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Emancipatorični potenciali telesa v performansu 

 

Performans se v zadnjih desetletjih vedno bolj uveljavlja kot oblika uprizoritvene umetnost i, 
preko katere se podaja kritiko oziroma komentar obstoječi politični, sistemski in družbeni 
realnosti, zaradi česar ga lahko dojemamo tudi kot eno izmed orodij politične participacije in 

potencialne emancipacije. Pojave, ki se umeščajo v pojem performansa, je sociološko gledano 
smiselno preučevati v povezavi z različnimi teorijami in smermi sodobnega gledališča in 

performansa ter sodobnega plesa. Gre za temo, ki je posebej aktualna v luči vedno večjega 
zanimanja sociologije za telo, kar se v teoretskih prispevkih odraža predvsem v zadnjih 
desetletjih, ko telo postaja predmet številnih družboslovnih analiz in razprav. Delo si tako kot 

cilj zastavlja prepoznavanje potencialov obstoječih praks performansa kot relevantnega 
političnega orodja za emancipacijo prek uporabe teles tako performerjev oziroma igralcev in 

plesalcev, kot tudi gledalcev. Na podlagi podajanja primerov uporabe telesa v performativnih 
praksah, kot so (body art) performans, sodobni ples in plesno gledališče, artivizem ter 
agitacijsko in participatorno gledališče, skuša podati premislek o tem, kdaj lahko tovrstna 

umetniška praksa v našem družbenem kontekstu postane ne le komentar, ampak predvsem 
relevantno orodje političnih sprememb.  

 

Ključne besede: telo, performans, emancipacija. 

 

 

Emancipatory potentials of the body in performance 

 

In recent decades, performance is increasingly recognized as a form of perfomance art, that can 

be used as means of expressing critique and commentaries to the current political, systemic and 
social reality. Therefore, it can be perceived as one of the tools for political participation and 
potential emancipation. The phenomena that fit into the concept of performance are in 

sociological terms relevant to study in connection with a variety of contemporary theatre and 
performance art theories and directions as well as contemporary dance theories. The topic is 

especially relevant in the context of increasing interest of sociology for the body, which is 
reflected especially in theoretical contributions in the last decades, when the body became the 
subject of many sociological analysis and discussions. The work aims to recognize potential of 

existing performance practices as a relevant tool for political emancipation through the use of 
performance artists or actors and dancers bodies, as well as the bodies of spectators. Through 

examples of the use of the body in performative practices, such as in (body art) performance, 
contemporary dance and dance theatre, artivism, agitation theatre and participatory theatre, it 
tries to reflect when does this kind of artistic practices in our social context become not just a 

commentary, but especially a relevant tool for political change.  

 

Key words: body, performance, emancipation.  
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1 UVOD 

 

Predmet zanimanja, na podlagi katerega je nastalo pričujoče delo, je emancipatorični potencial 

telesa, kar je v zadnjih letih predmet natančnega preučevanja mnogih sociologov in sociologinj. 

Specifika tukajšnjega zapisa je raziskovanje tega potenciala v segmentu vsakdanjega življenja, 

ki ga razumemo pod pojmom umetnost, natančneje gledališka umetnost. Kar dela tovrstno 

preučevanje specifično, je dejstvo, da se polje umetnosti pomembno razlikuje od polja 

družboslovne znanosti. »Prava razlika med umetnostjo in znanostjo je v specifični obliki, v 

kateri nam na popolnoma različen način podajata isti predmet: umetnost v obliki 'videnja' in 

'zaznavanja' ali 'čutenja', znanost v obliki spoznanja (v strogem smislu: s koncepti)« (Althusser 

1980b, 324). Ta različnost omogoča preučevanje umetnosti z orodji, ki njej sami niso lastna, 

kar omogoča pomemben vpogled vanjo »od zunaj«, a ta distanca lahko tudi oteži pogled v 

predmet preučevanja »od znotraj«. Zaradi tega je pričujoče delo opremljeno z mnogoter imi 

primeri »od znotraj« - iz področja (gledališke) umetnosti, ki ob sociološki analizi »od zunaj« 

omogočajo tudi pogled »od znotraj«.  

 

Opazovanje in analiziranje družbe skozi umetniške prakse je relevantno, saj »umetnost odlikuje 

določena prednost: nasproti domnevnemu atavističnemu idealizmu religije se lahko še vedno 

prikaže kot materialistična in progresivna; v nasprotju z določeno tendenco dehumanizacije in 

reifikacije v znanosti pa kot usmerjena v človeka« (Jeffs 2006, 96). Poleg tega je namen vseh 

umetniških delovanj, ki jih obravnavamo v tem besedilu, prikaz angažirane in kritične drže do 

sveta, v katerem vznikajo, pri čemer delujejo upoštevajoč čas in prostor, v katerem nastajajo. 

Takšna umetnost producira pomembna premišljevanja o družbi in njenem delovanju, saj je »del 

ideološke sfere, vendar ni ideologija. Prav zaradi tega privilegiranega položaja je umetnost 

zmožna vzpostaviti razmerje do realnosti, ne da bi se morala neposredno nanašati na to 

realnost« (Milohnić 2009, 119). Pri tem pa nastajajo že področja, ki neločljivo prepletajo tako 

znanstvene in teoretske smeri, kot tudi umetniška orodja: »Mnogi umetniški projekti se danes 

spogledujejo z raznimi pedagoškimi misijami, se proglašajo kot raziskovalne platforme in vase 

vklapljajo strategije, tehnologije, instrumente in druge elemente znanstvenega življenja « 

(Milohnić 2009, 119). 

 

Delo je pretežno oprto na preučevanje obstoječe strokovne literature s področja 

družboslovnega, posebej sociološkega, razumevanja telesa in performativnih praks, ter na drugi 

strani preučevanje strokovne literature s področja sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Analiza 
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tovrstne literature se dopolnjuje z analizami obstoječih politično angažiranih performativnih 

praks, torej so v njej uporabljeni tudi avdio-vizualni viri kot objekt sekundarne analize. Analiza 

obstoječih performativnih praks temelji tudi na metodi opazovanja z udeležbo, kar je zajemalo 

obiskovanje (in avtorsko ustvarjanje) različnih dogodkov, ki jih lahko umestimo pod pojem 

performans, participatorno gledališče, interaktivno gledališče, eksperimentalno gledališče in 

podobno. S pomočjo sociološke refleksije skušam predstaviti, kakšne učinke dosega 

performans kot politični projekt, kako to počne in kakšne so razvojne možnosti performansa 

kot socialno in politično emancipatorične prakse.  V duhu zapisanega pričujoče delo izhaja iz 

nosilne teze, da je performans ustrezen umetniški dogodek za izražanje politično angažiranih 

mnenj in pomembno izrazno sredstvo za socialno emancipacijo različnih družbenih skupin. Na 

osnovi nosilne teze postavljam naslednji vodilni raziskovalni vprašanji:  

 

1. Na kakšne načine lahko performans, kot umetniška praksa, pri kateri je ključno orodje 

telo, dosega socialne in politične učinke? 

2. Ali in kako lahko emancipatoričen potencial performansa doseže različne družbene 

skupine? 

 

2 SOCIOLOGIJA IN TELO 

 

2.1 LOČENOST UMA IN TELESA V SOCIOLOŠKI MISLI 

 

Razumevanje posameznika je v humanistični misli od nekdaj potekalo skozi dihotomijo um-

telo, pri čemer je bilo slednje večinoma zapostavljeno in teoretsko neartikulirano. Ta lastnost 

humanistične (vštevši sociološke) misli, pa ima tudi nadaljnje posledice, ki so zaznamova le 

skoraj celotno sociološko znanost, saj je le-ta kot ključni predmet svojega preučevanja poprijela 

družbene elemente realnosti, ognila pa se je obravnavi bioloških in psiholoških, kar je pomenilo, 

da je iz svojega obzorja izbrisala tudi telo, ki je postalo domena kvantitativnih in eksaktnih 

znanosti naravoslovja. Tako je doprinesla h krepitvi dihotomij, kot so telo-um in narava-kultura.  

 

Zanimanje za telo se je v sociologiji pojavilo šele v zadnjih desetletjih, pred tem je, kot 

povedano, tudi v tej paradigmi prevladovala kartezijanska zamisel o ločenosti duha (oziroma 

uma) in telesa, pri čemer je slednje podrejeno prvemu. Kljub temu, da so nekatere teoretske 

razprave bolj ali manj posredno oziroma kot obrobno temo vendarle obravnavale telo (in 

področja, ki se na telo nanašajo, kot je na primer seksualnost) že prej, pa se je le-to v njih 
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pojavljalo kot nasprotje umu, ki je v tej dihotomiji veljal za bolj vrednega obravnave. »Skozi 

to je klasična sociologija skušala ustvariti radikalno razlikovanje med 'kulturo', domeno 

družbenega in 'naravo'. Družbena domena je bila dojeta kot domena sociologije, in se je 

razlikovala od predmetov preučevanja naravoslovnih znanosti, kot je biologija« (Thomas 2013, 

9).  

 

Ena izmed močno zakoreninjenih posledic tovrstnih delitev je bila tudi izrinjenje žensk iz 

sociološkega opazovanja in delovanja, saj so bile v času začetkov te znanosti ženske zaradi 

svojih reproduktivnih sposobnosti izrazito biologizirane in potisnjene v sfero zasebnosti. 

Sociološki pogled se je tako usmeril na drugo stran dihotomije – v družbeno sfero, ki pa je 

seveda pripadala moškim. V enakem položaju pa se je znašel tudi sociolog-raziskovalec  tistega 

časa: »Raziskovalec je, upoštevajoč zahteve znanstvene sociologije, zaradi diktata opazovanja 

in objektivnosti, ki so ju narekovali slogani pozitivistične tradicije prav tako postal ločen od 

telesa (disembodied)« (Thomas 2013, 10).  

 

2.2 »VZPON« TELESA V SOCIOLOŠKI MISLI 

 

Odnos med telesom (posameznika) in družbo se je tako začel resno obravnavati šele veliko 

kasneje, kot njegovo domnevno nasprotje – um. Začetek temeljitejše in sistematične obravnave 

telesa v sociologiji se je zgodil v poznih osemdesetih letih, nekateri teoretiki pa so to oklicali 

za nekakšen »kulturni obrat« v sociologiji. Zanimanje za telo v sociološki teoretski perspektivi 

se je kmalu po tem začelo kazati tudi v produkciji teoretskih izidov družboslovnih in socioloških 

knjig ter znanstvenih revij, ki obravnavajo telo. Tako se je leta 1995 pojavila revija Body and 

Society, slabo desetletje kasneje pa so se začela pojavljati tudi nekatera druga teoretska dela, ki 

so podala prve sistematične obravnave telesa v sociologiji: »leta 2003 /…/ je Routledge izdal 

štiri knjige z naslovom The Body in its Critical Concepts of Sociology series, s skupno 2,888 

stranmi, kar bi bilo 13 let prej nezamisljivo« (Thomas 2013, 8). Poleg tovrstnih gradiv, ki so 

sistematično zaobjemala pojmovanje telesa, se je začel vzpon mnogoterih teorij, ki so se 

neposredno navezovale na telo, spol in seksualnost, in iz teh kategorij pri svojih formulac ijah 

tudi izhajale. Tako je prišlo do razvoja teorij, ki so nastale prav zaradi potrebe po obravnavi 

telesa in so bile temu tudi prvotno namenjene. Obstoj teorij o telesu se je tako uporabljal za 

umeščanje in konceptualiziranje telesa v odnos do širših družbenih pojavov, ne le obratno – kot 

partikularnost, ki mora biti pojasnjena z neko širšo teorijo »od zgoraj navzdol«. Telo se je 

začelo telo dojemati tudi kot prostor, kjer se srečujeta javno in zasebno. Na naslednjih straneh 
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skušamo v besede ujeti nekaj najpomembnejših teorij, ki za svoje izhodišče jemljejo telo, bodisi 

kot zaključeno entiteto, bodisi kot nekaj, kar je mogoče raztegniti, dopolniti ali celo preseči.  

 

2.3 TELO KOT OSREDNJA TOČKA SOCIOLOŠKE ANALIZE 

 

2.3.3 MARCEL MAUSS IN TELESNE TEHNIKE 

 

Marcel Mauss je že v prvi polovici 20. stoletja razvil koncept telesnih tehnik, ki jih je opredelil 

kot »načine, kako znajo ljudje v različnih družbah tradicionalno uporabljati telo« (Mauss 1996, 

203). Hoja, plavanje itd. so tako različni v različnih družbah. »Vsaka družba ima navade, ki so 

značilno njene« (Mauss 1996, 205). Vsaka tehnika in vsaka telesna drža imata svojo obliko,  

spretnosti pa se priučimo postopoma, počasi. Navade so po naravi družbene in se spreminjajo, 

so posledica vzgoje, mode, učenja… »V njih moramo videti tehnike in delo kolektivnega in 

individualnega praktičnega uma /.../« (Mauss 1996, 207). Na tek, plavanje, hojo ipd. moramo 

gledati iz treh strani: iz strani mehaničnosti oziroma fizičnosti, anatomskosti oziroma 

fiziološkosti ter iz strani psihologije ali sociologije. »Med vsemi temi prvinami umetnosti, kako 

uporabljati človeško telo, so prevladovala dejstva vzgoje« (Mauss 1996, 207). To se povezuje 

s posnemanjem. Posnemamo tisto, kar je imenitno, posrečeno, kar delajo ljudje, ki jih 

spoštujemo in imamo za avtoriteto. Telesne tehnike, ki jih izvaja posameznik so tako družbeno 

determinirane. S poudarjanjem, da je telo posameznika podvrženo družbenim vplivom in 

kulturnim praksam je Mauss pripomorel k boljšemu razumevanju vloge telesa pri nastajanju in 

ohranjanju družbe. »Telesne tehnike se pojavljajo na vseh področjih  človekovega bivanja. 

Moderna umetnost glede tega vsekakor ni izjema. Nekatere njene oblike, na primer sodobni 

ples, so v večji meri odvisne od telesa in njegovega preoblikovanja. Razmerje med umetnikom 

in umetniškim delom je v tem primeru razmerje med njegovim telesom in svetom, ki ga 

obkroža« (Krpič 2011, 57). 

 

2.3.1 ERVING GOFFMAN IN SAMOPREDSTAVLJANJE 

 

Goffman že na začetku svojega dela Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju naznani, da je 

njegova perspektiva analize izpeljana iz gledališkega uprizarjanja in da se pri izpeljavah 

naslanja na dramaturška načela. Posameznika v interakcijah z drugimi dojema kot 

nastopajočega, kot performerja, pri čemer ga zanima, »kako posameznik v vsakdanjih situacijah 

na delu predstavlja sebe in svoje dejavnosti drugim, kako usmerja in nadzoruje vtise, ki si jih 
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drugi ustvarijo o njem, in kakšne reči počne oziroma česa ne počne, medtem ko ohranja svoj 

nastop pred njimi« (Goffman 2014, 7).  

 

Seveda med igranjem na odru in igranjem v vsakdanjem življenju obstajajo razlike, med drugim 

je ena izmed ključnih razlik »dejstvo, da se igralec na odru pod krinko lika predstavlja likom, 

ki jih predstavljajo drugi igralci; občinstvo je tretji udeleženec te interakcije – bistveni 

udeleženec, ki pa ga sploh ne bi bilo tam, če bi bila predstava na odru resnična. V resničnem 

življenju so te tri vloge skrčene na dva udeleženca: vloga, ki jo igra posameznik, je prirejena 

vlogam, ki jih igrajo drugi navzoči, hkrati pa so ti drugi tudi občinstvo« (Goffman 2014, 7–8)1. 

Takšno igranje ali predstavljanje sebe v interakcijah je vselej prisotno, skoznje pa posameznik 

podaja in oddaja informacije o tem, kdo je, drugi pa si o tem na podlagi informacij, ki so jih o 

posamezniku prejeli, o njem ustvariti vtis. Seveda je tako, da »ima posameznik, ko se pojavi v 

navzočnosti drugih, običajno takšen ali drugačen razlog, da se vede tako, da bo pri drugih 

ustvaril vtis, ki je v njegovem interesu« (Goffman 2014, 12). Z načinom, kako posamezniki v 

neki situaciji delujejo, pa seveda tudi vplivajo na definicijo nastale situacije. Delovanje v 

različnih situacijah pa seveda lahko potekajo tako na zavestni, kot tudi na nezavedni ravni.  

 

Ko posameznik večkrat odigra enako vlogo istemu občinstvu, si s tem ustvari nek status, na 

podlagi katerega mu lahko družba pripiše družbeno vlogo. Interakcije med posamezniki je torej 

kolektivno igranje samih sebe z namenom doseganja določenih vtisov, vsebuje pa določene 

zakonitosti gledališkega igranja.   

 

2.3.2 FEMINIZEM  TRETJEGA VALA 

 

Tri valove feminizma je v eseju Woman's Time leta 1979 opisala Julia Kristeva, toda v zadnjih 

treh desetletjih so se ustvarile nove oziroma predelane opredelitve teh treh valov, čeprav jasne 

definicije o tem, kaj točno predstavlja tretji val feminizma, ne obstajajo. Razvoj tega vala 

feminizma v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja se ni ukvarjal le z rasnimi, 

razrednimi, spolnimi, seksualnimi in kulturnimi segregacijami, temveč je začel proslavlja t i 

različnost, udejanjano tudi skozi politično sfero. Prizadeva si za uveljavitev lastnih odločitev 

na svojem telesu in za prizadevanje za sprejemanje spolne in seksualne različnosti, tudi za 

                                                                 
1 Na tem mestu ima Goffman seveda v mislih klasično gledališče, kjer so gledalci jasno ločeni od igralcev, 

uprizoritve pa niso interaktivne ali improvizacijske narave, torej ne predpostavljajo gledalčeve aktivne 

vključenosti v samo predstavo.  
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pridobitev pravice – biti 'grrrl'2. Nova generacija feminizma – t.i. feminizma tretjega vala, se je 

tako v devetdesetih rojevala skozi številne identitete, ki so jih ustvarjale in prevzemale 

predvsem ženske.  

 

Telo je bilo skozi celotno zgodovino pomembna točka feminističnih diskurzov in bojev. 

Družbeni nadzor nad ženskim telesom se je v drugi polovici prejšnjega stoletja začel rezultira t i 

v feminističnih bojih za reapropriacijo lastnega telesa, kot so boji za pravico do abortusa, 

uporabe (brezplačne) kontracepcije, pravico do izbire seksualnosti in v bojih za odpravo 

diskriminacije lezbijk. Ti boji so vseskozi usmerjeni tako proti bolj odkritim (npr. zakonsko 

določenim), kot tudi bolj prikritim (npr. ideološkim, religijskim) oblikam poskusov nadzora 

(ženskega) telesa. Nenazadnje se boji za nadzor žensk nad lastnim telesom nadaljujejo globoko 

v sedanjost, na primer v prizadevanjih za odpravo genitalnih mutilacij, še vedno pa lahko 

spremljamo tudi prizadevanja (seveda tudi žensk) za odpravo že pridobljenih pravic, kot je na 

primer tudi v našem prostoru aktivna skupina Božji otroci, ki pred porodnišnicami poziva 

ženske, naj ne opravljajo splava in jih zaradi te odločitve celo sramoti. Obstoj raznolik ih 

mehanizmv, ki poskušajo podrediti ženska telesa, pa generira tudi obstoj tako bolj direktnih, 

kot tudi subverzivnih oblik bojev proti takšnim prizadevanjem. Tudi svet uprizoritvene 

umetnosti je globoko prežet s tovrstnimi feminističnimi boji. Morda ena izmed najbolj 

markatnih primerov tovrstnih umetniških praks je francoska umetnica Orlan, ki s 

spreminjanjem, celo deformiranjem lastnega telesa skozi plastične operacije predstavlja upor 

družbi, ki ženske sili v tako radikalne posege, kot so lepotne operacije, da bi dosegale lepotne 

ideale.  

 

2.4 TELO V SODOBNIH DRUŽBOSLOVNIH ANALIZAH 

 

2.4.1 QUEER TEORIJA  

 

»/…/ konkretno ne obstaja telo – objekt, kakršno opisujejo učenjaki, ampak  telo, kakršno 

doživlja subjekt« (de Beauvoir 1999, 67).  

 

Samostalnik, pridevnik oziroma glagol »queer« pomeni nasprotje »normalnega« oziroma 

normaliziranega. Ukvarja se z odnosi med biološkim in družbenim spolom ter seksualnostjo. 

                                                                 
2 'Grrrl' označuje težnje, ki so pri ženskah zatrte in kastrirane v obdobju, ko dekleta postajajo ženske, kot so biti 

»poredna, samozavestna, glasna, odločna, aktivna, radovedna, polna življenja« (Bell 2010, 18). 



12 
 

Preučuje reprezentacije istospolnih in nekaterih drugih marginaliziranih seksualnih usmeritev, 

socialne in politične odnose moči, ki se vzpostavljajo preko seksualnosti, kritično pojasnjuje 

obstoječ sistem med biološkim in družbenim spolom in vsebuje študije o transspolnih oziroma 

transseksualnih identitetah ter sadomazohističnih željah. (Spargo 2000, 9)  

 

»Queer« v popularnem jeziku označuje alternativno identitetno kategorijo, s tem pa ponuja 

možnosti za razvoj novih identitetnih politik. Razmišljati queer pomeni razumevati koncepte 

moči in identitete na drugačen način kot to ponujajo bodisi dominantna heteroseksualnost bodisi 

gejevske oziroma lezbične identitete. »Queer« se ne zavzema za pridobitev naziva 

»normalnosti«; je in želi biti stran od norme. Je ekscentrična identiteta, vendar ne v negativnem 

smislu. »Queer gradi svoj pomen in politiko skozi odnos, ki je nasprotujoč hegemonsk im 

normam« (Bell 2010, 19). Vsebuje poststrukturalistične ideje, kot so Lacanovi psihoanalit ični 

modeli decentralizirane, nestabilne identitete3, Foucaultove modele diskurza, vednosti in moči 

ter Derridajevo dekonstrukcijo binarne konceptualnosti v lingvističnih strukturah. (Spargo 

2000, 40–41)  Derrida dekonstruira tudi binarnost spola in spolnih identitet, ko pojasnjuje 

mišljenje onkraj obstoječih kategorij opozicij ženskosti, moškosti, heteroseksualnos t i, 

homoseksualnosti in biseksualnosti, homoseksualnosti in heteroseksualnosti. (Royle 2003) 

Ključna značilnost, ki povezuje Foucaulta in 'queer theory' je teza, da posameznik ni viden kot 

avtonomni subjekt v smislu 'mislim, torej sem', katerega esencialna identiteta obstaja neodvisno 

od jezika. »Pri ljudeh je spol koncept in izvedba, utelešena s strani žensk in moških /…/« 

(Robertson 2010, 3–4).  Kar razumemo kot 'jaz' je namreč družbeno konstruirano in je produkt 

jezika in specifičnih diskurzov. Na ta način se konstruira tudi del identitete, ki je vezan na spol 

in spolno usmerjenost. Ko se posameznik sprašuje, kakšna je njegova spolna identiteta, definira 

sebe kot heteroseksualno žensko ali heteroseksualnega moškega, kot biseksualko ali 

biseksualca, kot lezbijko ali geja, saj te identitete obstajajo v jeziku, pred težavami pa bi se 

znašel posameznik, ki bi želel svojo identiteto definirati kot na primer moški lezbijka ali ženska 

gej, saj današnji sprejeti družbeni diskurzi ne priznavajo takih kategorij.  

 

2.4.2 JUDITH BUTLER IN PERFORMATIVNOST SPOLA 

 

Judith Butler kot ena najvidnejših predstavnic queer teorije med drugim raziskuje normativne 

modele spola in heteroseksualnosti, pri čemer prevzema Foucaultove ideje, da sta seksualnost 

                                                                 
3 Na tem mestu je mišljen Lacanov model subjektivnosti, kjer Lacan zatrjuje, da so naše identitete oblikovane 

skozi jezik in so v svojem bistvu in v celotnem  procesu formiranja – nestabilne.  
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in posledično spol, konstruirana skozi diskurze. Naravo spola obravnava kot performativno.    

Opaža, da »razlika biološki/družbeni spol in kategorija biološkega spola predpostavljata 

generalizacijo »telesa«, ki obstaja, še preden pridobi svoj spolno obeleženi pomen« (Butler 

2001, 138). S tem opozarja na dejstvo, da se ta razlika v družbi ne priznava kot relevantna, 

temveč je družbeni spol posamezniku pripisan na podlagi biološkega spola, v kolikor pa 

posameznik krši to pripisano identiteto, postane stigmatiziran.  

 

V tem kontekstu je problematično tudi samo telo, saj z ozirom na dejstvo, da je tudi telo kulturno 

konstruirano, predstavlja zgolj »nemo dejanskost« (Butler 2001, 138). V tem kontekstu je torej 

telesu sporno pripisati moč, na podlagi katere se posamezniku pripiše celotna spolna identiteta 

v okviru binarne klasifikacije. Neprimerno je, da se glede na prisotnost ali odsotnost znakov na 

telesni površini sklepa tudi o psihičnih procesih posameznika. Na podlagi družbeno 

konstruiranega in pripisanega spola se posamezniku pripiše tudi seksualno usmerjenost in 

identiteto, ki je vzpostavljena skozi heteronormativnost in regulacijo, usmerjeno v 

reprodukcijo. Takšna zaželena oziroma idealizirana identifikacija s heteroseksualnostjo in s 

spolom, ki odraža značilnosti površine telesa je performativna v smislu, da je identiteta 

ponarejena.  

 

2.4.3 SHANNON BELL IN »HITRI« FEMINIZEM  

 

»Hitri« feminizem (FF4) izhaja iz preraščanja jezika in obstaja skozi utelešenje filozofije, pri 

čemer štejejo dejanja in upor z lastnim telesom. Gre za »fluidni feminizem, ki presega razlike 

med akademskim in aktivističnim, med ženskim falusom in moškim falusom, med življenjem 

in pisanjem, med filozofijo in pornografijo« (Bell 2010, 16). Je filozofsko-porno-polit ična 

praksa. FF vidi spol (gender) kot »performans brez originalnega spola (sex)« (Bell 2010, 18– 

19). Spol kot tak ne obstaja, temveč se ustvarja skozi dejanja.  FF se ukvarja s konceptoma 

ženskega falusa in ženske ejakulacije, pri čemer izhaja tako iz teorije, kot iz prakse, ki jo 

Shannon Bell izvaja skozi pornografsko performans filozofijo, pri čemer poudarja, da vedno 

piše samo o stvareh, ki jih naredi/doživi s telesom. »Njeni [FF] spolni podvigi so utelešenja 

                                                                 
4 Avtorica v angleščini definira to vrsto feminizma kot 'fast feminism', za katerega uporablja okrajšavo 'FF', ki jo 

bomo zaradi tega kot oznako tega feminizma uporabljali tudi v pričujočem besedilu. 
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filozofije: so filozofski dogodki« (Bell 2010, 11). FF se s post-pornografskimi5 queer 

uprizarjanji politično izraža in jih umešča v filozofski diskurz.  

 

Ženski falus je del biološkega spola nekastrirane ženske. Žensko telo, ki se s falusom in 

zmožnostjo ejakulacije redefinira, je v vsakodnevnem diskurzu še vedno ujeto v zastarelo in 

pomanjkljivo terminologijo, ki v jeziku in posledično v družbi onemogoča in upočasnjuje 

sprejemanje novih kategorij in dojemanja spola. Seksualna dejanja, ki vključujejo žensko 

ejakulacijo so upor heterofaličnemu, moško-centričnemu diskurzu v družbi. FF izziva binarno 

spolno klasifikacijo, ki v vsakodnevnem življenju obstaja kot samoumevna in predstavlja spol 

kot fluidno identiteto, kot nekaj, kar je izvajano, udejanjano, igrano skozi vsakdanje življenje, 

skozi vsakodnevne prakse in vsakodnevne odnose. Spol je tako zgolj performans. Je kulturna 

halucinacija, ustvarjena v določenem času in prostoru. »Spol je igra, smrtonosna igra, pri kateri 

nekateri igralci vedo, da jo »samo igrajo«, medtem ko jo drugi igrajo, ne da bi se tega zavedali« 

(Bell 2010, 44).  

 

2.4.4 PAUL VIRILIO IN TEORIJA HITROSTI 

 

Virilieva teorija hitrosti se je skupaj z drugimi posthumanističnimi teorijami pojavila v 

osemdesetih letih, ko je začela visoka tehnologija z veliko hitrostjo prodirati v vsakdanja 

življenja ljudi. Eno izmed izhodišč tovrstnih teorij je, da hitrost in mobilnost omogočata 

ustvarjanje raznolikih človeških in specifično tudi telesnih izkušenj in s tem raznolikost in 

fluidnost (spolnih) identitet. Paul Virilio je mnenja, da je prav hitrost, ki jo omogoča 

tehnologija, ključna za družbene in politične spremembe in napredek. Po njegovem mnenju je 

hitrost tista, ki determinira telo in ključno vpliva na izvajanje praks preko njega. 

Posthumanizem naravi oziroma biologiji odvzema absolutno moč nad našim telesom in del te 

moči prelaga na človeške roke, natančneje na tehnologijo, ki jo je razvilo človeštvo. Tako lahko 

postanejo človeške omejitve, ki so posledica bioloških faktorjev, kot so starost, bolezen, moč 

in inteligenca, obvladane s strani tehnoloških posegov, ki presegajo in do neke mere nadvladajo 

biologijo. To je eden izmed teoretskih momentov, kjer se kategorije um-telo, kultura-narava 

prepredejo in na mesto eksaktnih znanosti vstopi tudi družboslovje.  

 

                                                                 
5 Post-pornografija je izraz, ki se nanaša na erotične seksualne podobe in besede, ki presegajo in redefinirajo 

obstoječ pogled na (žensko) telo in spolne prakse. (Bell 2010) 
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Nekateri posthumanisti napovedujejo, da bo vedno večji vpliv visokih tehnologij na človeka in 

družbo neizogibno vodil v destabilizacijo in transformacijo vseh družbenih struktur in celotnega 

družbenega sistema, posledično bo tudi nemogoče ločiti, kaj je narava in kaj kultura, kaj 

predmet naravoslovja in kaj družboslovja. Takšne napovedi nakazujejo na to, da bo s pomočjo 

tehnologije človeška vrsta sama ustvarila naslednjo fazo svojega evolucijskega razvoja, pri 

katerem bo glavno vlogo v prilagajanju in razvijanju vrste namesto biologije, prevzela 

tehnologija. Manj radikalni posthumanisti pa ne napovedujejo nove oblike evolucije, temveč 

pojavljanje vedno več raznolikosti v produkciji identitet. Nekateri avtorji govorijo o 

posthumanizmu kot o dobi, kjer se telo pretvarja v informacije, Paul Virilio kot o dobi, ko si v 

kiberprostoru »posameznik dejansko obleče informacijo /…/, [ki] postane edini »relief« telesne 

realnosti« (Virilio 1996, 111). Virilio nedvoumno poudarja, da kot osnovo za svoje delo 

uporablja telo. »Sem materialist telesa, kar pomeni, da je telo temelj mojega dela. /…/ Ko 

govorim o hitrosti, govorim o telesu« (Virilio v Bell 2011, 13).  

 

3 TELO IN POLITIČNA IDEOLOGIJA6 

 

»Pokleknite, premikajte ustnice v molitvi in verovali boste.« Pascal7 

 

»Z ideološkimi aparati države mislimo neko določeno število realnosti, ki se neposrednemu 

opazovalcu kažejo kot jasne in specializirane institucije« (Althusser 1980a, 51). Mednje 

Althusser šteje tudi kulturne ideološke aparate države (IAD), vendar na tem mestu poudarja, da 

IAD ne smemo zamenjevati z represivnim aparatom države, pri čemer temeljno razliko opredeli 

takole: »/…/ represivni aparat države »deluje s silo«, medtem ko ideološki aparati države 

delujejo »z ideologijo««8 (Althusser 1980a, 52). Rezultat obstoja IAD strne kot prispevanje »k 

reprodukciji /…/ kapitalističnih razmerij eksploatacije« (Althusser 1980a, 59). Osrednja teza 

Althussejeve razprave o ideoloških aparatih države pa poudarja, da je ideologija namenjena 

subjektom, hkrati pa je mogoča le preko njih. »Ljudem se ni treba zavestno identificirati z 

                                                                 
6 Ideologijo na tem mestu obravnavamo kot skupek predstav in idej, »ki vladajo nad duhom p osameznika ali 

družbene skupine« (Althusser 1980a, 62). 
7Althusser, Louis. 1980a. Ideologija in ideološki aparati države. V Ideologija in estetski učinek , ur. Zoja Skušek 

Močnik, 35–84. Ljubljana: Cankarjeva založba.  
8 Pri tem poudarja, da ne obstajajo »čisti« represivni in ideološki aparati, temveč oboji vsebujejo elemente tako 

represije, kot ideologije: »Sam (represivni) aparat države namreč deluje v največji meri in pretežno z represijo /…/ 

in šele v drugi vrsti deluje z ideologijo. (Aparata, ki bi bil zgolj represiven, ni.) /…/ Enako, čerav v nasprotnem 

smislu, moramo reči, da sami ideološki aparati države delujejo v največji meri in pretežno z ideologijo, šele 

drugotno delujejo z represijo, pa čeprav je ta v skrajni meri, a res le v skrajni meri, hudo mila, zabrisana, celo 

simbolična. (Aparata, ki bi bil zgolj ideološki, ni.)« (Althusser 1980a, 52–53).  
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ideologijo, da ta dosega svoj učinek. Dovolj je, da ljudje javno ne preizprašujejo sistema. /…/ 

Dovolj je, da se ljudje vedejo 'primerno'« (Salecl 1994, 3). Ves čas smo torej vpeti v ideologije 

in jih s tem tudi reproduciramo, pri čemer to velja tudi za najbolj intimne sfere. »/…/ celo 

najbolj intimna drža do lastnega telesa služi kot ideološka izjava« (Žižek 1997, 12). 

 

»Pomemben vidik slehernega kritičnega gledališča, s katerim to gledališče proizvaja učinek 

političnosti, je njegova (z)možnost, da spontano ideologijo, ki se skriva v vsakdanjih 

avtomatizmih, naredi vidno« (Milohnić 2009, 15). V času velikih zgodb in ideologij 20. stoletja, 

je svoje mesto v njih našlo tudi telo. Telo se je za namene umetnosti uporabljalo zato, da bi 

množici posredovalo politično ali revolucionarno vsebino in ljudi zanjo navduševalo: »Država 

potrebuje umetnost za agitacijo«  (Raunig 2011, 12). Podobna uporaba telesa skozi umetniško 

estetiko se lahko prepozna tudi pri fašistični propagandi, ki je izvajala »poskuse estetskega 

organiziranja množic« (Raunig 2011, 14). Kako pa ideologija je ideologija je povezana z 

nadzorom, in kako deluje v današnji družbi pa jasno opredeljuje Renata Salecl: »/…/ 

najsubtilnejša oblast ne nadzoruje več prebivalstva z odkrito represijo ali z javnimi ideološkimi 

govori, ampak s tem, da sproži mehanizme identifikacije: namreč tako, da se ljudje oblasti 

podredijo, ne da bi to sploh opazili, in podreditev dojemajo kot svobodno izbiro« (Salecl 1993, 

9).  

 

3.1 IZVAJANJE OBLASTI PREK NADZOROVANJA TELES 

 

Prek ideologije se utrjuje oblast, ta pa vsebuje svoje vzvode, kako to oblast ohranjati in utrjevati. 

Vsakršno ohranjanje pa se utrjuje skozi prakso vladanja in skozi prakse tistih, nad katerimi se 

oblast izvaja. »/…/ vladati je mogoče zgolj državi, ki se daje kot nekaj že prisotnega, vladati je 

mogoče zgolj v okvirih neke države – kr nedvomno drži, vendar je po drugi strani ta država 

hkrati tudi cilj, ki ga moramo šele ustvariti. Država je hkrati nekaj obstoječega, toda nekaj, kar 

še ne obstaja dovolj« (Foucault 2015, 10).   

 

V vsakem sistemu vladanja je telo tisto, prek katerega se izvaja oblast, pa naj gre za oblast v 

obliki države (katera v največji meri prežema naša vsakodnevna življenja), ali v obliki drugih 

sistemov, kot so religijski sistemi. Če pogledamo zgolj naš košček kulture oziroma prostora in 

časa, v katerem se nahajamo, lahko opazimo, da je telo tisto, ki se mora podrediti oblasti 

oziroma za katerega oblast želi, da se ji podredi. Primere izvajanja državne oblasti navaja 
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Foucault, ki razčlenjuje izvajanje oblasti prek zaporov, prek izumljanja norosti9 in nastanka 

klinik, prek nadzorovanja seksualnosti. Slednje je osrednja tema tudi številnih verstev, med 

drugim tudi krščanstva in (najbolj prisotnega v našem okolju) v okviru tega katolicizma ali 

natančneje rimskokatoliške cerkve, ki uporablja lastnosti ženskega in moškega telesa za 

legitimizacijo svojih predstav o moških in ženskah ter posledično za sistemsko zatiranje, 

diskriminiranje in celo demonizacijo žensk.10   

 

3.2 IDEOLOGIJA IZBIRE IN NADZOROVANJE TELESA 

 

»Bolj, ko se igram z vašim nezavednim, bolj me ubogate. Če vam pripopam jogurt na stene 

vašega mesta, ste lahko prepričani, da ga boste kupili. Mislite sicer, da imate pravico izbire, 

toda nekega lepega dne boste prepoznali moj proizvod na polici supermarketa in ga kupili, kar 

tako, samo za pokušino, verjemite mi, poznam svoj posel« (Beigbeder 2010, 15). 

 

Jacques Lacan je znano razmišljanje o tem, da je brez Boga vse dovoljeno, ki jo je Dostojevski 

naložil svojemu liku Ivanu Karamazovu, obrnil in rekel: »Če Bog ne obstaja, ni nič več 

dovoljeno« (Lacan v Salecl 2011a, 16). Saleclova ob tem pojasnjuje, da »izguba vere v 

avtoriteto, ki prepoveduje naša dejanja, ne odpira vrat svobodi, temveč ustvarjanju novih meja. 

Pri ideologiji izbire smo soočeni s podobnimi preobrati. Brezmejne možnosti izbire, ki naj bi 

jih imeli v svojem življenju, so se spremenile v nove prepovedi. Vendar nam dandanes teh meja 

ne postavlja neka zunanja avtoriteta /.../, temveč si ustvarjamo svoje lastne prepovedi« (Salecl 

2011a, 16). Pravzaprav gre za to, da med ponujenimi avtoritetami svobodno (ali pač?) izbiramo 

tiste, katerih prepovedi bomo sprejeli v svet svojega vsakdanjega življenja. »Vendar pa se danes 

subjekt /.../, ne čuti osvobojenega od družbenih omejitev. Čeprav morda ne verjame več v stare 

avtoritete, ki bi mu predpisovale, kako naj živi, išče nove identifikacijske točke in izumlja nova 

pravila, ki naj bi regulirala grozljivost te novo pridobljene svobode biti »on sam« ali »ona 

sama«« (Salecl 2011b, 7). V tem kontekstu lahko pojasnjujemo porast (internetnih) fitnes 

                                                                 
9 Za podrobnejšo razčlembo te teme glej tudi dela Thomas a Szasza: Kraja človeka: eseji proti medikalizaci j i 

vsakdanjega življenja; The Myth of Mental Illness; Psychiatry - the science of lies; The Manufacture of Madness; 

The Medicalization of Everyday Life. 
10 Primerov tovrstne obravnave žensk v katolicizmu je neskončno, saj je takšno dojemanje žensk eden temeljev  

delovanja te institucije. Če vendarle podamo nekaj namigov, kje se najdejo: apostolska pisma papežev (ki veljajo  

za uradna stališča Vatikana), predvsem na mestih, kjer govorijo o spolih ali družini, pa dela največjih katoliških  

mislecev, kot sta sv. Avguštin in sv. Tomaž Akvinski, ali pa – bolj tukajprostorsko – dela in govori slovenskih 

katoliških veljakov (škofje, nadškofje) ali katoliških sociologov, kot so Janez E. Krek, Aleš Ušeničnik, Josip 

Jeraj… Za poglobljene analize tovrstne obravnave žensk v katolicizmu glej dela Ute Ranke -Heinemann in Mace  

Jogan.  
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trenerjev, priročnikov in napotkov o zdravi prehrani, »novih«, »revolucionarnih« odkritij 

superživil, priročnikov za samopomoč itn. Posameznik sam izbere, katere izmed njih bo izbral 

za avtoriteto v svojem življenju. Nenazadnje lahko izbrani avtoriteti pripišemo tudi funkcijo 

boga ali kot Lacanovo misel obrne Žižek: »Če Bog obstaja, je dovoljeno vse« (Žižek v Objektiv, 

2006).  

 

Saleclova prepoznava naslednje travmatične momente, ki jih ljudje občutijo, ko se soočijo z 

izbiro: »radi bi, da je njihov izbor idealen /.../, sprašujejo se, kaj drugi mislijo o njihovi izbiri in 

kakšen izbor bi utegnili opraviti drugi, zdi se jim, da nihče nima nadzora nad družbo kot celoto 

/.../, bojijo se, da v resnici ne izbirajo svobodno /.../« (Salecl 2011a, 19). Pomembno vlogo pri 

izbiranju imajo torej drugi ljudje, pri čemer gre za družbo nasploh. Odločitve so prilagojene 

tudi temu, kako ljudje razmišljajo, da jih vidijo drugi, kako bi si sami želeli, da bi jih videli 

drugi, poleg tega pa imajo občutek, da v družbi vladajo mehanizmi, ki na nezavedni ravni 

učinkujejo na posameznika in mu vsiljujejo izbire. Težnja po popolnosti je med drugim odraz 

temeljnega družbenega nazora v času in prostoru v katerem živimo, to je, »da bi morala biti 

sreča in samoizpolnitev naša osnovna cilja« (Salecl 2011a, 20). Ideja izbire je prodrla v vse 

segmente našega življenja, vse skupaj pa je povezano z idejo (samo)nadzora in 

samoobvladovanja, pri čemer je ideal nadzor nad našo celotno pojavnostjo. Če gre verjeti 

besedam Zygmunta Baumana, živimo v času tekoče moderne. »Tako rekoč vse je zdaj 

prepuščeno posamezniku. Posameznik /.../ mora sam ugotoviti, kaj je zmožen početi, da kar 

najbolj razvije to zmožnost in da izbere cilje, za katere lahko to zmožnost najbolje uporabi – tj. 

v največje zadovoljstvo, ki si ga je mogoče zamisliti. /.../ V takem svetu je malokaj vnapre j 

določeno, še manj nepreklicno« (Bauman 2002, 80). Gre torej za čas, kjer je vse, kar sestavlja 

našo realnost, podvrženo potencialnim spremembam. Vse je podvrženo našim izbiram, nič ni 

dokončno, naše identitete in delovanje so fluidni. Tako smo v visoko individualizirani družbi 

naučeni tudi, da smo za probleme, ki jih imamo posamezniki, krivi sami in da moramo za 

njihovo razrešitev tudi sami odgovorni. Pri tem pa ne znamo več presojati strukturnih pogojev, 

ki te probleme povzročajo, zato tudi ne naslavljamo sistema, struktur, ki so ga povzročile, 

ampak se raje še bolj usmerimo vase. S tem postajamo neproblematični atomizirani 

posamezniki, ki imajo preveč dela sami s sabo, da bi se lotili širših problemov ali da bi sploh 

prepoznali širino svojih problemov. Ta igra je logično podprta še z rušitvijo skupnosti in 

ukvarjanja le z lastnimi interesi ter tekmovanjem z drugimi. 
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4 ZGODOVINA OBRAVNAVE TELESA V GLEDALIŠKEM PROSTORU 

 

4.1 KRATKA ZGODOVINA GLEDALIŠKEGA RAZVOJA V EVROPI DO 20. 

STOLETJA 

 

»Telesna ekspresija v različnih zgodovinskih obdobjih je navadno zrcalila prevladujočo 

ideologijo ter razumevanje prostora pri sodobnikih« (Kovačev 2006, 79). Telesna izražanja so 

skozi zgodovino izginjala ali se preoblikovala. Kovačeva navaja, da so v preteklosti bili številni 

telesni izrazi moralne oz. estetske sodbe. Tudi v gledališkem prostoru se je skladno s časom, v 

katerem so nastajale predstave, spreminjal način uporabe telesa ter (telesna) distanca med 

igralci in gledalci. Načine telesnega izražanja igralcev ter ločenost igralcev od gledalcev v 

različnih časovnih obdobjih, lahko opazujemo prek analize gledališkega prostora v teh 

obdobjih. 

 

Za obdobje vladavine Grkov in Rimljanov je značilno gledališče na prostem. Pomembna je 

bila razlika med igralci in govorniki. Učitelji igralske umetnosti so imeli veliko vlogo pri učenju 

gibov, za katere je bila značilna visoka stopnja kodiranosti in konvencionalnosti. Igralci so 

nosili velike barvite maske. Ni se videla njihova osebna (resnična) identiteta, telesa so prekrivali 

kričeče obleke in čevlji. Takšni kostumi so bili potrebni, da so jih oddaljeni gledalci lahko 

videli. Igre so potekale v središčnem prostoru amfiteatra, ki so bili zelo veliki in so lahko 

sprejeli celo nekaj tisoč gledalcev. Meja med gledalci in igralci je bila jasno začrtana, med 

obojimi pa je bila, zaradi mask igralcev in velikega vmesnega prostora, velika distanca.  Odzivi 

gledalcev so bili aktivni, a le v okviru prostora, namenjenega gledalcen. Svojo (ne)navdušenost 

so kazali s topotanjem z nogami, aplavzom in žvižgi.  

 

V srednjeveškem obdobju so se igre izvajale na dvorih in na premikajočih se vagonih, na 

katere je bil montiran oder. Te procesije so bile podobne današnjim uličnim gledališčem. Igralci 

so bili amaterski, prav tako so si sami zagotovili kostume. V 16. stoletju je vzklilo renesančno 

gledališče. Igre so se izvajale na najrazličnejših prizoriščih, v zaprtih in odprtih prostorih, igralc i 

so bili amaterji. Ti prostori so bili npr. plemiške sobane in dvorane, privatni vrtovi, cerkve, 

univerze, trgi, dvorišča gostiln idr. Igre so bile tako uprizarjane za najrazličnejše občinstvo. To 

je potekalo do časa kraljice Elizabete I., ki je financirala profesionalne igralce, s tem se je 

ustanovila tudi oblika gledališča, imenovana Elizabetinsko gledališče. Kmalu se je začelo 

pojavljati več privatnih gledališč, vsa pa so bila namenjena višjemu sloju prebivalstva.    
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Obdobje 17. in 18. stoletja je bilo zaznamovano z neoklasicizmom. Spet so se začeli pojavljati 

grandiozni kostumi in scena, igralci so uporabljali pretirane geste. Igre so se večinoma 

pojavljale v zaprtih prostorih, po navadi razkošnih dvoranah, igralci so bili še vedno jasno 

distancirani od gledalcev. Ker so bile igre namenjene predvsem zadržanemu višjemu sloju, so 

bili odzivi gledalcev zelo pasivni. Do 18. stoletja je bila dominantna umetnost namenjena 

posnemanju, bodisi narave bodisi transcendentne ali družbene realnosti. Po tem se je začelo 

obdobje, v katerem je začela v umetnosti dominirati avtoreferencialnost, in ne več iz nekega 

referenta onkraj nje. Tovrstna umetnost je doživela vrhunec v 20. stoletju 

 

Z 20. stoletjem se pojavi moderno gledališče. V njem se na eni strani pojavlja realizem, na 

drugi strani pa eksperimentalno gledališče, ki zavrača pravila realizma. Pojav 

eksperimentalnega gledališča so zagotovo spremljale določene družbene in zgodovinske 

razmere. Pojavilo se je kot upor proti sponam državnih inštitucij, ki so pogosto postavljale 

ideološke zahteve pri realizaciji gledaliških dogodkov. Eksperimentalno gledališče je gledališče 

osvobajanja in demokratizacije. Začelo se je iskanje novih izraznih poti in novih prizorišč.  

 

4.2 »VZPON« TELESA V POZNEM 20. STOLETJU 

 

Nove smeri, ki so se začele pojavljati v okviru eksperimentalnega gledališča so bile dadaizem, 

ekspresionizem, nadrealizem, absurd in postmodernizem. Skupaj s pojavom eksperimentalnega 

gledališča, ki je doživljal osvoboditev tudi na prostorski ravni, se je začelo gledališče prenašati 

na najrazličnejše lokacije, s tem pa se je začela zmanjševati tudi razdalja med gledalci in igralc i. 

Glavne (zgoraj naštete) umetniške smeri so producirale številne podzvrsti.11 Pomembno je 

izpostaviti tudi dejstvo, da se je gledališka umetnost začela prepletati s sodobnimi tehnikami 

plesa, ti dve umetniški zvrsti se tako začneta skupaj pojavljati v marsikaterih uprizoritvah, kar 

je med drugim bilo pomembno pri nastanku t.i. performansov12, o čemer pišemo kasneje.  

 

                                                                 
11 V okviru pojavitve svobode v gledališču 20. stoletja je smiselno izpostaviti tudi dejstvo, da postanejo osrednji 

ustvarjalci  gledališča (pa naj gre za sodoben koncept gledališke uprizoritve ali klasično dramo),  režiserji in ne 

več avtorji (ang. playwriters) pisnega dela ali predloge. V okviru tega nekateri avtorji govo rijo o pojavu »smrt 

avtorja«.   
12 Performanse bi lahko v najširšem smislu definirali kot umetniške upodobitve, ki združujejo različne oblike 

umetniških izrazov (npr. gledališko umetnost, ples, avdio-vizualne umetnosti itd.).  
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S širitvijo mest in rastjo železniških povezav se je v moderni Evropi 20. stoletja povečala 

mobilnost posameznikov, s tem pa tudi pretok aktualnih misli, idej in informacij. Pojavljati se 

je začela avantgardna umetnost. Ustvarjalci so se v tem obdobju nehali uklanjati tradiciona lnim 

konceptom in standardom v gledališču, v iskanju novih gledaliških rešitev pa so začeli 

eksperimentirati z novimi gledališkimi pristopi. Nekatere ključne značilnosti te zvrsti umetnost i 

so bile: umetnost ne sme biti ločena od preostalega življenja, temveč mora vanj prodreti in se 

približati ljudem (psihično – v oblikah sporočilnosti in fizično – uporaba nekonvenciona lnih 

prostorov za dogodke, ki so se pred tem odvijali zgolj v gledaliških dvoranah). Nadalje je 

umetnost avantgarde začela težiti k šokiranju, provokaciji, izzivanju gledalca in poseganju v 

njegov miselni svet in fizični prostor. Nehalo se je vztrajati pri izolaciji med umetniškim delom 

in gledalcem, občinstvo je začelo postajati del predstave.  

 

4.3 GLEDALIŠKA UMETNOST IN TELO DANES 

 

»Gledališče je umetnost telesa in umetnost, utemeljena v telesu« (Shepherd 2006, 7).  

 

 »/…/ gledališče vznikne na točki prešitja vizualnega in diskurzivnega, telesa in besede« 

(Milohnić 2009, 15).  

 

Zdi se, da je umetnost v poznem 20. stoletju in v 21. stoletju prišla v fazo, v kateri vznika iz 

enakih vzrokov in deluje z enakimi nameni kot sociološka znanost. Umetnost 21. stoletja 

namreč pogosto skuša preizpraševati družbeno realnost, v kateri nastaja in kot taka zavrača 

samoumevnost obstoječega družbenega reda. Gre za proces, ki ga nekateri avtorji imenujejo 

'defamiliarizacija'. »Dominantni trend v sodobni umetnosti je preizpraševanje družbenosti, pri 

čemer je del nje tudi opazovalec umetnosti« (Schinkel 2010, 285). Tako kot verjamemo, da je 

teorija v znanosti brez prakse mrtva oziroma ne more nastajati in obstajati ločeno od nje »je 

tudi umetnost vpeta v družbena početja in občevanja, saj črpa iz družbenega in za družbo« 

(Gregorčič 2006, 20).  

 

Gledališke prakse bi v grobem lahko razdelili na tiste, ki izhajajo iz konvencionalne dramatike 

in na tiste, ki izhajajo iz nekonvencionalne dramatike. Rezultat prvega je literarno oziroma 

dramsko gledališče (drama, komedija, tragedija, opera, balet…), rezultat slednjega pa 

performativno oziroma postdramsko gledališče. »»Post« pojmi vedno napeljujejo na povezavo 
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s tistim, kar je bilo »pred« pojmom, na kar se »post« navezuje, do česar je običajno kritičen« 

(Milohnić 2009, 132). Razliko bi lahko na kratko opisali tudi kot tako, da je pri performativnem 

gledališču obvezno prisoten neke vrste vdor realnosti, pri čemer mora tovrstno gledališče 

»ohraniti določeno distanco in samoironijo, če se želi izogniti temu, da se nekega dne 

popolnoma zaduši v lastnem formalizmu« (Milohnić 2009, 64). 

 

Literarno gledališče fingira idealno voyeursko situacijo: gledajoči in gledani se zavedata »pogleda«, a ga 

tajita, se delata, kot da ga ni. Natanko ta »pogled« je najbolj občutljiv »živec institucije«, v katerega 

zadene performativno gledališče. In najbrž ni naključje, da performativno gledališče pogosto enačimo s 

tako imenovanim »zunajinstitucionalnim« gledališčem. V danih družbenih in zgodovinskih okoliščinah  

je pač »zunajinstitucionalnost« družbena podlaga performativnega gledališča in hkrati edini kraj, iz 

katerega lahko deluje kot subverzivni koncept »drugačnega« gledališča. Performativno gledališče ne 

pretendira na »univerzalnost«, saj je ravno njegova partikularna pozicija zunajinstitucionalnosti kraj, iz 

katerega lahko dosega »materialne učinke« (Milohnić 2009, 64-65).   

 

Performansi so v primerjavi z gledališčem »/…/ prakse, ki se jih ne da uvrstiti v »čisto« 

gledališče /…/; odprt in nedoločen naziv za ekscesne in radikalne evolucije ali prekinitve v 

tradiciji gledališča, ki izstopijo iz gledališča in gradijo medsebojne odnose z reproduktivnimi 

praksami drugih umetnosti /…/« (Šuvaković 2001, 224). Poleg tega performans izhaja iz 

različnih umetniških zvrsti (ne samo iz gledališča), vedno v tesni povezavi s telesnimi praksami.  

 

Aldo Milohnić opisuje primera literarnega in postdramskega gledališče na podlagi Austinove 

teorije13: 

 

Najprej primer iz literarnega gledališča: igralec v Hamletu pravi, da umira, toda po tistem, ko se predstava 

konča, ga spet vidimo, kako se živ pokloni. Že na prvi pogled je popolnoma jasno, da gre za ponesrečeni 

performativ, saj igralec prekrši pravilo /…/ »potem morajo res tako ravnati /…/. Po drugi strani izvajalec 

(»performer«) Günter Brus, ki bi lahko bil zastopnik gledališča, ki ga imenujem »performativno«, izjav i, 

da se bo pohabil, in to v svojem performansu Poskus samorazrezanja tudi uresniči, po vseh Austinovih 

pravilih uspešnega performativa (Milohnić 2009, 58). 

 

                                                                 
13 Austin razpravlja o 'performativu', ki »oznamuje, da je formulirati izrek izvesti neko delo – normalno nam ne 

pomeni, da je zgolj nekaj rêči« (Austin 1990, 18). Na kratko bi lahko opredelili, da je posrečen performativ tisti, 

ki mu sledi ravnanje v skladu z izrečeno trditvijo, ponesrečeni performativ pa tisti, pri katerem dejanje ostane pri 

tistem, ki ga izreka, zgolj na ravni besed.  
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Najbolj (ali eden izmed najbolj) plastičnih primerov performativnega gledališča je zaradi 

svojih lastnosti gotovo 'performans art' oziroma 'body art', v katerega se bomo bolj poglobili 

kasneje.  

 

Očitno gre torej za sistema, med katerima obstaja nekakšna ireduktibilna razlika. V prvem primeru bi se 

morali strinjati z Austinom in njegovo tezo, da performativ ni mogoč v scenskih umetnostih, medtem ko 

se za slednji primer zdi, da se uspešno umešča v Austinovo shemo posrečenega performativa. Kaj je torej 

razlika, ki konstituira? Kje je meja, ki ločuje omenjena sistema? In: ali je ta meja priznana kot konvencija? 

V sistemu performativnega gledališča je odnos med fiction in faction nedvomno bolj kompleksen, ker 

avtorji pogosto aludirajo na tako imenovano »osebno zgodovino igralca« (Milohnić 2009, 59). 

 

Vprašanje, relevantno za pričujoče delo je, ali lahko tako v performativnem, kot tudi dramskem 

gledališču, najdemo prostor za emancipacijo oziroma emancipatorna umetniška dela in seveda 

– kaj je pogoj, da delo postane (potencialno) emancipatorično. Za lažjo razpravo o tem 

vprašanju si bomo kasneje ogledali nekaj prepoznavnih zvrsti izmed množice performativnih 

gledaliških praks. Za povrh naj poudarimo, da »smo [v sodobnem gledališču in plesu] priča 

porastu zanimanja za individualne zgodovine in individualni spomin« (Milohnić 2009, 138). 

Feministični slogan »osebno je politično« je namreč prodrl tudi na področje (uprizoritvene) 

umetnosti.  

 

5 UPORABA TELESA V UMETNOSTI KOT POLITIČNO DEJANJE 

 

Preden se posvetimo uporabi teles v različnih oblikah performativni umetnosti, si oglejmo 

teorijo, ki omogoča odskočno desko za razmišljanje o performativnosti teles – Brechtov 

koncept gestusa – koncept, ki združuje besedno in gestično razsežnost performativnos t i. 

»Brechtov gestus bi prav tako lahko definirali kot telesno z-govornost, kot teoretski koncept in 

praktično metodo, ki združuje gesto in izjavo v gestični performativ« (Milohnić 2009, 82). 

Gestus je dejanje, ki ni zgolj posamična kretnja, temveč »združuje večpomenskost geste: ta je 

lahko enkrat docela fizična (v smislu kretnje, giba), drugič le nakazana v jeziku /…/, naposled 

pa gesta napeljuje tudi na »simbolno gesto«, na gesto, ki izraža določena družbena razmerja« 

(Milohnić 2009, 83). Brecht je s tovrstnimi teorijami v ospredje svojega umetniškega delovanja 

postavil »temeljna politična vprašanja svojega časa /…/, jih potujil, prikazal kot nenavadna in 

tako spodkopal temelje njihove samoumevnosti, »normalnosti«« (Milohnić 2009, 96). Uporaba 

sredstev, ki jih je utemeljil Brecht »/…/(potujitev, historizacija, prikazovanje družbenega 
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gestusa, distancirana igra) lahko dosežejo svoj namen ne glede na zvrst besedila, s katerim je 

»podložen« performativni dogodek« (Milohnić 2009, 115).  

 

»Resničnost se spreminja; da bi jo prikazali, se mora spremeniti tudi način prikazovanja. Iz nič 

ni nič, novo pride iz starega, toda zaradi tega je vseeno novo« (Brecht 2013, 104). Brecht je 

relevanten za našo analizo, saj je njegovo opazovanje gledališča vznikalo iz predpostavk, ki 

pomembno zaznamujejo tudi sociološko obravnavo predmetov preučevanj, kot so videti 

nenavadno v navadnem ter dejstvo, da je potrebno preizpraševanje samoumevnosti. 

 

Uporaba umetnosti v vsakdanjem življenju in političnem delovanju ni nov pojav. »Širjenje 

umetnosti na ulice, med množice, v življenje, gesla, kot so »sleherni človek umetnik«, 

»umetnost za vse« in »od vseh«, prestopanje umetnosti v družbeno in politično niso izumi 

avantgard 20. stoletja, /…/ temveč tako rekoč nadzgodovinski vzorec umetniške prakse in 

politike« (Raunig 2011, 14). Se je pa v zadnjem času razširilo polje, ki ga razumemo kot 

politično delovanje, tako lahko že skoraj vsako dejanje posameznika ali družbene skupine 

dojemamo kot politično. Političnost je tako postal prazni označevalec, s katerim lahko opišemo 

praktično že kakršnokoli delovanje, tudi v umetnosti. S tem pa se paradoksno lahko pojavi 

zmanjšanje možnosti za dejanske učinke politične emancipacije skozi umetnost.  

 

Kakorkoli, učinki takih in drugačnih političnih delovanj, ki se odvijajo prek umetnost i, 

vsekakor niso vedno politični ali emancipatorični. Emancipacija se lahko zgodi v momentu 

potujitve oziroma v prikazu nenavadnosti v navadnem. Milohnić piše, da je v sodobnem 

gledališču »potujitveni učinek dosežen /…/ tudi na ravni poudarjene avtorjeve (navadno 

režiserjeve) odločitve, da že s samo izbiro teme in njeno inscenacijo proizvede obrat v 

percepciji aktualne družbene stvarnosti« (Milohnić 2009, 102). Pri tem se moramo zavedati, da 

procesi političnih učinkov, kot je emancipacija, nikoli niso povsem predvidljivi ali natančno 

določeni glede na predvidljive dejavnike. Prav tako so mnogokrat učinki posredni in šele 

dolgoročno vplivajo na politično opolnomočenje posameznikov in družbenih skupin. Učinki so 

tako lahko zelo očitni, ali pa na prvi pogled precej blagi, ki lahko spodbudijo tudi nastajanje 

literarnih del, kot so kritike, ali pa nastanek novih umetniških del, ki prav tako kritično 

obravnavajo družbeno realnost, v kateri se nahajajo.  
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6 PERFORMANS 

 

Performans je umetniška oblika, ki zaradi manjka enotne definicije in razširjenosti njene  

uporabe (tako v besedi, kot v praksi), nujno obstaja v širokih, nedefiniranih, mejnih območjih. 

'Performance art' izhaja iz ZDA iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. V originalu je izraz 

označeval vsako vrsto umetniških dogodkov, v sedemdesetih pa se je definicija omejila na 

dogodek, ki se dogaja v živo in je umetniški, vendar ni gledališče. Takrat so »predvsem likovni 

umetniki obnovili avantgardistično idejo /…/, češ da je koncept važnejši od produkta, saj 

umetnost ni nekaj trajnega, dokončnega, namenjenega prodaji; dejstvo, da se likovni umetnik 

loti uprizarjanja, je pravzaprav demonstracija te ideje« (Kralj 1998, 47). Od začetka 

osemdesetih let dalje se v 'performance art' vse pogosteje vključuje tudi uporaba tehnologije. 

Ta vrsta umetnosti nima nobenih zakonitosti ali pravil, gre za umetnost, ki jo določa umetnik, 

ki sam sebe definira kot umetnik. Je blizu konceptualni umetnosti14 in teži k temu, da je 

zapomnljiva, torej skuša prikazati nekaj novega ali pa gledalce šokirati. 

 

6.1 'HAPPENING' KOT PREDHODNIK PERFORMANSA 

 

'Happenings' je performativni žanr, ki se je kakor naznanilo performansa, pojavil v petdesetih 

letih 20. stoletja in ga je prvi poimenoval Allan Kaprow15, ki je poudaril njegove lastnosti 

fluidnosti in nejasne meje med umetnostjo in vsakdanjim življenjem. Prav tako je trdil, da mora 

temeljiti na neposrednosti in fizični prisotnosti ter kontaktu, kar že močno nakazuje na 

vzpostavitev interakcije z gledalcem. Zaradi tega je struktura umetniškega dela fleksibilna in 

odprta za improvizacijo ter nepredvidljive intervencije. Meja med performerjem in 

opazovalcem sicer ponavadi obstaja, vendar je tudi ta fleksibilna in pravzaprav sta oba – tako 

igralec kot gledalec, do neke mere sodelujoča v dogodku, prav tako pa se lahko v dogodek 

vključijo tisti, ki so na njegovem mestu zgolj naključno (npr. mimoidoči).  (Berghaus 2005) 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Konceptualna umetnost je umetnost, ki temelji na nekem konceptu oziroma ideji. Umetniki ustvarjajo instalacije, 

ki so velikokrat preproste in statične, temeljijo na estetiki in pogosto sporočilnosti, maskirani v metafore.  
15 Allan Kaprow (1927 – 2006) je bil ameriški slikar in pionir »happening« umetniškega žanra. 
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6.2 SITUACIJA KOT PREDHODNICA PERFORMANSA 

 

»Umetnost je treba v zakonitosti identitete misliti kot čisto reprezentacijo, kot podobo nečesa, 

kot opis nečesa, kot prikaz občih sil, skratka, ko predstavitev situacij« (Raunig 2011, 114). 

 

»Momente, konstruirane kot 'situacije', bi lahko obravnavali kot momente preloma in pospeška, 

kot revolucije v individualnem vsakdanjem življenju« (Situacionistična internacionala v Raunig 

2011, 107).  

 

Situacije so situacijsko gledališče vzpostavljale v vsakdanjem prostoru – prostoru mesta, 

javnega prostora. So točke, na katerih ne moremo jasno razločiti, ali gre za politično ali 

umetniško delovanje. »/…/ vzpostavljanje situacije [moramo] misliti kot poskus, da sredi 

»družbe razkroja« določen prostor za določen čas na novo doživimo, na novo organiziramo. Ne 

predstavljanje, temveč vzpostavljanje situacij /…/« (Raunig 2011, 131). Vloga publike pri 

vzpostavljanju situacij je bila bolj ali manj predvidena. Prav tako interpretacije situacij 

mnogokrat ne govorijo o publiki in akterjih, temveč kategoriji, ki jo Debord imenuje viveurs in 

jo razdeli na tri hierarhične dele. »V tej hierarhiji je režiserju oz. režiserki dodelil nekaj 

prednosti kot vodilnemu usklajevalcu, usklajevalki, ki ima tudi pravico do posegov v dogodke; 

na drugi ravni sodelujejo tisti, ki zavestno doživljajo situacijo; in končno, na tretji ravni so 

pasivni gledalci in gledalke, ki so naključno vpotegnjeni v situacijo, prisiljeni k delovanju« 

(Raunig 2011, 133). Prelom s predstavljanjem situacij je kasneje vzpostavil Brecht z uvajanjem 

potujitvenega učinka, katerega namen je dosegal s prekinjanjem situacij, to »prekinjanje 

kulturnega rituala, avtoritete odra, identifikacije z junaki« (Raunig 2011, 123) je dosegalo 

učinke tujosti in je hotelo spreminjati akterje, ki so prisotni pri uprizoritvi (tako igralce, kot 

gledalce) ter želelo tlakovati pot do »spoznanja«.    

 

6.3 UPORABA TELESA V PERFORMANSU 

 

»/…/ v moderni dobi [naj bi] spoznanje potekalo prek reprezentacije« (Erjavec 2002, 18).  

 

Klasična odrska igra, ki ponavadi temelji na dramski predlogi oziroma vsaj scenariju, zajema 

igralčevo reprezentacijo lika, ki je podana v dramski predlogi  oziroma scenariju. Ključen 

poudarek je na tem, da vloga, zapisana v scenariju, ki jo igra igralec v tej umetniški obliki, ni 

sovpadajoča z osebnostjo samega igralca. Igralec vlogo (lik) predstavlja, igra, jo reprezentira 
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in to je ključna točka, na kateri se pomen gledališke predstave v klasičnem pomenu, razlikuje 

od performansa. Pri slednjem naj bi performer predstavljal samega sebe, ne izmišljen (ali 

resničen lik), ki ni on sam oziroma, ki vsaj deloma ne predstavlja njegove biografske izkušnje 

oziroma situacije, s katero se poistoveti in jo želi izpostaviti. S tem izhodiščem lahko 

pojasnjujemo nekatere trende, ki se v performansu že nekaj časa dogajajo tako v tujini, kot pri 

nas. Tako si lahko močno prisotno goloto, uporabo lastnih imen performerjev, deljenje osebnih 

(intimnih) izkušenj performerjev, ter druge oblike vdorov realnosti v same uprizoritve, 

razlagamo s težnjo po predstavljanju resničnosti in avtentičnosti.   

 

7 BODY ART PERFORMANS 

 

Body art se je začel razvijati v šestdesetih letih, ko so umetniki kot ključno orodje pri svojem 

umetniškem delovanju začeli uporabljati svoje telo. Kmalu je postal vplivna umetniška forma, 

ki pa od takrat in vse do danes zaradi svoje domnevne estetske grdosti vzbuja marsikatere 

dvome glede tega, ali sploh je umetniška forma16. »Dela, ki obsegajo umetničino/umetnikovo 

uprizarjanje lastnega telesa, skupaj s seksualnimi, rasnimi in drugimi posebnostmi, in očitno 

dražijo želje gledalcev, zamajejo globoke strukture in predpostavke, utrjene v formalističnem 

modelu vrednotenja umetnosti.« (Jones 2002, 23) Amelia Jones meni, da je body art »nekaj, 

kar priskrbi možnost za radikalne angažmaje, ki lahko preoblikujejo naše razmišljanje /…/« 

(Jones 2002, 33). V svojih učinkih body art performans tako ni umetniška oblika, ki bi služila 

doseganju zgolj estetskih učinkov, temveč imamo opraviti »vsekakor tudi s pojavom, ki je v 

svojem bistvu družben in kulturen« (Krpič 2011, 39). 

 

Ključna značilnost umetniške oblike body art performansa, ki ga kot takega bistveno razločuje 

od drugih umetniških uprizoritvenih praks, je njegova prepletenost in inherentna povezanost s 

performerjevim telesom. »Umetnik tako vstopa v umetniški proces na prav poseben način, saj 

praviloma sam, oziroma točneje njegovo telo, postane umetniško delo, razprto pogledu 

gledalca« (Krpič 2011, 38). In ker je namen body art performansa pogosto razburiti ali na nek 

način provocirati javnost, body art performerji v svojih performansih pogosto uporabljajo 

prakse, ki jih splošne družbene konvencije ne prepoznavajo kot primerne, to so npr. »rezanje, 

                                                                 
16 V tem besedilu se seveda opiramo na mnenja, ki za priznanje umetniške vrednosti dela inherentno ne 

predpostavljajo (estetske) lepote in ugodja. Namen umetnosti namreč razumemo kot refleksijo na obstoječo 

družbeno realnost, v kateri vznika, pa naj obstoječe razmere vsebujejo bod isi prijetna bodisi neprijetna čustva. 
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prebadanje, bruhanje, tetoviranje, obešanje17, pribijanje, stiskanje, zažiganje /…/« (Krpič 2011, 

38). V tovrstnih performansih je torej telo tisto, na katerem se izvajajo prakse, ki v 

vsakodnevnem življenju veljajo za neprijetne, boleče, nekonvencionalne in telo na nek način 

poškodujejo ali preoblikujejo in to ne v namene estetskega polepšanja. Te prakse so v nasprotju 

z obravnavo telesa v vsakdanjem življenju, kjer je zaželeno telo negovati in ga vzdrževati. »Ker 

body art performans pogosto izraža 'boleč' pogled na svet, nas torej ne sme presenetiti, da je 

eden od njegovih osrednjih elementov bolečina sama« (Krpič 2011, 68).  

 

Če telo v body artu simbolizira družbo, bi lahko rekli, da s tem ustvari dogodek v družbi, ali pa 

oponaša družbeni dogodek, odvisno od tega, ali skuša prikazati možnost alternativnega 

družbenega dogajanja, ali kritiko nekega obstoječega dogajanja v družbi. Namen praks, ki se 

uporabljajo v body artu, je presenečenje, šok ali provokacija, z njimi pa se skuša prikazovati 

družbena razmerja in družbene mehanizme, ki smo jim posamezniki podrejeni. S tem se skuša 

med prisotnimi seveda vzbuditi močna čustva in umestitev dogodka na licu mesta v širši 

družbeni kontekst. Izživljanje nad telesom je metafora odnosa družbe do posameznika oziroma 

odnosa družbe do določenih družbenih skupin. Občinstvo pri tem postane metafora družbe, ki 

ji performer prek svojega performansa nastavlja ogledalo. Body art je umetniška oblika, kjer 

performerjevo telo ni zgolj orodje, s katerim se posreduje želena umetniška oblika in vsebina, 

temveč je »umetniški oziroma kulturni fenomen, kjer je umetnikovo telo manipulirano, 

preoblikovano in spremenjeno na tak način, da dobesedno postane umetnina sama« (Krpič 

2011, 58).  

 

Body art performans vsebuje kulturni in politični angažma, ki predhodita estetskemu in ki ga 

performerji prikazujejo prek izvajanja različnih praks na površini svojega telesa. Še posebej 

pomemben del telesa za body art performerje je tako koža. »Koža je meja med posameznikovim 

notranjim, telesnim in zunanjim svetom. Gre za tanek prostor, kjer se odvija dogodek na 

površini človekovega telesa« (Krpič 2011, 65). Koža je na splošno v različnih družbah 

pomembna platforma, na kateri se zrcalijo različne posameznikove drže do sveta. »Bodisi 

obravnavamo predmoderno, moderno ali postmoderno dobo opazimo, da je koža vključena v 

ogromno paleto praks, ki se raztezajo od medicinske in pravne, do estetske in religijske « 

(Lafrance 2009, 4).  

 

                                                                 
17 Glej npr. Stelarc in Havve Fjell. 2013. Shadow Suspensions. Dostopno prek: http://stelarc.org/?catID=20342 

(11. maj 2017). 
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Posebnost body arta, ki pa definitivno vsebuje emancipatorični potencial pa je preseganje 

dihotomije 'notranjost telesa – zunanjost telesa', saj body art performans odpira zunanjost telesa, 

prodira v njegovo notranjost in le-to razkriva. »Prehod je dvojen. Od zunaj navznoter in od 

znotraj navzven. Prvič, pogled gledalca se ne ustavi na površini body art peformerjevega telesa. 

Vstopa v njegovo telo skozi reze in vbode, ki jih body art performer napravi na svojem lastnem 

telesu. Drugič, telesne tekočine (na primer kri) se pretakajo v nasprotno smer« (Krpič 2011, 

65). Performerji uporabljajo svoje telo kot instrument, kot orodje, na racionalen način, kot 

nekaj, kar »imajo« in ne, da »so«, medtem ko je učinek njihove uporabe zaradi empatičnega 

opazovanja občinstva (ki je na licu mesta vključeno v performans) dosežen v polju čustvenega. 

Namreč, body art performerji vplivajo »na svoje lastno telo z namenom vpliva nja na telo 

drugega posameznika« (Krpič 2011, 71). 

 

7.1 'MESENA UMETNOST'18 IN ORLAN  

 

Družbeno-kritična umetnost že od pojava množične kulture stopa v polje podajanja kritike 

tovrstni kulturi, ki v svoji produkciji telo objektivizira, podaja in glorificira ideale lepote in 

izvaja represijo nad telesi, ki ne dosegajo kriterijev za dosego tovrstnih idealov. Družbene 

posledice takšnih praks množične kulture so med drugim promocija in razcvet industr ije 

plastičnih lepotnih operacij. Ravno na tej točki pa se pojavi tudi ena najbolj pronicljivih kritik 

tovrstne družbe, ki se predstavlja pod imenom Orlan. Orlan je francoska umetnica, ki v 

podajanju kritike lepotnim idealom telesa v potrošniški kulturi, izstopa s svojimi tehnikami 

podajanja subverzivne kritike tem idealom.  

 

Orlan je prva umetnica, ki je v umetniške namene uporabila plastično operacijo. Napisala je 

tudi Manifest mesene umetnosti (angleško 'Manifesto of Carnal Art'). 'Mesena umetnost'  

zajema umetniška dela, ki so avtoportreti, realizirani skozi uporabo tehnologije. Telo skozi 

umetniško delo postane preoblikovano, ta preoblivanost pa se doseže s pomočjo plastične 

kirurgije. Piše, da se mesena umetnost od body arta razlikuje v tem, da pri meseni umetnost i 

bolečina ni odrešujoča in ne služi očiščenju. To vrsto umetnosti ne zanima sam(o) končni 

rezultat operacije, temveč proces, spektakel in diskurz, ki se v javnih debatah vzpostavi okrog 

modificiranega telesa. Orlan s plastičnimi operacijami ne želi polepšati svojega telesa, temveč 

ga želi narediti drugačnega, postaviti ga želi še dlje stran od družbenih standardov in norm. V 

                                                                 
18 Angleško 'carnal art', ustrezni prevodi v slovenščini so 'telesen', 'mesen', 'pohoten' in 'spolen'. 
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njenem primeru torej ne gre za kirurgijo v estetske namene, temveč v namen nasprotovanja 

družbenim standardom, ki pripeljejo posameznika do odločitve, da se odloči za estetsko 

plastično operacijo. »Mesena umetnost ne nasprotuje estetskim operacijam, temveč nasprotuje 

standardom, ki jo prežemajo, zlasti v odnosu do ženskega telesa, a tudi do moškega telesa. 

Mesena umetnost mora biti feministična« (Orlan).19 Ena njenih najbolj kontroverznih 

modifikacij telesa, je bila vsaditev dveh izboklin na vsako stran njenega čela. Z nenavadnimi in 

nekonformističnimi modifikacijami svojega telesa želi Orlan, s tem, da sebe dobesedno ustvari 

kot različno oziroma drugačno, lahko bi celo rekli, da ustvari sebe v perverznega Drugega, 

opozoriti na različnosti in na potrebo po sprejemanju le-teh. Odpreti želi miselne pregrade, ki 

povzročajo, da ljudje ločujejo in segregirajo glede na družbeni in biološki spol in ostale 

koncepte, ki so ujeti v klasifikacije, ki so v družbi sprejete kot samoumevne, in v katerih je 

vedno nek koncept superioren, prisoten kot normativ, drugi pa so nezaželeni oziroma podrejeni.            

   

7.2 ŽENSKA EJAKULACIJA IN SHANNON BELL 

 

Shannon Bell izvaja performanse, v katerih prikazuje žensko ejakulacijo. S svojim ženskim 

telesom prikazuje akt, ki v naši kulturi predstavlja moškost. S tem umetniškim performansom 

se upira heterofaličnemu diskurzu v družbi in ejakulacijo predstavi kot biološko funkcijo 

ženskega telesa in njegovo pravico. To dejanje je ključno za dekonstrukcijo odnosov med 

spoloma, družbeno sprejetega odnosa do seksualnosti in konceptov ženskosti in moškosti. Na 

ta način hoče Bellova politizirati žensko telo, toda ne katerokoli golo žensko telo, ampak golo 

žensko telo starejše ženske, ki naj ne bi bilo videno. Poleg performansov Bellova vodi tudi 

seminarje, kjer prikazuje, kako ženska ejakulira, ti pa so namenjeni tako moškim kot ženskam. 20   

 

7.3 DIGITALNA UMETNOST IN STELARC 

 

Ključna značilnost (body art) performansov je tudi zelo pogosta uporaba tehnologije za namene 

doseganja umetniških učinkov. S pomočjo različnih sredstev lahko performerji podaljšujejo 

svoje telo tako v vsakdanjem življenju, kot tudi v samih uprizoritvah. To omogočajo tako 

materiali in objekti, ki za svoje delovanje ne potrebujejo sofisticiranih tehnoloških posegov, 

                                                                 
19 Glej: Orlan. Manifesto of Carnal Art. Dostopno prek: http://www.orlan.eu/texts/ (11. maj 2017). 
20 Za podrobnejšo analizo dela Shannon Bell glej doktorsko disertacijo: Vrtačič, Eva. 2013. Uprizarjanje teorije 

skozi filozofijo, umetnost in telo dr. Shannon Bell = Performing theory throught philosophy, art and the body of 

dr. Shannon Bell.   
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vsekakor pa tudi (zadnja leta vedno bolj uporabljana) visoka tehnologija.  

 

Eden izmed najbolj prepoznavnih body art performerjev, katerih umetniška dela temeljijo na 

uporabi tehnologije, je Stelarc. Stelarc je kibernetski in digitalni umetnik, ki se ukvarja s 

povezavo tehnologije in telesa v obliki umetniških instalacij. Ukvarja se s telesnimi omejitvami, 

ki jih izziva s pomočjo tehnologije. Njegova glavna ideja temelji na tezi, da se mora človeško 

telo konstantno izboljševati oziroma posodabljati, da se lahko prilagaja visoko tehnološk i 

kulturi, ki smo jo ustvarili. V svojih delih, ki jih ustvarja zadnjih štirideset let, sooča človeško 

telo z medicinskimi inštrumenti, protezami, roboti, virtualnimi sistemi in internetom. Poudarek 

v njegovih delih ni na vizualni estetiki v smislu iskanja lepote v umetnosti, temveč v iskanju 

idej in filozofije, ki jih skozi telo materializira. Trdi, da je »filozofija v osnovi temelji na naši 

fiziologiji« (Stelarc).21 Glavna tema, s katero se sooča je človeško telo, ki je omejeno in hitro 

postaja izrabljeno, zastarelo. Skozi kontroverzne in radikalne eksperimente, kot so priključ itev 

telesa na internet, skuša takšno telo soočati s tehnologijo. Z omenjenimi instalacijami pa ne želi 

izboljševati telesa, temveč skozi poseganje v biološko telo in dekonstrukcijo telesa skuša 

izzivati družbeno konstruirane moralne in etične norme.    

 

8 SODOBNI PLES IN PLESNO GLEDALIŠČE 

 

Sodobni ples združuje raznolike tehnike in plesne pristope, za katere so značilni ne le določeni 

tehnični principi, temveč poudarjajo ustvarjalnost in inovativnost ter improvizacijo pri 

raziskovanju izražanja skozi telo. S tem se zoperstavijo klasičnim plesnim tehnikam, ki so 

nastale pred pojavom modernega in sodobnega plesa in za katere so značilni točno določeni 

plesni koraki in estetski kriteriji. »/…/ plesno gledališče pogosto ironizira klasični balet /…/« 

(Milohnić 2009, 87). Mnogokrat pa ne gre za ironiziranje, ampak – morda preprosteje – upor 

predpisanim pravilom premikanja in gibanja, kar je značilno za klasične plese, kot je balet. 

 

Termin 'plesno gledališče' se je oblikoval v letih 1973/74, ko je Pina Bausch postala vodja 

slovitega Plesnega gledališča Wuppertal (Tanztheater Wuppertal), prej v veliki meri prežetega 

z baletno kulturo. Izraz plesno gledališče združuje plesne in gledališke prvine in označuje 

»gledališče, ki tako v oblikovnem kot v vsebinskem smislu stremi k nečemu novemu« (Servos 

2001, 131). S takšno filozofijo je začelo to plesno gledališče pod vodstvom Pine Bausch 

                                                                 
21 Glej: Stelarc. Absent Bodies. Dostopno prek: http://stelarc.org/?catID=20317 (11. maj 2017). 
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presegati in nadgrajevati prevladujoče plesne prakse, ki so temeljile na klasičnih plesih. Kljub 

temu, da so se že v dvajsetih letih pojavili nekateri uporni plesni projekti, ki so »spodbudili 

novo razumevanje bistva telesa«, je bila Pina Bausch prva, ki ji je »uspelo – posredno – 

vzpostaviti povezavo s to skorajda pozabljeno revolucionarno tradicijo; toda /…/ na povsem 

nov način /…/: osvoboditi ples okovov književnosti in iluzij pravljičnosti ter ga usmeriti proti 

resničnosti« (Servos 2001, 132). Plesni oder je tako pridobil telesa plesalcev, ki so se izraža la 

bolj iskreno, kot odziv resničnemu svetu, v katerem so bivala in onkraj konvenciona lnih 

pričakovanj. »Plesno gledališče se je razvilo v nekaj, kar bi lahko opisali kot »gledališče 

izkušnje«, gledališče, ki z neposredno konfrontacijo naredi resničnost, podano v estetski obliki,  

za verjetno fizično resničnost« (Servos 2001, 132).  

 

8.1 JAPONSKI SODOBNI PLES 

  

8.1.1 JAPONSKA KULTURA: TELO IN SPOLNOST 

 

Za razumevanje pomena vznika določenih oblik japonskega sodobnega plesa, ki so eden izmed 

najbolj emancipatornih primerov uporabe telesa v umetnosti v 20. stoletju, je potrebno 

upoštevati japonski pogled na telo. Odnos do telesa je na Japonskem povezan že z odnosom do 

cesarja, ki je (bil) prežet s tabuji. O posebej močnih predpisih v zvezi z japonskim cesarjem je 

pisal že Freud: »Kot kaže, naletimo na enega najostrejših primerov takšnega vezanja in 

ohromitve kakega svetega vladarja s tabujskimi obredi v načinu življenja mikadov z Japonske 

v zgodnejših stoletjih« (Freud 2007, 94). Izjemno močna povezanost med usodo Japonske in 

telesom njenega cesarja, je izjemno pomembna za razumevanje splošne moči telesnih zapovedi 

– še vedno močno tradicionalne – japonske kulture.  

 

Današnja Japonska predstavlja mnogotere norme, ki veljajo za telo. Na primer, kakršnokoli 

fizično izkazovanje naklonjenosti je v javnosti tabuizirano. V to je vključeno držanje za roke, 

tudi rokovanje (vemo, da je japonski pozdrav priklon, ne ponujena roka; le-ta namreč za 

Japonca predstavlja grob vdor v osebni prostor), še močnejše oblike fizičnih stikov, kot so 

objemanje in poljubljanje, so v javnosti (vsaj kar se tiče konvencionalnih javnih prostorov) 

skoraj popolnoma nesprejemljive. Tudi za pogosto uporabo mask, s katerimi si Japonci 

pokrivajo nos in usta, kar legitimirajo s skrbjo za ubranitev pred virusi in bakterijami, se zdi 

bolj verjetna razlaga, da je njihova funkcija ohranitev distance do soljudi na splošno oziroma  

ohranjanje osebnega prostora v prostorih, kjer je večja gneča oz. več neznancev (npr. podzemne 
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železnice). Kultura telesa je na Japonskem je prežeta z distanco in iz jezikovnih form, ki preko 

vznika in vzdrževanja strogih družbenih hierarhij, jasno določajo položaj posameznika in 

njegovo oddaljenost do/od drugih. Širši osebni prostor kot na Zahodu, umanjkanje telesnega 

stika med ljudmi, kar se vzdržuje preko neformalnih in formalnih pravil komuniciranja, in strah 

pred velikim Drugim, ki izhaja že iz simbola države – cesarja, so razlogi, zakaj so telesni spolni 

in drugo telesno izražanje Japoncem težje predstavljivi kot zahodnemu pogledu.  

 

8.1.2 BUTO PLES IN KAZUO OHNO 

 

Buto je radikalna japonska fizična oblika umetnosti in v prevodu pomeni ples temne duše. Izvira 

iz šestdesetih let 20. stoletja. Začetnika te oblike plesne umetnosti sta Kazuo Ohno in Tatsumi 

Hijikata, ki sta v buto plesu spojila ekspresionistični in groteskni jezik zgodnjega evropskega 

plesa ter simboličnost, minimalizem tradicionalnega japonskega plesa. Buto ples kot utelešena 

filozofija je nastal kot refleksija na tragičnost časa – kot refleksija na hladno vojno in katastrofe, 

ki jih je prizadejal človek, predvsem atomsko bombo. Plesalci buta ne gradijo giba na vizua lni 

estetiki, nasprotno, gre za fizični izraz duše, za fizični izraz čustev, ki zavrača običajne plesne 

veščine, tehnike in oblike. Pogosto prikazujejo najbolj tabuizirane teme, kot so spolnost in 

nasilje. Pobarvani so v belo barvo in s tem zakrivajo svojo identiteto, svojo človeškost. Pri butu 

je poudarek na sporočilnosti celotnega telesa. Tako na primer velja, da »je za posameznikov 

hrbet, tako kot za njegov ali njen obraz, značilen edinstven značaj. /…/ posameznikov hrbet 

razkriva veliko o njegovi osebnosti, /…/ Ko je Kazuo na odru s hrbtom obrnjen proti občinstvu, 

še vedno ostaja obrnjen proti njemu« (Ohno v Ohno 2004, 37).  

 

Buto zavrača in odkrito nasprotuje pričakovanjem v zvezi z izražanjem skozi človekovo telo. 

Ne podreja se normam, ki zagotavljajo nebolečo sliko za gledalca (družbo), ne podreja se že 

obstoječim klasifikacijam, ki narekujejo izbiro giba (vedenja) in ustvarja lastno podobo sebe, 

ki izvira iz lastne kontemplacije sveta. Presega tudi norme v zvezi s spolom. Ohnovo »osnovno 

načelo je, da vsak od nas poseduje tako žensko, kot moško energijo, ne glede na spol« (Ohno v 

Ohno 2004, 79). Takšna načela jasno zavračajo pripisane identitete v spolno strogo hierarhični 

družbi in družbo soočajo z možnostjo ustvarjanja sebi lastne, nove in v obstoječem diskurzu 

nedefinirane identitete. Buto tako deluje kot šok obstoječi strogo definirani kulturi in njenim 

konvencijam in jih s svojim izrazom presega.  
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9 ARTIVIZEM IN TELO  

 

Artivizem združuje umetnost in aktivizem in je ime za različne aktivistične akcije, ki pri svojem 

izražanju uporabljajo raznolika umetniška orodja. Razvijati in pojavljati se je začel v zadnjih 

letih, najprej v okviru protiglobalizacijskih in protivojnih protestih, nato pa razširil na vsa polja 

aktivističnega političnega delovanja. Artivistične prakse se raztezajo od grafitov in uporabe 

drugih likovnih tehnik22., do uličnih performansov in intervencij. S takšnim gverilsk im 

delovanjem, pogosto z nezakonitimi aktivnostmi, so artivistične prakse v nasprotju z oblastjo 

in njenimi represivnimi aparati, njen pomen pa zapostavljajo tudi »konzervativizmi 

zgodovinopisja in umetnostne industrije. Zaradi njunih omejujočih kriterijev, kot so 

izoblikovan kanon, fiksiranost na predmet in absolutiziranje meja med področji, aktivist ične 

prakse sploh niso sprejete v narative in arhive politične zgodovine in umetnostne teorije, razen 

kadar očiščene svojih radikalnih vidikov /…/« (Raunig 2011, 16). 

 

Eni izmed primerov artivističnih akcij, ki najbolj eksplicitno vsebujejo uporabo telesa, so 

akcije, v katerih postane telo ključno orodje za posredovanje želenega sporočila. Ena izmed 

takih akcij v našem prostoru, je bila leta 2003 akcija 'Izbris', ko so artivisti pred poslopjem 

parlamenta na cesto razporedili svoja telesa na način, da so izpisali besedo 'izbris', s katero so 

želeli opozoriti na kršenje človekovih pravic ljudem, ki jih je Slovenija leta 1992 nezakonito 

izbrisala iz registra stalnega prebivalstva. Ob tej telesni instalaciji je transparent nagovarjal 

voznike, naj se ne ozirajo na dogajanje, na ljudi, ki jih vidijo pred sabo ležati na cesti, saj ti »ne 

obstajajo«. Takšne akcije utelešajo sporočilo, »ki je sicer neverbalno, a kljub temu (z)govorno «  

(Milohnić 2009, 146–147). Za takšne direktne akcije oziroma intervencije v javnem prostoru je 

značilna »ključna uporaba telesa, ki ni več /…/ reprezentativno, marveč konstitutivno in je kot 

tako vpreženo v sodobne prakse upora« (Milohnić 2009, 147). 

 

Takšne akcije so lahko politično zelo angažirane in (tudi skozi telo) jasno artikulirane, a so tudi 

te ujete v sistem, ki lahko tudi takšne kritike brez večjih neprijetnosti posrka in minimalizira 

njihovo moč.  O tem piše tudi Nikolai Jeffs, ki trdi, da je »umetnost vedno subverzivna, a hkrati 

kooptirana,« saj »v modernih pogojih življenja ni dejavnosti, ki jo ne bi tako ali drugače 

                                                                 
22 Morda eden izmed najbolj znanih artivistov v našem prostoru je britanski grafiter in politični aktivist Banksy, 

ki je znan po svojih satiričnih grafitih in drugih akcijah v javnem prostoru, s katerimi skozi temačen humor 

podaja kritiko britanski družbi in družbi na splošno. Glej: Banksy. Dostopno prek: http://www.banksy.co.uk/ (12. 

maj 2017).  
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kolonizirali kapitalistična blagovna menjava in drugi odnosi, ki iz nje izhajajo.« (Jeffs 2006, 

86) 

 

Če želi biti umetnost radikalna, mora biti kritična ne le do »družbe«, pač pa tudi do lastnih ontoloških 

predispozicij, kar jo žene do točke, na kateri želi prestopiti mejo med umetnostjo in neumetnostjo. V tem 

položaju se mora subjekt odločiti med dvema alternativnima strategijama. Lahko si reče: kar počnem, ni 

umetnost, ampak to ni pomembna razločevalna poteza, ker je neumetniška narava produkta le stranski 

produkt moje »libertarne«, »emanciparorične« odločitve, da se distanciram od lastne pozicije »umetnika«  

- in se iz nje, torej pozicije radikalne drugosti, v antimaniri odpravi v sveto vojno proti zatiralskemu 

sistemu umetnosti. Lahko pa se odloči tudi drugače in izhaja iz avantgardistične tradicije enačenja 

umetnosti z življenjem, in obratno: kar počnem, je sicer umetnost, ampak to ni pertinentna razločevalna 

poteza, ker je tako in tako vse umetnost, zato se kot umetnik, »od znotraj«, bojujem proti sistemu 

umetnosti kot vase zaprtemu, izključujočemu polju (Milohnić 2009, 178).  

 

10 AGITACIJSKO GLEDALIŠČE ATRAKCIJ 

 

Agitacijsko gledališče atrakcij se je razvilo v začetku dvajsetih let, ko so Sergej Eisenste in, 

Boris Arvatov in Sergej Tretjakov v moskovskem Prvem gledališču »razvijali »ekscentrično 

gledališče« in »montažo atrakcij«« (Raunig 2011, 117). Nastalo je kot upor oblikam gledališča, 

ki predpostavljajo prikazovanje neresničnih dogodkov in situacij, od gledalca pa pričakujejo 

zgolj pasivno vživljanje v dogajanje in like na odru. Ustvarjalci agitacijskega gledališča atrakcij 

so si prizadevali za ukinitev odra, ki bi bil namenjen zgolj igralcem, za ukinitev »meje med 

gledalcem in igralcem, med gledališčem in vsakdanom, med realnostjo v življenju in realnostjo 

v umetnosti« (Arvatov v Raunig 2011, 117). Poleg javnih prostorov, kot so ulice, se je 

agitacijsko gledališče za svoje umetniške projekte posluževalo tudi drugih prostorov, katerih 

prvotni namen ni bil umetniško udejstvovanje, temveč delo. Tako so gledališčniki leta 1924 

izvedli gledališko predstavo v ogromni dvorani moskovske plinarne in tam kot publiko 

nagovorili delavce v tem obratu. Pri tem pa seveda izbira prizorišča »nikakor ni delovalo – tako 

kakor denimo v današnjem romantiziranju postindustrijskih opuščenih krajev kot kulturnih 

centrov – kot dekoracija, umetniško sredstvo distinkcije ter oder za umetniško inscenac ijo, 

temveč naj bi zagotovilo čisto delavsko publiko in toliko natančneje usmerjeno agitacijo « 

(Raunig 2011, 118).  

 

Toda na tem mestu naletimo na hkratno uspešnost in neuspešnost take umetniške akcije, ki 

skuša zabrisati meje med »umetnostjo« in »vsakdanjostjo« ter ustvarjati dela za »navadne«, 



36 
 

ljudi, pripadnike delavskega razreda. Pri dotični predstavi so bili igralci oblečeni v delavska 

oblačila in so okolje in stroje v plinarni uporabljali za namene predstave. A kot je poročal eden 

od njih, so doživeli takšen sprejem s strani delavcev: »/…/ že po prvi predstavi se je izkazalo, 

da jih motimo pri delu. […] Prenašali so nas štiri predstave in potem ljubeznivo zaprli vrata za 

nami« (Strauch v Raunig 2011, 118). To Moskovsko proletkultovsko gledališče je predstavlja l 

upor klasičnemu meščanskemu gledališču. Predstavlja torej prelom s prejšnjimi gledališk imi 

praksami in upor proti njim ter s tem vzpostavlja novo paradigmo, avandgardo. Kot pove že 

samo ime, se je ukvarjalo z »atrakcijami«, pri čemer je uporabljalo »agresivne in fizične 

momente gledališča« (Raunig 2011, 119), torej zelo telesne vidike igre.  

 

11 PARTICIPATORNO GLEDALIŠČE 

 

Dandanes smo kot potrošniki nenehno izpostavljeni podobam, vizualnim, zvokovnim in 

besednim dražljajem. Na vsakem koraku v nas butajo sporočila v vseh svoji hiperprodukc ij i, 

mi pa jih kot pasivni potrošniki nenehno zaznavamo in sprejemamo. Takšna oblika – s 

pasivnimi gledalci – v gledališkem dogajanju ni več zaželena in učinkovita. Gledališke 

stvaritve, ki (v svoji vsebini) pogosto niso naklonjene kapitalistični potrošniški sedanjosti, se 

zaradi tega odmikajo od praks, ki predpostavljajo aktivnega igralca in pasivnega gledalca in se 

pomikajo v smer vzajemnega delovanja, v smer aktivacije gledalca. S tem se v gledališkem 

prostoru poudarja vzpostavljanje skupnosti in kolektivnega delovanja, kar je odziv na prisotno 

vedno večjo družbeno individualizacijo. Na teh predpostavkah temeljijo tudi oblike 

participatornega gledališča, katerega ključna značilnost je, da so performerji oziroma 

nastopajoči v interakciji z gledalci na način, da gledalce spodbujajo k različnim načinom 

sodelovanja v performativnem dogodku. Interakcija med nastopajočimi in obiskovalci se lahko 

zgodi na različnih točkah predstave, ali pa tudi pred »pravim« začetkom predstave, ko 

nastopajoči npr. povabijo obiskovalce, naj sedejo na za to namenjene prostore, lahko pa se zgodi 

na način, da nastopajoči obiskovalce povabijo na oder med predstavo.  

 

Participatorno gledališče torej prestopa mejo med gledalci in igralci ter med prostorom za 

gledalce in prostorom za igralce. Participatorno gledališče se je pojavilo v 20. stoletju, ko se je 

z eksperimentiranjem  v gledališču začelo upirati obstoječim praksam in zahtevam državnih 

inštitucij, ki so pogosto postavljale ideološke zahteve pri realizaciji gledaliških dogodkov. 

Pojav eksperimentalnega (in participatornega) gledališča je tako iskalo poti upora, osvobajanja 

in demokratizacije, s tem pa tudi iskanja novih, bolj vsakdanjih prostorov ali nekonvenciona lnih 
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odrov za izvedbo gledaliških dogodkov, ki morajo omogočati prepletenost igralcev in 

gledalcev.  

 

»Namesto, da bi zalagala trg z izdelki, se zdi, da participatorna umetnost usmerja simbolni 

kapital umetnosti proti konstruktivni družbeni spremembi. /…/ umetniki si izmišljajo družbene 

situacije kot dematerializiran, proti trgu naperjen in politično angažiran projekt /…/. Toda nuja 

po tej družbeni nalogi je pripeljala do položaja, v katerem so družbene kolaborativne prakse vse 

po vrsti razumljene kot enako pomembne umetniške geste odpora /…/« (Bishop 2012, 19). Na 

tem mestu lahko pridemo do problema, ko umetniške projekte dojemamo in razčlenjamo v 

smislu njihove družbene angažiranosti, pri čemer so vsa relevantna, a pozabljamo na njihovo 

umetniško zadovoljivost, prav to, kar je lahko razlog za njihovo povabljivost, torej doseg med 

njenimi (potencialnimi) naslovniki. Toda zavedati se moramo pasti, da ker obstaja »zadrega, 

kako jo je [participatorno umetnost] mogoče brati kot umetnost /…/, tvegamo, da bomo o teh 

praksah govorili izključno s pozitivističnim izrazjem, tj. z osredotočanjem na učinek, ki ga je 

mogoče prikazati« (Bishop 2012, 26). 

 

11.1 GLEDALIŠČE ZATIRANIH 

 

Gledališče zatiranih je ime za skupek tehnik, ki jih je v šestdesetih letih začel razvijati brazilsk i 

režiser, aktivist in politik Augusto Boal, poznano pa je tudi kot gledališče za opolnomočenje in 

gledališče za življenje. Bistvena prednost tovrstnih gledaliških tehnik je, da so namenjene vsem, 

tako profesionalnim igralcem, kot ljudem, ki se še nikoli niso ukvarjali z gledališčem. Njihov 

cilj je spodbuditi razmišljanje o družbeni realnosti, še posebej o situacijah in odnosih zatiranja 

različnih (diskriminiranih) družbenih skupin. Takšne situacije se naposled skozi različne igre 

in tehnike skušajo reflektirati, poleg tega pa iščejo možnosti in momente opolnomočenja 

posameznikov, ki so v določenih pogledih zatirani. Prostor gledališča zatiranih torej omogoča, 

da se prek njega govori o temah, ki so v družbi zapostavljene in da skozenj spregovorijo tisti, 

ki mnogokrat nimajo glasu. »Omogoča načine, preko katerih se razjasnjuje vprašanja in  

raziskuje poti za boj proti neenakostim, diskriminaciji, rasizmu in drugim problemom 

zatiranosti, ki morda na prvi pogled niso povsem vidni ali očitni« (Golc in drugi 2016, 2).  

 

Ena izmed posebnosti, posebej relevantni za pričujoče delo, se je izoblikova la že ob rojstvu 

najbolj znane tehnike v gledališču zatiranih, to je forumskega gledališča. Gre za pomen telesne 

izkušnje, ki jo je Boal prepoznal v začetku izvajanja forumskih predstav, pri katerih so igralc i 
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odigrali prizor, ki je vseboval zatiranje, nato pa so zatiralski odnos skušali razrešiti na način, da 

so gledalci predlagali možne načine opolnomočenja zatiranega lika, igralci pa so prizore 

ponovno odigrali z upoštevanjem predlogov iz občinstva. Na neki predstavi, kjer je lik  moža 

zatiral lik ženske, neka gledalka nikakor ni bila zadovoljna z odigranjem svojega predloga. Na 

tem, da igralci niso ustrezno upoštevali njenega predloga, je vztrajala tako dolgo, dokler je Boal 

ni povabil na oder, naj sama odigra, kakor meni, da bi se morala odzvati zatirana žena. Ko je 

gospa začela pretepati igralca, ki je igral lik moža, je nastalo eno izmed temeljnih pravil v 

gledališču zatiranih (nasilje ni rešitev), a skozi to intervencijo je Boal prepoznal pomen telesne 

izkušnje gledalca, ki je od takrat naprej v forumskih predstavah postal t.i. gled-igralec (ang. 

spectactor).  

 

Forumsko gledališče od takrat naprej temelji na predlogih občinstva, ki jih predlagatelji tudi 

odigrajo, ostali igralci pa odzive svojih likov z improvizacijo prilagodijo glede na predloge iz 

občinstva. Skozi večkrat odigrane prizore igralci skupaj z gledalci iščejo možne načine 

opolnomočenja zatiranih likov. Gledalce k aktivni participaciji spodbuja t.i. joker, ki je neke 

vrste moderator dogodka. Namen forumskega gledališča je skozi uporabo gledališkega orodja 

iskati možnosti za družbene spremembe, je torej vaja za življenje.  

 

Slikovno gledališče je tehnika, pri kateri je edino izrazno sredstvo igralcev telo, pri čemer ne 

uporabljajo besed ali govora, temveč skozi podobe in prostor utelesijo svoja občutja. Oblikujejo 

t. i. zamrznjene slike, ki delujejo kot telesni kipi. Igralci lahko delujejo tudi kot t.i. kiparji, ki 

oblikujejo slike z oblikovanjem teles drugih igralcev. Več slik skupaj lahko oblikuje 

premikajoče sekvence, ki se lahko uporabijo za nadaljnjo izgradnjo prizorov. Pomen te tehnike 

se skriva v tem, da se liki ne oblikujejo najprej na podlagi besed, temveč v tem, da igralc i 

utelesijo izkustvo lika, na podlagi katerega se oblikujejo njegove reakcije in besede.  

 

Nevidno gledališče je tehnika, ki neposredno posega v javni prostor z namenom izpostavljanja 

določene (aktualne) družbene problematike oziroma problema, ki bi ga bilo potrebno rešiti, in 

spodbuja razmišljanje in diskusijo o njem. Igralci v naprej pripravijo prizor, ki pa ga v javnosti 

odigrajo na način, da mimoidoči ne vedo, da gre za predstavo, saj je situacija prikazana na kar 

se da vsakdanji način.  

 

Časopisno gledališče je tehnika, katere namen je preoblikovati različna besedila iz medijskih 

novic, političnih govorov, člankov, političnih dokumentov in drugih besednih virov, v dramski 
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performans. S tem se dotika vprašanj, kakšne teme v družbi veljajo kot relevantne, kako so 

predstavljene in komu so namenjene. Prek tega opozarja na moč nekaterih družbenih skupin, ki 

se zrcali v neobjektivnosti medijev. 

 

Zakonodajno gledališče uporablja različne tehnike gledališča zatiranih, še posebej tehnike 

forumskega gledališča, ki jih kombinira s konvencionalnimi političnimi pristopi, za namene 

pretvarjanja legitimnih želja ljudi v državne zakone. Najprej se odigra forumska predstava, tej 

pa sledi parlamentarnemu obravnavanju predlogov podoben proces, kjer se na koncu sprejmejo 

določeni predlogi, ki se jih nato posreduje zakonodajalcem z namenom, da jih ti uradno 

odobrijo. 

 

Mavrica želja je tehnika, ki obravnava posameznikove osebne izkušnje in katere namen je 

terapevtske narave, pri čemer pa posameznik ni pasivni prejemnik terapije, temveč sam režira 

svoj terapevtski proces, skupaj z drugimi udeleženci, ki mu pomagajo pri branju dogodkov iz 

preteklosti skozi različne perspektive. Pri tem ne gre za različne interpretacije dogodkov, ampak 

za nastavljanje ogledal odzivov drugih v teh dogodkih.  

 

12 (NE)EMANCIPATORIČNOST TELES V PERFORMANSIH 

 

12.1 PROBLEM ANGAŽIRANE UMETNOSTI V SVETU MNOŽIČNE KULTURE  

 

Umetnosti v družbi, kjer vladajo potrošniška logika, množična kultura, senzacionalist ične 

vsebine, manipulativno oglaševanje in podobno, pritiče zavzetost za podajanje kritike 

tovrstnemu sistemu, nekonformnost, neprilagodljivost dominantnemu diskurzu, kar pa jo tudi 

obsoja na »nepopularnost«. Posamezniki v današnji družbi, prežeti s stresom in črno kroniko, 

v prostem času iščejo predvsem zabavo in sprostitev. »Zabava je podaljšek dela v razmerah 

poznega kapitalizma. Išče jo tisti, ki se želi umakniti iz mehaniziranega delovnega procesa, da 

bi mu bil na novo kos« (Horkheimer in Adorno 2002, 149). Izbire takih posameznikov-

potrošnikov se tako nagibajo k nečemu, kar sta Theodor Adorno in Max Horkheimer  imenova la 

'kulturna industrija', ki je po njunem mnenju umetnost podvrgla potrošniški sferi. »Za zdaj je 

tehnika kulturne industrije prišla samo do standardizacije in serijske proizvodnje ter žrtvovala 

to, po čemer se je logika umetniškega dela razlikovala od logike družbenega sistema« 

(Horkheimer in Adorno 2002, 134).  
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Kulturna industrija oz. množična kultura je vir zabave, je odmik od refleksije realnega sveta in 

naše pozicije v sistemu. Narejena je za to, da zadovolji in ne spodbuja k preizpraševanju. Je 

obratna od angažirane, kritične in uporne umetnosti, ki goji emancipirane drže posameznika. 

Ravno zato je v svoji lahkotnosti tudi bolj privlačna. V primeru, da se njena neproblematičnost 

ne zajeda v obstoj nekonformne umetnosti, nimamo razloga za kritiko njenega obstoja. A žal je 

v potrošniški družbi, v kateri smo se znašli, obstoj neke stvari odvisen od njene tržne uspešnosti. 

Tržna uspešnost pa je na tem mestu na strani ponudbe, ki v navidezni lahkotnosti vsebuje tudi 

privlačnost sistemu. »V kulturni industriji imitacija naposled postane absolutna. Ker je le še 

slog, izdaja njegovo skrivnost: pokorščino družbeni hierarhiji« (Horkheimer in Adorno 2002, 

144). Na tem mestu lahko prepoznamo ključni moment, ki predstavlja globok problem 

neobstoja kritične umetnosti v nekem sistemu. »Kar se ne konformira, je obsojeno na 

ekonomsko nemoč /…/« (Horkheimer in Adorno 2002, 146).  

 

12.2 PROBLEM PREKARNOSTI NA PODROČJU UMETNOSTI  

 

»In potem sem ugotovila, da več časa tipkam, kot plešem.«23  

 

Graditi kakršnokoli umetnost, tudi emancipatorično, je mogoče, če imaš za to potrebne osnovne 

pogoje za delo. Poleg vpetosti umetnosti v sistem, ki spodbuja in zadovoljuje s pogrošnimi 

sprostitvami, se umetnost srečuje tudi z drugimi težavami in se mora »kar naprej boriti za svoj 

obstoj v družbenih pogojih, v katerih ta obstoj ni samoumeven« (Jeffs 2006, 96). Sodobni 

umetniki so zelo pogosto umeščeni (ali bolje – vrženi) v segment družbe, ki ga dandanes 

imenujemo prekariat. »Njihovo delo je nestalno, plačilo neredno in ugled simbolnega kapitala  

vprašljiv« (Jeffs 2006, 94). Hkrati pa prav ti pogoji delovanja, ki nikakor niso zadovoljujoč i, 

pogosto pripomorejo k potrebi po ustvarjanju družbeno-kritične, angažirane, politično 

opredeljene – emancipatorične – umetnosti. »Zato ni nenavadno, da umetniki praviloma 

pozitivno podpirajo emancipatorna hotenja in projekte teh [podrejenih] družbenih skupin« 

(Jeffs 2006, 94). Ker si umetnik (kot verjetno vsak drug posameznik) želi »družbo, v kateri 

njegovo ustvarjanje ne bo ekonomsko in politično omejeno /…/ pogosto zapade 

individualistični ideologiji, ki kljubuje načelom omejitve posameznika. Bolj kolektivno 

usmerjen umetnik pa bo spoznal, da mora svojo izkušnjo posplošiti, če hoče uveljaviti njeno 

preseganje« (Jeffs 2006, 94). 

                                                                 
23 Plesalka in performerka Maja Delak v predstavi 'Kaj če', Stara elektrarna, 23. 9. 2014. 
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12.3 PROBLEM BIROKRATIZACIJE UMETNOSTI 

 

Problem birokratizacije umetnosti in merjenje njene kvalitete s kvantitativnimi kriteriji se je 

začel zaznavati že na sredini prejšnjega stoletja. Pregled različnih virov in medijskih objav iz 

našega prostora pa pripelje do sklepa, da se je pojav birokratizacije umetnosti pri nas začel 

dogajati že pred vstopom Slovenije v EU, je pa slednje sicer birokratizacijo še razširilo. Tukaj 

obravnavamo problem onemogočanja umetnosti zaradi birokratskih postopkov, ki predhodijo 

podpori umetnika oziroma umetniškega projekta, za katerega se zaproša (so)financiranje 

projektov iz javnih sredstev, namenjenih kulturi. Gre za problem, na katerega umetniki oziroma 

kulturniki (tudi) v našem prostoru opozarjajo že veliko let, v zadnjih letih pa tovrstno 

problematiko izpostavljajo tudi različni slovenski mediji. K slednjemu so gotovo pripomogle 

nekatere nepravilnosti, ki so se dogajale v zadnjih letih na področju črpanja in podajanja 

sredstev za kulturo (npr. projekt Evropska prestolnica kulture Maribor), krajša ukinitev 

Ministrstva za kulturo, močno birokratizirani postopki pridobivanja evropskih in državnih 

sredstev za (so)financiranje umetniških projektov ter glasno opozarjanje na nezavidljiv položaj 

umetnikov in kulturnikov, še posebej samozaposlenih v kulturi, če izpostavimo le nekaj 

problematik.  

 

Ključni problem, ki se kaže na tem mestu je, da je produkcija kvalitetnih umetniških projektov 

na eni strani omogočana z obstojem javnega (so)financiranja projektov, a na drugi strani tudi 

zavirana zaradi birokratiziranih postopkov za pridobitev tovrstnih sredstev. Za izboljšanje 

obstoječe situacije bi bilo zaželeno sprejeti nekatere spremembe pri organizaciji javnega 

financiranja, hkrati pa izboljšati komunikacijo med prejemniki teh financiranj in odločevalc i.   

Problem aplikacije birokratskih postopkov na umetnost, je dejstvo, da se projektom odmerjajo 

javna finančna sredstva na način, da se sredstva dodeljujejo (oz. ne dodeljujejo) na podlagi 

kvantitativnih meril in spretnosti pri uporabi »birokratskega diskurza«, ne pa na podlagi 

dejanske kvalitete projekta. Umetnost je, drznimo si trditi, tisto področje, ki se še posebej slabo 

prilega kvantitativnim merilom in je z njimi v resnem neskladju. Prav zato ta merila niso 

uspešna pri prepoznavanju kvalitetnih projektov na področju umetnosti in kulture. 

 

12.3.1 PROBLEM KULTURNIH POLITIK 

 

V zvezi s kulturnimi politikami, si različne države EU zastavljajo podobne (splošne) cilje, a se 

lahko ti v svojih pomenih in realizacijah močno razlikujejo. Maja Breznik podaja primer 
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uporabe besede »demokratizacija« v programih kulturnih politik: »/…/ države [si] sicer 

zastavljajo zelo podobne cilje – »demokratizacija«, denimo, je eden takšnih popularnih izrazov 

– a da imajo izrazi, s katerimi te cilje opisujejo, v raznih državah različne pomene« (Breznik 

2004, 9-10). S tem se države v svojih kulturnih načrtih in vizijah oklepajo (politično) popularnih 

besed, a se te v praksi izkažejo kot prazni označevalci, prek katerih lahko držav upravič ijo 

kakršnokoli delovanje na področju kulturnih politik.  

 

Poleg »referencialne praznine« (Breznik 2004, 10) pa so kulturne politike kot take v svojem 

temelju problematične še iz enega razloga. Gre za problematičnost same definicije kulturnih 

politik, kajti težko je uokviriti, kaj sploh so kulturne politike. Definiranje je problematično na 

več nivojih: najprej, kdo je izvajalec kulturnih politik; drugič, kaj vse spada v polje kulturnih 

politik; tretjič, kaj so njeni učinki oziroma manifestacije, in četrtič, kako so kulturne politike 

organizirane, kako komunicirajo s kulturo in kako jo financirajo. V povezavi s tem je 

problematično samo definiranje ciljev kulturnih politik, ki se lahko v svojih učinkih zelo 

razlikujejo od namenov, ki so jih vsebovali pri tistih, ki so jih oblikovali. Kulturne politike 

zajemajo velik spekter dejavnosti, ki se nanje nanašajo in nemogoče jih je obravnavati enako, 

saj gre pravzaprav za povsem različna področja. Vzemimo na primer regulacijo, kot enega 

izmed birokratskih postopkov: »Regulacija je dobrodošla na področjih, pri katerih so zaželene 

visoko standardizirane delovne metode, kot je na primer varstvo kulturnih spomenikov. Ni pa 

primerna za področja, kjer je situacija nasprotna in so najpomembnejši dejavniki dela 

ustvarjalnost in inovativnost, kot na primer v gledališču« (Čopič 1999, 171). 

 

12.3.2 PROBLEM FINANCIRANJA 

 

Problem financiranja umetniških projektov predstavlja predvsem velika razlika v višini 

dodeljenih državnih sredstev na eni strani javnim zavodom ter na drugi strani nevladnim 

kulturnim in umetniškim organizacijam. Za primer, o kakšnih razlikah govorimo, si oglejmo 

podatek, ki ga je v začetku decembra 2014 objavil časnik Delo: v Sloveniji je bilo po takrat 

dostopnih podatkih registriranih 4958 kulturnih društev, v razvid samozaposlenih v kulturi pa 

vpisanih 2309 posameznikov. (Delo 2014, 16) Novejše informacije o številu samozaposlenih v 

kulturi pa nakazujejo na še večje število takih posameznikov, bilo naj bi jih okrog 2500. 

(RTVSLO 2016, 29. november) Obstoj takšne množice nevladnih kulturnih organizacij si lahko 

pojasnimo s finančnimi sredstvi, ki so jim namenjena: »/…/ vsa množica nevladnih organizac ij 
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s področja kulture na leto dobi približno polovico zneska, ki ga ministrstvo, denimo, namenja 

največji slovenski kulturni instituciji, to je SNG Maribor« (Delo 2014, 16).  

 

Najbolj očiten problem je zagotovo uspešnost pri pridobivanju sredstev na podlagi 

administrativnih veščin in sposobnosti ter uspešni uporabi birokratskega diskurza s strani 

prijavitelja na razpis, ne pa na podlagi kvalitete umetniškega dela, ki ga prijavlja. Prav tako so 

umetniki, ki na razpise prijavljajo projekte, ujeti v začaran krog tega, da prejmejo 

(so)financiranje projektov v primeru, da imajo kot prijavitelji dobre reference, dobre reference 

pa je brez financiranja zelo težko dobiti. V slovenskem prostoru je potrebno izpostaviti še 

problema centralizacije pri razporejanju sredstev (večina denarja je namenjena organizac ijam 

in posameznikom, ki delujejo na področju Ljubljane) in slabe časovnice poteka razpisa 

(rezultatov se pri nekaterih razpisih za na primer financiranje projekta za določeno leto ne izve 

vse do polovice leta, kar pomeni, da se do junija zgodi le malo dogodkov, ki čakajo na 

financiranje, jeseni pa se tako dogaja po denimo nekaj gledaliških premier dnevno).   

 

Birokracija sicer ponuja tudi pozitivne učinke, kot je dokaj visoka stopnja nepristranskosti pri 

odločanju o dodelitvi sredstev. A ravno ta nepristranskost in »objektivnost« je hkrati tista, ki 

povzroča težave s kvantitativnimi merili za področje, ki ga je nemogoče dobro kvantitat ivno 

ovrednotiti. Zdi se, da je edina smotrna rešitev dobra komunikacija med reprezentativnimi 

predstavniki umetniških in kulturnih delavcev na eni strani ter odločevalci za dodeljevanje 

sredstev na drugi strani. 

 

12.4 PROBLEM UMETNIŠKOSTI UMETNOSTI 

 

Kot smo nakazali že prej, je dandanes lahko praktično kakršnokoli dejanje oklicano za politično 

delovanje. Družbeno angažirano delovanje je lahko na ravni učinka bodisi uspešno, bodisi 

neuspešno ali pa posredno uspešno. Če pa se pomudimo na ravni samih vznikov za tovrstno 

delovanje pa ugotovimo, da je lahko tako delovanje zares angažirano in izhajajoče iz težnje po 

družbeni kritiki, lahko pa je »/…/ političnost včasih samo oblika mimikrije, s katero umetnik 

prikrije fetišizacijo same umetnosti /…/« (Jeffs 2006, 89). To je mogoče v družbenih pogojih, 

ki obravnavajo in priznavajo umetnost kot posebno področje, izvzeto iz siceršnjega 

vsakdanjega delovanja, in ga obravnavajo celo kot transcendentalnega družbi. Ohranjanje take 

pozicije umetnosti ji odvzema tudi njeno politično moč. Poleg take pozicije oziroma vzporedno 

z njo, pa je uprizoritvena umetnost dojeta tudi kot prostor igre, fikcije, prostora, kjer se stvari 
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ne odvijajo zares, zaradi česar se jim lahko odvzemajo pomeni dejanskih kritik obstoječega 

sistema. Problematičnost vzpostavljanja posebnega položaja umetnikov se nakazuje tudi v tem, 

da se z ohranjanjem takega položaja »pravzaprav legitimizira tudi vsa družbena ekonomska 

formacija, ki omogoča ta poseben položaj umetnika. /…/ V tem smislu postane notranja 

utopična funkcija umetnosti ideološka krinka, ki podvaja tunanje izkoriščevalske odnose« (Jeffs 

2006, 90). Jeffs nato predlaga rešitev: »/…/ status umetnosti kot posebne, ločene in 

specializirane dejavnosti [je treba] ukiniti tako, da se umetnost realizira kot splošna dejavnost. 

Šele s tem bi postala umetnost demokratična, odprta in političnoemancipatorna dejavnost« 

(Jeffs 2006, 92). 

 

Tukaj lahko govorimo tudi o učinkovitosti metode performansa za namene družbenih ali 

individualnih sprememb v smislu emancipacije posameznika ali družbenih skupin. Ali je npr. 

sporočilo, ki recimo vsebuje neko kritiko družbe, nujno zapakirati v boleč body art performans, 

da bi učinkovito dosegel ciljno publiko? Na eni strani lahko temu seveda odkimamo, saj  

obstajajo metode za posredovanje takšnih sporočil, ki so bolj uspešne, tako v smislu kvantitete 

(dosega oziroma števila posameznikov, ki ga sporočilo doseže), kot tudi v smislu izčrpnost i 

vsebine sporočila. A na drugi strani se moramo spomniti, da nas dandanes večina sporočil 

dosega na ravni besednih sporočil oziroma besedna sporočila v kombinaciji  s slikovnim 

materialom, ki nas doseže prek medijev, kar pomeni, da nas dosegajo sporočila, od katerih se 

zlahka distanciramo, saj so posredovana na način, da smo sami od njih fizično – telesno – 

oddaljeni. »V moderni družbi, preplavljeni z visoko razvito komunikacijsko tehnologijo, 

postane gledalec breztelesen, telo gledalca pa zamenjajo množični mediji« (Krpič 2011, 86). 

Moč performans se tako skriva v tem, da smo mu priča v živo, zaradi česar lahko dogajanje v 

nas vzbudi močne čustvene in telesne reakcije.  

 

12.4.1 PROBLEM ESTETIKE KOT KRITERIJA KVALITETE 

 

»Poseben odnos človeka do sveta je estetski odnos«, ta pa »označuje človekovo ugodje ali 

neugodje glede na to, ali je nekaj lepo ali grdo« (Jerman 1983, 8). Tukaj, poudarja Jerman, ne 

gre za občutenje ugodja, kot ga čutimo pri zadovoljevanju bioloških/nagonskih potreb, temveč 

za ugodje, ki ga ljudje občutimo ob zadovoljevanju kulturnih potreb. Ker ima človek potrebo 

po zadovoljevanju teh potreb, ima tudi željo po ustvarjanju lepega. Karkoli (praktičnega) 

posameznik dela, skuša oplemenititi tudi s svojo ustvarjalnostjo. Tiste stvari, ki pa so 

namenjene zgolj temu (izražanju ustvarjalnosti), pa naj bi bile umetnine. »Umetnine so torej 
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ustvarjene z namenom, da bi služile lepoti sami, da bi funkcionirale zgolj kot lepota, ali da bi 

skozi lepoto povedale človeštvu to ali ono resnico, to ali ono misel /…/« (Jerman 1983, 9). 

 

Toda, zavedajoč se dejstva, da umetnine pripovedujejo resnice ali misli njenih avtorjev, ne 

moremo verjeti, da bi bile prav vse umetnine namenjene zgolj zadovoljevanju 

eststekih/kulturnih potreb, temveč v njih lahko najdemo tudi širše pomene, povezane z drugimi 

življenjskimi področji, razumom, politiko… Če je temu tako, takšne umetnine zagotovo ne 

služijo samo lepoti. Vsekakor verjamemo, da obstajajo dela, ki služijo zgolj temu, in ta dela v 

fazi nastanka po vsej verjetnosti ne napeljujejo k političnemu delovanju, kaj šele k emancipac ij i. 

So pa lahko zelo privlačna, saj vzbujajo enostavna čustva, enostavno zadovoljujejo potrebe. Iz 

tega vidika jih lahko vidimo tudi kot problematična, saj je njihov učinek podoben kot učinek 

množične/pop kulture, ki pasivizira svoje uporabnike. Seveda pa ni nujno, da kakšrnakoli 

umetniška dela, ki nimajo druge agende, kot zadovoljevati estetski okus, k političnemu 

delovanju ne bodo napeljevala naslovnika oziroma njihovega interpreta. Tudi sama pomenska 

praznost umetnine je lahko spodbujajoča k aktivaciji, četudi v tem primeru pomeni, da bo morda 

umetnik sam zavestno naslovniku dajal za to manjše spodbude ali sugestije, jih bo pa vanje v 

zadostni meri vpisal naslovnik.  

 

12.5 PROBLEM SPOROČILNOSTI UMETNOSTI 

 

Umetnost je področje, ki jo sprejemnik lahko interpretira na zelo različne načine, kar pomeni, 

da lahko eno ali enako sporočilo doseže različne, včasih celo nasprotujoče si učinke. Tukaj se 

zastavlja pomembno vprašanje, vezano na politično moč umetnosti. Je umetnost nosilka moči 

samo takrat, ko umetniki namerno in zavestno (in prek poznavanja teme, o kateri priča njihova 

umetnost) izražajo politična sporočila, ki so kot taka tudi razumljena, ali pa je politična moč 

umetnosti odvisna izključno od njenega sprejemnika? Drugače povedano – ali je umetnost 

emancipatorična, v kolikor jo umetnik oziroma umetnica sam_a dojema kot tako, ali na ravni 

tvorca umetnosti ni pomembno, kaj on_a želi sporočiti, in je pomembno samo to, da sprejemnik 

sam doživi umetnost kot spodbujajočo k emancipaciji? Na to vprašanje seveda ni enoznačnega 

odgovora, vendar če ga analiziramo iz točke realnih učinkov v družbi, potem je pomembno 

predvsem to, kakšne odzive in dejanja umetniško delo vzbudi pri naslovnikih. Seveda si 

ustvarjalci prizadevajo, da bi (kljub metaforiki in estetiki, ki ju uporabljajo) želeno sporočilo 

posredovali na dovolj jasen način, a tudi če je to sporočilo pri gledalcih razumljeno, še vedno 

lahko ostane zgolj na nivoju pasivnega sprejemanja. Smiselno je stremeti k temu, kako na 
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umetniški način posredovati sporočilo na način, da bo le-to (bodisi zaradi pritrjevanja, bodisi 

zaradi njegovega odločnega zavračanja) spremenilo misli, dejanja, življenje posameznikov. 

Prav zaradi tega mnogi performansi sporočila posredujejo na šokanten, zapomnljiv in 

provokativen način, na način, ki ni pozabljen po zadnjem aplavzu.  

 

Znano je, da sta na primer Eisenstein in Tretjakov (pri ustvarjanju predstav v okviru 

agitacijskega gledališča atrakcij) pri publiki skušala vzpostavljati močne čustvene reakcije, pri 

čemer sta natančno preračunavala predvidene odzive gledalcev in v predstave vključeva la 

»odmerjeno vznemirjenje z natančno montiranimi impulzi« (Raunig 2011, 121). Tovrstnemu 

gledališču je sicer spodletelo ustvariti želen učinek – revolucijo, a kljub temu se je smiselno 

vprašati, ali bi lahko ob uspehih takšnih predstav govorili o emancipaciji gledalstva. Glede na 

to, da so reakcije in delovanje občinstva po ogledu predstave načrtovani oziroma načrtno 

vzpostavljeni, predvideni v režiji ali celo izračunani s strani ustvarjalcev predstave, in da so le 

nekatera (točno določena) delovanja zaželena, bi ob realizaciji teh delovanj in učinkov lahko 

prej govorili o neemancipaciji, o obratnem učinku, kot ga ima emancipatorno vedenje, kajti gre 

za vprogramirano, vsiljeno ali vsaj sugerirano delovanje s strani drugih. Ljudje v takem primeru 

so zgolj lutke za dosego cilja ustvarjalcev, in četudi menijo, da so se sami odločili za svoje 

delovanje, je bila ta odločitev sprejeta v omejeni svobodi oziroma z močnim vplivom 

določenega dela družbe.    

 

12.6 PROBLEM PROSTORA  IN VKLJUČEVANJA OBČINSTVA V PERFORMANSU 

 

Oder. Prostor s sedeži za gledalce. Na koncu odra, (pred sedeži, na katerih sedijo gledalci) je 

na tla jasno zarisana bela črta, ki je do zadnje scene predstave ne prestopi noben igralec. V 

zadnji sceni si vsak moški igralec izbere moškega med gledalci, ga gleda v oči in mu govori 

spolne perverzije o tem, kaj si želi z njim početi. Zadnji na vrsti – prestopi belo črto. Stoji pred 

gledalci in z mirnim in resnim izrazom reče: »Oni samo govorijo, jaz bi vam pa res to delal.«24 

 

Režija gledališkega dogodka naj bi se po mnenju nekaterih prilagajala okusom in potrebam 

gledalcev (Appia 1998), toda v današnjih oblikah gledališča bi lahko rekli, da se v vedno večjem 

obsegu pojavlja prav težnja po kontradiktornih učinkih, torej ne zadovoljevanje okusov in 

potreb gledalcev, temveč njihova provokacija. Prav tako pa tudi težnja po podiranju temeljne 

                                                                 
24 Predstava 'Preklet naj bo izdajalec svoje domovine', režija: Oliver Frljić, Slovensko Mladinsko gledališče, 

premiera: 3. marec 2010.  
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gledališke konvencije, ki jo definira prav distanca. Izraz 'gledališka konvencija' označuje 

konstantnost (fizične) razdalje med gledalci in dogodkom, ki pa dandanes za marsikatere 

performativne dogodke ne velja več. Zdi se, da hoče sodobno gledališče prodreti v gledalčev 

fizični in psihični osebni prostor, hkrati pa dekonstruira klasični model gledališča – na eni strani 

oder in na drugi strani (ločen) prostor za gledalce. Pri tem se premikajo meje med igralci in 

gledalci, ta meja pa je vsakokrat postavljena glede na odločitve ustvarjalcev, včasih tudi publike 

(ko se predpostavlja, da se lahko gledalci sami odločajo o tem, v kolikšni meri bodo sodelovali 

v uprizoritvi, ki jih povablja k participaciji).  

 

Kadar smo priča klasični prostorski gledališki postavitvi, kjer so telesa igralcev aktivna in 

ločena od teles gledalcev, ki so pasivna, govorimo o nesimetričnem položaju teles, pri čemer 

so telesa gledalcev v podrejenem položaju. Edina emancipacija telesa na mestu, je tako lahko 

igralčeva, ta pa lahko na gledalca vpliva na posreden način in ga spodbudi k lastni emancipac ij i 

prek telesa onkraj gledališkega dogodka. Trendi pa vsekakor napeljujejo na ugotovitev, da se 

meje med igralci in gledalci podirajo, s tem pa se tudi zmanjšanje distanca med njimi. Nekateri 

pristopi v gledališču se skušajo bolj ali manj uspešno zoperstavljati nehierarhični delitvi na 

igralce in gledalce in v ta namen izumljajo in razvijajo nove gledališke metode. Plastični primer 

takih poskusov je tehnika forumskega gledališča, kjer akterji niti niso več poimenovani in 

razdeljeni na igralce in gledalce, temveč se vsi imenujejo gledigralci (angl. spectactors). S tem 

se seveda skuša zabrisati hierarhična meja med igralci in gledalci, pri čemer že samo ime vsa 

prisotna telesa nagovarja k aktivnosti. Skuša predstaviti vsako telo kot relevantno ter mu s tem 

ponuditi prostor za emancipacijo. Seveda pa tega ideala pogosto ne doseže, kajti še vedno se 

ve, kdo je igralec, kdo je predstavo pripravil. V našem kulturnem okolju je tudi publika zelo 

sramežljiva (razen v posebnih okoliščinah, kot so festivali, kjer se več dni zapored srečujejo 

podobno misleči, ali pa priložnosti, ko se celotna skupina gledalcev med seboj osebno pozna).  

Uporaba takšnih tehnik v gledališču nakazuje predvsem na težnjo ustvarjalcev po poskušanju 

premagovanja meja med fikcijo in resničnostjo. Z resničnim telesnim stikom ali vdorom v 

osebni prostor gledalca in z odpravo »varnega« prostora za publiko, se tudi zgolj igra bolj 

približa resničnosti. Problem vdora v gledalčev osebni prostor z namenom približanja mu 

sporočila oziroma z namenom poudarjanja resničnosti sporočila, ki ga nosi performans, pa ima 

lahko tudi prav nasproten učinek: gledalec, ki na to ni pripravljen, se lahko (četudi momenta lno 

ne fizično, ampak zgolj psihično) umakne v svoj miselni osebni prostor, se distancira od 

predstave in ga lahko takšna interpelacija razjezi. Dolgoročno lahko to pomeni, da se ne vrne 

več na podobno zveneče dogodke, saj se boji, da se bo spet zgodilo kaj takega, ob čemer se bo 
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počutil neprostovoljno izpostavljen, medtem ko bi si »želel samo ogledati predstavo«. Rezultat 

takih prostorskih praks v gledališki umetnosti je tako lahko ne samo približevanje resničnost i 

vsakdanjega življenja, ampak tudi izgub ljanje občinstva.  

 

Body art performerji v večini primerov v svojih performansih ne vključujejo občinstva oziroma 

se od občinstva ne pričakuje, da bodo v dogodku (aktivno) sodelovali in s tem nanj vpliva l i. 

»Kadar se morda vseeno zgodi, da jih performer povabi k sodelovanju, je njihova vloga vnaprej 

natančno predvidena. In celo takrat, kadar je posameznikom iz občinstva dovoljeno, da lahko 

počno karkoli, struktura in kontekst body art performansa učinkovito omejujeta njihovo 

delovanje« (Krpič 2011, 54). Poleg pripravljenih okoliščin, ki napeljujejo gledalca na točno 

določene aktivnosti tekom performansa, pa »body art performer računa tudi na zrelost 

prisotnega občinstva, na zdrav razum ali pa na prevladujoče kulturne standarde neke družbe 

glede tega, katero obnašanje je še sprejemljivo« (Krpič 2011, 54). Glede na to, da body art 

performerji mnogokrat v svojih delih preizprašujejo prav te kulturne standarde, družbene norme 

in »primerno« obnašanje, se lahko upravičeno vprašamo, kakšen emancipatorični potencial 

imajo takšni performansi, ki neke standarde in norme kritizirajo, medtem ko se v isti sapi 

zanašajo na njihov obstoj oziroma so od njega celo odvisne.    

 

12.7. PROBLEM DOSEGA IN STRUKTURE OBČINSTVA 

 

Problem performansov, še posebej bolj radikalnih oblik, kot je body art, je seveda struktura 

občinstva. Obiskovalci performansov so v veliki večini sestavljeni iz ljudi, ki se tako ali drugače 

profesionalno udeležujejo tovrstnih dogodkov (bodisi so sami umetniki, kritiki, novinar j i, 

sociologi, kulturologi in podobno). »Dejansko je le malo tistih, ki bi ustrezali podobi idealnega 

obiskovalca body art performansa, torej nekoga, ki ni vpleten v produkcijo body art 

performansa in ki ni profesionalno povezan s sceno /…/. Slednje naredi body art performans za 

kulturni in družbeni fenomen, ki je predominantno namenjen umetnikom in njihovemu delu, in 

ne toliko fenomen, ki bi bil namenjen občinstvu« (Krpič 2011, 74). Ta problem predstavlja 

velik zadržek pri oklicevanju performansov kot emancipatoričnih, ne glede na njihovo vsebino. 

Če k ogledu pristopajo zgolj ljudje »od znotraj« in »že prepričani«, ne pa tisti, ki so zares 

pomembni drugi, sporočilnost ne doseže tistih, ki jim je najbolj namenjena.  

 

Ko Brecht govori o literaturi (pri čemer bi lahko vzporednico potegnili tudi z gledališčem) trdi, 

da se je potrebno obračati k ljudstvu, poleg tega pa je »nujno, da govorimo njegov jezik« 
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(Brecht 2013, 100). Ob tem je smiselno premisliti moč umetniških performativnih dogodkov v 

smislu njihovega dosega gledalcev. Performansi, kot so na primer body art performansi, imajo 

zaradi svojega načina posredovanja sporočil (lahko bi rekli jezika, ki ga uporabljajo) le omejen 

nabor gledalcev. To pa neizogibno pomeni tudi, da njihovo sporočilo doseže le ta omejen nabor 

posameznikov, kar pomeni toliko omejeno zmožnost emancipatoričnosti, ne glede na to, ali so 

v svojem bistvu potencialno izrazito emancipatorični. Njihov jezik mnogokrat namreč temelji 

na metaforah in simbolih, za katere razumevanje je potrebno poznavati nekatere koncepte, ki 

jih gledalec dobi ob veliko obiskih podobnih dogodkov ter poznavanju nekaterih konceptov in 

teorij iz različnih področij, kot so filozofija, sociologija, umetnostna zgodovina in podobno 

(včasih pa, poleg tega, preprosto imeti še dober želodec za gledanje vseh telesnih modifikac ij, 

ki se dogodijo tekom nekaterih body art performasov). S tem lahko sicer razvijajo visoko 

kvalitetne umetniške izdelke, a bodo razumljivi le peščici, podobno kot so znanstvena besedila, 

ki govorijo o družbi in posameznikih ter teorije o izboljšanju njihovega življenja, pogosto 

zapisana v jeziku, ki ga posamezniki, o katerih govorijo in naj bi jim bila namenjena ali jim 

koristila, sploh ne prebirajo, saj niso zapisana v jeziku tistih, ki se znanstveno ne ukvarjajo s 

temi področji. Drznemo si zapisati celo, da so nekatere oblike performativne umetnost i 

dandanes v podobni funkciji kot nekdaj meščansko gledališče ali pa kot dandanes 

institucionalne produkcije. Slednje nedostopne ljudstvu zaradi dragih vstopnic in vzdušja, ki ga 

oblikuje popolno urejena gospoda na predstavah, performansi pa prav tako zaradi nagovarjanja 

intelektualno kompetentne in uspešne srenje mlajše generacije, ki ima resurse, da se v prostem 

času udeležuje tovrstnih dogodkov.  

 

Ob vsem tem se porajajo čisto praktična vprašanja, komu je namenjena politično spodbujajoča 

predstava v nacionalnem gledališču, če jo vidijo le tisti, ki so zanjo pripravljeni – ki imajo to 

možnost [!], da zanjo odštejejo nekaj desetakov.  Kar je še en žalosten korak naprej v tej tezi 

je, da je sodobna uprizoritvena scena zaradi svoje vsebine pogosto ovita v maske 

emancipatoričnosti in vzpostavljanja levo orientiranih političnih tez, ki nagovarjajo k 

emancipaciji množic, četudi zaradi svoje oblike nagovarja tiste, ki spodbude za emancipac ijo 

ne potrebujejo, ne dosega pa tistih družbenih skupin, ki zaradi odrinjenosti dejansko potrebujejo 

spodbudo za emancipacijo. Brecht bi na tem mestu namesto tovrstne zahteval ljudsko umetnost, 

pri čemer se »pojem ljudski /…/ nanaša na ljudstvo, ki pri razvoju ni le polno udeleženo, temveč 

ga že kar uzurpira, forsira in določa. Pred očmi imamo ljudstvo, ki ustvarja zgodovino, ki 

spreminja svet in sebe. Pred očmi imamo ljudstvo, ki se bori, torej bojevit pojem ljudski« 

(Brecht 2013, 102). Ob tem pa bi taki umetnosti predpisal tudi realizem, pri čemer »Realist ičen 
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pomeni: razkrivati družbeni kavzalni kompleks / razkrinkavati vladajoča stališča kot stališča 

vladajočih / pisati s stališča razreda, ki ima najširše rešitve za najhujše težave, v katerih tiči 

človeška družba / poudarjati moment razvoja / omogočati konkretnost in abstrakcijo« (Brecht 

2013, 103). To po njegovem mnenju potrebno pozicijo pa ustvarjalcem predaja v roke z 

naslednjimi besedami: »Umetniku bomo dovolili, da pri tem uporabi svojo domišljijo, svojo 

izvirnost, svoj humor in svojo iznajdljivost« (Brecht 2013, 103). Seveda Brecht ne govori o 

pisanju/uprizarjanju na naturalističen način, temveč na način, ki – s kakršnimkoli slogom že – 

prikazuje resničnost: »V gledališču lahko resničnost prikažemo na stvaren ali pa na fantastičen 

način. Igralci se lahko ne (ali skorajda ne) našminkajo in se vedejo »povsen naravno«, a je kljub 

temu vse prevara, lahko pa nosijo groteskne maske in prikazujejo resnico. O tem smo si 

skorajda enotni: sredstva je treba vprašati po njihovem namenu« (Brecht 2013, 104).  

 

Na tem mestu bi lahko rekli, da tovrstne težave rešujejo gledališke prakse, ki že v razvoj svoje 

predstave ali performansa vključujejo tiste, ki jim je le-ta namenjena. Idealno-tipski primer 

takšnih praks je gledališče zatiranih. A ne gre spregledati, da se takšne prakse soočajo z drugimi 

problemi, ki otežujejo dostop do ljudi. Produkcija takšnih projektov sicer vsebuje primerne 

vsebine in obliko za spodbudo opolnomočenja, a prav zaradi te oblike mnogokrat nima takšne 

umetniške (ali estetske) vrednosti, da bi vzbujala veliko zanimanja. Takšne uprizoritve morajo 

zaradi svoje (socialne) funkcije nujno vključevati tudi posameznike, ki niso profesiona lni 

umetniki, kar pomeni, da se tudi sporočilo ne posreduje na način velike estetske in umetniške 

vrednosti, kar je lahko legitimen razlog, da se posamezniki ne udeležujejo dogodka, ki naj bi 

bil vseeno v svojem bistvu umetniški, a ne dosega kvalitete, ki jo od umetniškega dogodka 

lahko upravičeno pričakujemo.  

 

Poleg omenjenih težav z emancipatoričnostjo, naletimo tudi na takšne umetniške prakse, ki so 

ob začetkih svojega razvoja bolj ali manj izkoriščale potencial emancipatoričnosti, s svojo 

obliko in vsebino, a so pozneje vsaj v nekaterih primerih izvajanja »podlegle« vpetosti v 

sodobni kapitalistični svet25. Omejenost dosega performansov pa je tudi njihova le nekajkratna 

(ali v primeru body arta celo enkratna) izvedba. S tem so možnosti za doseg velikega števila 

                                                                 
25 Primer tega smo lahko doživeli 27. in 28. februarja 2017, ko smo si lahko v Cankarjevem domu ogledali estetsko 

dovršeno predstavo Meguri: Prekipevanje morja, zemeljski mir, ki jo je izvajala japonska skupina Sankai Juku. 

Šlo je za buto plesno predstavo, ki se je od svoje temeljne filozofije obsoja odmaknila tako z izbiro prizorišča 

(konvencionalna institucija, kjer je bilo za ogled predstave potrebno odšteti do 26 eur), kot  tudi z vsebino, ki se je 

naslanjala zgolj na tradicionalne japonske vrednote čaščenja narave, ne pa tudi na kritiko restrikcij v sodobni 

družbi.    
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ljudi že tehnično omejene, kar pa ostane od dogodka, ki v trenutku svojega zaključka preneha 

obstajati, » je le kup fotografij in dokumentarnih video zapisov o njegovem nastanku in poteku« 

(Krpič 2011, 63). 

 

13 PRED KONCEM: TELO, UMETNOST, DRUŽBA 

 

Umetnost je tista, ki v svojih manifestacijah (bodisi gre za pesem, fotografijo ali performans) 

neki družbi in neki državi postavlja ogledalo, preizprašuje obstoječe oblike delovanja družbe, 

podaja kritike obstoječemu stanju in bodisi na metaforičen bodisi na dobeseden način, skozi 

svoje upodobitve podaja predloge za vzpostavitev boljše realnosti. Umetnost je tista presežna 

vrednost družbe, ki posameznikom omogoča udejanjanje njihove človeškosti. V zgodovini 

umetnosti (kakor tudi v zgodovini vseh drugih področij) lahko najdemo nešteto primerov, ko je 

bil posameznik zelo vešč v svoji dejavnosti, včasih celo tako, da njegova dela častimo še stoletja 

po njihovem nastanku. Zdi pa se, da se kvaliteta (estetika) umetniških del doživlja ločeno od 

njihove sporočilnosti ali – še pogosteje – ločeno od življenja njihovega avtorja kot 

posameznika, vpetega v družbeno realnost. Seveda tukaj ne govorimo o tem, da se umetnišk ih 

del ne bi kontekstualiziralo na način, da bi se skušalo razumeti, v kakšnem vsesplošnem vzdušju 

in avtorjevem družbenem položaju so nastali. Govorimo o nekakšnih poskusih apolitizac ije 

umetnosti, ki je lahko priznana kot dobra umetnost, četudi je njena sporočilnost nemoralna, 

neetična ipd., še pogosteje pa avtorjev način življenja in delovanja nikakor ne vpliva na sodbo 

o njegovi umetnosti. Če se o tem sprašujemo, lahko pridemo do situacije, ko se bo »velik i 

prefinjeni estet komu razkril kot čisto navadna vulgarna svinja« (Jeffs 2006, 80). Vprašanje, ki 

se na tem mestu poraja je, ali je lahko umetnost tako zelo ločena od njenega avtorja, da se jo 

dojema brez vpetosti le-tega v njegovo delo. Verjamemo, da temu ne bi smelo biti tako, »ker 

[namreč] umetniška dela povratno vplivajo in učinkujejo na to, kako vidimo njihove avtorje in 

avtorice, ti s simbolnim kapitalom legitimno intervenirajo v družbo tudi na neumetnišk ih 

področjih, saj jim tovrstni mandat podeljuje Umetnost« (Jeffs 2006, 80). S temi vprašanji se je 

začela ukvarjati tudi umetnost sama, kar je še posebej razvidno v zadnjih desetletjih razvijanja 

tega področja.   

 

V delu smo prikazali »vzpon« telesa, ki se je v umetnosti in družboslovni znanosti pojavil konec 

20. stoletja, ta vedno pogostejša obravnava telesa in pripisovanje telesu vedno večjega pomena, 

pa je pravzaprav v skladu z vsesplošnim »vzponom« telesa v zadnjih desetletjih. Živimo namreč 

v obdobju obsedenosti s telesom, kar pa je prežeto s hiperprodukcijo dobrin, ob katerih mora 
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posameznik nenehno izbirati »prave« odločitve. Telo pa je tudi tisto orodje, s pomočjo katerega 

medsebojno komuniciramo in s katerim kot dopolnilo govoru in drugim nebesednim načino m 

izražanja podajamo svoji okolici informacije o sebi ter svoja mnenja in vrednote, prav tako pa 

je lahko tudi orožje, s katerim se lahko bojujemo na političnem prizorišču. Vsakdanje življenje 

vpliva na svet umetnosti preko posameznikovega telesa in predstav, ki jih ima posameznik o 

delovanju vsakdanjega sveta uskladiščene v sebi v obliki specifičnih družbenih in kulturnih 

pomenov. »/…/ preizpraševanje političnega in emancipatornega [je] ena izmed ključnih 

posledic porasta nove levice, postrukturalizma, postkolonializma in postmodernizma. /…/ 

zasebno [je] postalo politično, družabno pa družbeno« (Jeffs 2006, 81).  Vsekakor se je pri 

vplivu umetnosti oziroma umetniških praks na vsakdanje življenje vredno spomniti, da je 

umetnost tiste vrste področje, ki jo zaradi svoje abstraktnosti ali metaforike (vsaj na določeni 

ravni) naslovnik oziroma sprejemnika lahko interpretira na zelo različne načine. Zavedati se 

moramo tudi, da jo posledično lahko uporabimo kot referenco za dosego raznoraznih učinkov, 

včasih tudi za namene povsem nasprotujočih si ideologij. V času, ko je najbolj prepoznavna 

oblika kolektivnega upora s telesi – protest – zaradi neuspelih poskusov njene učinkovitosti pri 

marsikaterem posamezniku postala simbolj izčrpane prazne oblike s transparenti kot praznimi 

označevalci, je smiselno iskati nove rešitve emancipacije prek telesa. Ena izmed alternativnih 

oblik emancipacije prek telesa je gotovo lahko umetnost, še posebej tista umetnost, ki temelji 

na izražanju skozi telo, torej performativna umetnost.   

 

14 ZA KONEC 

 

Skozi delo smo si ogledali različne gledališke (in plesnogledališke) prakse, pri čemer je 

smiselno opozoriti, da že samo ime gledališče v sodobnem kontekstu ni več ustrezno, ker s 

strani obiskovalcev predpostavlja samo gledanje, zato je v kontekstu sodobnih gledališk ih 

dogodkov, ki bi jih lahko umestili pod pojme participatorno, interaktivno, doživljajsko, 

eksperimentalno, improvizacijsko (itd.) gledališče, bolje govoriti o performansu. Performans 

namreč izhaja iz združevanja različnih umetniških praks in te prakse nenehno medsebojno 

povezuje, to pa lahko pomeni večji emancipatorični potencial, saj zaradi skupnega ustvarjanja 

umetnikov iz različnih področij, to pomeni večje število ustvarjalcev (in posledično gledalcev), 

ki se medsebojno povezujejo, v povezanosti in grajenju skupnosti pa se skriva tudi večja 

družbena moč.  
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Pri pregledu izbranih performativnih praks, ki smo se jih dotaknili v besedilu, smo se pomudili 

pri performansu in body artu ter sodobnem plesu, ki kot ključno orodje za dosego posredovanja 

sporočila uporabljajo telo performerja, medtem ko so morebitni posegi teles gledalcev v 

dogodek v naprej premišljeni in omejeni. V skladu s tem, se (body art) performans odvija v 

prostoru, ki je večinoma v naprej pripravljen za dogodek. Nato smo si ogledali primere 

umetnosti, pri kateri še vedno (iz)ključno vlogo v dogajanju nosijo telesa performerjev, a se ta 

pomaknejo onkraj predvidljivih okoliščin, kakor to počne artivizem (na ulici, v vsakdanjem 

življenju) in kot je to počelo agitacijsko gledališče atrakcij, ki je vstopalo v prostore 

vsakdanjosti delavskega razreda. Končno smo prišli do performativnih praks, ki skušajo 

angažirati tako telesa performerjev, kot gledalcev, in se v skladu s tem tudi nujno pojavljajo v 

prostorih, kjer lažje dosegajo raznolike družbene skupine. Pri tem imamo v mislih 

participatorno gledališče, v okviru tega pa gledališče zatiranih. Emancipatoričnost 

performativne umetnosti se lahko meri z različnimi kriteriji, izmed katerih so zagotovo 

pomembni doseg (ali število tistih, ki jih performans doseže), primerljivost umetniškega dela z 

resničnimi situacijami (kar lahko pomeni apliciranje rešitev iz uprizoritvi na resnično življenje) 

ter stopnja interakcije z gledalci ali gledigralci (da lahko ti sooblikujejo situacijo v performansu) 

in posledično pripravljenost ustvarjalcev na improvizacijo glede na angažma soprisotnih. Pri 

tem lahko opazimo, da sta gledališče in ples lahko politična, ne samo zaradi vsebine, ampak 

včasih tudi zaradi načina ali oblike posredovanja želenega sporočila.  

 

Z vidika primerljivosti performansa z resničnim življenjem, sta gotovo eni izmed najbolj 

emancipatoričnih gledaliških oblik tehniki forumskega in nevidnega gledališča. Prva, ker skuša 

dejansko imitirati realne situacije, druga, ker se dogaja v vsakdanjih (pol) javnih prostorih in 

skuša biti zasnovana na tako realističen način, da mimoidoči sploh ne vedo, da je situacija, ki 

so ji priča, dejansko pripravljena v naprej. Seveda pa je pomanjkljivost prve tehnike ta, da se 

še vedno ve, da je situacija zaigrana, poleg tega telesno participacijo gledalca (torej njegovo 

lastno odločitev, da se vključi v prizor) še vedno lahko blokira strah pred izpostavljenos tjo. 

Seveda pa je prednost te tehnike vzpostavljanje (še vedno bolj ali manj) varnega prostora, kjer 

lahko igralci in gledalci skozi lastno telesno izkušnjo skupaj raziskujejo možnosti emancipac ije 

v različnih družbenih situacijah. Pomanjkljivost nevidnega gledališča pa je zagotovo njegov 

omejen doseg, ki je zreduciran le na naključne mimoidoče. Seveda je pri tem pozitivna plat ta, 

da dejansko doseže tudi tiste posameznike, ki se sicer ne bi nikoli odločili za ogled predstave. 

Artivistične akcije, ki uporabljajo telesa za namene instalacij ali drugih dogodkov v (pol)javnih 

prostorih, prav tako dosegajo mimoidoče, poleg tega pa imajo zaradi svoje fotogenične narave 
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prednost, saj so velikokrat prikazane v medijih in to z veliko pridanega (avdio)vizualnega 

materiala o njeni izvedbi. Body art je vsekakor umetniška praksa, pri kateri je telo ključno 

orodje za podajanje sporočila skozi njegovo umetniško uporabo. A kot smo lahko videli, je 

body art umetniška praksa, ki zaradi svoje specifičnosti (uporaba telesnih praks, dojetih kot 

grobih oziroma agresivnih), pritegne precej ozek krog ljudi. Zaradi tega se lahko vprašamo o 

moči njene emancipatoričnosti, saj je le-ta odvisna tudi od strukture in števila ljudi, ki ga 

dosežejo njena sporočila in posledično spodbudi k odzivu. Body art je v veliko primerih 

namenjen le zelo ozkemu krogu občinstva in je potemtakem potencialno emancipatoričen le za 

zelo ozek krog ljudi, zato ne bi mogli trditi, da nosi velik emancipatoričen potencial za večje 

število posameznikov. Včasih lahko poudarek na eksplicitnem prikazovanju telesa v body artu 

doseže tudi nasprotne učinke od želenih, tudi pri publiki, ki se strinja s pomenom podajanja 

družbene kritike prek telesa. Tako so marsikatere feministične in marksistične kritike  

zavzemale odklonilno držo do body arta, ko so opažale, da so ženska telesa prikazana kot 

objekt, s čimer »gledalce raje zapeljujejo, kot da bi jih odbijale, ter jih postavljajo v ideološko 

polje umetniškega dela kot pasivne potrošnike in ne kot dejavne kritike« (Jones 2002, 45). 

Tukaj pridemo do točke, ko moramo pomisliti na to, da umetnikovo/umetničino telo na odru ni 

več samo njegovo/njeno, ampak na nek način postane tudi gledalčevo/gledalkino, podobno kot 

je to v veliko večji meri sprejeto, da velja na primer za literarna umetniška dela. Je pa 

performans prav zaradi te svoje oblike privlačno orodje za deljenje individualnih izkušenj in 

mnenj z drugimi posamezniki in širšo javnostjo.  

 

Ogromno števil performansov se posveča tematikam spola in spolnosti, zagovarjajoč fluidnost, 

nebinarnost spolnih identitet. Umetniško delovanje namreč ravno zaradi svoje 

»transcendentalnosti« blaži strah pred pogledom na taljenje obstoječih klasifikatorskih predstav 

o svetu in ljudeh, kar seveda pomeni, da tega zlivanja prej popredalčkanih stvari morda 

gledalec/gledalka ne jemlje tako zares, kot bi si zaslužilo, a dolgoročno morda vpliva ravno na 

sprejemanje teh (ne)kategorij. Če ne bi bilo prostora (umetnosti), kjer se reči sprva morda ne 

jemljejo kot povsem aplikativne za resnično življenje, teh stvari morda nobeno področje (ki 

dosega večjo javnost) sploh ne bi začelo preizpraševati, s tem pa bi se izničile možnosti, da 

marginalnosti, prikazane v performansih, nekoč postanejo sprejemljiv del družbe. Takšno 

navidezno nemoč performansov lahko torej uporabimo ravno za pridobitev moči sedaj 

diskriminiranih (ljudi, praks), saj bi bilo prikazovanje, ki se dogaja v nekaterih performans ih, 

na poziciji nekoga, ki ima morda večjo moč (višji družbeni status) kot umetnik, morda že v kali 

zatrto.  
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Neemancipatoričnost performativne umetnosti se lahko skriva tudi v samem odnosu umetnika 

v odnosu do družbe v kateri nastaja, pri čemer ne mislimo na tiste umetnike, ki ne želijo 

ustvarjati politično angažiranih del, temveč na tiste, ki dojemajo svojo pozicijo kot vzvišeno ali 

sporočilo, ki ga skušajo posredovati kot tako, ki ga sleherni posameznik tako ali tako ne more 

razumeti in je zato načrtno namenjen zgolj visoko izobraženim posameznikom. V tem smislu 

bi lahko take umetnike obravnavali kot nekakšne estradnike visoke umetnosti, ki niti ne želijo 

najti povezave s tistimi, ki bi imeli potrebo po emancipaciji, z navideznim politično 

angažiranim sporočilom pa dosegajo tiste, ki jih pred emancipacijo imobilizira njihov 

privilegirani družbeni položaj. Poleg tega pa je umetnost tudi nenehno v nevarnosti, da jo 

požrejo potrošniški trendi, saj je seveda tudi sama vpeta v družbeno realnost. Tako je v skladu 

z fluidnostjo identitet in nenehnim izbiranjem ter ustvarjanjem sebe podobna politiki: »/…/ tako 

kot je Politika /…/ razpadla na nepregledno množico identitetnih politik, tudi sodobno 

gledališče izumlja lastno političnost skozi vedno nove identitetne »niše«, ki jim ni videti ne 

kraja ne konca« (Milohnić 2009, 17). Ključni problem emancipacije in politične moči gledališča 

pa po našem mnenju še vedno tiči v dojemanju gledališča kot prostora igre, fikcije, nečesa, kar 

obstaja v danem trenutku, a kot tako nima vpliva na realno življenje onkraj odra. V takih 

primerih se umetnost se ne jemlje zares – na eni strani ima to vzvišeno pozicijo nad družbo in 

je zaradi tega izvzeta iz nje, na drugi strani pa je gledališče dojeto kot prostor igre, fikcije, 

prostor ponesrečenih performativov, kot bi jih imenoval Austin. Tako so najbolj resnični 

performansi in provokativno rečeni najbolj resnični performativni umetniki tisti, ki jih je 

Goffman opazil pri ljudeh, ki opravljajo poklice, kot so natakarji, ki igrajo vlogo uslužnega 

strežnika gostom, pri čemer gostje dejansko dobijo postreženo, kar je bilo obljubljeno. Oliver 

Frljić skozi predstavo Naše in vaše nasilje gledalcem sporoči, da mu gredo najbolj od vseh ljudi 

na živce tisti, ki hodijo v gledališče. Te ljudi prepoznava kot pasivne privilegirance, kar je sicer 

povsem legitimna izjava, a nujno napeljuje na vprašanje, koliko je zaradi ustvarjanja predstav 

za to pasivno publiko, boljši (bolj angažiran, politično aktiven itd.) človek on sam. Tukaj se 

lahko oprimemo dveh nasprotnih strategij – bodisi si se boriš proti sistemu tako, da si ga najprej 

pridobiš in ga osvojiš, nato pa ga začneš spreminjati, bodisi ga z zavračanjem in kritiko skušaš 

spodjedati od zunaj. O moči takih kritik sistema se sprašujejo tudi umetniki, ki skozi fikcijo 

skušajo prodreti na realno politično prizorišče, to pa morajo storiti ali na konvencionalnih odrih, 

ali neodvisnih prizoriščih, ali s podporo državnega sofinanciranja ali v neodvisnosti od države 

itn. Vsaka odločitev prinaša enostavnejše in težje naloge za izvedbo in uspeh projektov, vedno 

pa je težavno izbrati, s kakšno kombinacijo (ne)podrejanja in (ne)žrtvovanja bo umetnost uspela 

najbolj vplivati na sistem. 
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Umetnost kot področje estetskega je skozi zgodovino in tudi danes pogosto izvzeta iz področja 

političnega. A ta interpretacija na ravni določenega dela družbe, na ravni nekaterih naslovnikov , 

ne uničuje same političnosti umetnosti oziroma političnih stališč/izjav/konotacij, ki jih umetnik 

(namenoma) izraža in izkazuje skozi svoje delo. Tukaj se odpira vprašanje, ali se politična moč 

umetnosti skriva pri samem umetniku (torej osebi, ki recimo pozna svojo politično pozicijo in 

jo skozi svoje delo izraža) ali pri sprejemniku (če je torej oseba, ki jo je umetniško delo doseglo, 

to politično pozicijo prepozna, ali ne). Na to seveda ne obstaja enoznačnega odgovora. Meje 

med umetnostjo in političnostjo so lahko zabrisane na različne načine. To je še posebej očitno, 

ko umetniški projekt posega na področje prava. Vzemimo za primer »projekt Janez Janša«. Gre 

za umetniški projekt, ki očitno posega na polje političnega, saj so si v okviru njega trije umetnik i 

uradno spremenili svoja imena v 'Janez Janša'.   

 

V nasprotju z utemeljitelji gledališča zatiranih (in še katere druge oblike politično angažirane 

umetnosti) po Adornovem mnenju »Angažirana umetnost ne želi vpeljevati ukrepov, 

zakonodajnih aktov, praktičnih prireditev, /…/ temveč si prizadeva za neko držo: Sartre denimo 

za držo odločitve kot možnosti eksistence nasploh nasproti zgolj opazovalski nevtralnos t i« 

(Adorno 2013, 235). Vlogo umetnosti v spreminjanju sveta vidi drugače: »Umetnost ne pomeni: 

poantirati alternatitve, temveč z ničemer drugim kot s svojo obliko nasprotovati toku sveta, ki 

človeku kar naprej nastavlja nož na vrat. Toda takoj, ko angažirane umetnine uprizarjajo 

odločitve in jih povzdignejo v svoje merilo, postanejo te izmenljive. Sartre je /…/ zelo 

odkritosrčno izrekel, da ne pričakuje realne spremembe sveta z literaturo /…/« (Adorno 2013, 

235–236). Ob preučevanju Brechta pa opaža, da ta »želi za gledališko igro pridržati družbeno 

zlo, s tem ko ga prikaže v vsej goloti« (Adorno 2013, 238). 

 

Na tem mestu se lahko ponovno vprašamo, ali je aktivna vloga gledalca tekom oziroma med 

samo uprizoritvijo nujna za uspešnost poskusov njegove emancipacije. Zdi se, da to niti najmanj 

ni pogoj, je pa pomembno, kaj naredi posameznik s tem, kar odnese od umetniškega dogodka 

v vsakdanje življenje, ko ponovno prevzame svoje družbeno pripisane vloge in identiteto. 

Ključno vprašanje, ki se na tem mestu poraja je, kakšen vpliv ima dogajanje v gledališk ih 

uprizoritvah na prisotne po tem, ko je gledališkega dogajanja konec, ali postane to dogajanje 

»brezpredmetno, ko zapustimo gledališče« (Raunig 2011, 114)? Gledališče/performans bi 

moral biti prostor, kamor ne zahajamo zato, da bi za nekaj trenutkov pozabili nase, na svoje 

življenje, temveč prostor, ki nas navdihuje in opozarja na svet, v katerem živimo. Gledališke 

dogodke tako lahko dojemamo kot družbene dogodke v malem. Gledališče lahko dojemamo 
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kot prostor miniaturne družbe, v katerem se, skupaj z igralci in gledalci, ustvarja neke vrste 

skupnost ali pa vsaj imitacija skupnosti. Telesna emancipacija pa je včasih šele posredna 

posledica gledališča – kadar se zaradi izkušnje v gledališču oziroma ob gledališki uprizoritvi 

emancipira gledalec oziroma gledalčevo telo, da zavzame neko aktivno (aktivnejšo) pozicijo.  
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