
 

KLJUČNE BESEDE: 

IGRANJE VLOG, ZRCALJENJE, ČUSTVA,DRAMATIZACIJA,UGLAŠEVANJE 

 

 

UGLAŠEVANJE S SABO:POSAMEZNIK 

Ogrevanje govornega aparata in rok pripravlja udeležence za skupinsko delo  v 

njegovem zasebnem prostoru. Trojna povezava med dihanjem, gibanjem in glasom. 

 

UGLAŠEVANJE S SKUPINO: POSAMEZNIK S SKUPINO 
 
Vsak izbere eno karto, nato poišče par. Zrcalijo drug drugega. Nato se ena oseba 

postavi na eno stran prostora, vsi ostali jo zrcalijo približno 1 min.  

 

PERFORMATIVNI DEL V IZPOSTAVLJENEM OBMOČJU 

Igranje različnih vlog v konfliktnih situacijah z različnimi stili.  

 

SKUPNI INTERVJU,REFLEKSIJA, ANALIZA 

Prepoznavanje različnih čustev in sprejemanje sebe v različnih čustvenih stanjih. 

Skozi delavnico lahko udeleženec da krila svoji ustvarjalnosti, pokaže spekter čustev. 

Čustva  se nauči izražati in z njimi ustrezno ravnati v vsakdanjem življenju. Pri tem se 

naučimo , da ni dobrih ali slabih čustev, ampak da čustva preprosto so. Pomembno 

je, da se udeleženec skozi delavnico nauči ustreznega vedenja pri izražanju čustev 

in kako v konfliktni situaciji ustrezno odreagirati. 
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TUNNING IN WITH YOURSELF: INDIVIDUAL 

Warming up the speech aparatus and hands makes the participants ready for group 

work in his own personal space. The triple connection between breathing, moving 

and the voice. 

TUNNING IN WITH THE GROUP: INDIVIDUAL WITH THE GROUP 

Everybody chooses one card, then finds a pair. They mirror each other. Then one 

person moves to one side of the room, the rest mirror him or her for approximately 1 

min. 

PERFORMATIVE PART IN AN EXPOSED AREA 

Playing different roles in conflict situations with different styles. 

GROUP INTERVIEW, REFLEXION, ANALYSIS 

Recognising different emotions and accepting yourself in various emotional states. 

Participats can give wings to their creativity and expose a whole spectrum of 

emotions through the workshop. They learn how to express their emotions and 

handle them appropriately in their daily life. With that we learn that there are no good 

or bad emotions, but that emotions simply exist in their own right. The main objective 

of the workshop is that participants learn how to manage their own behaviour while 

expressing emotions and ways of facilitating a correct response to conflict situations.   

 

 

 

 



Uglaševanje in izmenjava vsebujeta intervenciji » biti- giban- z« in » gibati-se«. 
(Daniel Stern, 1985). Uskladiti se z » biti-giban-z« pomeni dihati v ritmu z udeleženci 
skupine in se usklajevati prek vseh čutov. V drugi intervenciji  »gibati-se« določeni 
gibi že nakazujejo strukturo. 
»Če torej želimo drug drugega razumeti, moramo poleg besednega oblikovanja 
razviti tudi našo sposobnost »biti-giban-z« in » gibati-se«. Sposobnost predati se 
vzajemnemu gibanju in doživljanju je osnova Porajajočega se gibanja telesa«. 
(Rutten Saris, 1992) 
 
Lukan (1996) pravi, da se »gledališka umetnost od drugih umetnosti razlikuje po tem, 
da vanjo lahko v resnici vstopimo. V gledališče vselej dobesedno in neposredno 
vstopimo: v prostor, med ljudi in njihova razmerja« (gre za tridimenzionalno 
razsežnost, celo štiridimenzionalno razsežnost), za razliko od filma, pri katerem 
spremljamo dogajanje s filmskega platna, torej iz »dvodimenzionalnega nadomestka 
gledališkega odra«. Gledališki prostor aktivira (oživi) šele igralec. Brez igralca 
gledališče ne obstaja. 
 Lukan (1996) meni, da lahko sestavo gledališča opredelimo s tremi sklopi: igralec, 
prostor in svetloba sestavljajo prvi sklop, drugi sklop sestavnih delov gledališča 
predstavlja vse tisto, kar imenujemo s frazo »vse ostalo« (scenografija, 
kostumografija, maska in šminka, glasbena oprema, koreografija, posebni učinki, 
itd.), tretji sklop pa je povsem na obodu in združuje oziroma obsega vse ostale kroge 
(predstavlja ga gledalec oziroma publika, pred katero se gledališče odvija). Največji 
del sodobnega gledališča še vedno uporablja besedilo oziroma uprizarja dramske 
predloge, njegov nekoliko manjši del pa se besedilu odreka oziroma ga uporablja le 
po potrebi. Igralci na vajah usklajujejo igralska in odrska izrazila ter »pilijo« igralsko 
tehniko. 
 
Igralska tehnika je način kako se igralec spopade z vlogo in kako jo končno osvoji do 
take mere da postane njegova. Pri tem v grobem ločimo dva načina, ki velikokrat 
nastopata povezano. »Osnovni princip je v transformaciji (preobrazbi) in identifikaciji 
(poistovetenju) z izmišljeno osebo, ki skozi igralčevo dušo in telo zaživi, kot bi bila 
resnična. »(Ravnjak, 1991) Ravnjak meni, da osnovo gledališke igre predstavlja 
posnemovalni nagon, ki izhaja iz same narave igre, in da gledališče deluje po 
principu posnemanja (na primer dejanja, situacije, značaja).   
 
Stanislavski (1977), ki ima od vseh gledaliških reformatorjev na današnjo gledališko 
ustvarjanje, igro še posebej, največji vpliv, zagovarja stališče, da je pogoj verjetnosti 
in prepričljivosti igralca ta, da mora značaj, ki ga predstavlja, graditi, iz svoje lastne 
izkušnje, da je na odru »on sam« ne da zgolj vstopi v »lik«, v katerega igralčev 
osebni čustveni in doživljajski svet ni vključen. Poenostavljeno: igralec, ki igra 
Hamleta, mora s študijem na vajah doseči to, da bo prenehal biti igralec in bo »zgolj« 
le še Hamlet (Jaklič, 2014). Gledališče je Stanislavski ves čas dojel kot dejavnost, ki 
zahteva popolno prizadevanje, predanost in disciplino. V svojem »sistemu« je navajal 
dve glavni smeri: umetnost doživljanja in umetnost predstavljanja. V prvo lahko sodi 
tudi »igra z instinktom«, v drugo pa posnemanje imitiranje, lahko tudi kopiranje ali 
celo spakovanje. Vsekakor je umetnost doživljanja bolj cenil kot umetnost 
predstavljanja. Poudarjal je še, da je na odru treba biti aktiven, saj dramska umetnost 
sloni na akciji. Že beseda »drama« v starogrščini pomeni »dogajanje«, v latinščini pa 
teu ustreza izraz »actio«, ista beseda, katere koren – »act« - imamo tudi v besedah: 
aktivnost, akter, akt. Sepravi, drama na odru je dogajanje, ki teče v pričo nas, igralec, 



ki stopi na oder, pa postane dejaven. Ob tem Stanislavski opozarja, da »ni treba niti 
tekati zaradi tekanja, niti trpeti zaradi trpljenja. Na odru ni treba biti dejaven 
»nasploh« zaradi same ljube dejavnosti, temveč je treba biti dejaven utemeljeno, 
smotrno in produktivno« (Stanislavski, 1977). Tudi čustev ni mogoče iztisniti iz sebe 
kar tako; ni mogoče biti ljubosumen, ljubiti, trpeti zaradi same ljubosumnosti, ljubezni, 
trpljenja. Pravi igralec ne sme oponašati zunanjih pojavov strasti, ne kopirati zunanjih 
podob, temveč biti pristno, po človeško dejaven. Ravno osebni odnos, kar pomeni, 
podoživljanje konkretnega čustva v konkretni situaciji iz preteklosti, ki je identična 
igrani situaciji, liku zagotavlja živost in prepričljivost. To pomeni da igralec postane 
nekdo drug temveč on sam, ki je v tistem trenutku paradoksalno, spet nekdo drug. 
 
 
Jennings (1994) poroča, da ljudje s pridobivanjem umetniških veščin razvijejo večjo 
avtonomijo, postanejo samozavestnejši, imajo prepričljivejši nastop, postanejo 
zgovornejši, čutijo večjo povezanost telesa in uma, ter se imajo na splošno raje.  
 
Jennings (1995) opozarja na velikokrat spregledano dejstvo, da mnoge družbe 
najstništva sploh ne priznavajo- ali je človek otrok ali odrasel, vmesnega ni. Zahodna 
družba pozna «tisto vmesno obdobje« v katerem otrok na prehodu v svet odraslosti 
intenzivneje brska po sebi in poglobljeno odkriva okolje, v katerem živi; običajno 
najstništvo oblikuje tudi identitetna kriza. Jennings razdeli ljudi v dve skupini glede na 
temperament: »lovce-nabiralce« (ang. hunter- gatherers) in »vzgojene-ustaljene« 
(ang. settled cultivators). 
Pravi, da gredo najstniki običajno skozi fazo »lovca- nabiralca«, potem se ustalijo ali 
ustalijo le začasno, dokler otroci ne odrastejo, potem pa spet začnejo pohajati. 
Jennings je prepričana, da lahko najstnikom prav drama in dramska terapija 
omogočita potovanje skozi svet različnih možnosti in vlog, preden nadaljujejo 
resnično potovanje svojega življenja. Jennings je celo prepričana, da je drama in 
celoten dramski proces nujen za zrel vstop najstnika v odraslost. 
 
 
Vidrih  (2008) o svojem dramskem modelu zapiše, da je »stalno razvijajoča se 
dejavnost, ki je nastala na podlagi osebne performativne izkušnje ter raziskovanja 
učinkov umetniškega izražanja in ustvarjanja« . Osrednja značilnost performativne 
metode AV je performativna izkušnja posameznika, ki se oblikuje skozi petstopenjski 
dramski proces: 
 

- predpriprava (določi se tema in cilj posameznega srečanja, kasneje lahko tudi 
naslov,) 

- prva faza: instrumentalizacija (uglaševanje s samim seboj ter prebujanje in 
zaznavanje čutno zaznavnega), 

- druga faza: odpiranje navzven in uglaševanje s skupino ( v tej fazi je poudarek 
na pridobivanju tehnik za celostno izražanje:  koordinatni sistem, nevtralna 
drža, notranja opora), 

- tretja faza: performativni, ustvarjalni del  (vzpostavljanje avtentične drže s 
pomočjo gledališke improvizacije, dialogov, igre vlog in drugih kompleksnejših 
gledaliških tehnik), 

- evalvacija (pogovor, uvidi, spoznanja). 
 
 



 
Čehov (1999) opozarja, da je treba imeti »oblast nad podobami«, da jih je potrebno 
obvladati, jih organizirati in jih usmerjati v skladu s ciljem. Zato, da podobe dovolj 
dolgo ostanejo vidne notranjim očem, jih je potrebno znati obdržati. To je mogoče 
doseči s pozornostjo (koncentracijo). V gledališki umetnosti so vaje pozornosti 
pogoste. Pri vajah pozornosti se na primer lahko osredotočamo zgolj na preprost 
viden predmet, zvok, govor ali neko podobo v mislih (znanca ali prijatelja).Čehov 
pravi: »Ko boste obvladali tehniko pozornosti boste opazili, da bo vse vaše bistvo 
oživelo, postalo bo aktivno, harmonično in močno.« (Čehov, 1999)  
Omenja še druge igralske veščine, ki jih je mogoče pridobiti s tehniko, med drugim 
občutek za atmosfero ( vez med igralcem in gledalcem). Pravi, da igralec, ki zna 
ceniti atmosfero, le-to išče tudi v vsakdanjem življenju. Zaznava jo kot »občutljiv 
aparat in jo posluša kot glasbo.« 
 
Poleg omenjenih Čehov izpostavi še nekaj drugih komponent igralčevega izražanja; 
med drugim čustva in igralčevo telo. Tehnika za prebujanje ustvarjalnih čustev na 
preprostem primeru zgleda takole: če dvignemo roko kar tako, naredimo zgolj gesto; 
če dvignemo roko z odtenkom previdnosti, pa ta odtenek v nas prebudi različna 
čustva, ki so povezana s previdnostjo. Pri tej tehniki je potrebno izpostaviti, da se 
čustvo ne prebudi zaradi pozornosti na čustvo ali »siljenja s čustvom«, temveč zato, 
ker je bila pozornost usmerjena k dejanju, storjenemu z določenim odtenkom. 
Za telo Čehov pravi, da je lahko najboljši prijatelj ali najhujši sovražnik. Vaje za 
razvijanje telesa ne smejo biti samo fizične; razvijati se morajo pod vplivom duševnih 
pobud. Pobuda za gibanje lahko izhaja iz centra v prsih gibi so lahko tekoči, lebdeči, 
izžarevajoči, itd. Vsak del telesa se lahko giba samostojno ali v kombinaciji z drugimi. 
Za človekovo glavo Čehov pravi, da »odraža kozmos«, njena izraznost pa je odvisna 
od položaja glede na telo. Poudari še, da nenavadna obrazna mimika z grimasami 
uničuje izraznost glave in da glava ni namenjena »gestam«.  
Veliko bolj svobodne so lahko človekove roke, za katere Čehov pravi, da so 
povezane s čustvi.  
V človekovih nogah se odraža volja, ki se odraža tudi pri hoji. Čehov poudarja, da 
lahko s pravimi vajami in tehnikami igralčevo telo postane »modro«. 
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