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Povzetek 

Gledališče se nemalokrat v šolski prostor »pripelje« povsem nepredvidljivo, saj nam 
zaradi svoje večplastnosti daje občutek umetniške svobode, ko jo najbolj 
potrebujemo. To se lahko zgodi npr. ob prebiranju literature pri urah slovenščine, 
pri risanju in slikanju ali pa zgolj zaradi želje po znanju in izzivih, ki v ospredje 
postavljajo pomembne (ne)formalne kompetence. Pa naj bo ta umetniški vzgib v 
smislu performativne akcije ali pa klasične interpretacije dramskega besedila. V 
prispevku je predstavljen produkt medpredmetnega sodelovanja slovenščine in 
šolske gledališke skupine. Izpostavljena je pomembna aktivna vloga vseh – dijakov 
in učiteljev. Pri tovrstnem sodelovanju je pomembno, da ustvarjalni diskurz poteka 
med vsemi deležniki, predvsem pri reševanju problemskih situacij. Vsem 
ustvarjalcem se odpira ogromno različnih vprašanj in spoznanj, ki so pomembna za 
življenje. Nastali medpredmetni projekt je primer dobre prakse implementiranja 
obveznega učnega čtiva v obšolsko dejavnost – gledališče. 

Ključne besede: umetnost, gledališče, (ne)formalno izobraževanje, performans, 
šolski prostor   
 

Abstract 

The theatre often brings something very unforeseeable to the classroom, because it 
gives us –due to its complexity - the feeling of artistic freedom when we most need 
it. This happens for example during reading literary texts in the classroom, drawing 
and painting, or because of the desire for knowledge and challenges that place 
important informal skills in the foreground. This artistic impulse may appear in the 
sense of a performative action or a classical interpretation of the drama text. In 
the article I introduce the product of a cross-curricular collaboration between 
Slovene lessons and the school theatre group. I emphasize the important active 
role of all contributors - students and teachers. In such cooperation, it is important 
that the creative discourse concerns all participants, especially when solving 
problem situations. All creators are confronted with many different questions and 
insights that are important to life. The resulting interdisciplinary project is an 
example of good practice from the implementation of compulsory reading into the 
extracurricular activity - the theatre. 
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1. (Ne)formalno pridobljene kompetence so pomembne za kreativen razvoj 
mladostnika 
Danes se velikokrat sprašujemo, kakšna je razlika mrd formalnim in neformalnim 
izobraževanjem. Prva in najbrž najpoglavitnejša se skriva v namembnosti. 
Formalno izobraževanje naj bi nas pripeljalo do formalno potrjenih izobraževalnih 
rezultatov (stopnja izobrazbe, diploma, kvalifikacija) in omogoča delodajalcu 
sistematičen vpogled v kandidatovo znanje. Neformalno izobraževanje ni 
namenjeno pridobivanju spričevala ali diplome, temveč zadostitvi interesov in 
razvoju novih kompetenc udeležencev. Pri slednjem gre za pridobivanje, 
razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, kjer ni nujno, da se 
pridobljeno znanje dokazuje z javno veljavno listino. Trendi pedagoško naprednih 
držav neformalnemu in priložnostnemu učenju odmerjajo zelo pomembno vlogo pri 
izboljšanju vseživljenjskega procesa učenja, pri nas pa ga sramežljivo skrivamo, saj 
zaradi nezmožnosti vzpostavitve merljivih kriterijev in standardizacije ne moremo 
vzpostaviti sistema točkovnega ocenjevanja, ki ga naš storilnostno naravnani šolski 
sistem še posebej čisla. Kljub takšnemu stanju pa družbeni trendi ubirajo svoje poti 
in vedno pomembnejše postaja dejstvo, da se priznajo znanje, spretnosti in 
kompetence ne glede na način, kraj, namen in čas pridobitve. Škoda, da si ne 
priznamo, da bi s priznavanjem neformalnega izobraževanja naš sistem pridobil 
ogromno – tudi ugled zunaj meja naše domovine. Čudno je, da pri vseh tako zelo 
pomembnih »varčevalnih« ukrepih v šolstvu še ne znamo izračunati, da bi se tako 
lahko pocenilo in skrajšalo formalno izobraževanje, da o brisanju socialnih mej, ki 
jih tako uspešno črtamo iz našega vsakdana tudi s pomočjo šolstva, niti ne 
izgubljamo besed.  
 
Veseli me, da lahko zapišem, da na Gimnaziji Celje - Center (v nadaljevanju GCC) 
ob koncu šolskega leta vedno znova ugotavljamo, da je šolsko leto zaznamovalo 
sodelovanje med obema zvrstema vzgojno-izobraževalnega procesa, da učitelji, 
mentorji in starši (čeprav včasih zelo težko) uspemo pogledati tudi čez okvire 
kriterijev in ocen. Sicer pa tako ali drugače moramo stremeti k istemu cilju, tj. 
omogočiti mladim celostni razvoj, jim dati možnosti, da razvijejo vse svoje talente, 
tudi tiste, ki se jih ne da ovrednotiti z oceno, in to pokazati v šoli in zunaj nje. To 
potrjujejo številni šolski projekti, ki v ospredje postavljajo kulturo in njeno 
pomembnost za obstoj človeštva. Navduševati in poudarjati (ne)formalno znanje bi 
moralo biti geslo v sodobnem šolstvu v izobraževalni vertikali, radovednost in 
ustvarjalnost pa smernici, ki tlakujeta mladostnikovo in nenazadnje tudi učiteljevo 
prihodnost. 
 
2. »Teater« pod plaščem kreativnosti v gimnazijskem prostoru 
Vloga učitelja ni samo izobraževanje v togem pomenu besede, ampak je veliko več. 
Tega se moramo v sodobni šoli dobro zavedati. Sodobni pristopi pri poučevanju pa 
nam pripomorejo, da se z njimi soočimo in jih poskušamo kvalitetno implementirati 
v vsakdanje šolsko okolje. Šola ni samo ustanova, ki z različnimi oblikami pouka 
omogoča učencem organizirano in sistematično pridobivanje znanja in spretnosti, 
ampak mora dijakom v sodobni in kulturno raznoliki ter na znanju temelječi družbi 
omogočiti, da usvojijo različne veščine in razvijejo določene kompetence. Vsi, ki 
delamo z mladimi, se zavedamo, da tradicionalni učni pristopi ne zadoščajo več, 
ampak jih morajo nadomestiti modeli, ki so usmerjeni k dijaku, spodbujanju 



njegove motivacije ter aktivni udeležbi. Kot učiteljica umetnostne zgodovine, 
likovne umetnosti ter risanja in slikanja se dnevno srečujem s kreativnimi idejami 
mladostnikov, katere poskušam implementirati v različne (ob)šolske projekte. 
Trdim, da je teater prostor, s pomočjo katerega ustvarjalci razvijajo ustvarjalno-
miselne procese. V nadaljevanju je predstavljen primer dobre prakse, ko smo z 
ekipo dijakov, v medpredmetnem sodelovanju s slovenščino, ustvarili izjemno 
odmeven plesno-glasbeni performativni projekt z naslovom »Maska Rdeče smrti«, 
po literarni predlogi temačnega Edgarja Allana Poeja. 
 
 
2.1 Odrska umetnost kot široko polje raziskovanja in iskanja  
Umetnost je v sodobnem času pridobila zelo širok predznak in je danes že skoraj 
sestavni del vsakega kulturnega individuma. Če iz našega vsakdana za nekaj 
trenutkov navidezno izbrišemo/izvzamemo umetnost (glasbeno, likovno, jezikovno, 
književno, gledališko, filmsko, umetniško idr.), ugotovimo, da svet brez nje 
pravzaprav ne obstaja, propade in izgine. Strokovnjaki na področju vzgoje in 
izobraževanja se ravno zaradi tega upravičeno zavzemajo za dodatne umetniške 
vsebine in ure v izobraževalni shemi, saj se zavedajo pomembnosti teh vsebin v 
učnem kurikulumu. Nekateri posamezniki namreč brezkompromisno klestijo 
umetniške ure in vsebine brez utemeljenih razlogov. Danes je na voljo veliko 
število študij in znanstvenih zapisov, ki pričajo o številnih pozitivnih učinkih 
umetnosti na otroke in mladostnike: »/…/ stik z umetnostjo lahko spodbudno vpliva 
na osebno avtonomijo in posameznikovo emancipacijo, sposobnost opažanja in 
kritičnega premisleka, dejavnost in ustvarjalnost« (Krajnc, 2016, str. 5). Zavedati 
pa se moramo, da so otroci in mladostniki neverjetno senzibilna skupina, ki v dobi 
odraščanja potrebuje nenehne vizualno-umetniške impulze, ki omogočajo odprto in 
kritično mišljenje, spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost, spodbujajo socialno-
čustveni razvoj ter bodrijo osebnostno rast. 
 
V sodobnem izrazoslovju se vse pogosteje uporablja termin performans oz. 
performativna umetnost. Ali lahko performans postavimo ob bok klasični gledališki 
umetnosti? Na to vprašanje je gotovo veliko različnih interpretacij. Menim, da moči 
besed v gledališču težko učinkovito odgovorijo sodobni pristopi izražanja, giba, 
interpretacije idr. A kljub temu performativne umetniške vsebine in prakse ne 
smemo spregledati – tako v (ne)umetniškem kot tudi v šolskem in kulturnem 
prostoru. 
 
Kaj je pravzaprav performans? Zgonik (2007, str. 222) je pojem opredelila tako: 
»Performans je katera koli situacija, v kateri je performerjevo telo v času in 
prostoru postavljeno v razmerje med performerjem in občinstvom. Je umetniška 
oblika, pri kateri je sporočilo preneseno prek režirane (vendar ne v celoti 
predvidljive) zgradbe dogodka, v katerem sodeluje ali »igra« umetnik sam. 
Umetniško delo se zgodi v času in prostoru in je enkratno ter neponovljivo. 
Umetnikova akcija je nosilec sporočila, ne le kot prisotnost in izraznost njegovega 
telesa ali kot vizualna plat dogodka, temveč so v ospredju njegova dejanja in 
izjave, ki jih posreduje. Performerje dojemamo kot kompleksne objekte v celostno 
prepletenem okolju.«  
Gre za definicijo, ki jasno opredeljuje performerja in njegovo »igro«, kot 
neponovljiv dogodek oz. situacijo, ki je predstavljena gledalcem. Lukan (2013) pa 
se sprašuje: »/…/ kdaj neki nastopajoči oz. izvajalec ni več zgolj igralec ali 



plesalec, temveč postane performer /…/.« Avtor performerja izpostavlja kot nekaj 
novega, kar združuje tako kvaliteto performerja kot tudi igralca in v sožitju teh 
dveh karakteristik ter kompetenc vzpostavlja novo in izvirno. Da bi tako zelo širok 
pojem okvirili v skopo definicijo, je pravzaprav nemogoče. V tem kontekstu se je 
potrebno spomniti umetnice/igralke Marine Abramovič, ki je s svojimi številnimi 
performativnimi projekti zatresla umetniška tla in dotedanje že uveljavljene 
umetniške prakse, ter performans postavila v vsem ne(po)znan koncept. Lukan 
(2013) prav tako razmišlja, da je performativna praksa iz odra »izrinila« govorjeno 
besedo in tako spremenila razumevanje scenskih praks. Pred gledalci potemtakem 
ni bil več v ospredju dramski tekst, zapakiran v režijsko, scensko, kostumografsko 
in dramaturško celoto – v ospredju je bila akcija, ki je začela odpirati nova polja 
razumevanja gledališke umetnosti. Interakcija med igralcem in gledalcem je odprla 
popolnoma novo polje ali bolje rečeno scenski dogodek,  »/…/ ki se ne more 
zanašati na nič bolj oprijemljivega kot na lastno telo« (Lukan, 2013, str. 35). V tem 
scenskem dogodku pa pravzaprav ni pravil, ki bi omejevala igralčevo/umetnikovo 
voljo do interpretacije oseb, giba, besede, prostora idr. In to je gotovo široko polje 
za raziskovanje in iskanje novih interpretacij dramskih besedil. 
2.1 Združevanje večplastnosti gledališča s pedagoškim procesom  
Načini učenja se skozi čas silovito in hitro spreminjajo. Menim, da ima na to velik 
vpliv tudi sodobna tehnologija, ki v hipnem trenutku ponudi številne zadovoljitve, 
ugotovitve, rešitve idr., saj so te dostopne na vsakem koraku. Mladostniki ne čutijo 
pretiranega vzgiba po raziskovanju in odkrivanju, saj jim to niti ni potrebno, ker 
vse rešitve že obstajajo nekje – v virtualnem svetu. Ravno zaradi tega je šola 
prostor, kjer moramo mladostnikom zagotoviti možnosti odkrivanja ter nenehnega 
spraševanja. Mentor/učitelj mora nenehno slediti trendom in postavljati izzive 
vsem deležnikom. Antić Gaber (v Odraščajoča publika, 2013, str. 51) pravi: »/…/ 
pedagoška vloga gledališča se v zadnjem času (tudi zaradi pojava že omenjenih 
novih tehnologij in množičnih medijev) nekoliko zanemarja.« Naš projekt »Maska 
Rdeče smrti« in številne druge gledališke stvaritve na GCC dokazujejo nasprotno, 
saj znamo mentorji v mladostnikih vzbuditi zanimanje, interes in vedoželjnost. 
Naša vloga je kljub vsemu obrobna, saj težim(o) k temu, da dijaki samostojno 
dosežejo cilj, mentorji jih le z nasveti in številnimi izkušnjami usmerjamo k novim 
rešitvam, ki so kreativne in praktične. Na GCC ima umetnost zelo veliko vlogo – z 
oddelki umetniške gimnazije - likovna smer je esencialno vpeta v tkivo in utrip 
šole. Mogoče ravno njena vizualna podstat, ki je prisotna na hodnikih, v učilnicah in 
okolici šole, aktivno podpira tudi ostale, ki v učne načrte žal niso tako vpete, a jih 
v zelo velikem obsegu izvajamo v »obogatitvenem« delu obšolskih in projektnih 
dejavnosti – na področjih glasbe, filma, gledališča, literarne in dramske umetnosti, 
pa tudi arhitekture. Spomeniški predznak našega poslopja je tudi velik del 
identitete šole. Z vizijo, da znanje, ki ga dijakom posredujemo v procesu pouka 
nadgrajujemo in uporabljamo tudi v projektih in krožkih, se nenehno trudimo 
ustvarjati trdne mostove in povezave med vsemi sedmimi (oz. osmimi) umetnostmi. 
Gledališče in film učinkovito dražita kreativni naboj učiteljev in dijakov ter 
povezujeta vse čute, ki jih dramijo različne umetnosti. Ugotavljamo, da mladi še 
vedno iščejo izrazne kanale, skozi katere udejanjajo svoje ideje in videnje sveta, 
tako da kljub nekemu pavšalnemu prepričanju, da v dobi izrazito digitalnega 
predznaka Talijina muza izginja, na GCC ne. V gledališču vidimo tudi eno izmed 
možnosti, da mladostnikom krepimo kompetenco socialnega stika, zavedanja vloge 
v svetu in komunikacijskih spretnosti – ravno to je tisto, kar pogrešamo na sistemski 



ravni, ki ta del ne zna (ali noče) vplesti v kurikularno razvejanost vzgojno-
izobraževalnega procesa. 
 
3. Medpredmetno sodelovanje – slovenščina in gledališki krožek z roko v roki  
Predstava je nastala v sodelovanju med gledališkim krožkom in slovenščino, ki 
avtorje in delo po učnem načrtu obravnava v tretjem letniku programa splošna 
gimnazija.  
Cilj medpredmetnega povezovanja v šoli je povezava različnih znanj oz. vedenj, 
mnenj in sodb o določenih temah. Dijaki tako pridobijo bolj celostno znanje, ki je 
zagotovo trajnejše in uporabnejše, hkrati pa tudi odprto za nadgradnjo ob 
vseživljenjskem učenju. Povezati je mogoče navidezno sorodne predmete, npr. 
matematiko in fiziko, slovenščino in zgodovino ali geografijo, različne tuje jezike 
idr., kar so mnogokrat potrdile že stare šolske prakse, v zadnjem času pa 
predstavljajo izziv tudi medpredmetne povezave predmetov, za katere se zdi, da 
jim je težko najti skupni imenovalec. Vemo, da je slovenščina materni jezik 
državljanov Republike Slovenije, uradni jezik in državni jezik, tudi jezik v vseh 
slovenskih šolah. Vsekakor ni samo eden izmed predmetov na predmetniku, ampak 
ta okvir močno presega, saj se uporablja kot jezik sporazumevanja pri vseh 
predmetih (v deležu tudi pri pouku tujih jezikov) in tudi v komunikaciji zunaj pouka 
v učilnicah. Vsi udeleženci naj bi se v njej ustrezno sporazumevali, pisno in ustno. 
Besedno sporazumevanje pa seveda dopolnjuje tudi gledališče, ki zagotovo zelo 
prispeva h kakovosi. Tovrstno medpredmetno sodelovanje je obrodilo sadove in 
gotovo bo v prihodnje tega vse več – ne samo na naši šoli, ampak tudi širše. 
Medpredmetno sodelovanje, predstavljeno v nadaljevanju, je primer dobre prakse 
v šolskem prostoru. 
 
 
3.1 Kratek povzetek vsebine – Maska Rdeče smrti 
Rdeča smrt je dolgo pustošila deželo. Nikoli ni bila kuga tako morilska ali tako 
strašna. Kri je bila njeno utelešenje in njen pečat − rdeča barva in strahota krvi. 
Najprej si začutil ostre bolečine, nato nenadno omotico, potem se je pričelo 
krvavenje iz vseh znojnic, nazadnje pa te je pobrala smrt. Čudaški knez Prospero 
se je pred kugo, ki se je razlezla po deželi, umaknil v samotno opatijo, prostrano in 
mogočno poslopje, obdano z visokim in močnim obzidjem.  K sebi je poklical tisoč 
zdravih in brezskrbnih prijateljev. Veseljaška druščina je na različne načine 
poskrbela, da jih bolezen ne bi mogla doseči, predajali so se različnim zabavam in 
užitkom, zunaj pa je bila Rdeča smrt … Nekega dne si je knez zamislil maškarado, 
kakršne še ni bilo. Ko je potekel peti ali šesti mesec, odkar so se zaprli, in ko je 
zunaj kuga najhuje besnela, je princ Prospero povabil svojih tisoč prijateljev na 
ples v maskah, ki je bil nenavadno čudovit. Ples v maskah se je odvijal v šestih 
veličastnih, nenavadnih sobah: modri, vijolični, zeleni, oranžni, beli in zadnji – 
črni, v kateri je stala velikanska ura iz ebenovine. Iz njenih bronastih pljuč je donel 
glas, jasen, glasen, nenavaden. Imel je takšno moč, da so glasbeniki vsako uro 
prenehali igrati, plesalci so obstali, razpoloženje se je skalilo … Ko je ura odbila 
polnoč, se je med njimi  pojavila maskirana podoba, ki je vzbujala strah, grozo in 
gnus. Visoka in suha postava, ovita od glave do nog v mrtvaški prt. Njena obleka je 
bila poškropljena s krvjo, široko čelo in vse poteze na njenem obrazu so bile 
zaznamovane s škrlatno strahoto.   
Ko so oči princa Prospera obstale na tej strašni podobi, je bilo videti, da se je 
zdrznil. Toda zaradi nekega čudnega strahu, ki ga je nora predrznost te maske vlila 



vsej družbi, ni bilo nikogar, ki bi stegnil roko in jo prijel, tako da se je brez ovire 
lahko približala princu na nekaj korakov. Nato je princ Prospero, skoraj blazen od 
srda in sramu, planil skozi šest sob in potegnil bodalo. Postava se je postavila pred 
princa … Zaslišal se je predirljiv krik, na temno preprogo je padel mrtev princ 
Prospero. Tedaj je množica planila v črno sobo in zgrabila masko … Množica je 
obstala brez diha v nepopisni grozi, ko je videla, da mrtvaški prt in mrliška maska 
ne skrivata nikake prijemljive oblike. In tedaj so spoznali, da je med njimi Rdeča 
smrt. Priplazila se je kakor tat v noči. Drug za drugim so veseljaki popadali na tla v 
dvoranah, poškropljenih s krvjo. Življenje ebenovinaste ure je prenehalo z 
življenjem poslednjega teh veseljakov. In Tema in Razpadanje in Rdeča smrt so 
uveljavili nad vsem svojo oblast. 
 
4. Performans/akcija – Maska Rdeče smrti 
Na začetek predstave smo v prostor implementirali posebno atmosfero, ki je 
gledalce takoj postavila v nepričakovano/nenavadno okolje. Na odru so bili kot 
scenska kulisa postavljeni igralci/zbor, ki so z dihanjem in ritmičnim ponavljanjem 
določenih besed (maska, rdeče, kuga, smrt) vzpostavili »strašljivo« okolje. Dodatno 
je k temu momentu pripomogla tudi temačna rdeča svetloba in dimna zavesa, ki se 
je razlegala po prostoru. Ob prihodu v dvorano je vsak gledalec dobil črno masko, 
ki si jo je moral nadeti za čas predstave. Glasba, ki je v celoti podprla performans, 
je bila avtorska in je nenehno stopnjevala ritem in napetost med predstavo. Poleg 
zbora in igralcev so predstavo odlično podprle plesalke, ki z natančno in 
premišljeno koreografijo dobro sodelovale z vsemi akterji na odru. Dinamika 
predstave je bila ravno zaradi giba dobro speljana, ker so vsi nastopajoči gradili 
mozaik in se zavedali, da je vsak posameznik del zelo pomembne celote. V 
predstavi so bili izpostavljeni trije igralci, ki so z dialogi in monologi odpirali 
pomembne koščke zgodbe. Izbrani izseki iz novele so bili abstraktni, a med seboj 
izjemno dobro povezani, tako da so gledalci lahko sledili zgodbi. Med sceno, ko se 
na dvoru dogaja ples v maskah, so nastopajoči stopili med publiko in jih povabili na 
oder ter z njimi zaplesali ples v maskah. Ravno gledalci so bili potem »krivi« za to, 
da je kuga prišla čez obzidje. Na tem mestu je bilo vključevanje publike v zgodbo 
podkrepljeno z glavnim aktom zgodbe. Gledalec je tako dobil pomembno vlogo in 
tudi odgovornost za to, kar je v zgodbi neizogibno – smrt za vse – za tiste na dvoru, 
in tiste, ki so sedeli v dvorani. Zadnja scena je bila gibalno izjemno močna ter 
sporočilna, saj so se plesalke spremenile v kugo, se med zvijanjem od bolečin, 
mazale z rdečo »krvjo« in smrtonosno kugo, ki so jo z zvijanjem pod gledalčevimi 
nogami širile v dvorano. Predstava je bila, po besedah dramaturginje Nine Šorak, 
dinamična in izjemno kreativna. S tem pa je bil gledalec ves čas »pripet« v zgodbo, 
s »krvavim« koncem jasno dojel sporočilo predstave. 
 
5. Zaključek 
Tovrstno medpredmetno sodelovanje je polje v vzgoji in izobraževanju, ki ponuja 
neskončne možnosti za pridobivanje (ne)formalnih kompetenc, ki jih tako učitelji 
kot tudi mladostniki pogrešamo v šolskem vrtincu vseh novosti in reform, ki nas 
brezkompromisno »vlečejo« v vse »pomembnejši« birokratski ustroj. In kaj zdaj? 
Kje lahko v šolskem prostoru še najdemo mesto za teater, umetnost, kulturo idr.?  
Si bomo mentorji še »upali« odkrivati nove svetove za krepljenje in vzpodbujanje 
(ne)formalnega izobraževanja, ali bomo morali za vsako novo idejo izpolniti nemalo 
formularjev, ki bodo »dokazovali«, da »res« delamo? To pa bo pokazal najboljši 
sodnik – čas.  Ali pa teater …  
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