustvarjanje prineslo pomembno in dragoceno dinamiko dela. 

Pred začetkom projekta smo s partnerji projekta SEED pripravili memorandum o soglasju, da 
bi zagotovili jasnost glede vlog, odgovornosti in pravnih zadev. Kot pomemben element vo- 
denja vsakega skupnostnega umetniškega projekta v Združenem kraljestvu so se te nanašale 
na enakost in raznolikost, varstvo otrok in ranljivih odraslih, zdravje in varnost ter zaupnost. 

Razvili smo komunikacijski protokol,ki je bil sestavljen iz osebnih srečanj, telefona, e-pošte in 
drugih spletnih virov (npr. Zoom) v skladu z vladnimi smernicami o socialni distanci in varni 
praksi. 
Kot organizacija, ki se financira iz javnih sredstev, smo bili zelo pozorni na svoje odgovornosti v 
zvezi z obvladovanjem vpliva pandemije covid-19. Strinjali smo se, da bomo skrbno spremlja- 
li najnovejše vladne smernice, izvedli ustrezne ocene tveganja ter upoštevali vse nasvete o 
zdravju in varnosti v skladu s smernicami, ki bodo veljale v času izvajanja dejavnosti. 
Če bi omejitve glede pandemije covid-19 bistveno vplivale na delavnice in/ali izvedbo, smo si 
partnerji pridržali pravico, da se dogovorimo za preložitev projekta ali izvedbo na drug način 
(na primer na daljavo), ki bi bil v skladu z morebitnimi omejitvami ali zahtevami, če se s tem 
strinjata obe strani. 

Organizirali smo tudi spletno srečanje z vsemi izvajalci, na katerem smo se dogovorili o načinu 
sodelovanja in obvladovanju pričakovanj: 

• pomemben je proces in ne končni izdelek; 

• glede na situacijo ( pandemija covid-19) smo znižali pričakovanja; 

• proces zaradi pandemije covid-19 morda ne bo potekal tako, kot bi si želeli; 

• dober rezultat bi bil, če bi bili vsi skupaj v sobi; 

• gre za ljudi, ki so v sobi, in ne za tiste, ki jih tam ni; 

• ostanimo odprti in velikodušni, zaupajmo procesu in eden drugemu 
 
 

Kaj se je zgodilo 
 

Projekt Journey Exchange smo načrtovali med julijem in oktobrom 2021 ter ga tako tudi 
oglaševali: 
Nova lokalna skupina bo ustanovljena s pozivom prebivalcem Burnhama in Highbridgea, naj 
delijo svoje zgodbe v okviru participativnega projekta in v okviru procesa nastajanja nove 
predstave s Shaeno Brandel iz gledališke skupine Pirati s Karabine in z lokalno filmsko ustvar- 



Take Art Participativno gledališče v ruralnem okolju 18 19  

 

 
jalko Selino Keedwell. Tematika bo pot in potovanja. 
Projekt se bo zaključil z rezidenčnim vikendom za evropske partnerje iz projekta R.I.O.T.E.3. Ta 
bo vključeval program izmenjave spretnosti z in za lokalne ustvarjalce. 
Pred začetkom projekta smo se želeli povezati z ljudmi že spomladi 2021, da bi se vključili v 
projekt; v Združenem kraljestvu smo se šele začeli prebijati iz drugega zaprtja zaradi pande- 
mije covid -19. Med mnogimi ljudmi smo začutili občutno previdnost, da bi se po sprostitvi 
omejitev vrnili h kulturnim in skupnostnim dejavnostim. 
Izvedli smo več organizacijskih sestankov, spletnih in osebnih (kadar je bilo to mogoče), da bi 
ugotovili, kakšen je najboljši in najvarnejši način za spodbujanje ljudi k sodelovanju pri projektu. 
Jane iz lokalnega kluba (the Hub) je svetovala, da bi bil dober način zbiranja zgodb ta, da bi 
Selina obiskala petkov dnevni klub in zapisala zgodbe ljudi, medtem ko govorijo. 

Selina je pripravila vrsto vprašanj, na katera so ljudje odgovarjali na podlagi teme projekta 
Journey Exchange: 

1 Če bi se lahko zdaj odpravili na potovanje kamor koli, kam bi se odpravili? 

2 Opišite enega od svojih najljubših krajev na svetu, doma ali v tujini... 

3 Kam ste potovali in kako ste potovali v zadnjih 18 mesecih? 

4 Opišite potovanje v svoji notranjosti... 

5 Kakšen je najboljši način potovanja? 

6 Na voljo imate neomejen proračun, s katerim lahko vi in do trije drugi ljudje nekam potuje- 
te. Povejte nam, kam, kdo, zakaj in kako? 

 
 

Časovnica 
 

Selina Keedwell in Shaena Brandel sta septembra 2021 ob četrtkih in sobotah vodili delavnice 
v gledališču Princess Theatre. Pred tem je Selina zbrala in posnela zgodbe o „potovanju“ sta- 
rejših, ki so obiskovali dnevni klub v centru Morland Hub, in članov skupnosti Youth Theatre. 
Selina je skupaj z udeleženci razvijala tehnike dobesednega zapisa za prenos posnetih zgodb 

v živo predstavo. Te so bile nato uporabljene kot navdih za fizično 
gibanje, ki so ga Shaena in udeleženci raziskovali z uporabo zračne 
svile. 
Konec tedna, 2. in 3. oktobra, so se zbrali skupina lokalne skupnosti, 
lokalni gledališki delavci in partnerji projekta R.I.O.T.E. 3: 

2. in 3. oktober: vikend izmenjave s skupino iz lokalne skupnosti, 
lokalnimi gledališkimi delavci in partnerji R.I.O.T.E. 3, ki so prišli iz 
Evrope, v gledališču Princess Theatre, B-on-Sea: 

• soboto, 2. oktobra: usposabljanje za izmenjavo gledaliških ve- 
ščin 

• Ned, 3. okt., dopoldne: vaje 

• Ned, 3. okt. popoldne: predstave lokalne skupnosti na prostem, 
predstava Journey Exchange, javna predstavitev Pirate Taxi, predstava na hoduljah sku- 
pine Antagon. 

 
 

CILJI IN REZULTATI PROJEKTA 
 

Načrtovani rezultati 
 

V fazi načrtovanja projekta smo si s partnerji zastavili več želenih rezultatov: 

• večje zaupanje in veselje lokalnega prebivalstva do sodelovanja v umetniških dejavnostih 
(delavnicah in predstavah); 

• večja priložnost za lokalne prebivalce (npr. prebivalce naselja Morlands Estate), da izkusijo 
in uživajo v visokokakovostni cirkuški gledališki predstavi na prostem v svojem lokalnem 
okolju; 

• pridobiti ljudi iz lokalne skupnosti za »oceno kakovosti življenja« v okviru projekta R.I.O.T.E.3; 

• večja ozaveščenost o koristih sodelovanja v umetniških dejavnostih za zdravje in dobro po- 
čutje posameznikov; 
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• priložnost za dvostransko kulturno izmenjavo; 

• bolj povezana skupina lokalnih izvajalcev z več razvitimi ustvarjalnimi spretnostmi in moč- 
nejšo mrežo; 

• potencialna zapuščina skupnosti za ustvarjanje prihodnjega dela. 
 
 

Kaj je delovalo 
 

Več elementov v projektu je bilo zelo koristnih. 
Ključnega pomena je izbira „pravih“ umetnikov za tovrstne projekte. Potrebne so posebne 
spretnosti, prilagodljivost in dobro razumevanje, kaj tovrstno delo vključuje; morajo ga „razu- 
meti“. 
Abby Young smo najeli kot umetnico za koordinacijo med partnerji projekta R.I.O.T.E. 3, izvajal- 
ci iz Somerseta in lokalno skupnostjo. 

Ekipa v središču skupnosti Morland, Highbridge, je bila izjemno zadovoljna z učinkom, ki ga je 
imel projekt v lokalni skupnosti. Jane Macpherson, vodja razvoja projekta, je zapisala: „ 

»Redek in vznemirljiv dogodek je v Highbridge prinesel veselje in čudenje množicam ljudi. Kot skupnostno 
središče na območju z manj kulturnimi dobrinami se radi posvečamo umetnosti, glasbi in vsem ustvarjalnim 
projektom. 
Po dveh letih socialne izolacije, ki so jo mnogi doživljali zaradi pandemije covida-19, ljudje govorijo o upanju, da 
se bodo tovrstni projekti in dogodki v bližnji prihodnosti vrnili in jim bodo spet na voljo. 
Mnogi v naši skupnosti si ne bi mogli privoščiti ali potovati na prizorišča, kjer bi si lahko ogledali izvajalce takšne 
kakovosti. Še danes govorijo o dnevu, ko je ‚cirkus‘ prišel v njihova naselja.« 

 
Projekt je vključeval več ravni, ki so vodile do zadnjega vikenda; različne delavnice (zbiranje 
zgodb; tehnike dokumentarnega gledališča; zračne svile), ki so potekale ločeno, a so se na 
koncu združile. 
Na zaključnem dogodku je sodelovalo več različnih skupin iz lokalne skupnosti: V okviru pro- 
jekta Journey Exchange so se predstavili: indijanski ples; rock skupina; mladinsko gledališče; 
otroško gledališče; drugi člani skupnosti ter predstava s somersetskimi umetniki in partnerji 
projekta R.I.O.T.E.3. 

Sodelovanje z več različnimi skupinami je pripomoglo, da je 
bilo občinstvo zelo številčno. To je bil zelo tipičen, vključu- 
joč način dela v Združenem kraljestvu: vključevanje otrok 
in mladih ter nato vključevanje odraslih in družin. Čeprav je 
bilo v ospredju gledališče za odrasle, ki temelji na udeležbi, 
je vse medsebojno povezano: povezava med skupnostjo, 
udeležbo in profesionalno predstavo je tisto, kar omogoči, 
da se zgodi magija. 

Corrinne Curtis, ena od udeleženk projekta, je zapisala: 

»Zaradi projekta sem navezala stike z novimi ljudmi in se počutila 
bolj vključena v svojo skupnost ter ponosna, da vidim, kaj lahko dose- 
žemo skupaj. Poslušanje zgodb drug drugega in skupno učenje zračne 
svile je bilo prisrčno in navdihujoče, saj je združilo različne generacije 
na enakih temeljih. Vsi so bili obravnavani enako in vsi so bili cenjeni. 
To, da se lahko samo igramo in raziskujemo brez obsojanja, nam dvigne samozavest.« 

 
V skladu s tradicijo dela v Združenem kraljestvu je za najboljšo participativno izkušnjo pri iz- 
obraževanju odraslih pogosto koristno vključiti njihove otroke in družine: izkušnja je tako bo- 
gatejša. 

Izdelali smo model, ki se lahko glede na okoliščine razširi in skrči. 
 
 

Kaj je bilo manj uspešno? 
 

Večina izzivov, s katerimi smo se srečevali, je bila povezana s pandemijo covida-19. Ni mogoče 
preceniti, kako močno je to vplivalo na projekt. 
Že prej smo omenili izzive, povezane z načrtovanjem skupnostnega projekta med pandemijo, 
in ukrepe, ki smo jih sprejeli, da bi zagotovili skladnost z vsemi smernicami. Kljub našim priza- 
devanjem, nismo mogli vplivati na obseg pandemije covid-19. Koristna primerjava je prejšnji 
projekt What Change?, ki smo ga pripravili leta 2014 in v katerem je na delavnicah in v progra- 
mu dogodkov sodelovalo do 100 ljudi. 

 
 
 
 
 
 

povezava med skupnostjo, 
udeležbo in profesionalno 
predstavo je tisto, kar 
omogo i, da se zgodi 
magija. 
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Pandemija covid-19 je pomembno vplivala na projekt, in sicer: 

• vplival je na stopnjo angažiranosti udeležencev lokalne skupnosti; ljudje se niso želeli ali 

niso bili prepričani, da se bodo angažirali; 

• srečanje z ljudmi, da bi se z njimi osebno pogovorili o projektu, je bil izziv; večino pogovorov 

je bilo treba opraviti preko spleta; 

• nesorazmerno veliko časa smo porabili za načrtovanje varnosti in nepredvidljivih dogodkov; 

vsaj ena od vodij naših delavnic, Shaena Brandel, je bila med programom delavnic pozitivna 

na testih; 

• do zadnjega vikenda nismo bili prepričani, koliko ljudi bo lahko sodelovalo, vključno z našimi 

partnerji RIOTE 3. 
 
 

Kaj bi naredili drugače? 
 

Pri ocenjevanju projekta na omenjeno vprašanje največkrat poskušamo odgovoriti. Če bi se 

ozrli nazaj, bi namenili še več časa pripravi in vložili še več truda v pridobivanje udeležencev, če 

bi to le bilo mogoče. Ker pa so bile okoliščine izredne, je težko reči, kaj bi še dodali. 
 
 

Zaključna misel 

Če se vrnemo k Matarassu, ki trdi, da «participativna umetnost po definiciji stoji na dveh mes- 
tih hkrati in pogosto na več kot dveh mestih», je projekt Journey Exchange stal na več raz- 
ličnih mestih hkrati. V določenem časovnem trenutku, ki ga ni mogoče ponoviti, se je združi- 
lo več različnih elementov - odrasli, otroci, družine, igralci, glasbeniki, cirkusanti, stanovanjsko 
naselje in pandemija covid-19. Skupaj s skupnostjo smo v njej ustvarili, edinstveno, čarobno in 
radostno izkušnjo, ki jo je skupnost potrebovala. 
Čeprav se to ne bo nikoli več ponovilo (na enak način), nas bodo skupne radosti, izzi- 
vi, izkušnje in učenje popeljali na pot do naslednjega projekta, kakršen koli že bo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Take Art je organizacija, ki spreminja življenja in ne domuje v dvorani, studiu ali zaprtem gledališču, tem- 
več v vaseh, mestih in podeželskih skupnostih Somerseta. Vsako leto sodelujemo z več tisoč ljudmi po vsem 
okrožju in ljudem vseh starosti in sposobnosti zagotavljamo priložnosti za doživljanje, sodelovanje in delo 
na področju umetnosti. Iz našega središča v South Pethertonu vodimo eno najbolj znanih podeželskih tur- 
nej v Združenem kraljestvu ter projekte po celotnem okrožju, ki se osredotočajo na podporo umetnikom, 
otrokom, mladim in skupnostim. 

 
Mark Helyar je direktor gledališča in pri Take Art dela od leta 2009. Je tudi svobodni režiser, glasbenik, pisa- 
telj in univerzitetni predavatelj. Bil je umetniški vodja dveh gostujočih gledaliških skupin, veliko pa je delal 
tudi kot glasbeni vodja in napisal glasbo za deset predstav. Zaposlen je bil kot vodja umetniških projektov, 
moderator in trener v javnem, podjetniškem in prostovoljnem sektorju. 



 

 
IZKUŠNJE PARTICIPATIVNEGA 
GLEDALIŠ A V ROMUNIJI 
Csongor Köllő (Shoshin Theatre Association) 

 
 
 

POVZETEK TRADICIJE PARTICIPATIVNEGA GLEDALIŠČA V ROMUNIJI 

 
V Romuniji je trajalo precej časa, da je participativna umetnost, zlasti participativno 
gledališče, pognalo korenine. Leta 2016 je uprava Nacionalnega kulturnega sklada 
(AFCN - Administrația Fondului Cultural Național) spremenila načine financiranja z 
uvedbo novih kategorij, kot sta kulturna intervencija in izobraževanje preko kulture 
(med drugim). To je posledično razširilo paleto predloženih/financiranih projektov 
in močno prispevalo k raznolikosti področja. Dejstvo, da je namensko financiranje 
postalo na voljo projektom, ki ne spadajo v okvir „gledališke produkcije“ (tj. ko pro- 
fesionalne gledališke ali plesne predstave ustvarjajo gledališki ali plesni strokovnjaki 
predvsem za profesionalno občinstvo, tj. ljudi, ki imajo sredstva in navado obiskovati 
gledališke ali plesne predstave), je pomenilo, da so se končno lahko pojavile številne 
nove ideje. Vendar pa vse te ideje niso povezane z uprizoritvenimi umetnostmi, od 
tistih, ki so, pa se jih le del uresničuje na podeželju. Poleg tega za vse ne moremo reči, 
da so participativne. Zato je treba na področju participativnega gledališča, ustvarje- 
nega v podeželskih naseljih, kljub določenemu napredku reči, da je mogoče - in treba 
- storiti še več. 

Opozoriti je treba tudi na to, da participativno gledališče kot žanr instituci- 
onalno ostaja na obrobju. Kljub omenjeni raznolikosti načinov financiranja je 
proračun Uprave nacionalnega kulturnega sklada precej majhen, velika veči- 
na sredstev na kulturnem področju v Romuniji pa gre gledališkim in plesnim 
ustanovam, ki jih neposredno subvencionira država ali lokalni/okrožni sve- 
ti. Kljub redkim izjemam te ustanove večinoma ostajajo v okviru „klasičnih“ 
parametrov gledališke/umetniške produkcije, sodelovanje pa je večinoma 
omejeno na vlogo gledalca, tradicionalnega opazovalca predstav. 
Prava tradicija, na primer v smislu Theatre in Education ali TiE, zelo natančne 
in specializirane oblike participativnega gledališča, ki je nastala v Združenem 
kraljestvu in se je uveljavila tudi v številnih drugih državah (vključno s sose- 
dnjo Madžarsko, kjer je skoraj nacionalno gibanje), v Romuniji še ni pognala 
korenin. 

 

MERA IN LOKALNI KONTEKST 
 

Shoshin Theatre Association že od svoje ustanovitve nenehno razvija dejav- 
nosti na podeželju. Začetki segajo v eno od prvih delavnic, ki jih je organizi- 
ralo društvo Shoshin in je potekala poleti 2014 v Chidei (Kide), majhni vasi s 
približno 150 prebivalci, 40 km od Cluj-Napoca (Kolozsvár). Čeprav delavnica 
ni bila namenjena aktivnemu sodelovanju domačinov, temveč je bila name- 
njena strokovnjakom, študentom in tistim, ki so se želeli naučiti nekaj nove- 
ga, smo se že od začetka zavedali svojega položaja v vasi: prišli smo iz mesta, 
od zunaj - tu smo bili le obiskovalci. Za nas je postalo pomembno, da tega 
ne pozabimo, da ne zapademo v odnos, ki bi nam kot strokovnjakom na nek 
način dajal pravico, da vstopimo v dom nekoga drugega in pričakujemo, da 
se bo ukvarjal s svojimi zadevami, medtem ko se mi zaradi njega ali zaradi 
nas samih osredotočamo na svojo umetnost. Medtem ko je to nekaj, kar se 
v velikih metropolah lahko šteje za „normalno“, prihod ekipe 8-10 tujcev v 
tako majhnih skupnostih ne ostane neopažen. Zato smo želeli stopiti v stik 
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z domačini in smo (po zgledu desetletja trajajoče kulturne prakse, ki jo je razvil Odin Teat- 
ret) organizirali barter, kulturno izmenjavo, na katero smo povabili celotno vas. Barter je v 
svojem bistvu srečanje, predstava, ki se odvija samo enkrat; s posebno dramaturgijo (torej ne 
improvizirano, ampak vnaprej organizirano) združuje elemente, ki pripadajo lokalni tradiciji 
in dediščini (zgodba, ples, pesem, lahko pa tudi predmeti ali poklici, skratka posebne oblike 
in pojavnosti lokalne kulture), z elementi, ki pripadajo kulturi igralcev, obiskovalcev (v našem 
primeru, leta 2014 so to bili odlomki iz vaj, ki smo jih imeli v dneh pred dogodkom). 

Ta priložnost se je izkazala za pomembno tako za nas kot tudi za domačine in od takrat smo 
poleg profesionalnih predstav v vaseh organizirali tudi druge zabave. Posebnost barterjev je, 
da aktivirajo in povežejo sodelujoče skupine. Čeprav vsi domačini ne sodelujejo aktivno in so 
ljudje, ki ostajajo le gledalci, se tudi ti javno izpostavijo, saj njihovi sosedje, sorodniki ali vrstniki 
prikažejo del svoje kulture, lastne mitologije in dediščine. To je njihova lokalna identiteta, ki 
je ne izražajo tujci, temveč domačini sami. Takšno stanje ustvarja zelo živahno vzdušje, s tem 
dejanjem samoizražanja pa se v njih krepita občutek ponosa in pripadnosti. 

Leta 2019 je bila s pomočjo igralcev Kaia Bredholta in Donalda Kitta iz gledališča Odin Teatret 
v vasi Méra, ki je 13 km oddaljena od Cluja-Napoce, organiziran barter. Vas je zelo ponosna na 
živo tradicijo madžarskega ljudskega plesa in glasbe, pa tudi na številne druge lokalne tra- 
dicije, kot je na primer paša bivolov. Kljub temu je tudi tu mogoče opaziti vpliv sodobnega 
sveta; ob vsakem pozitivnem razvoju je tudi veliko negativnih, ki razdirajo tradicionalno social- 
no strukturo skupnosti: tradicionalne metode samooskrbe, kot sta obdelovanje zemlje in reja 
živine, so vse manj možne. Večina prebivalcev je prisiljena delati v mestu, televizija in internet 
zahtevata svoj delež pozornosti, seveda pa so vsaj za del skupnosti prisotni tudi starejši, ne- 
rešeni problemi, kot je uživanje alkohola. Vse to spreminja način doživljanja časa (kar vodi v 
simptom pospešenega sveta in pomanjkanja časa ter v slabitev družbenih tradicij in navad, ki 
so nekoč povezovale prebivalce in oblikovale skupnost). 

Skratka, doživljamo izolacijo, ki je simptom, posledica zmanjševanja možnosti za sodelovanje. 
Tradicionalnih možnosti, ki so omogočale sodelovanje in aktivacijo, ni več, novih, ki bi jih na- 
domestile, pa ni. Seveda omenjeno ne velja samo za vas Mera, ampak je realnost večine na- 

selij na podeželju v Romuniji. Pravzaprav je vas Mera neke 
vrste izjema, saj so se številne tradicije ohranile, prenos 
tradicije s starejših generacij na nove pa je veliko močnej- 
ši kot v večini primerov. To se je pokazalo v naši izmenjavi 
leta 2019, kjer so prispevali domačini ne le starejše ali sre- 
dnje generacije, temveč tudi mladi: najmanjše skupine 
lokalnih glasbenikov in plesalcev. Dogodek se je izkazal 
za zelo uspešnega in je v skupnosti ponovno ustvaril tisti 
„šum“, zaradi katerega so barterji tako posebna in učinko- 
vita praksa. 
Razlog, da smo na prejšnjih dveh straneh tako podrob- 
no opisali zgodovino in lokalni kontekst, je bil: a) prikaz 
nekaterih vidikov trenutne družbene realnosti, ki prevla- 
duje v veliki večini (skoraj 100 %) podeželskih naselij v Ro- 
muniji, in b) poudariti dejstvo, da se prav sodelovanje in 
aktivacija izgubita, ko tradicionalne oblike družbenega in 
skupnostnega zbiranja ne morejo več delovati in ni pre- 
nosa znanj. Zato je ena od stvari, ki jih morajo storiti strokovnjaki, zainteresirani za razvoj skup- 
nosti, ustvarjanje struktur in ukrepov, ki omogočajo aktivno udeležbo. 

 
 

PARTICIPATIVNA IZKUŠNJA V PRAKSI 
 

Začetne faze in sestavljanje skupine 
 

Medtem ko lahko v večjem mestu preprosto razobesimo plakate in pošljemo nekaj elektron- 
skih sporočil, pa bodo udeleženci pogosto prišli, je treba v vasi poznati ljudi in si pridobiti nji- 
hovo zaupanje. Za to običajno potrebujemo osrednjo osebo: nekoga, kot je lokalni organiza- 
tor, lokalni duhovnik, lokalni raziskovalec, pripovedovalec zgodb. To je oseba (lahko je seveda 
več kot ena), ki je spoštovana, velja za vzor, je v stiku z mnogimi ljudmi, jih pozna ter pozna 
zgodovino kraja itd. 
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Po izkušnji iz leta 2019 smo se odločili, da bo Mera primerna ruralna skupnost, s katero bomo 
sodelovali v delu projekta RIOTE 3, saj je bila na voljo odlična kontaktna oseba, preko prejšnje 
izmenjave pa so bili vzpostavljeni številni odnosi. To se je ponovno izkazalo za ključno. V zače- 
tnih fazah je bil enostranski poziv poslan preko več kanalov: lokalne strani družbenih medijev, 
ki ji sledi veliko domačinov, ter dveh lokalnih organizatorjev. Eden od teh organizatorjev je za 
sodelovanje prijavil celotno družino. Vendar drugih interesentov ni bilo. Vzporedno s tem smo 
stopili v stik z našo „osrednjo osebnostjo“, gospodom Varga Györgyjem, ki je nekdanji ravnatelj 
lokalne šole, ustanovitelj lokalnega muzeja bivolov (kar priča o pomenu tradicije paše in vzre- 
je bivolov do današnjih dni) in lokalni zgodovinar. Naš interes za srečanje z njim je bil trojen: 
prvič, da bi ga prepričali v sodelovanje (za kar je bil na srečo zelo pripravljen); drugič, da bi se z 
njim pogovorili o naši temi, ki je bila spoznavanje mitov o skupnosti (lokalne zgodbe, legende, 
pomembni dogodki, tradicije, izvor vasi itd.); in tretjič, da bi nam osebno priporočil ljudi, s ka- 
terimi bi lahko sodelovali. Z vsemi temi ljudmi smo se nato osebno povezali. Poleg pogloblje- 
nega poznavanja zgodovine vasi se je izoblikovala ponavljajoča se slika: zgodovinska tradicija 
amaterskih gledaliških skupin, ki niso več delovale. Veliko ljudi, s katerimi smo se pogovarjali, je 
bilo nekoč aktivnih članov lokalne samoorganizirane gledališke skupine, ki ni bila več aktivna. 
Na koncu je našo skupino sestavljalo 7 odraslih in 3 otroci, pri čemer je bil starostni razpon zelo 
razpršen: od 4 do 77 let. Čeprav smo se projektni partnerji že prej dogovorili, da bomo delali s 
starostno mešanimi skupinami (1/3 skupine naj bi bila starejša od 60 let), smo zavestno iskali 
možnost, da bi vključili tudi družine. 

 

Pot do ustvarjanja skupinske skladnosti 
 

S skupino, ki je bila ustanovljena ter v skladu z nameni in cilji projekta RIOTE 3 je bil naš glavni 
cilj z udeleženci ustvariti gledališko predstavo na prostem, ki bo temeljila na zgodbah, ki smo 
jih odkrili med iskanjem mita o skupnosti. Na kaj je treba paziti pri ustanavljanju nove skupi- 
ne? To je ustvariti njeno skladnost. Zbirka ljudi še ni skupina, ki je sposobna delovati skupaj (v 
dobesednem in prenesenem pomenu). Izvesti je treba proces oblikovanja skupine, v katerem 
se vsak posameznik vključi v skupino. Pomembno je, da ta proces upošteva sposobnosti in 
možnosti vsakega posameznika in ga ne poskuša potisniti k univerzalnim minimalnim vešči- 

nam in sposobnostim; to je morda nalo- 
ga igralske akademije (čeprav je tudi ta 
trditev zelo sporna) ali pa določenih pro- 
fesionalnih podjetij/okolij, kjer prevladu- 
je zelo natančno izoblikovan slog. Vse- 
kakor ne gre za prizadevanje, katerega 
cilj je ustvariti »razsvetljensko« izkušnjo 
skupnosti s pomočjo gledaliških orodij. 

Pomembno je najti vaje, ki ustrezajo sku- 
pini. Najti je treba določeno ravnovesje 
med stopnjo izziva, ki ga predstavljajo 
različne vaje, in zmožnostmi vsakega po- 
sameznika, da se spopade z izzivom in ga 
premaga. Pozornost na ta vidik pomeni 

prilagajanje Csíkszentmihályijevi teoriji FLOW. V našem primeru je bilo zaradi udeležencev 
vseh starosti in zelo različnih teles izjemno pomembno, da »sestavine« pripravimo čim bolj 
natančno, da bo delo vključujoče, opolnomočeno in pomembno za vse, da bo za vse smiselno 
in da bo omogočilo razvoj izkušnje pretoka. 
Obstaja veliko gledaliških iger in vaj, ki jih lahko uporabimo, vendar je pomembno, da natančno 
ugotovimo, na kakšen način naj se posamezna skupina, s katero sodelujemo igra te igre in 
vaje; ista vaja bo drugačna za skupino najstnikov, skupino mladih odraslih, skupino starejših ali 
mešano skupino vseh starosti (ali narodnosti, spolov, družbenih razredov itd.). 

 

Pot do ne-hierarhičnih struktur 
 

Sodelovanje z medgeneracijsko skupino je bila naša premišljena odločitev. V letih 2018-2019 
je bil Shoshin Theater Association vodilni partner v projektu ATIPIA (Applied Theatre in Pra- 
ctising Integrated Approaches), sofinanciranem v okviru programa Erasmus+. Projekt se je 
osredotočal na uporabne/deležniške gledališke tehnike in pristope, končna glavna ciljna sku- 



 

pina pa je bila generacija 60+ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-de- 
tails#project/2018-1-RO01-KA204-049553). V okviru usposabljanja so člani skupnega osebja 
in drugi prostovoljci sodelujočih organizacij (ki so bili že sami po starosti zelo mešani) v Cluj 
-Napoci sodelovali na tedenskem delovnem srečanju s skupino lokalnih prebivalcev, starih 60 
let in več, in tako ustvarili skupino skoraj 30 ljudi med 22 in 80 let, ki so delali skupaj, drug ob 
drugem, dan za dnem, za skupni cilj. 

Kot življenjska izkušnja je bila ta izredno globoka in bogata ne le za nas kot organizacijo, tem- 
več (kot so sami poročali) tudi za vse udeležence. Vsakič, ko je mogoče na ta način premostiti 
vrzeli med različnimi časovnimi obdobji in starostnimi razlikami ter ustvariti enakopravnost 
med člani skupine, se lahko zgodi pravo učenje in se prebudi drugačna občutljivost. Ta be- 
seda, senzibilizirati, je tu bistvenega pomena. Resnično se učimo, razumemo in postanemo 
sposobni empatije šele takrat, ko o določeni temi (rasno zlorabo je treba ustaviti, neenakost 
med spoloma je problem itd.) ne zazna le naš razum, temveč se vanjo vključimo tudi s svojimi 
čutili, s čimer se z njo povežemo v celoti, telesno, celostno in svoj odnos do določene teme 
spremenimo v osebno zadevo. To se navsezadnje zgodi, ko gremo v gledališče: za teme, ki so 
predstavljene znotraj predstave, smo 
senzibilizirani, ker smo izkustveno (z 
dejanjem gledanja, pričevanja) vklju- 
čeni v procese. Bistvena razlika pa je 
v tem, da je v participativnem gleda- 
lišču to povečanje občutljivosti mor- 
da bolj prirojeno in višje v sodelujoči 
skupini kot v primeru gledaliških inšti- 
tucij, ki pripravljajo predstave (seveda 
je to v veliki meri odvisno od pristopa 
različnih inštitucij k vajam), in da je za 
sodelujoče to tako individualna izku- 
šnja kot izkušnja skupnosti, kar v pro- 
fesionalnem gledališču ni vedno tako. 

Tokrat smo namenoma še bolj razširili starostno skupino. Poleg tega, da smo dlje časa iska- 
li možnosti za začetek dela z družinami (tudi družinami z majhnimi otroki), je bil naš drugi 
razlog ta, da vaška skupnost pogosto temelji na določeni hierarhični strukturi glede otrok, 
odraslih in starejših. Naša želja je bila vzpostaviti nehierarhično vzdušje, v katerem se lahko sliši 
glas otrok, ki se izražajo v svoji individualnosti. Dejstvo, da je to, kar imajo povedati ali izraziti o 
določeni izkušnji ali temi, enako pomembno kot to, kar imajo povedati njihovi 20-letni vrstniki, 
starši ali starejši, jim daje legitimnost. In nenavadno, na paradoksalen način je ta rezultat dose- 
žen tako, da se vsaki sodelujoči skupini zagotovi enaka raven legitimnosti, ne pa da se avtori- 
teta nekaterih skupin (staršev, starejših) zmanjša, da bi se povečala avtoriteta druge skupine. 
Nikomur se nič ne odvzame, pa vendar vsi prejemajo; to je lepota horizontalnih struktur, kot jo 
je lepo ubesedila Mary Overlie. 

 

Proces ustvarjanja predstave 
 

Pri delu s skupino iz vasi Mera smo uporabili več-stopenjski pristop, kar pomeni, da se je de- 
janska gradnja predstave z igralci-udeleženci začela šele v zadnjem obdobju. Naša prva nalo- 

ga je bila ustvariti povezanost skupine in jo brez prevelikega 
pritiska pripraviti na proces nastajanja predstave. Z različnimi 
vajami smo delali na vidikih kot so: zaupanje, veselje, pozor- 
nost drug do drugega, bivanje v trenutku, odzivanje, teles- 
no izražanje itd. Rezultati nekaterih vaj so bili določeni kot 
scensko gradivo, ki smo ga pozneje uporabili pri procesu 
nastajanja predstave. Hkrati smo še vedno zbirali zgodbe 
udeležencev in poslušali, kaj imajo povedati. Poleg lokalnih 
mitov, legend, zgodovinskih dejstev smo jih prosili, naj delijo 
tudi osebne zgodbe, povezane s krajem, kjer živijo, ali kaj jim 
pomenita vas Mera in skupnost. V tem smislu je delo temelji- 
lo na zbiranju zgodb, ki se je prepletalo s postopnim „uglaše- 
vanjem“ udeležencev, nato pa smo v zadnjem tednu sestavili 
gradnike in ustvarili predstavo. Do takrat smo izbrali zgodbe, 
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ki jih bomo uporabili (od lokalnih do osebnih), imeli smo pripravljenih več kosov fiksnega ma- 
teriala in nekaj vaj, ki smo jih izvedli in za katere smo menili, da bi jih lahko uporabili tudi kot 
scensko gradivo. 

Pomembno je omeniti, da udeleženci niso delali na podlagi določenega besedila (igre, pa naj 
bo to komedija ali drama), temveč na podlagi lokalne mitologije in zgodovine, lastnih zgodb 
(kar je izjemno pomembno) in elementov, ki so nastali med skupnim delom. Na ta način se ta 
metoda dela nekako razlikuje od običajnega „amaterskega gledališča“, saj udeleženci ne po- 
skušajo igrati nekoga drugega (izmišljenega lika iz igre), ampak so večinoma mešanica sebe 
in izvajalca, kar daje delu zelo osebni vidik. To nas vrača h ključnim besedam, omenjenim in 
kontekstualiziranim na začetku, kot so lokalna kultura, aktivacija, samoizražanje in aktivno so- 
delovanje. 

 
 

Zaključna misel 
 

Na prejšnjih straneh smo skušali vprašanje sodelovanja in participativnega gledališča umestiti 
v družbeni in skupnostni kontekst ter pojasniti in raziskati naš proces. Poskušali smo prikazati 
sliko participativnega gledališča, kot smo ga izvajali in doživljali. Seveda je participativno (ali 
uporabno) gledališče zelo kompleksen pristop z mnogimi vejami, možnostmi delovanja, in 
naša izkušnja je le ena od poti, vendar upamo, da bodo vidiki, ki smo jih skušali zajeti in pojasni- 
ti, v pomoč tistim, ki se želijo vključiti v prakse razvoja skupnosti z uporabo gledaliških sredstev. 

Zapisi drugih partnerjev projekta RIOTE 3, ki jih najdete v pričujoči publikaciji, ponujajo še ve- 
liko drugih zanimivih vidikov, strategij in vprašanj, o katerih je treba razmišljati pri načrtovanju 
participativne izkušnje (ne samo) v ruralnih okoljih. V našem delu poglavja smo se odločili, 
da se bomo osredotočili na medgeneracijske in starostne vidike ter vidike, ki so povezani s 
skupnostmi kot širšo celoto. Vendar bistven del našega pristopa ostaja prostorski kontekst 
(pomen ukrepov za posamezno lokacijo in odprti prostor), ki ga tokrat nismo obravnavali, 
čeprav je bil organski del našega dela. Razlog za to je, da je ta vidik obširneje obravnavan v IV. 
poglavju knjige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shoshin Theatre Association je organizacija, ki temelji na treh stebrih iz svojega imena. Shoshin v zen bu- 
dizmu pomeni „um začetnika“, je način razmišljanja, s katerim želimo pristopiti k vsem našim prizadeva- 
njem. Gledališče je disciplina, ki smo jo izbrali za obliko našega dela in študija. Odvrnili smo se od misli, da 
gledališče pomeni zgolj reprezentacijo, in želimo preučiti načine, kako lahko konkretno vpliva na kakovost 
življenja. In končno, tretji steber, povezovanje, pojem in dejanje povezovanja, napredovanje k enosti. 

Csongor Köllő je igralec, režiser, trener igre ter soustanovitelj in so-urednik Shoshin Theatre Association. 
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GLEDALIŠ E KOT ORODJE 
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IZKUŠNJE 
V SLOVENIJI 
Vida Cerkvenik Bren and Grega Mocivnik (Kud Ljud) 

 
 
 

UVOD 

Vida Cerkvenik Bren (Kud Ljud) 

V naslednjem poglavju si lahko preberete osebne izkušnje, delovne metode in raz- 

mišljanja o gledališču kot orodju za medkulturni dialog različnih avtorjev: umetnikov, 

igralcev, režiserjev, pedagogov, ustvarjalnih mislecev in gledaliških praktikov iz Slove- 

nije, Francije in Velike Britanije ( ki med drugim delujejo v kulturno umetniških dru- 

štvih Une Idée in KUD Ljud). 

Gledališče je bilo vedno neločljivo povezano z občinstvom, zakoreninjeno v času in 

prostoru, dogajalo se je v določeni skupnosti (jo združevalo in povezovalo). Od antič- 

ne Grčije do srednjeveških misterioznih ritualov, elizabetinske dobe in naprej je bilo 

gledališče prostor, kjer so se oblikovale in obravnavale ideje, prostor, kjer so se sreče- 

vali različni družbeni razredi. Še več, po večini predstavljenih teorij je njegov izvor v 

ritualih, ki so jih izvajali, da bi med drugim ponovno povezali in potrdili skupne druž- 

bene strukture, vrednote in identiteto. 

Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je švicarski gledališki reformator Adolphe Appia skupaj 

z drugimi teatrologi svojega časa poskušal ponovno vzpostaviti gledališče kot „druž- 

beno dejanje, pri katerem vsi prispevajo“, v upanju, da bodo gledališča 
postala „katedrale prihodnosti“. Appia, ki je bil predvsem scenograf in 
oblikovalec svetlobe, je bil velik nasprotnik ločevanja ne le znotraj ob- 
činstva, temveč tudi med občinstvom in igralcem (odrom in dvorano). 
Po njegovem mnenju bi morala jama izginiti, oder pa bi moral skupaj z 
avditorijem predstavljati celoto, prav tako bi moral izginiti obok pros- 
ceniuma (ta velikanska ključavnica) in omogočiti popolno interakcijo 
med občinstvom in igralcem ter med samimi gledalci. »Gledališče 
ne bi smelo ločevati ali ustvarjati hierarhičnih medosebnih odnosov, 
temveč bi moralo združevati.« 

Kakšna je danes vrednost „gledališča kot družbenega lepila“? V čem je 
njegov potencial (ustvarjanje enotnosti in socialne kohezije, delovanje 
kot orodje za medkulturni dialog)? 

Namen naših prispevkov ni iskanje dokončnih odgovorov, vklesanih 
v kamen, ali ugotavljanje, kako se stvari delajo ali bi se morale dela- 
ti, temveč deljenje primerov dobrih in slabih praks, ugotavljanje, česa 
smo se naučili, razmišljanje o naših metodah, postavljanje novih vpra- 
šanj in navdih za nadaljnje razmišljanje in ustvarjanje. 

Na naslednjih straneh boste brali o naših umetniških projektih (Inva- 
zija, Pocestnica, Namizno gledališče, Sur la place de Villars, Emmaüs 
et autres lieux, Des enfants et des corps en mouvement itd) in na- 
šem pedagoškem delu; o pristopih, ki smo jih razvili; in bojih, ki smo jih 
v zadnjih desetletjih vodili z uporabo gledaliških sredstev za gradnjo 
mostov med različnimi družbenimi skupinami, polariziranimi politični- 
mi stališči, nasprotnimi pogledi in sistemi prepričanj, pa tudi med pre- 
teklostjo in prihodnostjo krajev, s katerimi smo se ukvarjali. 

Ne glede na to, kako različne so naše prakse, smo vsi delali gledališče 
v dialogu s svojim okoljem. Kot amaterski antropologi, kulturni arheo- 
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logi, detektivi, čistilke, ki odnašajo prah iz zaprašenih življenj, smo kopali globlje, da bi odkrili 
pozabljene plasti in da bi stare zgodbe na novo zasijale. Ali pa smo v interakciji z občinstvom, 
„v živo“, v realnem času, iz nič ustvarjali nove zgodbe. Ali pa oboje. 

 
V naših praksah je gledališče včasih neposredno odražalo konfliktna/segregacijska vprašanja 
skupnosti, s katerimi smo delali. Z uprizarjanjem refabriciranega dokumentarnega gradiva 
smo odpirali tabuizirane teme in ustvarjali prostor za dialog v manj čustveno nabitem okolju. 

Te teme, povzdignjene na raven fikcije, so postale lažje prebavljive in primernejše za razpravo 
med člani skupnosti z nasprotnimi stališči. 

V drugih primerih vsebina naših gledaliških intervencij sploh ni bila neposredno povezana s 
„perečimi temami“, vendar je sodelovanje v skupni „igri“/gledališkem dogodku povezalo ljudi 
različnih profilov in jim pomagalo, da so se povezali na globlji človeški ravni. 

Včasih se je dialog začel že prej, sledilo pa je gledališče, ki je nastalo na podlagi predhodnih 
srečanj in ugotovitev. V drugih primerih se je dialog odvijal neposredno sredi gledališča: dia- 
log je bil gledališče in obratno, kot v primerih interaktivnih predstav, pri katerih so bili najbolj 
zanimivi odzivi občinstva. Ali pa, kot v primeru namiznega gledališča, se je gledališče dogajalo 
prej, nato pa je sledila moderirana razprava: gledališki prizor, katerega namen je bil „prebiti 
led“ in odpreti udeležence za angažirano razpravo. 

 
Kljub različnim pristopom smo našli štiri stvari, ki so nam skupne, skupinama s sicer precej 
različnim delovnim izkušnjam: 

1 Gledališče delamo v ne-gledaliških prostorih; 

2 Gledališče, ki ga izvajamo, je proces in ni usmerjeno v rezultate (gledališče kot orodje med- 
kulturnega dialoga je nenehno delo v nastajanju); 

3 Gledalci so aktivni in ne pasivni (na vseh stopnjah umetniškega procesa je „občinstvo“ po- 
vabljeno k soustvarjanju, njihova življenja služijo kot material za gledališki prizor/predstavo/ 
projekt ali v drugih primerih gledališče postane del njihovega življenja/ulice/prostora in/ali 
odnosov). 

4 Gledališče, ki ga izvajamo, je na meji med umetnostjo in vsakdanjim življenjem: bodisi vza- 
me vsakdanje življenje in ga spremeni v nekaj drugega bodisi prinese nekaj drugega in to 
postavi v samo središče vsakdanjega življenja ali oboje. 

Očitno je, zakaj gledališče, ki se dogaja v ne-gledlaiških prostorih (na ulicah, v barih, doma, na 
javnih prevoznih sredstvih, v nakupovalnih središčih, v šolah ...), združuje heterogeno skupnost, 
saj omogoča, da si ga ogledajo in se vanj vključijo vse vrste ljudi. Medtem ko klasično gledali- 
šče in tudi druge kulturne ustanove, nasprotno, običajno privabljajo podobno občinstvo glede 
na družbeni položaj, starost, jezik, vero, barvo kože itd. 

Kljub vsemu menimo, da točke 2., 3. in 4. z zgornjega seznama cenijo in, kar je še pomemb- 
neje, poglabljajo potencial gledališča kot orodja družbene kohezije; gledališča, ki se izvaja z 
željo po kultiviranju poslušanja, spodbujanju iskrenosti in sprejemanju dvoma namesto želje, 
da bi imeli vedno prav; ter gledališča, ki je sposobno gojiti demokratične vrednote in aktivno 
državljanstvo, navdihovati dialog in odprto izražanje. Na podlagi lastnih izkušenj lahko trdimo, 
da lahko odprt, dolgoročen umetniški in družbeni proces, ki združuje gledališka sredstva z 
interdisciplinarnimi praksami drugih umetnosti, socialnega dela, antropologije, pedagogike 
itd., ponovno poveže heterogeno skupnost, katere člane ločujejo barva kože, vera, družbeni 
ali ekonomski status, in odpre prostor, v katerem lahko skupnost opredeli svojo skupno iden- 
titeto v medkulturnem okviru. 

 
 

OSEBNE MEDKULTURNE GLEDALIŠKE IZMENJAVE IN IZKUŠNJE 

Grega Močivnik (Kud Ljud) 
 

Učenje, vrednote in izkušnje v kulturi skupine Ljud 
 

Kot pravi gledališki režiser, trener in mentor Iwan Brioc filozofija ne rešuje problemov, temveč 
jih preoblikuje, pri čemer citira slovenskega filozofa Slavoja Žižka. Po mnenju Žižka in Brioca 
je za praktični problem bolje vprašati znanstvenika, prav tako pa je participativno interaktivno 
gledališče najučinkovitejše za preoblikovanje problemov in preizkušanje delovanja v teh novih 
okvirih. 
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Del kulture skupine Ljud je, da je kakovost iz- 

kušnje pomembnejša od denarnega dobička, 

skupnost pomembnejša od posameznika, le- 

pota in resnica pa sta visoko cenjeni. Iz takšne- 

ga svetovnega nazora se lahko veliko naučimo. 

Pridobivanje različnih tehnik (buto, tehnike fi- 

zičnega gledališča, meditacija, joga) in na dru- 

gi, bolj podzavestni ravni ukvarjanje z različnimi 

kulturami je razširilo obzorja skupine na načine, 

ki jih je težko opisati, obogatilo je moj osebni 

proces učenja in mi omogočilo pridobivati ved- 

no nove zagone. 

Predstave in gledališke intervencije skupine 

Ljud, ki se dogajajo v javnem prostoru (glede 

na naše izkušnje) velikokrat delujejo kot „lak- 

musov papir“ na ravni prepoznavanja raznoli- 

kosti, stereotipov, vključenosti in odprtosti kul- 

ture, družbe. S svojimi dejavnostmi v javnem 

prostoru odpiramo prostor za uokvirjanje in 

preoblikovanje stališč, oblikovanje in preobli- 

kovanje mnenj, predpostavk, vrednot in pre- 

pričanj; prihaja do »dvigovanja in spuščanja 

mask«. 

V sedanjem ozračju se zdi še posebej pomembno, da iščemo priložnosti za medkulturni dia- 

log in izmenjavo, raziskujemo razmerje med univerzalnim / splošno človeškim in specifičnim / 

kulturnim ter predstavljamo neslišane glasove in različne globalne izkušnje in perspektive na 

odru: tako doma kot v tujini. 

 
Verjamem, da gledališče kot orodje za medkulturni dialog ni zdravilo za vse zlo in odgovor na vsa 
vprašanja ter da se je treba zavedati, da je njegovo področje uporabe lahko omejeno. Pogosto 
se upravičeno poudarja, da „dialog s tistimi, ki dialog zavračajo, ni mogoč, čeprav to odprte in 
demokratične družbe ne odvezuje obveznosti, da nenehno ponujajo priložnosti za dialog“. 

Po drugi strani pa je dialog s tistimi, ki so pripravljeni sodelovati v dialogu, vendar ne delijo - ali 
ne delijo v celoti - „naših“ vrednot, lahko izhodišče za daljši proces interakcije oz. izmenjave. 

Cilji izvajanja gledaliških delavnic in interaktivnih gledaliških predstav v različnih kontekstih 
in kulturah ter v državah izven Slovenije: 

• sprožiti razprave in soočenja o določenih tematikah 

• predstaviti metode dela z uporabo različnih izkušenj 

• izmenjava izkušenj in znanja z organizacijami iz drugih evropskih držav 

• ustvariti vzdušje medsebojnega razumevanja med ljudmi iz različnih kultur 

• razvijati inovativne dejavnosti na lokalni ravni 

• izobraževati ljudi, da bi razumeli druge. 

• obvladovanje kulturnih srečanj, upoštevanje vseh vidikov osebne identitete 

• vključevanje udeležencev, gledalcev in mimoidočih v proces neformalnega učenja in vrstni- 
škega izobraževanja, ki vključuje udeležence iz različnih držav, ki delajo z mladimi 

V nadaljevanju bom poizkušal opisati nekatere trenutne projekte in predstave skupine Ljud, 
osebne (ne)uspešne interaktivne poskuse približevanja izvajalcev občinstvu in poskusa, da bi 
preko drugačne (kreativnejše, igrivejše) uporabe javnega prostora dobil le ta drugačen po- 
men z namenom povezovanja skupnosti. 

 
INVAZIJA 

 
(premiera 2008), interaktivna neverbalna fizična predstava v javnem prostoru, v katerem ima 
vsak izvajalec svoj stiliziran nezemeljski (nečloveški) lik, ki z ljudmi komunicira na neverbalen 
način, z uporabo univerzalnih zvokov in stiliziranega gibanja telesa. 
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Vsebina predstave 
Medplanetarna odprava priseljencev iz vesolja je pristala na našem planetu. Člani odprave 
pripadajo različnim nezemeljskim vrstam, vendar so kot odziv na zemeljsko ozračje vsi dobili 
zaščitno barvo: so rožnati (da jih ljudje ne bi jemali preveč resno). Eden od ciljev predstave 
je vzpostaviti „medplanetarni“ dialog. Občinstvo in mimoidoče soočiti s presenetljivimi bitji 
iz vesolja, jim dati priložnost, da opazujejo in se odzivajo na nekonvencionalno v javnem pro- 
storu; občinstvu dati možnost, da ponovno razmisli o svojih (mehaničnih) načinih vedenja, in 
ponovno povezati ljudi, tako da jih povabimo v gledališki družbeni dogodek/ritual. 

Od leta 2008 se je na več kot 90 festivalih v 30 različnih državah po vsem svetu zvrstilo več 
kot 120 predstav/družabnih dogodkov/ritualov v teh državah: Avstrija, Južna Koreja, Belorusi- 
ja, Rusija, Anglija, Avstralija, Finska, Italija, Nemčija, Portugalska, Španija, Bosna in Hercegovina, 
Hrvaška, Srbija, Madžarska, Romunija, Švedska, Norveška, Nizozemska, Belgija, Češka, Poljska, 
Izrael, Irska, Škotska, Francija in Slovenija. 

Sam (performer v predstavi Invazija) sem začutil, da je glavno sporočilo predstave združiti 
bogastvo različnih srečanj; z raznolikostjo različnih likov nagovarjamo gledalce in jih soočamo 
z njihovimi lastnimi predsodki, preučujemo in preizprašujemo meje vsakega posameznika, ki 
naleti na nenavaden način obnašanja v javnem prostoru. 

Na našem še vedno trajajočem potovanju z nezemljani bi rad izpostavil nekaj situacij (prizo- 
rov), ki so mi ostali v spominu in mi dajejo misliti o različnih perspektivah, osebnih zgodbah, 
različnih mestih, kulturah, narodih in o tem, kako lahko gledališki dialog včasih (za nekaj tre- 
nutkov, minut ali za eno uro) združi ljudi z različnimi izkušnjami in osebnimi pogledi. 

Koper, Slovenija (2008): ko se je pred velikim supermarketom zgodil zadnji prizor („kraja avto- 
mobila“), je varnostnik izza pasu povlekel pištolo in mi (mojemu liku vesoljca) resno zagrozil s 
pištolo. Na koncu se je vse dobro končalo.) 

Zagreb, Hrvaška (2009): dialog z brezdomcem na klopci za prijatelje, pivo v roki, nazdravljanje, 
dialog z očesnim stikom, vse je v redu, vse je dobro. Pogovarjal se je z mano v hrvaškem jeziku, 
tujec mi je odgovarjal v svojem tujem jeziku; pa vendarle sva se popolnoma razumela. 

Brest, Belorusija (2010): na začetku javne vaje na 
glavnem trgu (dan pred predstavo vedno vadimo 
na istem javnem prostoru, kjer je potem predsta- 
va) je prišla policija, končala vajo in nam ukazala, 
naj se vrnemo v hotel. 

Krakov, Poljska (2012): skupina roza vesoljcev 
je pela uspavanko brezdomcu, ki je dremal ob 
vodnjaku. Približno 100 ljudi (občinstvo) opazuje 
prizor. 

Szeged, Madžarska (2009): vožnja z javnim avto- 
busom po Szegedu; varnostnik preganja dva ne- 
zemljana; ljudje kličejo policijo na obrobju mesta, 
dva policista prihajata, se smejita in fotografirata 
rožnati bitji. 

Acco, Izrael (2010): prihod v palestinsko sosesko, 
darilo od mladega dekleta - majhna zapestnica -, 
ob odhodu pa napad skupine mladih, ki so z jajci 
od daleč obmetavali vesoljska bitja. 

Bihač, Bosna in Hercegovina (2011): dajanje inter- 
vjuja za lokalno televizijo in komunikacija z lokal- 
nim jamskim človekom; enominutni gledališki di- 
alog na odru na glavnem trgu. 

Perm, Rusija (2014): ples v vodnjaku z eno izmed 
gledalk. 

Arhangelsk, Rusija (2013): pred gledališče (tik 
pred začetkom predstave) je prišla policija s psi, 
češ da je predstava preveč zahtevna za javni pros- 



LJUD Gledališče kot orodje medkulturnega dialoga 44 45  

tor in mesto; tik pred začetkom predstave je direktor festivala prepričeval policijo in se zavze- 
mal za nas. Na koncu mu je uspelo. Predstava ni bila odpovedana; zunaj je bila množica ljudi, ki 
je nestrpno čakala na srečanje in interakcijo z vesoljci. 

Haderslev, Norveška (2016): na glavni trg prihaja vzgojiteljica s skupino predšolskih otrok, ki 
jih vodi s pomočjo vrvi; ko je videla rožnatega vesoljca, se je odločila, da mu zaupa skupino 
predšolskih otrok in mu (mi) da vodenje (vrv). Nezemljan je za eno minuto postal vzgojitelj. 

 
MESTNE METAMORFOZE 
Mestne metamorfoze so projekt, ki se je začel leta 2018 in v katerem se performerji (s pomoč- 
jo digitalnih orodij) umetniško poigravajo s „tukaj in zdaj!“ urbanega prostora, njihova sredstva 
so učinkovite vizualne podobe, ostro poudarjeni ritmi, zborovski in nadrealistični prizori, nepri- 
čakovan humor, glavni akter te nove oblike pa je sam urbani prostor. 

Nekaj (osebnih) poudarkov iz naših srečanj z različnimi urbanimi prostori, situacijami in ljudmi: 

Gadna, Szikso, romski geto “Numbered Streets” v Miškolca na Madžarskem 
Romski otroci se zabavajo, ne da bi vedeli, kaj to je in kdo smo; ko smo nastopajoči predlagali 
nežno prelivanje vode, so nas začeli loviti in močno zalivati z vodo iz steklenice. Način igranja 
in izkazovanja naklonjenosti. 

Prvič so doživeli tovrstno gledališko intervencijo (morda katero koli gledališče), nastopajoča 
skupina pa smo bili prvič del gledališkega dogodka v tako degradirani, revni soseski/getu brez 
dostopa do (v zunanjem svetu in povprečnemu državljanu vsakodnevno dostopnih) kulturnih 
dobrin. Intervencija se je razvila v »najbolj noro igrišče«, kjer smo si brez kakršnih koli zadržkov 
na najbolj iskren način izražali naklonjenost. 

 
GLEDALIŠKE DELAVNICE LJUDOV LABORATORIJ 
Gre za kontinuiran proces (od leta 2008) organiziranja in mentoriranja delavnic fizičnega in- 
teraktivnega gledališča (s pomočjo Mestne občine Ljubljana) za gledališke delavce, študente 
in gledališke navdušence, ne glede na njihovo kulturno, ekonomsko, etnično, starostno, spolno 
ali gledališko ozadje. 

Ljudov laboratorij vzpostavljamo kot varno okolje za ustvarjalno gledališko izražanje, razvijanje 
novih gledaliških idej, izmenjavo znanj s kolegi s področja uprizoritvenih umetnosti, preizkuša- 
nje in testiranje novih idej za gledališke intervencije v javnem prostoru. 

Verjamemo, da smo (preko mentorskih gledaliških delavnic) uspeli vzpostaviti višjo raven 
približevanja neformalnega in brezplačnega gledališkega izobraževanja in svetovanja ljudem 
z manj priložnostmi (mentorske delavnice v manjših vaseh zunaj Ljubljane in v podeželskih so- 
seskah Ljubljane, kjer imajo ljudje manj možnosti za vsakodnevni stik s kulturnimi dobrinami). 

Opažamo (z vključevanjem v različne vaje in gledališke igre), da udeleženci pridobivajo večjo 
samozavest, razvijajo bolj zdrav odnos do svojega telesa, bolj redno izražajo svoje ideje in kriti- 
čen način razmišljanja. Nekatere udeležence smo spodbudili, da so nadaljevali in razvijali svojo 
gledališko izobrazbo in so zdaj zelo uspešni gledališki in kulturni delavci. 

Svojo dobro prakso, metode in gledališka spoznanja širimo z mentorskimi gledališkimi de- 
lavnicami tudi izven Slovenije, med drugim v: Belorusijo, Rusijo, Izrael, Dansko, Južna Korejo, 
Italijo, Poljsko, Nemčijo, Avstrijo, Iran, Srbijo, Madžarsko, Romunijo, Belgijo in Nizozemsko. 

 
GUSARSKO GLEDALIŠČE KAPITANA DADE (premiera 2015) 
Interaktivna otroška gledališka predstava, ki jo večinoma igramo v Sloveniji. Nekajkrat pa se je 
zgodilo, da smo nastopali tudi zunaj Slovenije. Predstava temelji na neverbalni fizični interak- 
ciji, vključuje pa tudi kratke verbalne prizore, v katerih lik postavlja vprašanja, otroci (gledalci) 
pa odgovarjajo in izražajo svoje mnenje. 

 
DARTINGTON DAY, DARTINGTON, ZDRUŽENO KRALJESTVO 
Skupina mladih angleških piratov kriči odgovore na vprašanje „Kaj delajo pirati?“ v svojem 
lokalnem angleškem narečju, ki slovenskemu piratu ni razumljivo. 
Zgodil se je trenutek manjše zadrege, vendar se je igra nadaljevala, in ko se je predstava iz 
notranjosti preselila v zunanji prostor (kjer smo iskali zaklad), so se vsi vključili v igro ustvarja- 
nja končnega prizora (ustvarjanje velikega kroga, ustvarjanje otoka zaklada, iskanje in delitev 
zaklada). 



 

 
 
 
 

BAKKET CAFFE, BERLIN NEMČIJA 
Nastop v nedeljo zjutraj v berlinskem caffeju za 10 ljudi, večinoma otrok, in ob vprašanju „auf 
Deutsch“ je bilo vse tiho. Monolog, ki je tekel v glavi nastopajočega (mene), se je glasil: „Ali je 
moja nemščina res tako slaba? 

Ob koncu predstave je k meni prišel mladi oče in rekel, da mu je bilo zelo všeč, hkrati pa je de- 
jal, da otroci v Nemčiji res niso vajeni takšnih interaktivnih predstav: Kot je dejal so „otroci na- 
vajeni, da, ko pridejo na predstavo (ob navodilih staršev) samo opazujejo, sedijo in so tiho«. 

Council of Europe. (2008). White paper on intercultural dialogue. Living together as equals 
in dignity. Povezava: http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_ 
revised_en.pdf 

 

NAMIZNO GLEDALIŠČE 
Vida Cerkvenik Bren (Kud Ljud) 

 
»Trudil sem se, da se ne bi smejal človeškim de- 
janjem, da ne bi jokal ob njih, da jih ne bi sovra- 
žil, ampak da bi jih razumel.« 

Baruch Spinoza, Tractatus Politicus, 1679 

 
»Za nekaj časa smo res vsi obtičali tukaj, zato si 
vsaj prizadevajmo, da bi razumeli, zakaj se tako 
zlahka delimo na sovražne skupine, od katerih 
je vsaka prepričana o svoji pravičnosti.« 

Jonathan Haidt, La mente giusta, 2012 
 

Namizno gledališče je oblika, ki je še v 
povojih in jo Kud Ljud razvija v dialogu 
z njenima ustanoviteljema, nemškim 
režiserjem Harryjem Fuhrmannom in 
dramaturginjo Christiane Wiegand. Gre 
za nov model angažiranega dokumen- 

tarnega gledališča, ki združuje antropološko raziskovanje 
z umetniškim ustvarjanjem, ki, kot pove že ime, poteka za 
mizo v dialogu z občinstvom. 

Režiser, dramaturginja ali celotna ekipa ustvarjalcev, 
vključno z igralci, opravi intervjuje v določeni regiji s 
poudarkom na izbrani temi. Ti intervjuji so podlaga za 
10-15-minutno gledališko predstavo, običajno dialog, 
ki se lahko odigra za mizo v zasebni hiši, baru, knjižnici, 
parku, gostilni ali celo v gledališču. Predstava se običajno 
odigra pred enim do desetimi gledalci (lahko tudi pred 
večjo skupino). 

Liki v prizoru namiznega gledališča zagovarjajo dia- 
metralno nasprotna stališča, so predstavniki različnih 
generacij, podporniki različnih političnih strank, imajo 
različne kulturne identitete itd. Vsaki predstavi sledi 
razprava, ki jo po potrebi diskretno vodijo režiser, dra- 
maturg ali drug član ustvarjalne ekipe. Predvajani prizor 
služi kot katalizator in je podlaga za razpravo, da „prebije led“, saj čustveno pritegne gle- 
dalce/udeleženke, hkrati pa jim omogoči, da se v razpravo vključijo prek fiktivnih likov. Ker 
jim ni treba takoj razkriti svojih osebnih stališč, udeleženci lažje premagujejo morebitne 
konflikte med seboj. Namizno gledališče omogoča, da se družbena vprašanja obravnavajo 
v širšem časovnem okviru, s čimer se zmanjša njihov čustveni naboj in se omogoči globlje 
razumevanje. 

Namizno gledališče ustvarjamo, da bi lahko bolje razumeli „različne plati iste zgodbe“, da bi 
gojili kulturo poslušanja, odprtosti in empatije, ki prevladajo nad željo „imeti za vsako ceno 
prav“. Ta metoda nam omogoča, da se spornih vprašanj lotimo v nevtralnem okolju; v prostoru 
dialoga med resničnostjo in fikcijo, kjer lahko umetnost igrivo mehča in postavlja pod vpra- 
šaj zakoreninjena mnenja. Igralci (lutke/plesalci) in občinstvo sedijo za isto mizo, kar ustvarja 
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Namizno gledališ e 
ustvarjamo, da bi lahko 
bolje razumeli „razli ne 
plati iste zgodbe“, da bi 
gojili kulturo poslušanja, 
odprtosti in empatije, ki 
prevladajo nad željo „imeti 
za vsako ceno prav“. 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_
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neformalno, bolj sproščeno vzdušje, ki spodbuja komunikacijo. Uprizorjeni prizor je zasnovan 
kot dialog med igralcema, ki se stopnjuje v konflikt, ki ga izvajalca (igralca/lutke) nato rešita s 
pomočjo občinstva. 

Glavna odlika namiznega gledališča je vzpostavitev umetniškega okvira in varnega okolja, ki 
omogoča pristno izmenjavo (mnenj, osebnih zgodb in čustev) med „aktivnimi gledalci“. Po- 
leg tega razprave pripeljejo na površje nove zgodbe, ki jih lahko ustvarjalna ekipa uporabi kot 
podlago za nove prizore. Z uprizarjanjem teh prizorov nastane gradivo za nadaljnje pisanje in 
ustvarjanje, tako se namizno gledališče razvija. Ciklični umetniški proces, ki je tudi orodje druž- 
beno angažiranega raziskovanja (in obratno), rodi vedno nove gledališke prizore, ki se lahko na 
neki točki celo združijo v celoto (ambientalno ali odrsko produkcijo). 

Cikli zbiranja gradiva, umetniškega preoblikovanja, predstav in razprav se običajno končajo 
s končno produkcijo, ki je niz prizorov različnih slogov in žanrov, ki jih povezujeta dva skupna 
elementa: skupna tema in miza kot prizorišče. Končne predstave so produkcijsko zahtevnej- 
še in lahko trajajo od 2 do 3 ure. Gledalci se premikajo od prizora do prizora (tj. od mize do 
mize), medtem ko igralci ponavljajo prizore, tako da si vsak član občinstva lahko ogleda vse 
prizore. 

Če se zdi primerneje, se lahko vsi prizori odigrajo drug za drugim za isto mizo, čemur sledi sku- 
pna razprava. Med predstavo obiskovalci najprej nastopajo kot pasivni opazovalci/gledalci in 
postopoma postajajo sogovorniki, dokler ne končajo kot soustvarjalci heterogene predstave 
na pol poti med resničnostjo in domišljijo. 

 
 
 

 
Vida Cerkvenik Bren je gledališka režiserka, umetniška vodja in soustanoviteljica skupine Ljud. 

 
Grega Močivnik je igralec, performer, producent in sedanji zakoniti zastopnik skupine Ljud. 

 
Skupina Ljud je bila ustanovljena leta 2007 in od takrat verjamemo v „živo« gledališče, ki mora biti v nepo- 
srednem stiku z današnjim časom. Poigravanje s „četrtim zidom“ med igralcem in občinstvom je za skupino 
ključnega pomena, da bi gledališko predstavo vzpostavili kot igro, ritual in socialni dogodek. 
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IZKUŠNJE 
V FRANCIJI 
(Cie Une idée dans l’air) 

 
 
 

FREINET PEDAGOGIKA, LUTKOVNO GLEDALIŠČE IN JOGA 

Marc Petazzoni (Cie Une idée dans l’air) 
 

Ukvarjanje z gledališčem in izkušnja Freinetove pedagogike sta z leti postali neločljivi 

v dejavnostih, ki sem jih izvajal. 

V okviru združenja ICEM, ki širi freinetovsko pedagogiko v Franciji, je bil na kongresu 

avgusta 2021 ustanovljen “sektor Corps”. To dejanje nedvomno zaznamuje obnovljeno 

zanimanje za telo vsakega otroka - in vsakega odraslega - kot prostor igre in izražanja. 

Freinetova pedagogika, ki je še vedno zelo dejavna v Franciji, Evropi in svetu, temelji 

na več načelih, med drugim na: “naravni metodi”, ki zagovarja, naj učenec - otrok ali 

odrasli - čim bolj uporablja svoje notranje vire, eksperimentalnem poskusu in napaki, 

ki daje prosto pot poskusom in prostoru za napake, sodelovanju na vseh ravneh in de- 

mokratični organizaciji v obliki otroških svetov za šolske zadeve ... 

Ko se združita Freinetova pedagogika in gledališče, pridejo v ospredje otroške igre in 

spontani impulzi. Iz teh trenutkov izhajajo predlogi, želje, ki se ponovno raziskujejo z 

ustvarjalnimi dejanji. Odrasli v šoli in zunaj nje ponujajo bogato okolje: naravni prostor, 

otroško literaturo, različne materiale in opremo (papir, karton, svinčnike, barve, vrvice, 

blago, lepilo itd.). Lesena palica, barvni list papirja, projektor in bel list 
spremenijo kotiček v učilnici v senčno gledališče. Otroška slika je po- 
novno obravnavana in ponovno interpretirana v skupnem plesu. Velik 
bel papirnat prt se raztrga v lutke, od katerih vsaka pripoveduje svojo 
vizualno in besedno zgodbo. Otroške silhuete, narisane na velik karton, 
pobarvane z akrilom, izrezane in opremljene z ročaji, omogočajo otro- 
ku, staremu od treh let, da daje življenje in jezik liku, ki presega njega 
samega. 

V vsakem od teh izrazov je poseg odraslega zmanjšan na minimum. Vsi 
vemo, da je dovolj le kos lesa ali kup zemlje, da otrok ustvari domišljijski 
svet, ki se napaja iz naravne globine, hkrati pa ga hrani tudi družinska 
kultura, ki je spletena iz etničnih, verskih, družbenih in jezikovnih kore- 
nin. Posamezni posegi se prepletajo tako, da nastane skupna kultura, 
kolektivna stvaritev. Freinetova pedagogika in “svobodne” gledališke 
metode prispevajo k svobodi biti in omogočajo srečevanja z Drugim. 
Umetniška pot odraslega ima veliko podobnosti z razvojem otroka: isti 
vir ustvarjalnosti, pomemben vpliv čustvene izkušnje in predvsem od- 
nos do igre. Igra je delo in delo je igra tako za odraslega igralca kot za 
otroka. Osebno potovanje je sestavljeno iz srečanj, nepredvidenih do- 
godkov in globokih raziskav znotraj vsake osebe. Mojo pot so oblikovali 
liki, klovni, lutke, pa tudi strast do besed, njihovega izvora in uporabe. 
Italijanska babica, katere jezik uporabljam od otroštva, je navdihnila 
lutko, italijanski dedek je spodbudil romantiko, pradedek je prečkal 
Evropo od Romunije do Pariza in prečkal Madžarsko, katere jezik me - 
po včasih temeljitem, včasih površnem študiju latinščine, grščine, san- 
skrta in hindujščine - danes kliče. 

Od klovnovskega performansa pred madžarskim občinstvom, ki so ga 
sestavljali tako otroci kot odrasli, do lutkovne predstave med prečka- 
njem Evrope od Reimsa do Odese je ustno izražanje minimalistično ali 
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ga celo ni. Ali bo mogoče ta jezik znati dovolj dobro, da bo moja lutka pripovedovala italijan- 
sko pravljico, razumljivo madžarskim otrokom? To je izziv prihodnjih mesecev. 

Čeprav me včasih spravlja ob pamet, je joga že več desetletij sestavni del mojega življenja, 
pa naj gre za lajšanje napetosti pri mojih dejavnostih, za ohranjanje lahkotnosti in telesnih 
zmogljivosti ali za to, da otrokom predlagam način, kako živeti s svojim telesom... Gledališče je 
sestavljeno iz telesa igralcev, joga pa daje predloge telesom vsakega od udeležencev. Seanse 
v muzeju bivolov v Romuniji, kolektivni pozdravi soncu v Italiji, projekt usposabljanja v Nem- 
čiji. Jeziki, telesne prakse in navade se križajo in prepletajo. Joga opazuje dih, včasih ga tudi 
obdeluje. Ali dihamo na enak način glede na jezik, ki ga govorimo? Vsak človek se razkriva s 
svojim telesom, glasom in dihom, ki so nerazločljivi, tri intimnosti, s katerimi se gledališče, joga 
in pedagogika nenehno poigravajo. Nato se pojavi drugi. 

 
 

NEVIDNO GLEDALIŠČE 
 

Séverine Bruneton (Cie Une idée dans l’air) 
Namen skupine Une idée dans l’air je omogočiti, da se v kolektivu izreče beseda vsakega po- 
sameznika. 
Zato se je med letoma 2014 in 2018 pri obeleževanju velike vojne 1914-18 ukvarjala z dvema 
idejama: 

• V skoraj 25 občinah regije Pays d’Apt Luberon smo 10-12-letne otroke iz osnovnih šol pova- 
bili, da so vojaka z rdečim nageljnom z njegovim imenom odnesli iz vojnega spomenika. 

• V kraju Apt smo organizirali vojne vdove, ki so 11. novembra 2018 vodile pohod približno 
petdesetih žensk v črnem. 

 
Preproste geste, ki so se vpisale v več kot štiri leta trajajočo svetovno vojno. Dolg čas, ki so ga 
prekinili nageljni, ki so jih nosili otroci in delavnice, da bi jih spodbudili k gibanju z merjenjem 
katastrofe takšne vojne in z njenim doživljanjem v naših telesih. 
Z razredom osnovnošolcev smo se odpravili v Verdun, kjer smo v pokrajini lahko videli posledi- 
ce vojne. Bila je pomlad, zelena trava z rumenimi cvetovi regratov. Otroci so tekli po pobočjih, 

ki so jih oblikovale luknje od granatnih izstrelkov in padali kot mrtvi za zamrznjen kader v filmu, 
ki smo ga snemali (https://vimeo.com/user9562720). 

Naš cilj je bil vzpostaviti malo verjetne prostore, v tem primeru časovni prostor komemoracij 
na vojnih spomenikih, z vključevanjem prebivalstva in ustvarjanjem novih ritualov, kot je noše- 
nje rdečega nageljna in skrb za ime, ki je bilo z njim povezano. Nevidne geste, ki pa so kljub 
temu skupne z dejanjem prisvojitve vsakega posameznika. 

Projekt “Samote” (Solitudes) predlaga uporabo nenavadnih prostorov in vzpostavljanje kore- 
spondenc s celoto in ničem. Te sem izvedla v okviru izmenjav projekta R.I.O.T.E. 3 na Madžar- 
skem, v Romuniji in Italiji. “Samote” so vabilo, da na steni pustimo sled svojega telesa, obris 
silhuete, narisane s kredo in pobarvane s kredno barvo. Efemerna in krhka sled, ki z dežjem ali 
vetrom zbledi. 

V okviru gledališkega projekta v kraju Gagyapàti (Madžarska) je vsak partner postavil svojo 
“Samoto” na travo in prostore hišk ter vso ljudsko arhitekturo na poljih. Romsko skupnost smo 
spoznali tudi preko mlade matere in otroka pod zarjavelim pločevinastim avtobusnim nad- 
streškom. Dve “samoti” z zanemarjenega konca sveta. V kraju Mera v Romuniji smo na steno 
muzeja bivolov kot medicinsko sestro rdečega križa postavili “samoto” našega gostitelja z ži- 
valskim podaljškom dveh velikih rogov. Dan prej pa smo bili med delavnico povabljeni, da na 
tla muzeja postavimo kolektivno samoto bivola v nas. 

V Pontelagoscuru (Italija) - predmestju Ferrare, kjer ima sedež Teatro Nucleo - so bile “sa- 
mote” za eno popoldne postavljene ob zasebnem zidu (s polovičnim dovoljenjem), da bi jih 
naslednji dan izbrisali zaradi nerazumevanja izraza, ki je bil preveč svoboden za obrobje, ki že 
ima gledališče, vse poslikano s freskami in z imenom Julio Cortazar. 

“Samote”, za katere je dobro, da jih je treba odpraviti, a so tudi moteče, saj zaznamujejo svojo 
prisotnost nevidnosti pred dobro urejeno družbo, ki jo radi gradimo. 
V kraju Villars, na Place de la Fontaine, kjer se pripovedujejo zgodbe, si predstavljamo kore- 
spondenco - pisma, sorodstva -, da bi lahko izmenjali dialog. Dialog ob veliki skupni mizi, kjer 
se lahko prebivalci in sosedje srečujejo s tistimi od drugod in iz okolice. 
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Izhajamo iz zemlje, njene kulture, od Ceresa, boginje kmetijstva, rodovitnosti in žetve, da bi 
zbirali zgodbe iz Provanse, dežele, ki jo je prečkal Hanibal, zasedli Rimljani, obiskane iz morja 
z Marseillom s feničanskimi koreninami ... Villars, dežela, ki se razteza od 247 do 1184 m nad- 
morske višine. 

Juha Pistou, paket nog 
to je jagnječji trebuh 
trebuhe je treba očistiti 
Izdelujem jih že več let 
Počutim se, kot da sem z mamo 
ko jih jem 
Ne maram škrjancev 

la soupe au pistou les pieds paquets 
c’est du ventre d’agneau 
il faut nettoyer les ventres 
je les ai faits pendant des années 
j’ai l’impression d’être avec ma mère 
quand je les mange 
je n’aime pas les alouette 

 
dame s klopi 
Villars 
nekega četrtka ob koncu dneva 

 

je šla mimo mesarica 
kjer je angleška hiša 
pred madame Jean 
bila je mesnica 
zelene rolete so bile hotel 
v okerih so delali Kitajci. 
v tej hiši je bil krojač 
v hiši mojega dedka 
potekala je trgovina 
v moji kleti je bil čevljar 
tam je bila tovarna ploščic 
pod njim Molinas 
bila je keramika 
v mestni hiši je bila oljarna 
Živel sem v Grands Cléments 
nato v Fumerasse 
zdaj živimo tam 
s sinom 
... 
igrali smo keglje 
na pločniku 
pred tem so bili trakovi majhnih 
kamnov 
to so bili pločniki 
... 

les dames du banc 
Villars 
un jeudi de fin de journée 

 
la bouchère elle passait 
là où il y a la maison des anglais 
avant madame Jean 
il y avait une boucherie 
les volets verts c’était un hôtel 
il y avait des chinois qui travaillaient aux ocres 
dans cette maison c’était un tailleur 
chez mon grand-père 
il y avait un métier 
dans ma cave c’était un cordonnier 
là c’était une usine de carrelage 
en dessous Molinas 
il y avait des céramiques 
à la mairie c’était un moulin à huile 
j’ai habité aux Grands Cléments 
puis à la Fumerasse 
maintenant on est logé 
là chez notre fils 
... 
avant on jouait aux boules 
sur le dallage 
avant il y avait des bandes de petits 
cailloux 
c’étaient les trottoirs 
... 

 
 

KAKO NAČRTOVATI DOLGOROČEN GLEDALIŠKI 
PROJEKT V RURALNEM OKOLJU 
Helen Aldrich 

 
Kaj se zgodi z gledališkimi ustvarjalci, ko se življenje upo- 
časni? Ko ostanemo blizu doma? Ko spoznamo svoje so- 
sede? Ko delamo s tistim, kar je na dosegu roke? Kakšen 
projekt, kakšno gledališče nastane? 

 
 

Poslušanje 
 

Kar lahko sprva ugotovim je, da če pripravite načrt, se 
pripravite, da ga boste zavrgli in pripravili novega. Ob 
začetku projekta v Villarsu v Luberonu smo imeli načrto- 
van projekt za “dobro” vseh v vasi: užitne rastline na trgu, 
skupnostno vrtnarjenje, zgodbe o zemlji z namenom, da 
se odpreta dialog in ustvarjalnost. Občinska uprava je 
rekla: “Hvala, a ne, hvala.” Nismo mogli razumeti, zakaj. 

Ko se je moja hči igrala, sem sedela na trgu in se pogo- 
varjala z damami, ki so svoje življenje preživele v tej vasi. 
Vprašala sem jih, ali se spomnijo zgodb, ki so jim jih pripo- 
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vedovale njihove babice, niso se mogle spomniti, lah- 
ko pa bi mi povedale, kakšna je bila vas nekoč, lahko 
bi mi povedale, kako so spoznale svoje može, lahko 
bi mi povedale, kako so se zaljubile. Takrat je postalo 
jasno, da umetnik ne sme priti in voditi projekta ali 
priti in kaj ljudi naučiti, ampak da je potrebno samo 
poslušati. Tako smo se ustavili in poslušali. Očitno je 
bilo, da zgodbe obstajajo in da jih prebivalci želijo 
povedati. Tako sva s Severine Bruneton eno leto se- 
deli na trgu in poslušali zgodbe ljudi. 

 
 

Dialog: 
 

Skupne točke: 
 

Za začetek lahko rečemo, da si delimo vas, v kateri danes živimo. Nekatere dele javnega pros- 
tora zasedajo nekateri ljudje bolj in drugi manj, vendar je vaški trg osrednji prostor, ki ga večina 
ljudi prečka, da pride do pekarne, šole ali lokala. To je skupni prostor za sedenje, igro, pogo- 
vore, dostop do vode iz vodnjaka, za rast dreves, tekanje mačk, psov, otrok in nekoč koz. To je 
prostor za dialog in prav tako za spore. 

Vse se začne okoli 16. ure, začenši z najmlajšimi: otroci, ki se v neskončnost vozijo s kolesi v kro- 
gu, medtem ko matere počivajo. Starejše gospe sedijo in komentirajo, da so bila drevesa ob- 
rezana prekratko in da poleti ne bo sence. Ponovno so narisale celotno vas in nam povedale, 
kako je bilo pred 30, 40, 50 leti: kapela, trgovina z živili, nizozemska hipijevska komuna in vonj 
po travi, umivalnica. 

V vasi živim dve leti in pol in tu je več družin, ki živijo tu že 4 ali 5 generacij: pradedje otrok v šoli 
so prišli delat v vinograde, tovarne kandiranega sadja, prečkali so meje, bežali pred fašizmom 
v Španiji in povojno revščino v Italiji. Ko se spomini ustavijo, preidemo v metafizično kraljestvo 
domišljije, mita; kip na vodnjaku dobi pravi pomen. Ceres, boginja žetve, stoji v središču “kraja”, 

 
 

v središču vasi in v eni roki drži pšenične klase, v drugi pa grozdje. Njene zgodbe bodo postale 

pomemben del predstave, ki je načrtovana za vas v prihodnjem poletju. 

 
Razlike: 

 
Čeprav imamo v vasi že štiri generacije, naše korenine v nekem trenutku segajo dlje. Ti trenut- 

ki so fascinantni, saj v kraju, ki je tako značilno francoski, odkrijemo, da smo zelo heterogena 

skupina. 

 
Gledališki rezultat: izumljanje, uporaba, recikliranje drugih metod 

 
Kaj bomo po vseh teh pripravah in poslušanju storili? Seveda bi lahko pripravili predstavo z 

lokalno šolo in prosili župana, da jo predstavi, nato pa preverili, ali lahko skupina, ki se igra dru- 

žabno igro postreže s pijačo, toda kako se zares odzvati v vasi? Kako vključiti vse te zgodbe, vsa 

ta življenja, vse te spremembe in vse te sanje? In da bi to privedlo do medkulturnega dialoga. 
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Kako bi se lahko odzvali na zgodbe prebivalcev iz sedanjosti, preteklo- 
sti in daljne preteklosti. 
Pri sedanjosti gre za pogajanja in “dinamiko”, ki je v vasi že prisotna. 
Kako izkoristiti navade ljudi in jih odpraviti? Kako združiti vse staros- 
ti, z vseh koncev vasi: otroke na kolesih, najstnike, ki kadijo na parkiri- 
šču, babice na trgu in fante v baru? Opravičujem se za stereotipe, saj 
obstajajo tudi babice na kolesih, ki kadijo na parkiriščih in najstniki, ki 
sedijo na trgu in kramljajo. Pred glavnim dogodkom želimo pripraviti 
majhna presenečenja: tandemsko kolo, posajeno z užitnimi rastlinami, 
besede navdiha ter zemljevide za iskanje zaklada za otroke. Sam do- 
godek naj bi izgledal takole: 

1 Prehrana: lokalna kuhinja 

2 Glasba: lokalni glasbeniki 

3 Javni zunanji prostor: trg 

4 Sedenje za mizami 

5 Vključevanje občinstva 
 

Kako vključiti zgodbe iz preteklosti? Pišemo in predstavljamo vrsto 
pisem, ki jih lahko prebivalci preberejo med jedjo, kar bo sprožilo 
majhne predstave, ki bodo vizualno pripovedovale te anekdote. Za 

oživitev teh zgodb bomo uporabili arhitekturo okoli trga, pri čemer bodo predstavitve po- 
tekale z oken ter vhodov in izhodov z vrat, del tega pa bodo tudi kolesa in avtomobili. Kaj pa 
daljna preteklost? Kraljestvo mitov, Ceres na vodnjaku? To bo kratka predstava, ki bo temeljila 
na vodi, z uporabo fontane in bolj poetičnega, vizualnega jezika. 

Postavili smo se v vlogo arheologa, ki odstranjuje prah s tistega, kar je že tam, in se odloča, kaj 
bo s tem naredil. Je njegovo mesto v muzeju ali ga pustiti na mestu? Ali bomo zapolnili vrzeli, 
jo rekonstruirali ali jo občudovali takšno, kakršna je? Ali jo bomo nakazali in ostalo prepustili 
naši domišljiji? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une idée dans l’air: od ulične do vizualne umetnosti, od pisanja do novih tehnologij, z govorjeno bese- 
do, ki je čim bližje, reinterpretira različna ozemlja med kulturo in dediščino, v središču pa sta človek in 
življenje. 
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3 poglavje 
 

IZKUŠNJE NA MADŽARSKEM 
IN V NEM IJI 

 
 

UVOD 
SINUM Theatre Laboratory 

 
Pričujoči članek govori o možnostih razvoja tehnik uličnega gledališča gledali- 
ških za ljudi, ki živijo na podeželju. Poglavje III. je sestavljeno iz dveh glavnih de- 
lov: prvi del, „Uporaba tehnike gledališča na prostem v podeželskem okolju“, in 
drugega dela „Razvoj in interpretacija gledaliških znanj z lokalnimi skupnostmi 
v podeželskem okolju“. 

Oba dela se med seboj dopolnjujeta. V okviru projekta RIOTE 3, ki je dal prostor 
tej knjigi, je partnerstvo izbralo temo lokalnega mita, ki se zdi primerna mož- 
nost za izvedbo projekta razvoja skupnosti s prebivalci podeželja. Ponovna in- 
terpretacija lokalnega mita lahko prispeva k vključevanju v skupnost in razvoju 
spretnosti posameznikov v zvezi z boljšim razumevanjem lokalne dediščine in/ 
ali nesnovnih človeških vrednot, ki krepijo lokalno identiteto in odgovornost za 
skupni napredek. Lokalni mit je mogoče razlagati širše, kar lahko vključuje vse, 
kar sodi v kolektivni spomin in lokalne pripovedi. 

Prvi del govori o pristopu, ko profesionalna gledališka skupina ustvari 
predstavo z namenom, da z njo gostuje v ruralnem okolju in nato analizi- 
ra, kako vstopi v odnos z lokalno skupnostjo, da s predstavo gostuje v vasi 
in omogoči sodelovanja z vidika občinstva. Proces, ko gledališka skupina in 
njeni člani kot profesionalni igralci vzpostavljajo odnose s prebivalci in ko iz- 
vedejo gostovanje v vasi, ki je povezano s končnim dogodkom srečanja ali 
kulturne izmenjave, že lahko imenujemo model izobraževanja odraslih. 

Drugi del neposredno govori o procesu razvoja skupnosti: namesto da bi 
skupina ustvarila predstavo na podlagi že napisane drama, lahko razvije svo- 
jo lastno zgodbo , povezano z reinterpretacijo dejanske kolektivne pripovedi. 
To je po našem mnenju bistvo ustanovitve amaterske gledališke skupine v 
ruralnem okolju. 

Prvi del ni potreben za izvedbo drugega dela, vendar je lahko zelo dobra 
priprava nanj. Pogosto se zgodi, da gledališki režiserji in animatorji težko za- 
poslijo udeležence amaterske gledališke skupine, zato lahko ponudba gleda- 
liške predstave spodbudi navdušenje za prihodnje sodelovanje, kar dokazuje 
primer projekta Binghenheim. 

 
 
 

PRVI DEL 
SINUM Theatre Laboratory 

 
UPORABA SITE-SPECIFIC TEHNIKE GLEDALIŠČA NA PROSTEM V 
RURALNEM OKOLJU 

Pričujoči članek je povzetek izkušenj o site-specific uprizoritvenih 
dejavnostih od leta 2016 do leta 2021 v Romuniji in na Madžarskem. Študije 
primer so gledališke predstave, vse zgrajene na temo mitoloških arhetipov. 
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Slovar za poglavje 
 

Na začetku povzemam nekaj izrazov, ki so ključni v našem besedilu: 
Pri tem uporabljam opredelitev Johanna Lotharja Schröderja. Po njegovem mnenju je per- 
formans oblika umetnosti, ki se je razvila v šestdesetih letih, izvajajo pa jo plesalci in vizualni 
umetniki, ki delajo na eksperimentalnih izraznih oblikah z javnostjo ali brez nje. 

Site-specific: za nas pomeni predstavo ali gledališko predstavitev v zaprtih prostorih ali na 
prostem, ki uporablja danosti okolja, tudi če gre za naravne ali zgrajene danosti: drevesa, gr- 
movje, gozd, hrib, stavbe, trg, kip itd. Ti elementi na neki način postanejo kulisa predstave kot 
dopolnilni element ali celo nekaj, kar lahko dobi dramaturški smisel znotraj pripovedi. 

Ruralno okolje: Ruralno se nanaša na lokacije zunaj mest ali včasih na njihovem obrobju, ve- 
činoma majhna mesta ali vasi, kamor lahko gledališka dejavnost vstopi v povezavi z lokalno 
skupnostjo prebivalcev iz vasi ali skupnosti pod pet tisoč prebivalci. 

Barter: gre za kulturno izmenjavo med igralcem in gledalcem. Izraz barter je uvedel Eugenio 
Barba v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, da bi poimenoval prakse, ko gledališka skupi- 
na potuje na obisk v ruralno okolje, kjer člani skupnosti po predstavi igralcev prikažejo svojo 
predstavo in si izmenjajo nekaj o svoji kulturi, navadah ali obredih. Na ta način se v okviru »ba- 
rantanja« druga za drugo odvijata dve predstavi: najprej profesionalna gledališka predstava, 
nato pa še predstavitev lokalnih prebivalcev. To je dogodek izmenjave, ki mu pogosto sledi 
skupna pogostitev, na kateri udeleženci skupaj jedo in pijejo. 

Avto-dramaturgija: izraz je prevzet od Horacia Czertoka. Pod pojmom avtodramaturgije 
tukaj predstavljeni pristop razume kolektivni proces gledališkega ustvarjanja, ko udeleženci 
sami raziskujejo svoje gradivo (pisno ali fizično) v skladu z vodenimi vprašanji in eno ali več 
skupnimi temami, o katerih se skupina dogovori, vendar po lastnih interesih. 

Stanje pretoka: opredelitev je povzeta po madžarskem psihologu Mihályju Csíkszentmihályi- 
ju, stanje pretoka je duševno stanje, v katerem je oseba, ki izvaja neko dejavnost, popolnoma 
potopljena v občutek energične osredotočenosti, popolne vključenosti in uživanja v procesu 
dejavnosti. 

Začeti znova 

Na gledaliških delavnicah, ki jih vodi naša gledališka skupina Sinum, se ta ne začne z napisano 
zgodbo ali gledališko igro. Kot interpretira koncept avtodramaturgije (ki je tudi način razvi- 
janja naših interpretacijskih sposobnosti) gledališka skupina Teatro Nucleo, se igralci ali ude- 
leženci zberejo in izhajajo iz konkretne ali abstraktne teme. V našem primeru prvi del ustvar- 
janja pogosto temelji na vokalni in gibalni improvizaciji, ki lahko podpira skupno delovanje 
skupine ali pa daje osnovo skupni vibraciji. V tem delu lahko razmišljamo o pristopu, ki morda 
res ni delo igralca ali režiserja iz gledališča, ampak bolj perspektiva vizualnega umetnika, ki 
zaznava obliko in lastnosti glasov in gibov, njegov namen pa je najti svojo lastno pot kot tok 
reke. Na začetku je zaželeno, da se izognemo pričakovanjem in osredotočenosti, saj takšen 
kolektivni proces potrebuje čas, da se začne in najde svojo obliko. V vsakem primeru se ljudje 
začnejo soočati z dejstvom, da je prosta improvizacija zelo težka, nas pa med izvajanjem de- 
janj blokirajo naši avtomatizmi in še vedno poskušamo ostati v stanju toka. 

 

Začetek načrtovanja predstave 

Za idealno dolžino ustvarjalnega procesa velja najmanj eno leto ali morda dve leti v skladu s 
pristopom, ki ga poljski režiser Jerzy Grotowski predlaga kot antropološko vzdržen način kolek- 
tivnega ustvarjalnega procesa, ki ga izvaja skupina ljudi. Ta idealno obravnavani ustvarjalni ča- 
sovni okvir je problematičen s finančnega vidika, vendar tega vidika v tem delu ne analiziramo 
podrobneje. Zato lahko po prvi fazi (morda nekaj mesecev) dela, ki je namenjena raziskovanju, 
„igralci-poeti“ zapišejo nekatera gradiva, kot so koreografije ali vokalne partiture. Udeleženci 
lahko izberejo tudi tehnike, ki se jih bodo naučili in vadili, razvijali petje ali kakšne posebne vo- 
kalne veščine, kot je grleno petje. Daljši proces je ponavljanje nekaterih gibalnih partitur, nato 
pa vadba le teh v smeri ustvarjanja tehnične veščine za raziskovanje načina izražanja skupine. 

 
 

Ustvarjanje predstave 

Končna kreacija je lahko krajša ali daljša, odvisno od teme in cilja, s katerim nameravajo ude- 
leženci ustvariti enkratno predstavitev ali predstavo, ki jo želi skupina pripeljati na turnejo. 
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Prva premiera je lahko testna predstava, da bi dobili povratne informacije od publike in si 
ustvarili boljšo predstavo o tem, kaj lahko deluje in kateri deli so bolj problematični. Premiera 
je pomembna tudi za preizkušanje tehničnega aparata predstave, za preverjanje kakovosti in 
učinka materialov, ki jih postavite na oder kot rekvizite. Prvič tudi vidite, kako lahko okolje so- 
deluje v vaši dramaturgiji, kar vam bo pomagalo pri odločitvah za nadaljnje načrtovanje glede 
na druge zvrsti ruralnih kontekstov. 

 
 

Pet premislekov ob kreiranju predstave 
v ruralnem okolju 

1 Obisk lokacije je eden od prvih in nepogrešljivih ko- 
rakov v pripravljalni fazi. Ko poznate lokacijo pred- 
stave, lahko vsaj mesec dni pred predstavo začne- 
te z zbiranjem informacij o regiji, lokalni zgodovini, 
geografskih, družbenopolitičnih in demografskih 
razmerah. Pomembno je zbrati informacije tudi 
o kulturnih razmerah, kakšen jezik govorijo in na 
kakšni ravni? Glede na to, ali vaša predstava temelji 
na jeziku ali ne, začnete razmišljati o strategijah ko- 
municiranja. Nato izberete ustrezen zunanji prostor, 
pri čemer je priporočljivo narediti vizualno doku- 
mentacijo, meritve prostora. Morda boste obiskali 
tudi uradni sedež vasi oz. občine in poiskali druge 
ključne osebe, ki so v vasi dejavne in se zavzemajo 
za kulturne dejavnosti. To je čaroben trenutek; ste 
prisotni in občutljivi za vse okoljske vibracije. Zapiši- 
te si in opazujte svoje vtise ter jih skušajte umestiti v 
zaključno predstavo. Zelo priporočljivo je zavedanje 
vremenske napovedi, materialov, ki obdajajo načr- 
tovano kuliso, in akustike. 

2 Razmislite o dramaturgiji, da bi jo prilagodili svoji lo- 
kaciji. Najprej si oglejte tehnične značilnosti in njihov 
vpliv na gibalno partiture, zvočne zmogljivosti itd. Če 
lahko vključite nekaj kulturnih značilnosti o lokaciji, je 
to res darilo. 

3 Če je vaša predstava predstava bolj družbeni dogo- 
dek, se verjetno odločate o uvodu in epilogu: priroč- 
no je imeti ceremonialnega mojstra, morda pa ustva- 
rite situacijo, v kateri imajo ljudje priložnost, da se po 
predstavi srečajo in skupaj kaj spijejo in pojedo. 

4 Naslednji pomemben del je BARTER kot potencialna 
kulturna izmenjava, ki lahko obogati vašo predstavo 
v podeželskem okolju kot dogodek. Ko pisno najavi- 
te predstavo, je prva priložnost, da povabite ljudi na 
barter, vendar so ponavadi nekatere lokalne povezave 
nujne za uresničitev pravega barterja. Zato je koristno 
sodelovati z osebo iz vasi, ki bo ljudi spodbudila, da z njimi delijo nekaj o svoji kulturi: pesmi, 
zgodbe, ljubiteljsko gledališko predstavo, ljudske plese ali interaktivne igre. 

5 Če si to lahko privoščite, se je vredno pogovoriti z lokalnim prebivalcem ali z lokalnimi uči- 
telji, kulturnimi delavci itd. in se tako čim bolje informirati o lokalnih razmerah. 

 
 

O predstavi, ki lahko postane „dogodek“ v vasi? 

• Če ste opravili vse priprave in se bliža dan predstave, lahko pridete na kraj predstave dan ali 
dva prej s celotno skupino, da okusite vzdušje v vasi. Pomembno je, da vaščani vidijo igralce 
že pred predstavo, pri čemer je lahko komunikacija na ulicah ali v baru prednost. Vprašali 
vas bodo Kaj počnete tukaj? Kdaj je gledališka predstava? ... itd. in to je dobra priložnost 
že za ustvarjanje zanimanja. Prav tako je dobro jesti v vasi in poskusiti lokalno hrano, če ima- 
jo restavracijo. 

 
 
 
 

Naslednji pomemben 
del je BARTER kot 
potencialna kulturna 
izmenjava, ki lahko 
obogati vašo predstavo 
v podeželskem okolju 
kot dogodek 
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• Za uvod v predstavo lahko naredite parado po 
ulicah vasi. Običajno se lahko nekaj igralcev z 
glasbili in nekaj igralcev na hoduljah sprehodi po 
eni ali dveh ulicah, dolgih največ en kilometer, 
pri tem pa pojejo in igrajo glasbo ter vaščanom 
napovedujejo predstavo. 

• Če je sodelovanje mogoče z menjavo ali z drugi- 
mi oblikami, je po predstavi pomembno, da os- 
tanete in preživite nekaj časa s prebivalci, morda 
skupaj nekaj pojeste in popijete. 

 
 

O hoduljah kot klasičnem performativnem 
orodju na prostem 

V evropskih gledališčih obstajajo zelo različni stili 
hoje na hoduljah. Orodje je lahko izdelano iz lesa 
ali železa in lahko deluje kot težko orodje ali pa kot 
nekaj zelo lahkega. 

Ulično gledališče kot nov pojav se je rodilo leta 
1976 v Beogradu na festivalu BITEF oz. nekaj, kar 
italijanski gledališki režiserji iz tretjega gledališke- 
ga gibanja v skladu s svojim konsenzom imenujejo 
„ulično gledališče“ kot izraz, ki ga zdaj lahko prila- 
godimo za pričujočo knjigo. Od takrat so hodulje 
postale zelo pogosto orodje za akcije uličnega gledališča, ki je konec sedemdesetih let pos- 
talo nekakšen trend. Kot je dejal Beppe Chierichetti na konferenci Teatro Vivo v Bergamu 
leta 2016, ki jo je organiziral Teatro Tascabile di Bergamo, so gledališki kritiki rekli: „Odrežimo 
te hodulje, nočemo jih več videti“. Zato so jih začeli izvajati na drugačen način in z drugačnim 
izraznim motivom. 

Obstajata dva osnovna načina hoje na hoduljah: 1) 
povezana s tlemi in 2) dvignjena od tal, kar je pogosto 
zelo eleganten način bivanja na hoduljah. Eden naj- 
bolj znanih hoduljarjev je bil Peter Schuman v gleda- 
lišču Bread and Puppet s svojimi šest metrov visokimi 
hoduljami od 70. do 90. let prejšnjega stoletja. 

Danes je Jay Ruby v ZDA iz Carpetbag Stilt Brigade 
pomembna oseba, ki organizira Svetovni kongres ho- 
duljarjev (Global Stilt Congress). Je glavna osebnost 
mreže hoduljarjev, ki se je do takrat razširila, saj je po 
vsej Evropi izvedel veliko začetnih in nadaljevalnih te- 
čajev za uporabo hodulj. 
Kot primer lahko navedemo gledališče Antagon Akti- 
on, ki je predstavnik sloga, v katerem je hodulja moč- 
no povezana s tlemi, kot v predstavi Time Out, kjer 
hodulje igrajo vlogo živali ali sužnjev. Na drugi strani je 
Teatro Tascabile di Bergamo, ki je primer vzvišenega 
sloga. Kot na primer v predstavi Valse, ki gostuje od 
leta 1990 do danes, kjer igralci TTB igrajo aristokra- 
te, ki plešejo v salonu. To sta dva skrajna primera. V 
prvem primeru je akrobatska spretnost nekaj, kar je 
treba pokazati, v drugem pa nekaj, kar je treba skriti. 

Hoja na hoduljah je kot hoja po naših hribih, kar po- 
meni, da ni ravnovesja, temveč nenehni boj za stabil- 
nost. Zato določa telesno tehniko, ki jo mora hodec na hoduljah razviti in uporabljati. Ta teles- 
na tehnika naredi igralca na prizorišču bolj zanimivega in ga usmerja v bolj koreografski način 
montaže predstave namesto v predstavitev na podlagi besedila. 
V primeru, da hodulje niso namenjene prikazu akrobatskih spretnosti, lahko dobijo zelo prak- 
tičen in hkrati gledališko smiseln pomen, kar pomeni, da hodulje postajajo odrski tip z na- 

 
 
 

V primeru, da hodulje 
niso namenjene prikazu 
akrobatskih spretnosti, 
lahko dobijo zelo 
prakti en in hkrati 
gledališko smiseln 
pomen, kar pomeni, 
da hodulje postajajo 
odrski tip z namenom, 
da posameznega igralca 
naredijo višjega in vidnega 
za potencialno ve je 
število gledalcev. 



Sinum Theatre Razvoj gledaliških veščin in tehnik uličnega gledališča 70 71  

menom, da posameznega igralca naredijo višjega in 
vidnega za potencialno večje število gledalcev. V tem 
primeru je cilj igralca, da čim bolj nadzoruje svoje gibe, 
ko je na hoduljah, kar je protislovje, saj orodje igralca sili 
k nenehnemu neravnovesju. Nadzor nad gibi omogoča, 
da igralec ustvari lastno partituro/del gibov, ki jo je mo- 
goče ponoviti in vključiti v kompleksnejšo koreografijo 
predstave. 

Hodulje, uporabljene na odru, omogočajo igralcu, da 
igra v 360 stopinjah, večinoma na prostem, na mestih, 
kjer ni mogoče postaviti odra, in da je mobilen, kot to 
zahteva ulično gledališče. 
Hodulje imajo tudi drugačen vpliv na gledalca, kot pravi 
Horacio Czertok v svoji knjigi Gledališče v izgnanstvu: 

»Običajne funkcije krajev so bile začasno razlaščene in prepuš- 
čene gledališču. Ljudje na splošno ne vidijo stvari nad seboj, zato 
smo se osredotočili predvsem na okna, balkone in terase. To delo in 
dejanja igralcev na hoduljah so poskrbela, da je občinstvo gledalo 
navzgor. 
Ko nekdo v občinstvu pogleda navzgor, se hkrati zgodita dve stva- 
ri. Prva je fiziološka: z dvigom glave se dno lobanje nežno pritisne 
ob hrbtenico. To povzroči večjo pozornost in povečan mišični tonus. 
Sprememba stanja je prijetna in spodbudna ter hkrati vpliva na vse 
člane občinstva. Drugi je ponovno odkrivanje lastnega arhitektur- 
nega konteksta. Ponovno odkrijete svoje ulice, kraj, v katerem živite 
morda že desetletja. Tudi to je lahko prijetno in spodbudno. 
Vse to v občinstvu vzbudi simpatije do igralcev. Ta tok daje dodat- 
no trdnost rezultatom, doseženim z dejanji igralcev, in postane nji- 
hov sestavni del, tako da številni ljudje v občinstvu postanejo talci 
skupine in posledično njeni zavezniki. S tem se še dodatno poveča 
trdnost in posledično zmožnost vpliva na druge člane občinstva.« 

Študije primerov iz eksperimentalnega uličnega gledališča, ustvarjenega za gostovanje v 
ruralnem okolju 

 

ČRNI BIK IN DRUGE ZGODBE 
 
To je predstava, ki jo je leta 2017 pripravila gledališka skupina Shoshin v sorežiji Csongorja Köl- 
lőja in Enikő Györgyjakab. Predstava je bila na turneji tri leta, od 2017 do 2019, igralo pa jo je 
šest igralcev. Pripoved predstave je nastala z montažo dveh zgodb: Črni bik in Zlati las. Pravljici 
nista bili vodilna nit ustvarjalnega procesa. Skupina Shoshin je prevzela pristop Teatra Tasca- 
bile di Bergamo, od prvega srečanja v projektu RIOTE decembra 2016 v Bergamu. Pristop je 
temeljil na določeni izmenjavi veščin in tehničnem razvoju. 

 

KONFERENCA PTIC 
 
Gre za predstavo uličnega gledališča z besedilno pripovedjo, ki je povzeta po starodavni per- 
zijski zgodbi o Attarju. Predstavo je režiral Balázs Simon, na repertoarju gledališča Utca-SzAK 
pa je od leta 2019 do 2022. Šlo je za eksperimentalno gledališko predstavo, ki je postavila pod 
vprašaj osnovno načelo uličnega gledališča: kako ravnati z besedili na prostem ter kako up- 
ravljati z intelektualnimi in filozofskimi informacijami za ljudi, ki se ravnokar ustavijo na ulici. 
Figure Commedia dell‘Arte z maskami, ki govorijo o filozofskih argumenti imajo absurdno 
noto, medtem ko ptice isčejo svojega Boga in svoj dom, dajejo vtis travme podnebne krize. 
V predstavi je nastopalo sedem igralcev, ki so predstavo ustvarili v zaprtih prostorih, in sicer 
na podlagi dialogov. Zato je bila glavna partitura celotne predstave ukoreninjena v filozofskih 
dialogih igralcev. 

 

JANUSOVA SKRIVNOST IN KARNEVAL 
 
To je bila prva predstava gledališča Sinum, premierno prikazana na zimski solsticij leta 2021. 
Predstavo je ustvarilo šest igralcev, ki so prišli z različnih področij uprizoritvenih umetnosti: 
lutkovnega gledališča, fizičnega gledališča, klovnovstva, vokalnega gledališča in uličnega gle- 



 

 
 
 
 

dališča. Tema predstave je Janus Pannonius, renesančni madžarski pesnik, in njegovo 

življenje, predstavljeno s slikami, ki jih ponovno oživljajo motivi iz njegove poezije. Zato 

tudi bog, ki je navdihnil njegovo umetniško ime Janus, postane prisoten kot glavni 

motiv predstave in predstavlja stalno vračajočo se prvino narave, ki se je v sodobni 

civilizaciji izgubila, zato zahodni posameznik živi v stalnem neravnovesju. 

Predstava je bila uprizorjena v Cserkútu (vasi 10 kilometrov od Pécsa) v skednju med 

najdaljšo zimsko nočjo. Zato je dobila tudi pomen praznovanja spremembe cikla. Ja- 

nusova skrivnost in karneval je bila mišljena kot predstava, ki bo analizirana v prilogi te 

knjige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gledališče Sinum je organizacija s sedežem v Pécsu, ustanovljena leta 2019. Cilji gledališča SI- 
NUM so širjenje, premislek in ustvarjanje kulturnih in umetniških vrednot, povezanih z uprizoritve- 
nimi umetnostmi, na lokalni in evropski ravni v skladu z naravnim okoljem. Posebno pozornost na- 
menjamo oblikam umetnosti na prostem, pri čemer se osredotočamo na vzpostavljanje dialoga 
z okoljem in se povezujemo z vrednotami, ki jih daje narava. Spodbujati želimo tudi medkulturni 
dialog, kot so medkulturno gledališče, gledališka antropologija, ustvarjalni glas in zvočna umet- 
nost, ples, gib ali druge neverbalne uprizoritvene tehnike. Sinum je koordinator projekta R.I.O.T.E. 
od leta 2016. 

Nikolett Pintèr-Németh je stara 32 let in se je rodila v Budimpešti. Ukvarja se z gledališkim in 
vokalnim raziskovanjem, tako praktično kot teoretično. 

 
Géza Pintér-Németh 36 let, rojen v Pécsu. Sodeloval je z več uličnimi gledališkimi skupinami v 
Nemčiji in Italiji. Praktično in teoretično je raziskoval predstavo na prostem. 

DRUGI DEL 
Protagon e. V. 

 
V tem poglavju želimo na podlagi našega dela z lokalno skupnostjo v 
Bingenheimu v Nemčiji pokazati, kako je mogoče v ruralnem okolju z 
lokalno skupnostjo razvijati in uporabljati gledališke veščine. Projekt z 
lokalno skupnostjo je vodila gledališka skupina „antagon theaterAKTi- 
on“ iz Frankfurta na Majni v sodelovanju z lokalnim kulturnim društvom 
„WetterauSicht e.V.“ v Bingenheimu. Projekt je trajal od julija do konca 
septembra, zaključna predstava pa je bila predstavljena približno 60 
ljudem iz vasi. Video dokumentacija predstave je na voljo na spletu in 
v arhivu gledališča antagonAKTion. 

 
 

UVOD 
 

Začetne opredelitve in misli: 
 

Razvoj in uporaba gledaliških veščin je obsežno področje in na podro- 
čju uprizoritvenih umetnosti, znotraj katerega je mogoče najti številne 
pristope. V tem poglavju opisujemo preprost način dela z neizkušeni- 
mi ali amaterskimi udeleženci za kratkoročne in srednjeročne projek- 
te, ki je najbolj primeren v tako imenovanih „pionirskih okoliščinah“.Ra- 
zen redkih izjem organizatorji projektov in vodje delavnic udeležencev 
pred začetkom projekta niso poznali. Poleg tega so imeli udeleženci 
malo ali nič izkušenj s fizičnim gledališčem, kar je bila predlagana vse- 
bina delavnic. 

Ruralno okolje je bilo za nas pomembno. Bingenheim je vas v Hessnu v 
Nemčiji. Obkrožajo jo polja, na katerih se pasejo živali, obdan je s hribi 
in območji naravnih lepot. Želeli smo izkoristiti povezanost udeležen- 
cev s tem okoljem in menili smo, da so prostrana narava, štirje elemen- 
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ti in delo na prostem vidiki, s katerimi bi se lahko povezala večina udeležencev, saj so ključni 
vidiki našega gledališkega dela in estetike. 
Lokalna skupnost je bila opredeljena kot skupina medsebojno delujočih ljudi, ki živijo na skup- 
ni lokaciji. Beseda se pogosto uporablja za skupino, ki je organizirana na podlagi skupnih vre- 
dnot in ji pripisujejo socialno povezanost na skupni geografski lokaciji, običajno v družbenih 
enotah, večjih od gospodinjstva. 

Ključni vidik pri delu organizacije protagon e.V. je trajnost. Vse naše dejavnosti so usmerjene v 
poštene in spoštljive medsebojne odnose, da bi zagotovili trdno podlago za zaupanje in vza- 
jemno spoštovanje za dolgotrajne in trajnostne odnose. 
Trajnost v programih skupnosti je sposobnost programov (storitev, namenjenih zadovoljeva- 
nju potreb članov skupnosti), da se nenehno odzivajo na vprašanja skupnosti. 
Trajnostni program ohranja osredotočenost, ki je skladna z njegovimi prvotnimi cilji in nameni, 
vključno s posamezniki, družinami in skupnostmi, ki jim je bil prvotno namenjen. Programi se 
spreminjajo glede širine in globine svojih programov. Nekateri se povežejo z drugimi organi- 
zacijami in uveljavljenimi institucijami, medtem ko drugi ohranijo svojo neodvisnost. Razume- 
vanje konteksta skupnosti, v katerem delujejo programi, namenjeni skupnosti, pomembno 
vpliva na trajnost in uspešnost programa. 

„Družbena povezanost je za naše življenje zelo pomembna.« Robert Putnam 
 
 
 

KAKO SMO ZAČELI 
 

V prvem koraku pri razvoju programa smo opredelili svoje cilje, pogoje, določila in orodja: 
Cilji, pogoji in določila našega programa so bili delno vnaprej opredeljeni v zasnovi večjega 
projekta R.I.O.T.E. 3 z več podcilji. Glavni so bili: ustvariti predstavo z lokalno skupnostjo, ki bi 
bolj povezala skupnost. Kot primerna možnost je bil predlagan lokalni mit. Želeli smo si priza- 
devati za čim bolj vključujočo skupino udeležencev ne glede na starost, spol in ozadje. 

Pri izvedbi delavnice smo sodelovali s tremi člani gledališke skupine „antagon theaterAKTion“ 
(v nadaljevanju Antagon). Antagon je skupina, ki se ukvarja s fizičnim gledališčem in ima sedež 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Frankfurtu na Majni, njeni člani pa imajo poleg ustvarjanja lastnih predstav tudi dolgoletne 
izkušnje z izvajanjem usposabljanj in delavnic za ljudi, ki imajo malo ali nič izkušenj z gledališ- 
čem ali nastopanjem. 

Orodja so bila znanja in izkušnje teh članov ter ponudba približno 30 ur gledališkega usposa- 
bljanja in vaj, ki so se končale z javno predstavo. 30 ur je bilo razdeljenih na 10 gledaliških ur in 
so bile sestavljene iz dveh glavnih faz: 

Usposabljanje: vaje in igre, namenjene razvijanju spretnosti, raziskovanju skupnih tem, pred- 
vsem pa ustvarjanju občutka zaupanja in povezanosti med udeleženci in vodji delavnic. 

Režija (ustvarjanje predstave): upoštevanje tem in idej, ki so se pojavile med usposabljanjem, 
ter pomoč udeležencem, da jih pretvorijo v predstavo. 
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Prvi stik 
 

Z namenom, da vzpostavimo kontakt s skupnostjo smo v vasi iz- 
vedli brezplačno predstavo na prostem gledališke skupine An- 
tagon. Predstava je potekala v nedeljo popoldne v parku blizu 
središča vasi. Pred tem je bila napovedana po lokalnih komunika- 
cijskih kanalih, poleg tega pa je - nekaj ur pred predstavo - maj- 
hen gledališki sprevod na hoduljah in z živo glasbo po vasi poma- 
gal, da je čimveč ljudi seznanjenih, da se bo zgodilo nekaj „novega 
in vznemirljivega“. Predstava je skupnosti dala vtis o gledališkem 
delu, njegovem slogu in umetniškem jeziku, njen namen pa je bil 
spodbuditi ljudi k sodelovanju pri projektu. Enostavna dostopnost 
je bila glavna kakovost, ki smo jo iskali pri načrtovanju, komunici- 
ranju, predstavitvi in poznejši razpravi o predstavi v Bingenheimu. 
Po predstavi smo delili in širili informacije o prihajajočih brezplač- 
nih delavnicah. Z omenjenim dogodkom smo živahno popestrili in 
učinkovito obvestili lokalno skupnost o našem delu in dogodkih, ki 
jih pripravljamo. 
Skupina dvanajstih udeležencev delavnic, starih od 19 do več kot 70 
let, je bila nekaj tednov pozneje obveščena o podrobnostih programa. Dogovorjeni so bili da- 
tumi, kraj in ura in gledališko usposabljanje se je lahko začelo. Kar zadeva temo predstave, smo 
se odločili, da na prvih usposabljanjih poiščemo konkretno temo in se o njej skupaj odločimo. 

Zelo koristno je bilo, da je bil eden od vodij delavnic prebivalec same skupnosti, kar je zmanj- 
šalo „učinek tujca“, poleg tega pa je ljudem omogočilo, da se o ponujenem pogovarjajo z 
nekom »od svojih«. Oblikovanje dobre ekipe z nalogo vodenja delavnic je treba obravnavati 
tudi kot vidik povezovanja s skupnostjo. ‚Zaupanja vredna oseba‘ iz same skupnosti je velika 
prednost, zato priporočamo, da takšna zavezništva poiščete že pred načrtovanjem projekta. 
V našem primeru smo se obrnili na majhno kulturno društvo s sedežem v vasi (WetterauSicht 
e.V.) in našli entuziastičnega partnerja, ki nas je podpiral pri vseh logističnih zadevah. 

Fizično gledališče za vsakogar - metoda v treh fazah 
 

Ideja metode je, da lahko vsakdo dela (se igra) gledališče; vsak- 
do lahko stopi na oder in nastopa. Pomembni so osebni stik, 
zabava in uživanje v delu, pridobivanje občutka dobrega poču- 
tja preko dela in raziskovanja lastnega telesa ter zmanjševanje 
strahov in blokad ljudi, da bi šli na oder in nastopali. Za uvod 
vodje delavnice pripovedujejo zgodbe iz svojega poklicnega 
življenja, delijo izkušnje ter navajajo primere zelo sramežljivih in 
na videz netalentiranih ljudi, ki so postali uspešni igralci. Temu 
pravimo „pravilno razumevanje zgodb“: odpravljanje mita o do- 
ločenem talentu, ki je potreben, da postaneš igralec in/ali na- 
stopaš na odru. V tem smislu poudarjamo vidik usposabljanja 
in dela z gledališkimi orodji za razvijanje lastnih sposobnosti. 

 

Faza I: vključevanje in senzibilizacija 
Prvo fazo so sestavljale tri ure vaj, ki so bile sestavljene iz z 
osnovnih elementov fizičnega gledališča (npr. zavest o prosto- 
ru predstave, koordinacija telesa in dihanje) ter zabavnimi in 

dinamičnimi igrami (npr. igre z imeni žog z gibanjem). 
Te igre in vaje so namenjene počasnemu zmanjševanju razdalje med telesi udeležencev z na- 
menom, da bi se bolje ujeli med seboj in s svojo telesnostjo. 

Zasnovane so tako, da v skupini gradijo samozavest in zaupanje, kar udeležencem pozneje 
pomaga, da se poglobijo v proces ustvarjanja. 
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov vaj, ki so jih uporabili vodje delavnic. 

 
Biti skupaj v prostoru, najprej brez dotika: 
Opredeljen je prostor, v katerem se udeleženci lahko gibljejo. Eksperimentiramo z različnimi 
hitrostmi gibanja, kakovostmi gibanja in različnimi ravnmi v prostoru (npr. na tleh, na sredini, 
nad glavo). Gibi so lahko počasni in hitri, z nenadnimi zaustavitvami ali neprekinjenim giba- 
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njem, intenzivni, previdni, igrivi, s posnemanjem gibov 
itd. Ko je vadba vzpostavljena in so udeleženci nava- 
jeni gibanja v istem prostoru, lahko uvedemo element 
fizičnega stika med udeleženci. V naši delavnici smo 
na primer udeležence prosili, naj drug drugemu dajejo 
majhne fizične impulze, da bi spremenili energijo ose- 
be, ki se premika po prostoru. 
Kakovost fizičnega stika se skozi vajo postopoma 
stopnjuje. Če menimo, da so udeleženci pripravljeni, 
lahko nadaljujemo s partnerskimi vajami, ki se lahko 
končajo z globokimi objemi ali močnimi interakcijami in 
temeljijo na vodenju in sledenju, z vajami z ogledali ali 
drugimi konkretnimi nalogami. Zelo pomembno je, da 
vsakogar opozorimo, naj bo pozoren na osebne meje in 
meje vsakega posameznika. 

Redni krogi s povratnimi informacijami so koristni za 
zavedanje medsebojnih meja. Med vajami skušamo biti 
tiho in sploh ne komuniciramo verbalno. Zanimiv vidik 
pri tem je, da lahko udeleženci s temi vajami med seboj 
določijo svojo „skupinsko lestvico“ prostora, hitrosti in 
časa. Kaj pomeni počasi, kaj hitro, kaj je visoko, kaj nizko? 
Skupina lahko med seboj poišče odgovore na ta vpra- 
šanja, ki so nato dobra podlaga za nadaljnjo interakcijo. 
Na koncu se predlaga nekaj skupinskih vaj in vaj za pre- 
verjanje zaupanja, s katerimi se preveri stopnja samo- 
zavesti in zaupanja, ki se je vzpostavila med udeleženci. 
Primeri so vaje „z zavezanimi očmi“ (raje delamo le z za- 
prtimi očmi, da imamo vedno možnost hitro odpreti oči 
v nujnih primerih). 

Dodatni vidiki so: vodje delavnic naj ne sodelujejo pri vajah z namenom, da ohranijo pregled 
ter opazujejo in razumejo skupinsko dinamiko. 
Osredotočenost: Z osredotočenostjo na vaje se zmanjšajo posameznikovi strahovi in blokade. 
Vaje za osredotočenost so del vsakega ogrevanja skozi vse faze. Naše pravilo, da med vajami 
sploh ne govorimo, kar se tako ali tako zgodi, je udeležencem pomagalo pri osredotočanju. 
Priporočamo, da s takšnim pravilom najdete ravnovesje med potrebo po komunikaciji in pot- 
rebo po osredotočenosti. To je bilo združeno tudi s trenutki govorjenja: na primer pri individu- 
alnih povratnih informacijah ali krožnih razpravah. 

 

Faza II: Osnove fizičnega gledališča 
 
Ravnotežje, ritem, fizično delovanje, spreminjanje, improvizacija in interpretacija, manipula- 
cija s predmeti, pantomima, ples, akrobatika. V tej fazi postanejo pomembnejši individualne 
sposobnosti, spretnosti in interesi vsakega udeleženca. Te vaje se poglobijo v fizične lastnosti 
posameznika in njegovo dojemanje prostora, v katerem deluje. 

Primera vaj: 
 
Mimika: 
Klasična vaja pantomime: Razlaga stvari brez besed, po možnosti kot tekmovanje med dve- 
ma skupinama ali posamezno v velikem krogu. 

Improvizacijska igra sestavljanja: 
Naredite, kar želite, in ne delajte, česar ne želite. Udeleženci lahko svobodno vstopajo na „oder“ 
in ga zapuščajo, sodelujejo ali ne, kakor želijo. Vodje tu in tam ustavijo igro, da pokažejo ali se 
celo pogovorijo o pravkar videnem elementu. npr. vstop, izstop, solo, duet, trio itd. ponavljanje, 
premori, glas in petje, premikanje v ritmih itd. Po prebijanju ledu in začetku procesa ustvarja- 
nja občutka zaupanja med udeleženci je zdaj čas za začetek prve „osebne“ vaje, ki je v našem 
primeru služila kot osnova za delo v smeri naše skupne teme in predstave: 

Osrednja vaja: Moja skulptura 
Obstaja osnovno vprašanje, npr: Zakaj ste zdaj tukaj, v tej vasi/območju/kraju? 



 

Naloga: Poiščite kraj v zunanjem prostoru, s katerim se počutite povezani in prijetno, ter iz na- 
ravnih predmetov, ki so v okolici tega kraja, postavite skulpturo, ki predstavlja „zgodbo“ vašega 
odgovora na to vprašanje. 

To nalogo lahko uporabite za povezovanje zgodbe posameznika z zgodbo kraja, narave 
in lokalne skupnosti. Na koncu naloge vsak udeleženec skupini predstavi svojo skulpturo: 
razloži jo, odgovarja na vprašanja in pos- 
luša povratne informacije skupine. To je 
bil zelo intimen trenutek in tisti dan smo 
se morali dogovoriti, da bomo delali dlje, 
kot je bilo načrtovano, da bi kipu vsakega 
udeleženca namenili potreben čas in po- 
zornost. Ko smo spoznali globljo poveza- 
nost vsakega udeleženca z njegovo lokal- 
no skupnostjo, njeno pokrajino, naravo in 
zgodovino, smo se začeli obračati k skup- 
ni temi predstave. Iz posameznih skulptur 
je bilo mogoče moderirati razmislek in 
razpravo s ciljem opredeliti glavne, sku- 
pne slike in teme udeležencev. 

V Bingenheimu so, v našem primeru, bile 
posamezne skulpture udeležencev do- 
volj žive in izrazite, da so lahko služile kot 
delovna podlaga za končno predstavo. Z 
ustvarjanjem zaporedja teh „skulptur“ smo 
lahko vključili glavne teme udeležencev in 
ustvarili nekaj, kar je odražalo posamezne 
povezave, lastnosti in ideje lokalne skup- 
nosti, ki so bile v tem trenutku njihovega 
življenja najbolj pomembne. 

Med fazama 2 in 3 pride do dinamičnega premika za vodje delavnic, od poučevanja k režiji. Ta 
premik učitelj razloži tudi udeležencem. 
Do te točke so bili vodje delavnic v vlogi „učitelja“. Ta vloga se osredotoča na razvijanje indivi- 
dualnih spretnosti in samozavesti udeležencev, pri čemer jih usmerja, kot se učitelju zdi pot- 
rebno, hkrati pa jim dopušča, da rastejo in raziskujejo sami v sebi. Tudi skupinska dinamika in 
vzdušje sta v središču pozornosti učitelja. Režiser se osredotoča na splošno sestavo predstave 

in na to, kako lahko liki sodelujejo pri njenem oblikovanju. 
Tu lahko udeleženci opazijo spremembo v komentarjih in po- 
govorih o svoji izvedbi, saj zdaj režiser pozornost preusmeri 
s posameznika in se posveti vlogi, ki jo ima vsak „lik“ v celotni 
predstavi. 

 
Faza III: Priprava predstave ali prikaza dela 

 
Od trenutka, ko se odločimo za grobo dramaturgijo, prizore 
in like, je čas, da vključimo strokovnjake: 
Glasbenike, osvetljevalce, tonske mojstre, kostumografe itd. 
Da bi udeleženci doživeli pravo izkušnjo, da so del predsta- 
ve, je bolje, če je mogoče organizirati več strokovne podpore. 
Kljub temu je treba paziti, da strokovnjaki ne prekoračijo svo- 
je vloge svetovalcev in podpornikov udeležencev. To zahteva 
nekaj priprav med vodji delavnic in strokovnjaki, da bi se do- 
govorili o tem, kako sodelovati z udeleženci. 

Zdaj je trenutek za delo na konkretnih prizorih z uporabo ele- 
mentov in tehnik, ki so se jih udeleženci naučili v prvi in drugi 
fazi. Strokovna podpora dvigne raven razmišljanja o različnih 
prizorih, udeleženci in strokovnjaki pa lahko med tem proce- 
som izmenjujejo ideje o svetlobi, zvoku, kostumih in kulisah 
ter o njih razpravljajo. 
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Strokovna podpora je večinoma omejena s finančnimi možnostmi projekta. V našem primeru 

smo strokovnjake „rezervirali“ le za končno predstavo, kar je bila najmanjša strokovna podpo- 

ra, potrebna za to metodo, in še vedno se je zelo dobro obnesla. Pomagalo je, da je podporo 

zagotovila ista gledališka skupina in njeno izkušeno osebje kot vodje delavnic. Zato so lahko 

glasbeniki in tehniki zelo hitro sodelovali z vodji delavnic in dodali glasbene zamisli, oblikovali 

luči in kostume, ki so obogatili predstavo in dali občutek spektakla za občinstvo in udeležence. 

Dodatni vidiki so: 
 

Zunanje oko: pri sestavljanju predstave je bilo zelo koristno, da je na zadnjih vajah sodeloval 

strokovnjak oz. „zunanje oko“, ki prvič opazuje delo in svetuje vodjem delavnic. S svežim pog- 

ledom in nasveti nekoga, ki ni sodeloval v prvem, bolj individualnem in pedagoškem delu pro- 

cesa, se lahko končni rezultat izboljša. 

Gledališka predstava kot obred, ki vključuje izvajalce in občinstvo: z zaključno predstavo sku- 

šamo v udeležencih vzbuditi tudi idejo, da bi z občinstvom delili in praznovali to, kar so ustva- 

rili. Menimo, da če lahko udeleženci v svoji predstavi vidijo in začutijo kakovost, jim to daje 

možnost, da v njej bolj uživajo. Pogosto se zgodi, da so neizkušeni izvajalci v trenutku pred- 

stave nervozni in hitijo s prizori. Vendar smo se trudili, da bi vsakemu od udeležencev čim bolj 

pomagali, da bi resnično užival na odru, da bi dihal, čutil povezanost med seboj in občinstvom 

ter užival v občutku kolektivne zavesti, ki ga ta ustvarja. 

Osnove predstave: poleg drugih „nenapisanih“ pravil, ki jih razložimo pred našim nastopom 

(glede na slog in izkušnje vodij delavnic), obstaja še eno pomembno vprašanje, o katerem se 

je treba dogovoriti z vsemi udeleženci: določiti trenutke nastopa, kjer je mogoče improvizi- 

rati, eksperimentirati in celo vpeljati spontane nove ideje. Zato tudi dogovor, da se resnično 

držimo našega „načrta“ in cenimo dolgo fazo vaj ter delo, ki je bilo vloženo za dosego tega 

rezultata. 

ZAKLJUČEK 
 

Kako smo v lokalno skupnost pripeljali fizično gleda- 
lišče, je bilo razloženo v prejšnjih poglavjih. Za zaklju- 
ček sledi razprava o prednostih tega dela v lokalnih 
skupnostih. Pri takšnem delu gre za obravnavo traj- 
nostnih in konkretnih vprašanj. Z gledališkim delom 
je mogoče doseči nadpovprečne rezultate pri števil- 
nih družbenih vprašanjih. Konkreten rezultat dela (v 
našem primeru predstava) je pri tem še posebej ko- 
risten. Udeležencem omogoča, da skupaj delujejo v 
smeri zastavljenega cilja, ki ga sami ne bi mogli dose- 
či. Gledališče je timsko delo. S tem se že premagujejo 
komunikacijske ovire med udeleženci. Predstavitev 
vpliva tudi na to, da se rezultat deli s še večjo skupino 
v lokalni skupnosti, s čimer se razširi obseg skrivnega 
delovanja. 

Tudi fizično gledališče pomaga odložiti pogovor in 
preiti k dejanjem. Na ta način se lahko izognemo ut- 
rujajočim razpravam in poiščemo praktične skupne 
ukrepe. Še en zelo dragocen vidik gledališkega dela 
je, da za nastopajoče ni posebne specializacije. En posameznik lahko prispeva nekaj dragoce- 
nega, česar drugi ne more, ni boljših ali slabših, vsakdo lahko »dela« gledališče, vendar se mo- 
ramo za to potruditi. Poleg tega je brez uporabe govora mogoče premagati jezikovno oviro in 
tako vključiti skupine ljudi, ki morda na druge načine ne morejo skupaj deliti skupnih izkušenj. 

Primerjanje sposobnosti je težavno, kar skupini pomaga pozabiti na tekmovalnost in neko- 
ristno rivalstvo. Hkrati nastop zahteva zelo specifična dejanja, ki jih je treba vaditi. Predvsem 
ljudje z malo ali nič izkušnjami v fizičnem gledališču lahko tu hitro napredujejo. Posledica te 
samoučinkovitosti je pozitivna samopodoba. 

 
 
 
 

 
Gledališka predstava kot 
obred, ki vklju uje izvajalce 
in ob instvo: z zaklju 
no predstavo skušamo v 
udeležencih vzbuditi tudi 
idejo, da bi z ob instvom 
delili in praznovali to, kar 
so ustvarili. 
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Na koncu je treba poudariti vlogo, ki jo ima fizično gledališče pri oblikovanju skupine. Razmeji- 
tev in izključitev sta pogosto fizična pojava, s katerima se pri tem srečujemo. Intenziven proces 
skupne vaje, v katerem se udeleženci srečajo v povsem novem prostoru in pogojih (na odru) 
jim omogoči, da se ponovno spoznajo na drugačen način in se povežejo v skupino. Čeprav ima 
gledališko delo terapevtski učinek, ne gre za terapijo, temveč za skupno ustvarjanje nečesa, 
kar presega posameznika. Gledališko delo tudi spodbuja ustvarjalnost udeležencev, veščino, 
ki je pogosto potrebna v vsakdanjem življenju. 

Nepresenetljivo je imel ta projekt v lokalni skupnosti zelo pozitiven vpliv, zanimanje in motiva- 
cija za več gledaliških projektov pa sta od takrat vedno večja. Zdaj načrtujemo - skupaj z več 
lokalnimi institucijami in vključenimi ljudmi - še dva gledališka projekta: eden se osredotoča 
na mlade, drugi pa na ljudi z migracijskim ozadjem. Zato naš začetni gledališki projekt ni imel 
le trajnostnega rezultata, temveč je spodbudil porast zanimanja za kulturne projekte v lokalni 
skupnosti. Ob upoštevanju težav kulturnega sektorja in akterjev ter na splošno nizke stopnje 
kulturne raznolikosti v ruralnih okoljih, skupaj z učinkom dveletne pandemije corona-19 in na- 
raščajoče grožnje izolacije marginaliziranih skupin znotraj majhnih skupnosti v ruralnih okoljih, 
se gledališče ponovno kaže kot zelo močno orodje za družbeno preobrazbo. Vključuje vse, 
krepi družbeno povezanost ter razvija raznovstne veščine in ustvarjalnost sodelujočih posa- 
meznikov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protagon - Friends and Supporters of free Theater Action e.V. organizira večje in manjše kulturne dogod- 
ke kot so: delavnice, izobraževalni in socialni projekti za otroke in odrasle v vseh žanrih ter ponuja prostore 
za usposabljanje, produkcijo, predstave ter rezidence za umetnike. Organizacija si prizadeva, da bi svo- 
bodni umetniki, skupine in zainteresirani ljudje umetniško in politično sodelovali. Svoje člane spodbuja, da 
preko ozaveščanja in družbeno-angažiranih dejavnosti ponudijo platformo za raziskovanje uprizoritvenih 
umetnosti v javnem prostoru in jih predstavijo raznolikemu občinstvu. To so glavni cilji skupine iz Frankfurta, 
ki je bilo ustanovljeno leta 1999. 



 

KARAVANA KOT GLAVNI KONCEPT 
RURALNE TURNEJE IN POVEZOVANJA 

Z LOKALNO SKUPNOSTJO 
 

uTcA-SzAK / TEATRo nucLEo 

4 



 

 
 
 
 

4.poglavje 

 

IZKUŠNJE 
NA MADŽARSKEM 
Utca-SzAK 

 
 
 

Festival TeatRom je romski kulturni festival, ki ga organizira Utca-SzAK v eni od najbolj 

deprivilegiranih severovzhodnih županij Madžarske, običajno v 10-12 dvoranah. Nje- 

gov glavni cilj je v izolirane majhne vasi pripeljati kakovostno kulturo, ki sicer ne bi bila 

dostopna lokalnemu prebivalstvu. 

 
 

POLITIČNO OZADJE 
 

Društvo za organizacijo festivala nima klasičnih političnih motivov. Utca-SzAK je 

nevladna organizacija umetnikov in učiteljev, ki se s položajem Romov na Madžar- 

skem ukvarja iz poklicnega prepričanja in družbene občutljivosti. Položaj Romov na 

Madžarskem je zelo specifičen. Govorimo o manjšini, ki šteje približno 800 000 ljudi, 

kar predstavlja skoraj 10 % celotnega prebivalstva. Vendar je ta manjšina zelo hetero- 

gena. So potomci različnih romskih plemen različnega izvora, Bejakov, Olahov, Vitezov, 

Kolomparjev itd., ki so se prej razlikovala po različnih tradicionalnih poklicih, izvoru, 

rasnih značilnostih in družbenih običajih. Ker so bili ti poklici usmerjeni v proizvodnjo 

izdelkov, ki so zdaj malo ali komaj primerni za sodobno gospodarstvo, je njihov način 

preživljanja izgubil svoj pomen in njihov vir preživetja je usahnil. 

Poleg tega so romska plemena do konca 19. stoletja vodila večinoma 
nomadski način življenja, ki je v 20. stoletju prav tako zastaral, politični 
režimi v Srednji in Vzhodni Evropi pa so spodbujali ustaljen način živ- 
ljenja. Ker so pred tem opravljali družbeno manj prestižna dela in so 
bili zaradi svojega plemenskega, potujočega načina življenja družbeni 
outsiderji, so bili pogosto kriminalizirani. Ko so se naselili, so bili asimili- 
rani ali pa popolnoma izključeni iz družbenega reda in so živeli na ob- 
robju naselij v ločenih območjih. V obdobju socializma so jih poskušali 
integrirati, vendar so bili neuspešni ali pa so ostali na obrobju. 
Obdobje po spremembi režima je pomenilo tudi gospodarsko pre- 
strukturiranje Madžarske, ki je prav tako zamajalo celotno družbo. Ob 
tem Rome težko označimo za neposredne in očitne zmagovalce te 
preobrazbe. Neasimilirani, segregirani Romi so običajno premalo izo- 
braženi, izgubili so svoje tradicionalne družbene strukture in kulturne 
korenine, ne govorijo svojega jezika in se zaradi premajhne izobrazbe 
težko sporazumevajo v jeziku večine, saj so se pomešali z Madžari iz so- 
cialno bolj ogroženih družbenih slojev in se imenujejo romski Madžari. 

Način življenja in kultura asimiliranih Romov se ne razlikujeta od nači- 
na življenja in kulture družbene večine. Najrazvitejši sloj Romov, ki ga 
lahko štejemo za subkulturo, so romski umetniki, predvsem glasbeni- 
ki, ki že več generacij ohranjajo družinsko glasbeno izročilo in romsko 
tradicijo. Obstajajo nekatere trgovinske in industrijske dejavnosti, ki 
jih večinoma opravljajo romski podjetniki, kot so trgovina z rabljenimi 
barvnimi kovinami, nakup rabljenih podedovanih predmetov in trgo- 
vina z rabljenimi avtomobili, ki včasih spadajo v tako imenovani „sektor 
sive ekonomije“. 
Romski podjetniki, ki delujejo v formalni ekonomiji se večinoma ukvar- 
jajo z gradbeništvom. V socialnem in družbenopolitičnem smislu so bili 
po spremembi režima neasimilirani Romi močno na strani poražencev, 

 

88 Utca-SZAK Karavana kot glavni koncept ruralne turneje in povezovanja z lokalno skupnostjo 89 



Utca-SZAK Karavana kot glavni koncept ruralne turneje in povezovanja z lokalno skupnostjo 90 91  

saj so izgubili celo nominalna delovna mesta in zdrsnili v skrajno revščino. To se je še poslab- 
šalo zaradi dejstva, da vlade na začetku „romskega vprašanja“ niso obravnavale kot ločeno 
vprašanje, temveč so socialne pomoči dodeljevale družinam z otroki kot splošno spodbudo 
za demografsko rast. To se je pozneje izkazalo za nepremišljeno, saj so ga običajno upora- 
bljale družine, ki so želele z denarjem, ki so ga dobile po rojstvu otrok, rešiti svoje kratkoročne 
finančne težave; to so bile večinoma romske družine. Takšne subvencije so dolgoročno obi- 
čajno privedle do socialne krize, saj kasneje niso mogli ustrezno poskrbeti za svoje otroke. 
Številne težave, ki jih sociologi označujejo kot simptome revščine, so prizadele Rome, saj pre- 

malo izobraženi starši svojih otrok niso spod- 
bujali k študiju ali zaposlitvi. Za Rome na Ma- 
džarkem je značilna visoka nataliteta Romov, 
zato je zaradi kratkega obdobja menjave 
generacij hitra reprodukcija socialnih simp- 
tomov presenetljiva. 

V začetku leta 2000 je bilo veliko družbe- 
nih polemik o kriminalizaciji Romov, ki je 
po mnenju družboslovcev naravni simptom 
revnega družbenega sloja. To se je v večini 
družbe preneslo v etnične predsodke, ki niso 
olajšali vključevanja romskih skupnosti in po- 
sameznikov. 
Čeprav se je začela izvajati vrsta javnih pro- 
gramov za vključevanje, ki so temeljili na fi- 
nanciranju mednarodne skupnosti ali EU, so 
bili na splošno neuspešni. Verjetno so upo- 
rabljali neustrezne metode za navezovanje 
stikov s skupnostmi; večina sredstev je bila 
porabljena za vzdrževanje samih institucij, 
kar je med Romi ustvarilo predsodek, da 

«beli» ljudje izkoriščajo njihovo revščino, da bi obogateli, in tako onemogočilo resnično ko- 
ristne programe. Z drugimi besedami, močni predsodki so postali tako rekoč vzajemni v ve- 
činski in manjšinski skupnosti. 
Nevladni sektor se je običajno začel ukvarjati s tem vprašanjem z „alternativnimi“ pristopi in 
metodami, kot so mreže osebne pomoči ter specializirani umetniški in socialni projekti. Glede 
na to, da je država delavce svojih regionalnih socialnih in izobraževalnih ustanov pustila same 
s težavami, je to povzročilo, da niso mogli izpolniti „običajnih“ standardov in pričakovanj, bili so 
nemočni in sprijaznjeni s položajem. 

Morda smo šele v zadnjih letih priča temu, da je vlada začela izvajati dolgoročnejše in komple- 
ksnejše javne programe v duhu rezultatov večdesetletnega dela nevladnih organizacij, kar je 
imelo poseben politični pomen, da ne sodeluje toliko s civilnim sektorjem, temveč dela proti 
njemu ali pa ga izpodriva. Čeprav bi bilo v interesu celotne družbe, da ne bi bilo velikega števi- 
la marginaliziranih skupnosti in skupin, je družba glede teh vprašanj precej razdeljena, že zato, 
ker ima na Madžarskem država precej močan, lahko bi rekli izključni delež v lastništvu social- 
nih, izobraževalnih, zdravstvenih in kulturnih institucij in institucionalnih sistemov; davki, ki jih 
država pobira za te namene, so sorazmerno visoki, tako da velik del družbe meni, da reševanje 
teh težav ni njena dolžnost ali naloga in pričakuje, da jih bo rešila država. 

Utca-SzAK se je pred skoraj desetletjem in pol srečal z romskimi skupnostmi v Borsodu, saj je 
tradicionalne, konvencionalne gledališke oblike premaknil na ulice in v skupnosti, čigar pre- 
bivalci ne zahajajo v okostenela gledališča. Kmalu je postalo jasno, da ne gre le za vprašanje 
lokacije, temveč da specifično občinstvo zahteva specifične teme in izrazne oblike. Zato so 
skoraj desetletje poskušali najti načine, kako pritegniti in zadržati pozornost takšnih skupnosti 
ter jih vključiti v predstave, tudi kot sodelavce. 

Sprva so bila ciljno občinstvo različna depriviligirana stanovanjska naselja in soseske v Budim- 
pešti, nato različne ustanove, ki se ukvarjajo z depriviligiranimi ljudmi, kot so zapori, kazenske 
ustanove, ustanove za zdravljenje odvisnosti od drog in alkohola, kjer je delež ljudi romskega 
porekla izredno visok, pozneje pa smo se „odpravili“ v njihove rojstne kraje. V teh naseljih se je 
Utca SzAK neizogibno srečeval z izjemno težkimi in zapletenimi socialnimi razmerami, ki so 
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oteževale delo predvsem v gledališču; ob tem smo tudi ugotovili, da so gledališke dejavnosti 
z mladimi pozitivno vplivale na njihove socialne razmere, vključevanje v šolo in, kot smo takrat 
domnevali, posredno tudi na njihovo prihodnost. 
Čez nekaj časa se je tehtnica prevesila na stran uporabnega gledališča v regiji, natančneje gle- 
dališke vzgoje za mlade, naše teoretično zanimanje pa se je usmerilo v uporabne gledališke 
metode. Imeli smo več mednarodnih sodelovanj za spoznavanje in prilagajanje takšnih žanrov 
in metod (Forum Theatre, TIE itd.). 

Medtem smo vedno vztrajali, da mora biti gledališče naš zaščitni znak, cilj pa dobro počutje 
skupnosti. Glede na to, da politični pluralizem na Madžarskem ni uravnoteženo sodelovanje 
sorodnih skupin z različnimi ideološkimi vrednotami, ampak prej neprekinjen boj med politič- 
nimi silami, ki želijo izključno nadzorovati državo in izvajanje oblasti, pri čemer se zdi, da se, ra- 
zen v času volilnih kampanj, pozablja na „vsakdanje“ težave in iskanje učinkovitih rešitev zanje, 
je naša politika dokaz, da se vzdržujemo „politizacije“. 

 
 

ODZIVI PREBIVALCEV 
 

Občine v Borsodu, kjer se je pred leti prvič pojavil Street-SzAK, niso veliko slišale o gledališču. 
Igranje je zanje pomenilo igranje v filmih, saj vsi gledajo televizijo. Ker pa televizija redko pre- 
naša gledališče, če pa že, pa ne na kanalih in v časovnem terminu, ki ga to občinstvo gleda, 
so bili sprva zadržani, če že ne do gledanja „čudnih zamaskiranih ljudi“, pa do interakcije s 
predstavo ali celo do tega, da bi sami stopili na oder. 

Šolarji redno obiskujejo gledališče in pripravljajo šolske predstave, vendar večina romskih ot- 
rok običajno že nekaj generacij ni hodila v šolo (trend, ki se v zadnjih nekaj letih občutno iz- 
boljšuje). Če pa že, večinoma niso bili «izbrani» za šolske predstave ali pa niso bili dovolj am- 
biciozni, da bi sodelovali (trend, ki se od takrat prav tako izboljšuje). 

Velik preboj so prinesli poletni tabori, na katerih so otroci in mladi resnično uživali v pri- 
ložnosti, da so nekam odšli in delali nenavadne stvari v nenavadnih okoliščinah. Romske 
družine na podeželju so večinoma nezaupljive; svojim otrokom ne dovolijo, da bi šli ven s 

„tujci“. Ker je bilo zelo težko pridobiti njihovo zaupanje, je trajalo nekaj let, preden so starši 
sami prosili, da njihovi otroci gredo na tabor, ali pa je postala žalitev, če je bil eden od otrok 
„izpuščen“. 
Ob koncu taborov je skupinsko delo rezultiralo v različnih manjših predstavah, ki so jih otroci 
ob koncu taborov odigrali drug za drugega. Kasneje so si zamislili, da bi jih izvedli v vaseh, od 
koder prihajajo, da bi starši lahko videli, kaj so počeli. Mladi, ki so se vrnili na tabore, so tvorili 
„trdo jedro“, ki živi v različnih vaseh (Alsóvadász, Kázsmárk, Abaújszolnok, Léh, Ináncs itd.), ven- 
dar so med letom ohranjali stike (lani so se celo poročili) in kasneje postali naši mladi pomoč- 
niki in nato vodje skupin, s katerimi delamo še danes in na katere lahko računamo. 
Prav s temi mladimi in igralci Utca-SzAK je nastala predstava Čarobno zrcalo, ki temelji na 
romskih pravljicah in si jo je ogledalo občinstvo v več mestih v Borsodu. V zadnjih letih smo 
mladim predstavili številna orodja, ki smo jih sami spoznali v okviru programa R.I.O.T.E. 

Obseg teh celoletnih sodelovanj je bil žal vedno odvisen od dejanskih letnih subvencij. Bilo je 
leto, ko smo imeli 13 skupin v 13 vaseh; leta, ko smo lahko podpirali delo mladih v treh občinah; 
v zadnjem letu ali dveh pa je bolj ali manj redno delovalo 5-6 skupin. Leta 2016 smo organi- 
zirali prvi festival Made in Gypsistan, ki je potekal tri leta zapored. Sprva je bil to program re- 
zultatov teh poletnih taborov: manjše predstave otrok in ulične predstave naših partnerjev iz 
mednarodnih partnerstev. Pred tremi leti pa je program spremenil obseg, saj se nam je zdelo 
pomembno, da mladi vidijo zgled, ki jih bo navdihnil. Festival je spremenil tudi ime v Teat- 
Rom; festival smo poskušali iz spontanega druženja spremeniti v organiziran in promoviran 
niz dogodkov, kolikor je bilo mogoče. Osnovna ideja je še vedno omogočiti mladim Romom, 
ki živijo v regiji in so dejavni, da pokažejo gledališke predstave, ki jih ustvarijo med letom, ter da 
si ogledajo profesionalne romske in neromske gledališke predstave, ki obravnavajo vprašanje 
romske identitete. 
Festival je bil sprejet pozitivno, čeprav je prav zaradi nenavadnega tona, ki ga daje v skupno- 
stih, včasih sprejet z zaskrbljenostjo, včasih z osuplostjo. 
V zadnjih letih se je kulturno življenje v podeželskih skupnostih izčrpalo z institucijo vaškega 
festivala, zlasti v romskih naseljih, ki zaostajajo v razvoju. To je navadno občinska prireditev, ki jo 
organizira županov urad, program pa običajno vključuje občinsko kuhanje, ki ga financira urad 
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in koncert znanih izvajalcev iz ljudske kulture. Čeprav je nedvomno pomembno, da se organizi- 
rajo lokalni skupnostni dogodki, je najpogostejši motiv, da jih skupnost vidi kot „darilo“ župana, 
čeprav se zavedajo, da županov urad (tudi) uporablja javni denar in menijo, da je dolžnost, 
da jih župan zabava. Župan je v njihovih očeh predstavnik oblasti nad njimi, čeprav teoretično 
vedo, da „živimo v demokraciji“, vendar se počutijo izključene iz demokracije na družbeni ravni. 
Žal so navajeni tudi na misel, da želijo vsi Neromi od zunaj nad njimi izvesti nekakšen držav- 
ni projekt vključevanja, katerega žrtve in oškodovanci so oni. Le počasi se začenjajo učiti, da 
nevladne organizacije niso predstavniki države, četudi so organizirane, ampak so državljani, ki 
si resnično prizadevajo ustvariti možnosti za družbeno sožitje v interesu teh skupnosti. 

 
 

PROGRAM FESTIVALA 
 

V program festivala TeatRom skušamo vključevati predvsem gledališke predstave, ki prikazu- 
jejo življenje in težave romskih skupnosti. V Budimpešti je nastalo več mladih profesionalnih 
romskih gledaliških skupin, ki takšne situacije prikazujejo z lastnimi življenjskimi izkušnjami. 
Čeprav imajo večinoma delavnice dramske pedagogike za depriviligirano mladino, so njihove 
predstave večinoma „kontraintuitivne“, tj. te situacije in probleme poskušajo predstaviti ve- 
činski družbi, in na naše presenečenje se včasih bojijo, kaj si bo podeželsko romsko občinstvo 
mislilo o predstavah v „belem jeziku“ in obliki. To sta bili na primer predstava Gypsy-Hungarian 
skupine Knowledge-Power Group ali predstava Chameleon Girl madžarskega neodvisnega 
gledališča Independent Theatre Hungary, ki prikazujeta težave mladih, ki se poskušajo prila- 
goditi v velikih mestih. Strah se je izkazal za neutemeljenega, saj so jih gledalci bolje razumeli 
in sprejeli kot na primer nekoliko historizirano predstavo Panna Cinka, v madžarski kulturni 
zgodovini znana romska violinistka iz 18. stoletja, ki je bila kljub temu, da je govorila o znani 
osebi, nekoliko tuja. Verjetno je predstavila sistem odnosov, ki ga občinstvo ni želelo, saj gre 
za nesrečno ljubezensko razmerje med visokim madžarskim vojaškim častnikom in violinistko. 

Naša predstava, prav tako priredba literarnega dela iz 19. stoletja, Makar Čudra Maksima Gor- 
kega, je bila sprejeta bolje. Čeprav Maksim Gorki ni romskega rodu, je življenje skupine rom- 
skih popotnikov prikazal s poetično romantiko, ki je bila občinstvu verjetno bližja. V uprizoritvi 

so igralci Narodnega gledališča Miškolc igrali 
skupaj z mladimi različnih starosti iz različnih 
naselij, pri čemer so najmlajši od njih igrali „ta- 
borniške starešine“, ki so romantično, strastno 
zgodbo uokvirili z elementarnim šarmom, ki ga 
je občinstvo nagradilo. 

Običajno skušamo v program vključiti inte- 
raktivno ali forumsko gledališko predstavo ali 
delavnico za odrasle, kot je bila lani forum- 
ska gledališka predstava o pasti dolgov, ki se 
je dotaknila kar nekaj ljudi na teh območjih. 
Nič manj resen ni položaj romskih žensk, ki so 
pogosto še bolj ranljive kot njihovi možje, saj 
romske skupnosti po eni strani močno ščitijo 
svoje hčere, še bolj pa to velja za tujce; z vidika 
večinske družbe jim običajno preprečujejo, da 
bi se kot subjekti vključili v družbo, pogosto so 
manj izobraženi kot moški, otroke imajo zelo 
zgodaj in tako postanejo ranljivi v svojem oko- 
lju. To vprašanje poskušamo obravnavati tudi 
na različnih delavnicah. 

Etnična identiteta za otroke te starostne skupi- 
ne še ni problem, zato jim ob dopoldnevih po- 
nujamo „običajno“ lutkovno gledališče in otro- 
ške predstave ter ustvarjalne dejavnosti, ki so 

tako ali drugače povezane z uprizoritveno umetnostjo. Že več let sodelujemo z Madžarskim 
združenjem žonglerjev, ki vodi cirkuške in rokodelske delavnice, in s skupino BélaMűhely, ki z 
glasbenimi instrumenti, narejenimi iz različnih vsakdanjih predmetov, z mlajšimi otroki razisku- 
je veselje do zvoka in ustvarjanja glasbe, s starejšimi pa izdeluje instrumente. Te umetnosti pa 



 

skušamo otrokom približati in narediti dostopnejše tudi z literarnimi in likovnimi delavnicami. 
Glasbeni koncerti so zelo pomemben del programa festivala, poskušamo pa ponuditi tudi 
vrsto žanrov, s katerimi se javnost redkeje srečuje, kot je etno-pop, ki je v bistvu najbolj pri- 
ljubljen žanr v skupnosti. Ponujamo koncerte klasične glasbe, pristne romske glasbe, pristne 
romske glasbe v kombinaciji z jazzom in rockom ter podobne formacije in fuzije, ki včasih 
nastanejo le za čas trajanja festivala. Včasih nam rečejo, »da je to dobro, vendar se s tem ne 
moreš ‹zabavati›. 

Poleg tega ponujamo tudi tradicionalne festivalske ulične predstave, predstave na hoduljah, 
kot je predstava Črni bik in druge predstave skupine Shoshin Theatre, partnerja v projektu RI- 
OTE, ljubljanski ulični happening skupine Kud Ljud 
Metamorfoze, po Dhürerju navdihnjena parada ve- 
likanskih lutk in lutk na hoduljah, skupni dogodek 
z Lutkovnim gledališčem Čudežni mlin Miškolc, ali 
nova cirkuška predstava Cyrano‘s Moon Journey 
gledališča Spotting Fire Circruiser Cruiser Circus. 
V duhu umetniškega povezovanja so bile priložno- 
stne produkcije, kot je glasbena modna revija z Ro- 
mani Design, skupino BélaMűhely, skupino Dorco 
Band in gledališko skupino iz Rásonysápberencs ali 
bralni gledališki večer slik in besedil romske slikarke 
Mara Oláh. 

In čeprav so s strokovnega vidika morda manj spek- 
takularne, so za nas najpomembnejše predstave v 
festivalskem programu izvirne predstave, ki so jih 
ustvarile otroške skupine, s katerimi se je pravza- 
prav začela celotna zamisel o festivalu. 

Mladi redno sodelujejo tudi pri organizaciji pole- 
tnega festivala. Na lokalni ravni so prevzeli tudi vlo- 

go organizatorjev skupnosti v občinah, saj v svojih vaseh gostijo festivalske dneve. Zgodbe 
in besedila predstav, predstavljenih v programu festivala, sestavijo člani skupine, pri čemer 
pogosto pustijo veliko prostora za improvizacijo. 

Naj nekatere izmed njih podrobneje predstavimo. 
 

Slab učitelj. Skupino iz mesta Rásonysápberenc, ki jo vodi Tamás Trézsi, sestavljajo učenci, stari 
od 9 do 14 let, ki so na podlagi svojih šolskih in filmskih izkušenj ustvarili ganljivo in duhovito 
igro o medsebojnih predsodkih v šolah, tako s strani učiteljev kot učencev, o njihovih sanjah in 
načrtih za prihodnost. 

Lažnega človeka ujamejo pred hromim psom. Otroško skupi- 
no Untervadás, ki jo vodita Lilána Horváth in János Jocek Kótai, 
sestavljajo otroci, stari od 8 do 12 let, in redno izvajajo gledališke 
in plesne ure, njihov program pa je običajno sestavljen iz gibalne 
in gledališke predstave. Na tem območju postajajo znani, saj ne 
nastopajo le v naših programih, temveč organizirajo tudi lastne 
predstave in so vabljeni na šolske prireditve. Žanr predstave The 
lying man ... je najbolje opisati kot nadrealistično kriminalno ko- 
medijo, zgodbo o boemski bogati družini, katere najmlajši član 
spozna revnega otroka, ki ga povabijo, da se igra v njihovi hiši, in 
mu pokažejo družinski sef, ki ga nato ponoči oropa moški z ob- 
razom iz nočne more, deček pa v spopadu umre. Sum pade na 
neumno gluhonemo babico, toda na sojenju se pojavijo angeli (v 
medicinskih maskah), ki dečka oživijo, izpod maske nočne more 
pa se pojavi pravi krivec, ki ni nihče drug kot ubogi deček in ki mu 
z žaljivim, a ganljivim monologom končno uspe pridobiti odpuš- 
čanje, še posebej, ker obtožba postane neutemeljena, in seveda 
se začne velika zabava. Čeprav maskirani šaljivci ublažijo težo zlo- 
činov, se zdi, da se otroci tega zavedajo, čeprav zaupajo le ange- 
lom, ki svoje delo opravljajo z resno vzvišenostjo. 
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Romazuri. Romazzuri Banda iz Mere, ki jo vodi Ketrin Oláh, je štiričlanska formacija mladih, 
starih od 15 do 18 let, njihova predstava pa govori o težavah velikih »čam« in mladih odra- 
slih. Čeprav svojim predstavam večinoma dodajo okvir ustvarjalnega zbiranja besedil, glasbe 
in koreografije, vztrajajo pri uprizoritvi romskega, grotesknega ali smešnega videospota oz. 
filmskega posnetka. Njihova prednost ni snovanje lastnih zgodb, temveč dobro razumevanje 
gradiva, ki z groteskno subtilnostjo prikazuje „nenavadnosti“ Romov pa tudi odnos večinske 
družbe do njih. Tokrat je glavni junak njihove igre Zsolti, mladenič iz »kajle«, ki se najprej zap- 
lete v težave in prepire z dedkom „lejmoló“ zaradi neplačanih čekov in neodplačanih posojil, 
nato pa se po „izstopu“ odpravi v diskoteko, kamor ga varnostniki seveda ne spustijo, dokler 
mu ne stopi v bran lastnik kluba, ki mu tudi priskrbi delo. Na razgovoru za službo se izkaže, 
da je Zsolti izobražen fant, šef pa rasističen kreten, vendar se vse spremeni, ko izve, da država 
romskim delavcem izplačuje dodatek ... 

Sveti fant. Skupina Thuvaslo Rom iz Kázsmárka je prava demokratična skupina; nima vodje, 
vsi člani so „mladinski voditelji“, torej mladi med 16. in 22. letom, njihovi nastopi pa so res „do- 
mači“. Vedno imajo vaje pri enem od svojih članov in ne prosijo za pomoč inštitucije, čeprav 
so lani našli pot do svoje nekdanje osnovne šole, kjer so v sodelovanju z nekdanjo ravnateljico 
organizirali festivalski dan. Žanrsko bi lahko Sveti fant najbolje opisali kot frivolno francosko 
farso, s katero so nas mladi presenetili, saj je glede na njihovo starost malo verjetno, da bi bili 
teoretično podkovani v tem ne preveč sodobnem žanru. Izjemoma ne omenjajo romantike, 
želijo se le zabavati, in to z izjemnim občutkom za značaj, humor in improvizacijo; igra nima 
vnaprej napisanega besedila. 

Zgodba pripoveduje o kardinalu, ki je v mladosti živel odlično, obiskal je celo Kitajsko, kjer so 
mu menihi podarili sveto palico velike vrednosti (in čarobne moči). Na grozo očeta Filipa (igra 
ga dekle, Szimonetta Horváth) se kardinal nenadoma počuti slabo, čuti, da bo umrl, in mu 
prizna svoj največji greh in skrivnost: ima hčerko, za katero ni nikoli skrbel in ki se je, kolikor je 
njemu znano, obrnila k grehu in postala prostitutka. Očeta Filipa prosi, naj jo poišče, poskrbi 
zanjo in mu zapiše dragoceno palico. 
Ni mu je treba dolgo iskati, saj je že na mestu; v uvodnem prizoru napol razvpiti hišni sluga 
Zserbó, ki se poigrava s telefonom očeta Filipa, naroči dekle na klic, ki pride v podobi fanta 

Petra Horvátha. Toda do srečanja ne pride, saj oče Filip in kardinal prekineta dogovor, ona se 
skrije na kraju samem in sliši kardinalovo spoved. V kaosu, ki sledi smrti, Zserbu nekako pade v 
roke sveta palica, in čeprav ne ve, kaj je to, vpraša očeta Filipa, ki odsotno privoli, da vzame, kar 
hoče. Dekle gre k spovedi k očetu Filipu, vse mu prizna, on pa ji hoče dati palico, vendar je ta 
izginila. 

Izkaže se, da je nenavadno zoprna služkinja dekletova prijateljica, in skupaj se spopadeta, da 
bi dobila fantka nazaj. Vrtnar s plesnimi nogami pa je Zserbójev brat in vidi, da je predmet v 
njegovi lasti; ko prebere priloženo pismo spozna da gre za dragoceno umetnino, o čemer Zse- 
rbó, ki ne zna brati, še ni bil obveščen. Poskuša ga dobiti od njega, vendar ga ta noče vrniti. Vsi 
se ženejo za Zserbójem, da bi prvi dobili dragoceni predmet nazaj, vendar je ta ogorčen, da 
hočejo vrniti darilo, in jih muhasto „preganja“. To povzroči velik boj, čarobna palica se „aktivira“, 
nato pa se razkrije, kakšna je njegova čarobna moč: Oče Filip se znajde oblečen v fračo in v te- 
lesu klicateljice, prostitutka v telesu očeta Filipa, vrtnar in služkinja pa zamenjata telesi. Zserbó 
spremembe sploh ne opazi, prepusti jih usodi in se umakne s svojim ljubljenim fantkom, ki ga 
mora zdaj še bolj poiskati. 

Organizirana je tudi duhovna seansa, na kateri ugotavljajo, kako odpraviti zamenjavo telesa. 
Ponoči se prikradejo, da bi ga pridobili, ga hipnotizirali v nevtralno stanje in prepričali trmaste- 
ga Zserba, da sprejme potrebne ukrepe. Načrt jim uspe, toda medtem ko se veselijo uspeha, 
oživljeni in razjarjeni Zserbo dragoceni predmet raztrga na koščke, tako da ga ne more imeti 
nihče. Ko to opazijo ostali, je že prepozno. Zserbó, prepuščen sam sebi, s svojim jeznim govor- 
jenjem, medtem ko v resnici ne opazi ničesar, kar se je zgodilo, ponovno zasmehuje občinstvo. 
Uprizoritev ima več domiselnih gledaliških potez in odličnih igralskih trenutkov. Nad delom 
mladih smo bili navdušeni, občinstvo pa ni bilo razočarano. 

 

PERSPEKTIVE 
 

Festival vsako leto nastane z velikimi težavami in z zelo nizkim proračunom. Še vedno nismo 
našli avtoritete, ki bi zares skrbela zanj, razen nas samih. Čeprav ni izrecnega političnega ali 
odločevalskega nasprotovanja pobudi, zanjo ni prave velikodušne javne podpore. Na ravni lo- 
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kalnih oblasti je tako podporna kot oddaljena 
previdnost. Da bi bil resnično privlačen turi- 
stični program za večino prebivalstva, bi moral 
biti veliko bogatejši in tematsko splošnejši, z 
večjim proračunom ter morda z okoljskimi in 
infrastrukturnimi izboljšavami, ki daleč prese- 
gajo pristojnosti takšnega festivala. 

Vendar pa se bojimo, da bi, če bi se kaj takega 
po čudežu zgodilo, iz programa izključili cilj- 
no občinstvo, lokalno prebivalstvo. To smo že 
večkrat videli v primeru uspešnih podeželskih 
kulturnih festivalov, ki so bili namenjeni spod- 
bujanju razvoja podeželja, na katerih je lokalno 
prebivalstvo postalo žrtev enotedenskega tu- 
rističnega navala in ne „koristnik“ ali pravi uži- 
valec festivala. Trenutno so programi festivala 
brezplačni, in čeprav bi si najbolj želeli, da bi 
domačini lahko zahtevali in plačevali za po- 
dobne kulturne programe, to verjetno še nekaj 
časa ne bo realno. Naš realni cilj je predvsem, 
da se lokalne skupnosti navadijo na festival in 
ga sprejmejo; nenehno si tudi prizadevamo, 
da bi ga kdo „vzel iz naših rok“, saj je lahko festi- 
val odgovor na veliko širši nabor problemov, ki 
zahtevajo veliko širše kompetence, kot jih ima 
majhno gledališko združenje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utca-SZAK je nevladna, neprofitna organizacija, ki deluje na kulturnem - umetniškem/ustvarjalnem in iz- 
obraževalnem - področju. Naše dejavnosti temeljijo na težnji po ustvarjanju vrednosti, tako umetnosti kot 
družbe, ter možnih oblikah pedagoške in razvojne uporabe gledališča. Naši projekti so večinoma namenje- 
ni prebivalcem majhnih vasi, mestnih slumov, rehabilitacijskih in poboljševalnih ustanov ter zaporov. Najpo- 
membnejša značilnost naših dejavnosti je opolnomočenje deprivilegiranih mladih. 
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POLITIČNO OZADJE 
 

Od svoje ustanovitve je politično in poetično poslanstvo gledališča Teatro Nucleo, da 

svoje predstave v javnem prostoru namenja najbolj obrobnim krajem in občinstvu, 

tistim, ki so običajno izključeni iz glavne kulturne ponudbe. Med dolgoletnimi izkuš- 

njami smo ugotovili, da je na teh prizoriščih lažje najti prav posebno vrsto „srečanja“, 

ki ga iščemo. Od leta 1987 do 1989 je bil Teatro Nucleo vključen v dolgo „turnejo“ po 

regiji Castilla La Mancha v Španiji. Cilj tega potovanja je bil obiskati in z gledališčem 

zajeti manjše vasi v regiji, kjer ljudje še nikoli niso videli gledališke igre. Predstava „Luci“ 

je bila ena od prvih predstav uličnega gledališča, ki jih je gledališče Teatro Nucleo 

kdajkoli uprizorilo. Ta primarna evropska izkušnja skupine bo določila pot prihodnjih 

dni Teatra Nucleo. 

Leta 1989 je Teatro Nucleo skupaj z drugimi skupinami iz vse Evrope ustvaril projekt 

„MIR CARAVAN“, v okviru katerega so umetniki, kot so Slava Polunin (Licedei URSS), 

Footsbarn, OsmegoDnia, Divadlo na Provadzku, Ufa Fabrik (če naštejemo le neka- 

tere), mesec dni pred padcem Berlinskega zidu prečkali Berlinski zid in se udeležili 

dolgega potujočega festivala od Leningrada do Pariza. Od takrat se vsakih deset let 

zberejo najrazličnejša mednaro- 
dna gledališča Open Spaces, kot 
je naše, da bi ponovili to izkušnjo 
in se soočili drug z drugim ter sle- 
dili duhu, ki je oživil prvo izdajo. 
Leta 2019, tik pred pandemijo, je 
potekal „Odyssèe Karavane“: sku- 
pina več kot 20 gledaliških skupin 
je potovala od Avignona (Franci- 
ja) do Plovdiva (Bolgarija), takra- 
tne evropske prestolnice kulture, 
se ustavila in nastopila v številnih 
mestih in vaseh. Teatro Nucleo je 
zdaj italijanski predstavnik Med- 
narodnega centra potujočega 
gledališča (CITI). 
Po navdihu teh preteklih izkušenj, 
v katerih je bila politična in druž- 
bena krepitev gonilo celotne po- 
bude, se je leta 2020 rodila „ERSA - Emilia-Romagna Scena Aperta“. 
V pandemičnih letih je umetnikom postalo jasno, kako življenjsko 
pomembno je srečanje z občinstvom. Ljudje so tudi ugotovili, da je 
umetnost nekaj, brez česar nihče ne more: med dolgimi zaprtji javne- 
ga življenja, s katerimi smo se vsi soočali, so pesmi, knjige in filmi pos- 
tali naši najboljši prijatelji, ki so nam prinašali tolažbo. Postali so orožje 
proti izolaciji, osamljenosti in žalosti. 

Začeli smo raziskovati, kakšna je javna kulturna ponudba v naši regiji, 
Emiliji-Romaniji. Vasi, ki nas zanimajo, se zaradi majhnega števila prebi- 
valcev imenujejo «male občine», vendar še vedno predstavljajo jedro 

 

102 Teatro Nucleo 
 

Karavana kot glavni koncept ruralne turneje in povezovanja z lokalno skupnostjo 103 

 
V pandemi nih letih je 

umetnikom postalo jasno, 
kako življenjsko pomembno 
je sre anje z ob instvom. 
Ljudje so tudi ugotovili, da 
je umetnost nekaj, brez esar 
nih e ne more: med dolgimi 
zaprtji javnega življenja, s 
katerimi smo se vsi soo ali, so 
pesmi, knjige in filmi postali 
naši najboljši prijatelji, ki so 
nam prinašali tolažbo. Postali 
so orožje proti izolaciji, 
osamljenosti in žalosti. 
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tega ozemlja, bisere lepote, skrite za hribi in koruznimi polji, kjer se varujejo starodavne mod- 
rosti in tradicije. Vprašali smo se, ali imajo ta območja dovolj kulturne ponudbe v teh težkih 
časih. V celotni regiji je 352 gledaliških prizorišč: 193 je gledališč, preostalih 77 pa je gledališč 
zgodovinskega pomena. Večina (122 - 63 %) jih je razporejenih med mesta z več kot 15.000 
prebivalci. Kljub temu da je 153 od teh prizorišč v javni lasti, jih 63 % upravljajo zasebne organi- 
zacije, 50 pa javni subjekti. (poročilo dežele Emilije-Romanje za leto 2016, Ater in Observatorij 
za uprizoritvene umetnosti dežele Emilije-Romanje - https://spettacolo.emiliaromagnacrea- 
tiva.it/wp-content/uploads/2017/06/teatri-geografia-tipologia-gestione-low-res.pdf) 
Ta dragoceni dokument razkriva, da 250 majhnih občin z manj kot 15 000 prebivalci nima 
gledališča. Le redko imajo dostop do javnih kulturnih dejavnosti, saj so deželna sredstva, na- 
menjena kulturi, skoncentrirana v bolj naseljenih območjih regije. Menimo, da bi morala biti ta 
skrajna izključenost politične in družbene pokrajine vsaj zaskrbljujoča. 

Da bi se soočili s temi razmerami, smo si zamislili mrežo, ki jo tvorijo manjše vasi v regiji, pove- 
zane z gledališkimi društvi v omenjeni regiji, da bi se soočili s problemi odseljevanja in izolacije, 
ki so se pojavili v času pandemije. 
Ob dragoceni podpori ANCI (Italijanskega nacionalnega združenja malih občin) smo začeli 
klicati župane vseh 250 vasi ali kogar koli, ki je bil na voljo, da bi jih povprašali o kulturnem kon- 
tekstu, ki že obstaja v teh krajih, ter jih povabili, naj se pridružijo mreži s podpisom „dokumenta 
podpore“ in plačilom simbolične „članarine“. V zameno bi v njihovih vaseh živeli 3-4 dni, zjutraj 
vadili „en-plein-air“, izvajali delavnice za različne generacije, odvisno od potreb lokalne skup- 
nosti, zvečer pa uprizorili naši predstavi (ki smo ju ustvarili posebej za ta projekt): „Eretica“ 
Marca Luciana, mlajšega režiserja nove generacije Teatra Nucleo, in „il Tempo del Canto“ Core 
Herrendorf, ustanoviteljice skupine. Posneli smo tudi dokumentarni film z intervjuji z ljudmi, ki 
smo jih srečali na ulici, politiki in družinami v vasi. 
Po vsakem klicu smo presenečeno ugotovili, da je bila večina županov, ki so navdušeno poz- 
dravili naš predlog in vanj vlagali, žensk. Od tod izvira ime projekta: ponovno smo uporabili 
eno najpogostejših ženskih imen v naši regiji, ERSA, katerega črke tvorijo akronim Emilia-Ro- 
magna Scena Aperta (Emilia-Romagna Open Scenes). Pri snemanju našega dokumentarca 
smo ljudi povabili, naj si zamislijo: kdo je ERSA? 

Mreža ERSA zdaj vključuje 15 občin (v prvi izdaji), kar je za zdaj manjša mreža. Vendar to izraža 
potrebo po kulturi in gledališču v teh krajih, zaradi česar smo ponovno stavili nanje in upali, da 
se bo mreža vedno bolj širila. 

 
 

ODZIVI 
 

Odzivi občin 
 

Februarja 2021 se je osebje gledališča Teatro Nucleo lotilo pustolovščine E.R.S. A. 
Pod koordinatorstvom Marca Luciana in v sestavi ustanoviteljev Teatra Nucleo Horacia Czer- 
toka in Core Herrendorf smo delali v sinergiji z novo generacijo igralcev in zaposlenih v gleda- 
liški skupini. 
Dragocenega zaveznika smo poiskali v ANCI Emilia-Romagna, regionalnem združenju malih 
občin, ki je dejavno tudi na nacionalni ravni in čigar naloga je ustvarjati povezave med temi 
kraji ter jim ponujati različne politične pristope do kulture, sociale, zaposlovanja in drugih pod- 
ročij. To sodelovanje nam je omogočilo, da smo dosegli vseh 276 občin z manj kot 15.000 pre- 
bivalci, ki smo jim lahko predložili svoj predlog. 

Vsem 276 vasem smo poslali dopis z razlago projekta, ki smo ga naslovili na župane. Po naši 
zamisli so bili prav oni primernejše osebe, ki so v celoti razumele pomen tovrstnega ukrepa. 
Tukaj je besedilo pisma, ki smo ga poslali: 

 
 

»Cilji in razlogi projekta ERSA 
 

Projekt izhaja iz študije, ki jo je izvedlo gledališče Teatro Nucleo na podlagi podatkov, 
ki jih je objavil Regionalni observatorij za uprizoritvene umetnosti v Emiliji-Romaniji. 
Ta raziskava poudarja, da se kulturna ponudba države in zanjo namenjena finančna 
sredstva porabljajo predvsem v glavnih mestih in občinah z več kot 20.000 prebivalci, 
kar velik del regije in tam živečega prebivalstva prikrajša za možnost doživljanja gle- 
dališča. 
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Naš projekt ERSA, ki bi ga lahko opredelili kot pilotni pro- 
jekt za leto 2021, namerava ustvariti mrežo, ki bo nepos- 
redno povezala manjše občine z nacionalnimi in medna- 
rodnimi gledališkimi skupinami in organizacijami, ki svoje 
predstave in gledališko prakso snujejo v funkciji srečanja s 
temi skupnostmi. 

Pri tem ne gre le za spoštovanje načela enakopravnega 
državljanstva (tudi prebivalci teh „malih“ občin plačujejo 
davke in bi bili, tako kot tisti, ki živijo v mestu, upravičeni 
do dostojne kulturne ponudbe zaradi transverzalnosti in 
kakovosti predloga), temveč tudi zato, ker smo prepriča- 
ni, da so kulturne, družbene in lahko bi rekli antropološke 
vrednosti, ki obstajajo na mejnih ozemljih naše regije, bo- 
gastvo, ki se ne sme razbliniti. 

Kulturno in človeško bogastvo ter hkrati priložnost za iz- 
boljšanje našega gledališkega ustvarjanja, ki ga spodbu- 
jajo različna srečanja ter za izumljanje praks za ponovno 
povezavo med umetnostjo in ozemlji, bi ustvarilo proces 
kulturne samoproizvodnje, ki bi lahko sprožil pozitivne 
procese med javnim in zasebnim. To bi lahko ustvarilo 

ekonomske prihodke za majhne skupnosti z razvojem mikroturizma, dejavnosti malih 
trgovcev, obrtnikov in rokodelcev ter gastronomskih dejavnosti. 

Še en pomemben razlog, ki nas je vodil k zasnovi projekta ERSA, pri čemer smo si ideje 
delili z združenjem A.N.C.I. Emilia-Romagna, je prepričanje, kako nujno je sredi te izre- 
dne zdravstvene situacije spodbujati družbeno kohezijo, premagovati strah in skrbeti 
za odnose, ki oblikujejo identiteto skupnosti. 
Po našem mnenju je bistveno ustvariti Trenutke, ki so sposobni aktivirati procese kolek- 
tivne inteligence in čustvenosti, in ne Dogodke, ki so pasivne narave. 

Predlog 

Občina lahko v skladu s projektom ERSA izbere 2/3 zaporednih dni med sredino maja 
in koncem septembra 2021, v katerih bo Teatro Nucleo obiskal kraj in na dveh odprtih 
prostorih ponudil predstave, poetične akcije in pedagoške trenutke, namenjene zlasti 
mladim v okviru gledaliških delavnic na prostem. 

Nastali bodo trenutki kulturne „menjave“, med katerimi bo skupina Teatro Nucleo zbi- 
rala zgodbe, pesmi in običaje najstarejših prebivalcev skupnosti. Celoten projekt bo 
nato predstavljen v dokumentarnem videoposnetku, ki bo krožil po družbenih kanalih 
(15 tisoč ogledov na teden) ter regionalnih in nacionalnih platformah, razširjal pa se bo 
tudi po Evropi v okviru več projektov, katerih nosilci smo. 

Vsi ukrepi se bodo izvajali ob strogem upoštevanju veljavnih sanitarnih predpisov. Igral- 
ci in igralke gledališča Teatro Nucleo bodo testirani in bodo delali v skladu z vsemi 
potrebnimi previdnostnimi ukrepi. Teatro Nucleo bo za vsako predstavo pripravil načrt 
izvedbe ob upoštevanju veljavnih predpisov. 

Občina bo koproducent celotnega projekta in ne le trenutka, ki ga bo gostila na svojem 
ozemlju. K projektu lahko pristopite tako, da prispevate simbolične stroške in zagotovi- 
te, poleg tehnične podpore na lokaciji, tudi gostoljubnost za dneve bivanja za skupino 
nastopajočih. Preostale stroške organizacije, tehnične opreme, stroškov inšpekcijskih 
pregledov, plačila in prispevkov igralcev, SIAE, plačila in prispevkov učiteljev delavnic, 
dokumentacije in video produkcije bo krilo gledališče Teatro Nucleo. 

Zavedamo se številnih težav, s katerimi se soočajo občine, vendar smo prepričani, da 
je naložba v socialnost in državljanstvo nujna, da bomo iz te pandemije izšli s trdnejšo 
in pravičnejšo perspektivo za prihodnost, tako kolektivno kot individualno. Upamo, da 
smo vzbudili vaše zanimanje.“ 

Več kot 50 občin se je odzvalo na to pismo in zaprosilo za dodatne informacije. V prvi fazi 
projekta smo lahko preverili veljavnost našega predloga „na terenu“. Zasnova, oblikovanje in 
organizacija mreže zdaj vključuje pokrajine Ravenna, Forli-Cesena, Ferrara, Piacenza in Mode- 
na, zlasti na območjih gorskih skupnosti na obrobju regije. 



 

Sledila je notranja organizacija vsake faze; po pripravi grafičnega in komunikacijskega gradi- 
va smo lahko končno videli, da so lokalne avtoritete, s katerimi smo se srečali, pobudo dob- 
ro sprejeli. Izkazali so se za gostoljubne in pripravljene izpolniti naše potrebe glede bivanja, 
hrane, prisotnosti specializiranih tehnikov in prostovoljcev na kraju samem; opredelitev krajev 
izvajanja in izražanje njihovih potreb ter raziskovanje najboljših pogojev za postavitev izkušnje. 

Gledalci, državljani, svetniki in župani, ki so podprli pobudo, so bili vključeni kot priče projekta v 
okviru našega „Diario di Bordo“ in dokumentarnega filma „Kdo je ERSA?“, ki bo objavljen. 

„ERSA ima dolge lase, oblikovana je kot Emilija-Romanja in je zaščitnica mojega doma! 

Ilaria, devetletna ERSA, Bobbio (PC), 10. 7. 2021 
 

Ta dokumentarec vključuje mnenja, občutke in po- 
etične misli. Vsebuje tudi nasvete, dvome, razlage 
narave samega projekta; zanimivosti in poglede na 
pokrajino obiskanih krajev ter razmišljanja upravnih 
organov o sodelovanju v kulturni mreži in predsta- 
vah, ki smo jih predstavili. Navdušenje državljanov 
(nevednih gledalcev) nad performativnimi trenutki 
je omogočilo resnično prevrednotenje zgodovinsko 
zanimivih krajev in obrobij mest. Trgovcem, hote- 
lirjem in gostincem je omogočila, da so bili deležni 
posrednih koristi. 
Prepoznavnost posameznih odrov v deželnih ča- 
sopisih in lokalnem tisku je bila dobra. K temu so 
pripomogla skupna prizadevanja našega tiskovne- 
ga urada s samimi upravami, ki so se potrudile, da 
so občinstvo seznanile s projektom. Imeli smo tudi 
dobro spletno sledenje v časopisih in družbenih me- 
dijih, ki je v nekaj več kot mesecu dni preseglo 10.000 
ogledov. 

Odzivi občinstva 
 

Enake povratne informacije smo prejeli od državljanov, kjer je na večjih gledaliških odrih v ve- 
černih terminih bilo okoli 200 gledalcev različnih starosti, narodnosti, spola in verske usmerje- 
nosti. To se je zgodilo zaradi prostega dostopa do predstav, ki ga zagotavljajo pogoji projekta 
in prispevek samih občin. 

Zahvaljujoč izkušnjam in spodbudam, ki jih je dal projekt R.I.O.T.E., smo se lahko izognili neka- 
terim napakam, za katere smo ugotovili, da so skupne vsem partnerskim državam: 

 
A Siljenje ljudi, da postanejo vaše občinstvo, udeleženci oddaj ali in- 
tervjujev. 

Projektne dejavnosti morajo biti brezplačne in siljenje ljudi k sode- 
lovanju ni smiselno. Bolje je vključiti manj ljudi, ki uživajo v tem, da 
ostanejo z vami. Ta prijeten občutek bo pritegnil druge ljudi bolj, kot 
če bi storili kar koli drugega. 

„Na trgu Borgonovo Val Tidone je pravkar deževalo, a sonce je spet vzšlo, 
močno in vroče kot vedno poleti. Postavljena je ‚miza dobrodošlice‘, na kateri bo 
kasneje skrbnik poskrbel za varnost vseh. Igralci in igralke se ogrevajo in njihovi 
glasovi napolnijo zrak. Nekateri radovedneži začnejo spraševati za informacije, 
kaj se dogaja v njihovem „roccu“ (vojaški grad v središču trga Garibaldi). Nekaj 
trenutkov zatem skupina najstnikov z vzklikanjem, skakanjem in vožnjo s kolesi 
poskrbi za svojo prisotnost ...« 

(dnevnik potovanja ERSA - 17. 7. 2021, Borgonovo Val Tidone) 
 

B Vso svojo pozornost namenite prebivalcem in občinstvu. 
 

Ko ponujate kulturno dejavnost na urbanih (odprtih) prostorih, 
vedno obstaja tveganje, da se občinstvo počuti kot da ji je nekaj 
vsiljeno s strani družbe in se poskuša boriti ter ponovno osvojiti 
svoj prostor. Najbolj pogumni se lahko postavijo v središče pozor- 
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nosti in „ukradejo“ občinstvo predstave. Vedno je težko vedeti, kako upravljati s tovrstnimi 

situacijami, a če jasno spoštujete svoje delo in njegove cilje, bodo to občutili tudi drugi. 

„V Bobbiu lahko vidimo različne vrste gledalcev. Nemirne, ki ne vedo, ali, kje, kdaj in koliko časa naj sedijo na 
stolih (ki jih še vedno čistimo). Velikodušne, ki želijo pustiti nekaj denarja za projekt in za organizacijo ... nima 
smisla, da jim govorimo, da od gledalcev ne pobiramo denarja, ker so že plačali davke. Zelo natančni, ki želijo 
izpolniti dokumente, potrebne zaradi covid-19 ukrepov in skrbno prebrati vso politiko zasebnosti, kar ustvarja 
neskončno klofuto. Nestrpni, ki se pritožujejo zaradi vseh dokumentov, ki jih je treba izpolniti. Radovedneži, ki 
postavljajo na tisoče vprašanj in nato odidejo. In zmedeni, ki ne razumejo, kaj se dogaja, in prosijo za pojasnila, 
predvsem pa horda otrok, ki na vsako vprašanje, ki ga slišijo, odgovori z glasnim kričanjem ...« 

(dnevnik potovanja ERSA - 10. 7. 2021, Bobbio) 

 
C Puščanje smeti (tudi manjših količin) na razstavnem prostoru. 
Ljudje, ki si pridejo ogledati predstavo v javnem prostoru na podeželju, so ljudje, ki živijo v is- 
tem kraju; zelo ga ljubijo ali sovražijo. Na naših delavnicah in predstavah si vedno prizadevamo, 
da bi prebivalci videli svoje vasi, spomenike in tradicijo v drugačni luči, kot kraje, v katerih je 
vredno živeti in jih obiskovati ter v katerih je mogoče organizirati različne dogodke. To, da so 
prizorišča ostala čista, samo potrjuje naše namene. 

Sledi primer otroške delavnice, ki smo jo izvajali v kraju Terra del Sole: 
 

PROSTORI IN MI 
delavnica urbanega gledališča za dekleta in fante, stare od 10 do 14 let 
V okviru projekta ERSA Emilia Romagna Scena Aperta gledališča Teatro Nucleo ponujamo 
gledališko delavnico za dekleta in fante v trajanju 2 h za odkrivanje okolja in urbanih prostorov 
mesta Terra del Sole: elementi fizičnega gledališča in gledališke igre za ponovno odkrivanje 
mesta in izboljšanje videza okolja za mlade, ki tam živijo. 

Kar smo počeli v praksi, povzeto iz naših dnevniških zapisov: 

„Okoli 10.40 smo s fanti in dekleti, ki so se udeležili delavnice, začeli igro: narišimo ze- 
mljevid mesta Terra del Sole!. Začela se je razprava o zgodbi in izvoru vasi, o stvareh, 
ki so ji skupne, in o razlikah z bližnjimi vasmi; o stvareh, ki so jim všeč, in o stvareh, ki jim 

v njej niso všeč. Namen ni narisati realističen zemljevid mesta, temveč ga obogatiti z 
vizijami in željami, ki jih navdihuje. Ali vam je všeč oblika vašega mesta? Kako bi jo spre- 
menili? Opoldne je naš zemljevid pripravljen, mesto pa ima tudi svoje ime: Canimifofu.“ 

 
D Zapustiti kraj, ne da bi vzpostavili povezave z ljudmi. 

 
Eno od načel, zaradi katerih je projekt ERSA deloval, je bilo usmerjanje prizadevanj vseh v 
ustvarjanje povezav, stikov in znanja z ljudmi, ki smo jih srečevali na poti. To preprosto, a ključno 
vedenje velja za podaljšek same igre v javnem prostoru in je skupini omogočilo, da je resnično 
postala del življenja občine, ki smo jo prečkali. V vsaki od njih smo spraševali po gledališčih, 
glasbenih šolah, lokalnih združenjih, se pogovarjali s kuharjem in natakarjem v restavracijah ter 
izkoristili vse možne priložnosti za dialoge in izmenjavo idej. 

Vse to nam je omogočilo dolgoletno delo z našimi igralci in igralkami; prostovoljci; družinami; 
zaposlenimi; študenti gledališča; fotografi in tehniki: z vsakim dejanjem smo ustvarili pravo 
ekipo in jih vključili v projekt R.I.O.T.E. 3 ter v druge dejavnosti v preteklih letih. To je daljše in 
bolj krhko delo, ki zahteva veliko potrpežljivosti in pripravljenosti za tveganje. 
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IZPELJAVA PROJEKTA 
 

Pri projektu ERSA smo oblikovali prakso, katere osrednja točka je bil odnos s prebivalci, odnos, 
ki je temeljil na srečanju in „kakovosti“ odnosa med skupnostima: prebivalci in gledališkimi 
umetniki, ki so tri dni živeli v vasi. 
Skupina je v vas prispela v petek zjutraj. Razložili smo stvari iz 
kombija, del skupine je poskrbel za otroke, ki so potovali s sku- 
pino, drugi del skupine pa je začel pripravljati predstavo na trgu. 
Drugi, opremljeni s kamerami, so začeli snemati pokrajine iz raz- 
ličnih perspektiv ter se pogovarjati s prebivalci o gledališču: „Kaj 
si mislijo? Koliko časa je minilo, odkar so si ogledali predstavo? 
Pred koliko leti je bilo gledališče tukaj zaprto? 

Mlajši so odmaknjeni: ne spomnijo se, da je bilo tu gledališče. O 
umetnosti pravijo, da ničesar ne razumejo in da si mnogi med nji- 
mi še nikoli niso ogledali predstave. Večina starejših to obžaluje: 
to je bil kraj zbiranja in izobraževanja za tiste, ki niso mogli hoditi 
v šolo. Zdaj pa se zdi, kot da ni več potrebe. Na medgeneracijski 
ravni lebdi nekakšna izrazita nezainteresiranost, kot latentni ob- 
čutek užaljenosti. Morda jih je gledališče izdalo. 

Kdaj se je to zgodilo? Kdaj je dediščina, ki po svoji naravi pripada 
vsem, postala nekaj, kar je ločeno od vsakdanjega življenja? 
Ali je sistematizacija gledališkega sektorja, v katero je italijanska 
politika v zadnjih 35 letih toliko vložila, res izkoreninila potrebo 
po gledališču? Ali ji je res uspelo izničiti tisočletno ljubezensko 
zgodbo med gledališčem in skupnostjo? Verjeli smo, da se bo 
strast ponovno razplamtela v praksi umetniške prisotnosti, ki je 
sposobna preoblikovati čas in prostor. 
Toda iskrico je bilo treba prižgati tudi v srcih igralcev in igralk, da 
bi lahko prišlo do popolnega srečanja. In vsaka vas je bila drugač- 

na. Drugačna so bila srečanja, ljudje, ki so nas sprejeli, prenočišča, v katerih smo spali, kaj so 
nam ponudili za jesti. Krhko ravnovesje, sestavljeno iz številnih majhnih podrobnosti. 
Iz teh pogovorov so pogosto izhajale pravljice in legende, povezane z ozemljem, ljudske pe- 

smi in anekdote o slikovitih likih iz skupnosti. 
Prelivajoč se spomin, s katerim so se igralke in igralci lačno hra- 
nili in ki je skupini in predstavam omogočil, da so globlje prodrli 
v polje, ki so ga raziskovali. 
Ob petkih popoldne smo imeli gledališke treninge na trgu, kjer 
smo zvečer uprizorili predstavo. To je privabljalo mimoidoče; 
radovedno so opazovali 15 ljudi, ki so v vročih poletnih urah va- 
dili in peli. Nekateri so se vznemirili in prinesli vodo, drugi so se 
pridružili vadbi, aktivno sodelovali ali pa ostali, da bi opazovali, in 
nato postavljali vprašanja o razlogu za to vadbo, o tem, kakšno 

predstavo bomo izvedli zvečer. Zapornica se je dvignila. 

Izbira gledaliških predstav, ki bodo izvedene v 12 občinah, ki so se 
pridružile mreži ERSA, ni bila naključna in je bila predmet poglob- 
ljenega razmisleka skupine. Pri koncu je bilo prvo leto pandemije 
in vsi smo se gibali v družbi, ki je bila psihološko oslabljena, nape- 
ta, nezaupljiva in prestrašena. Ni šlo samo za vprašanje „vsebine“, 
ni šlo samo za vprašanje „zgodb“, ki smo jih želeli povedati. 
Izumiti smo morali splošno poetiko delovanja. Način, kako pre- 
vidno in nežno prečkati ljudi, hribe, vasi, ki bi nas sprejeli, tudi z 
organizacijskega, tehničnega in logističnega vidika. 
Odločili smo se, da bomo iskali bistveno, da bomo potovali s 
predstavama, ki se lahko prilagodita vsakemu arhitekturne- 
mu in urbanemu kontekstu, z zelo malo tehničnimi zahteva- 
mi. Uprizoritev, ki ne bi sprožila logike „dogodka“, vendar bi bila 
sposobna ustvariti nepozaben trenutek v skupnosti, pri čemer 
so bili ključni igralke in igralci. 
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PERSPEKTIVE 
 

Po prvi ERSA turneji in ob koncu tretjega projekta RIOTE, bi radi pogledali v prihodnost teh 

dragocenih projektov s širšo perspektivo, z novimi očmi, ki jih je napajalo na tisoče raziskoval- 

nih potovanj, z vero, da bodo te misli postale jedro, na katerih se bo gradila družbena in poli- 

tična pot vključujoče in vesele evropske prihodnosti. 

Gledališča v živo v finančnem smislu ni mogoče obravnavati kot pridobitne dejavnosti. Njego- 

va vrednost je globoko drugačna, kar smo v času pandemije tudi dokazali. Naše skupnosti, pa 

naj bodo podeželske ali ne, potrebujejo trenutke, ki jih je treba preživeti skupaj, in ne dogodke, 

v katerih je treba sodelovati; le če bomo sneli „ekonomska očala“, ki jih vsi nosimo, bodo ljudje 

resnično začutili, da imajo dostop do teh trenutkov. Politika „prodanih vstopnic“ ne deluje 

več in v več državah, še vedno, zakon priznava izvedbo predstave samo s štetjem vstopnic. 

Gledališke stavbe niso več varen kraj, niti ne predstavljajo več kraja, kjer se srečujejo lokalna 

društva, kot so to počela nekoč. Medtem nam s projektom ERSA ni uspelo obiskati vseh občin, 

kjer je manjko kulturnih dobrin. Nismo imeli dovolj časa (poletje žal nikoli ne traja več kot tri 

mesece), pa tudi ustreznih finančnih sredstev zanj nismo imeli. Z izvajanjem takšnih ukrepov, 

ki gredo očitno v nekomercialno smer, upamo na korenito spremembo politike, ki jo Evropa 

spodbuja na področju kulture. 

Gledališke skupine, ki delujemo v javnih prostorih, smo se tako znašle sredi velikega trga, ki ne 

zmore pokriti dejanskega povpraševanja ljudi. 
 

Teatro Nucleo je mednarodna gledališka skupina, ki deluje v javnih prostorih, ustanovljena leta 1974 v Bue- 
nos Airesu, od leta 1978 pa ima sedež v Ferrari. V vseh teh letih je Teatro Nucleo vseskozi sodeloval z igralci in 
umetniki ter s številnim občinstvom, ki ga je srečal na gostovanjih po vsem svetu. Vedno je bilo pozorno na 
deprivilegirane ljudi, saj je sodelovalo z zaporniki v mestnem zaporu v Ferrari, v nekdanjem zavodu v Fer- 
rari, prvem sedežu Teatra Nucleo leta 1981, z invalidi, študenti, otroki in celotno skupnostjo Pontelagoscuro, 
četrti, kjer sedaj upravlja gledališče Julio Cortàzar. V njem skupina, ki jo financira nacionalno ministrstvo za 
kulturo (MIC), organizira gledališko sezono „Magnifiche Utopie“, festival „TOTEM Scene Urbane“, vodi šolo 
„Theatre in Therapies“, pripravlja predstave v javnih prostoru, gosti rezidenčne umetnike s podporo dežele 
Emilija-Romanja in izvaja evropske projekte, kot je R.I.O.T.E. 3. 



 

ZAKLJU NE 
MISLI 

 
Kaj je gledališče? Ni (le) kariera. Ni (samo) služba. Ni (zgolj) način umetniškega izraza. In tudi ni zgolj 
veščina. Gledališče je način. Način kako biti, obstajati in živeti na svetu. Je način mišljenja o svetu, 
obstoju, življenju, o sebi, družini in skupnosti. Je način reševanja težav, grajenja mostov in osmišljanja 
povezav med posamezniki in skupinami. Gledališče je skupnostno. 

(Ker je gledališče vedno kolektivna zadeva, ker se dogaja znotraj skupine in je predstavljen skupini 
(tudi, če je med gledalci samo ena oseba) zavzema posebno mesto v umetnosti. To je skrivnost 
antične Grčije, je skrivnost misterijev, religije. Gledališče zdravi, je skalpel oz. instrument, citirano 
po Jerryu Grotowskem). Zaradi tega je gledališče pomembno. Je pomembnejše od mesta 
posameznika v gledališču. Gledališče je sistem obstoja, delovanja v svetu in v družbi. 

Ko gledališki delavci mislijo in delajo gledališče v kontekstu lastne zadovoljitve, uživanja in 
hvaležnosti, menimo, da so na napačni poti. Bliže so nam prizadevanja uporabnega, participativnega 
in skupnostnega gledališča. Posebej zdaj in danes, ko izolacija in distanca nista samo rezultata 
tehnoloških napredkov – oh, kako preprosteje je bilo, ko smo lahko za odtujenost med ljudmi krvili 
zaslone pametnih telefonov in »moderno družbo«! – temveč posledici zunanjih nevarnosti, ki 
grozita, da razkrojita družbeno tkivo. 

Mnogi deli življenja in družbe, gledališče med njimi, imajo sedaj drugo priložnost. Priložnost, da se 
odkupi, na novo osmisli, redefinira in zavzame mesto, ki ga je že imelo v preteklosti, izpolni svojo 
obljubo in dolžnost. Vse je odvisno od nas, gledaliških delavcev, ljudi, ki delajo s skupnostmi, ljudi, 
ki so občutljivi v svojem delu z nevidnimi ljudmi, ki so ključni del posameznika in družbe; potrebno 
je ugotoviti, kaj bomo naredili z aparatom imenovanim gledališče in kako ga bomo uporabljali. 
Na prejšnjih straneh ste lahko brali o prizadevanjih skupin in organizacij, ki znotraj svojega dela in 
v okviru projekta R.I.O.T.E. in s podporo Erasmus + programa Evropske unije, naslavljajo omenjena 
vprašanja. Njihovo delo in primeri dobrih praks niso edini pravilni, lahko pa so začetna točka, navdih 
ali vir za učenje in umetniško raznovrstnost za tiste, ki želijo reševati težave, graditi mostove in 
vzpostavljati povezave preko gledališča. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za vprašanja, predloge in misli, ki bi jih 

radi delili z nami, nas prosim kontaktirajte na: 

rioteproject@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. projekta: 2020-1-HU01-KA204-078826 

 

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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