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UČNA URA O SODOBNEM PLESU
IN PRIMER UČNEGA GRADIVA ZA OGLED
PREDSTAVE POZOR HUD PLES!

Ogled predstave Pozor hud ples! za tretjo triado osnovne šole in srednje šole vključuje:
- pripravo na ogled predstave: učno uro in navodila ter iztočnice za obravnavo posameznih tem;
- ogled predstave v Španskih borcih ali po dogovoru na drugi lokaciji;
- pogovor z ustvarjalci in izvajalci po predstavi.
Koncept učne ure:
Nina Meško, samostojna strokovna svetovalka za ples

Dodatne informacije in rezervacije:
marjeta.lavric@en-knap.com
Španski borci/EN-KNAP
Zaloška 61, 1000 Ljubljana
t: 01 620 8787
m: 051 315 076

UČNA URA O SODOBNEM PLESU
IN PRIMER UČNEGA GRADIVA ZA OGLED
PREDSTAVE POZOR HUD PLES!

Učna ura o sodobnem plesu podaja uvod v sodobni ples:
teoretske osnove, iztočnice za usmerjanje pogovora z učenci/dijaki in video gradivo.

° Besedilo, ki je označeno v okvirju, lahko pripravite kot prosojnico ali PPT predstavitev
(v kolikor želite že pripravljene PPT predstavitve, pišite na: info@spanskiborci.si), v modri so
označeni predlogi iztočnic za pogovor in predlagane teme, iztočnice, dejavnosti, ter učne oblike.
° Učna ura vsebuje tudi povezave na video vsebine (Youtube) z nazornimi primeri obravnavanih tem.

Vsebinsko je Učna ura razdeljena na naslednja poglavja:
- osnovna delitev plesa
- o sodobnem plesu
- demokratičnost sodobnega plesa
- bistvo sodobnega plesa
- zgodovina sodobnega plesa
- pomembni ustvarjalci: Merce Cunningham, Pina Bausch...
- razmerje med koreografom in plesalcem
- o ustvarjalnem procesu v sodobnem plesu
- o pravilih v sodobnem plesu
- razprava o tem, kaj potrebujemo za ogled sodobnoplesne predstave.

° V okviru učne ure lahko učitelj izpostavi le izbrana poglavja ali pa vse teme,
odvisno od lastne organizacije ure.
° Gradivo vsebuje tudi zahtevnejši dodatek za višje letnike srednje šole,
ki že imajo predmet filozofije.

UVOD
V uvodu knjige Svetovna zgodovina plesa Kurt Sachs pravi: »Ples je mati vseh umetnosti. Glasba
in poezija obstajata v času; slikarstvo in arhitektura v prostoru. Ples pa živi hkrati v času in
prostoru. Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in njegovo delo so združeni v enem. Ritmične vzorce
gibanja, plastično oblikovanje prostora, živo predstavitev vidnega in fantazijskega sveta – vse to
je človek ustvarjal z lastnim telesom v plesu, še preden je začel uporabljati materiale – kamen ali
besedo – da bi izrazil svoje življenje...«
Pogovor:
- ples kot najprvotnejši izraz človekove ustvarjalnosti;
- sprememba funkcij plesa skozi zgodovino – kako je spreminjal svoje funkcije in
dobil različne oblike in zvrsti;
- katere zvrsti plesa poznamo.

DANES BI PLES LAHKO V OSNOVI DELILI NA:
-

ljudski ples
umetniški ples
športni ples
družabni ples ter
modne zvrsti, ki se menjajo tako, kot se menjajo generacije mladih.
Vsak ima svoje zakonitosti in pravila, pa tudi specifične prostore, kjer se pojavlja.

Ogled primerov plesa, ki jih učenci poznajo:
PRIMER HIP HOP:
http://www.youtube.com/watch?v=HH0Su8xgtcA (hip-hop)
PRIMER KLASIČNI BALET:
http://www.youtube.com/watch?v=9TSYUChGZ9I (Barishnikov DQ ABT variation)
Izpostavitev razlik med tema dvema zvrstema;
(Razlike so v času, ko sta se ti zvrsti razvili, kje se pojavljata, razlika je tudi, da balet pripoveduje
neko zgodbo, ponavadi pravljično, hip-hop pa ne - gre za ulični ples na hip-hop glasbo. Sicer pa
imata obe zvrsti svoj plesni jezik, nek kodificiran nabor gibov).
Osredotočenje na sodobni ples, ker je namen te ure predstavitev te zvrsti plesa in priprava na
ogled predstave POZOR HUD PLES! plesne skupine EnKnapGroup (EKG).
Razgovor o značilnostih sodobnega plesa: Kaj je sodobni ples?

SODOBNI PLES
Sodobni ples je plesna umetnost našega časa. Kot vse druge umetnosti je plesna umetnost način
izražanja svojih čustev in svojega dojemanja sveta ter odnosa do sveta.
PRIMER SODOBNI PLES:
Belgijska skupina Les ballets C de la B / koreografija: Alain Platel; naslov predstave
»Out of Context - for Pina«: http://www.youtube.com/watch?v=05N_N5coYFI

SODOBNI PLES
Sodobni ples se od ostalih zvrsti ( družabnega, tradicionalnega, folklornega, športnega, popularnega, urbanega...) loči po tem, da je umetniški. Pod umetniški mislimo ples, kjer želijo avtorji
preko plesa sporočiti ljudem pogled, misel, doživetje, čustvo, ki so ga pridobili s kritičnim opazovanjem življenja in pogledom nanj.
Razgovor o kritičnosti percepcije in kritičnega odnosa do življenja, ki ga imamo, če gledamo na
stvari s svojimi očmi in si ustvarimo svoja mnenja, zaključke, spoznanja. To pomeni, da ne jemljemo stvari, ki jih opazujemo ali obravnavamo, kot samoumevne. O njih dvomimo in se sprašujemo
ali so res take kot izgledajo, ali imajo res to vsebino, ki jo prikazujejo - je ta oblika, ki jo imajo,
ustrezna oblika njihovi vsebini?
Pri »mišljenju s svojo glavo«, kakor lahko tudi imenujemo kritični odnos do življenja, naletimo na
prepreko: Kako lahko vemo, da razmišljamo s svojo glavo, da imamo svojstven pogled na svet in
ne sledimo samo nekemu drugemu? Da ne razmišljamo tako, kot nam narekuje okolica: starši,
prijatelji, družina, televizija, filmi, glasba, urbano življenje, splet, reklame...?
PRIMER SODOBNI PLES:
Ameriški koreograf, ki živi v Berlinu: Jeremy Wade s predstavo »I Offer Myself«:
http://www.youtube.com/watch?v=1wTBKgWo2D4
(Op: ogled prvih dveh minut)
Za izražanje kritičnosti sodobni plesni ustvarjalci poleg plesa velikokrat uporabljajo tudi druge
medije, npr. video, na odru velikokrat tudi govorijo, pojejo, počnejo vsakdanje stvari.....Zato lahko
rečemo tudi, da je sodobni ples demokratičen.

SODOBNI PLES JE IZRAZITO DEMOKRATIČEN
Sodobni ples ne predvideva določenega koda obnašanja, glasbe, ki naj bi jo poslušali ustvarjalci
sodobnega plesa, teme, ki naj bi se jih lotevali, kako naj bi se obnašali, kako naj bi se oblačili, kot je
to pri hip hopu, disco plesu, folkori ... V tem smislu sodobni ples ostaja odprt za vse sloge glasbe,
oblačenja, mišljenja, identite, obnašanja, načine druženja.
Telo sodobnega plesa se upira kodifikaciji in ne dopušča, da bi ga zaobjeli z enim stilom, formo ali
sistemom.

BISTVO SODOBNEGA PLESA
Bistvo sodobnega plesa ni, da zabava, ugaja, da je lep ali da se družimo. V ospredju je predvsem
izražanje kritičnega mnenja, misli, čustva, občutenja, doživetja o vsem mogočem. Namesto, da
sodobni ples določa, kako naj se oblačim, kaj naj poslušam, kako naj se obnašam – da torej predpisuje –, kritično gleda oziroma preizprašuje ravno predpisovanje samo (od kod ti predpisi, zakaj
moram obleči skejterske hlače in ne očetove hlače...?).
ŠE EN PRIMER SODOBNEGA PLESA:
Belgijska skupina Ultima Vez; koreografija Wim Vandekeybus; naslov predstave »MENSKE«:
http://www.youtube.com/watch?v=bV-7tw67xY0

SODOBNI PLES IMA SVOJO ZGODOVINO
Nekje je zapisana lepa legenda, ki pripoveduje, da sta se nekoč na začetku 20. stoletja na visokem
morju srečali dve ladji; ena je bila namenjena iz Evrope v Ameriko, druga je plula v nasprotno
smer. Na prvi je velika plesalka klasičnega ruskega baleta Ana Pavlova hitela in nosila mlademu
kontinentu dar stare Evrope, tradicijo najlepše evropske umetnosti, baleta, v njegovi najbolj
subtilno prefinjeni in v preteklost zagledani romantiki. Na drugi je genij sodobnega plesa Isadora Duncan z žarom revolucionarke in odprtimi rokami brezdomnega bohema ponujala svojega
novorojenčka – osvobojeni ples stari Evropi, da se ob njem pomladi.
Načela sodobnega plesa, ki so nastala v začetku dvajsetega stoletja kot odpor do tedanjega
formalizma predvsem v klasičnem baletu, temeljijo na ustvarjalnosti plesalca, ki išče vedno nove
gibalne oblike, s katerimi sporoča doživetja, misli, odnose ...
Predstavitev dveh izrazito različnih predstavnikov iz zgodovine sodobnega plesa, ki jima je skupno
to, da sta oba umrla poleti leta 2009.

MERCE CUNNINGHAM
Ameriški koreograf; 1919 – 2009
Za njegovo plesno in koreografsko delo bi lahko rekli, da je nekakšno znanstveno preučevanje
meja telesa. V svojih predstavah je reduciral vse, kar se v ples vnaša od zunaj. Zato njegova dela
niso sporočala nobene zgodbe, niso se podrejala glasbi, telesa plesalcev pa so brez kakršnekoli
ekspresije izvajala nemogoče motorične kombinacije (izolacija telesnih delov).
Merce Cunningham je zavračal kakršnokoli logiko gibanja. Kakršnemukoli gibu lahko sledi karkoli.
Ravno zato so njegove koreografije lahko komične, divje, sanjske, čudne... Zanj je značilna metoda
naključja, ki jo je razvil v sodelovanju s skladateljem Johnom Cagom. Npr. metal je kovanec in tako
določal gib, ki bo sledil predhodnemu. Primer naključja bomo videli tudi v predstavi POZOR HUD
PLES!.
Cunnigham je slučaj prepustil tudi v smislu srečanja plesa in glasbe. Tako je s plesalci ustvaril
koreografijo na tišino ter šele na koncu, na predstavi pred publiko združil glasbo in ples.
Ogled ene izmed njegovih koreografij.
PRIMER MERCE CUNNINGHAM:
http://www.youtube.com/watch?v=35kPfQbn7IU
Morda lahko koga spominja na klasični balet, vendar je veliko razlik. Najprej v gibu. Samo en
primer je uporaba hrbtenice z njenimi krivuljami, česar v baletu ne zasledimo. V Cunnighamovi koreografiji so razlike med spoloma zabrisane – gre za plesno telo, kjer v kostumih in načinih gibanja
ni razlik med moškim in žensko – kot je to v baletu. Tudi uporaba prostora je izrazito drugačna. V
klasičnem baletu imamo centralno organizacijo prostora (solisti so v centru, okrog je zbor plesalcev), v videnem primeru pa so plesalci v prostoru organizirani in orientirani tako, da bi lahko
koreografijo gledali iz katerekoli smeri.
Za Cunnighama je značilna tudi uporaba mirovanja, ki pri njemu ni pavza, ampak aktivni del koreografije. Kot je za Cagea tišina v odnosu do glasbe.

Cunnigham o svojem delu pravi:
»Naš cilj ni v tem, da bi prikazovali določeno čustvo. Mi predstavljamo nek dogodek, ki se dogaja
tukaj in zdaj, in prepuščamo gledalcu, naj odloči, kaj je in kaj ni izraženo. Imam občutek, da s tem
ustvarjamo vzdušje.« / Merce Cunningham

»Raje imam svobodo sprotnega odkrivanja kot pa omejenost utrjenega giba« / Merce Cunningham

Iz tega citata je razvidno, da Cunnighama ni toliko zanimal popolno izveden ples, kot ga je zanimalo
naključje in slučaj, ki je tudi veliko bližje realnemu življenju, ki ni nikoli popolno. Napake, ljudje, ki jim
je v življenju spodletelo, pa so tudi glavna inspiracija nemške koreografinje Pine Bausch, začetnice
Tanz Theatra – plesnega gledališča. Od Cunnighama se razlikuje po tem, da so njene koreografije
zelo ekspresionistične.

“I am more interested in what moves people, than how they move.” / Pina Bausch

Ta citat nemške koreografinje, začetnice plesnega gledališča, bi prevedli:
Veliko bolj kot KAKO se ljudje gibljejo, me zanima, KAJ jih spravi v gibanje.
PRIMER PINA BAUSCH:
http://www.youtube.com/watch?v=Jm70fMM3JAk

PINA BAUSCH
Nemška koreografinja; 1940 – 2009
Plesna govorica Pine Bausch je vedno izražala vpliv ekspresionističnega plesa. Njenega dela ni
mogoče povezovati s plesnimi tehnikami, stili ali izrazi (te je na veliko uporabljala: od baleta do
družabnih plesov in sodobnih plesnih tehnik), saj je sama te vselej razumevala kot načine, kako se
človeka poskuša družbeno disciplinirati, vkalupiti ali terorizirati.

V koreografijah Pine Bausch se paralelno prepletajo različne zgodbe, ki so kot »brez smisla«
povezane v celoto. Plesalci v njenih predstavah govorijo, pojejo, komunicirajo s publiko, veliko se
uporablja scenske elemente, veliko je tragike in humorja. Npr, prizor iz njene predstave Nelken –
Nageljni iz leta 1982:
Oder je prekrit s preprogo iz nekaj tisoč belih in rožnatih cvetlic. Nadzoruje ga skupina
uniformiranih čuvajev z alzaškimi ovčarji. Ti niso igrali, marveč so bili iz mesa in krvi, zavoljo
svoje solidne profesionalne navzočnosti pa so bili videti prav boleče nevarni. V enem od prizorov
je nekaj plesalcev začelo prismojeno, po žabje skakati drug čez drugega, in njihovo početje je pri
psih, ki so vse bolj nategovali svoje povodce, sprožilo besno lajanje. Ranljivost plesalcev je še bolj
naredilo dejstvo, da so bili odeti v slabo prilegajoče se ženske halje...
Predstavljena sta bila dva pomembna predstavnika zgodovine sodobnega plesa, ki sta pomembno
vplivala tudi definicijo odnosa koreograf – plesalec.

KOREOGRAF – PLESALEC
Tako kot je sodobna plesna umetnost demokratična, tako so večinoma tudi odnosi med plesalci in
koreografom (ali raje avtorjem predstave) do določene mere demokratični. Plesalci niso več tisti,
ki jim koreograf pove in pokaže, kakšne gibe/koreografijo naj izvajajo, ampak so plesalci soustvarjalci predstave. V procesu nastajanja predstave so prinašalci plesnega materiala pa tudi prizorov,
ki nadgrajujejo koreografovo izhodiščno idejo. Koreograf – avtor predstave odloča, kateri plesni
material bo ostal v predstavi, in na svoj avtorski način poveže prizore v celoto.

USTVARJALNI PROCES
Ustvarjalni proces v sodobni plesni umetnosti je odvisen od avtorjeve zamisli, kjer gre za svobodo izbire in delovanja. Uporaba telesa in tehničnih veščin skozi prostor in čas pa v sodelovanju
z ostalimi dejavniki umetniškega procesa (glasba, luč, scenografija, kostumografija...) služijo kot
oblike za posredovanje namena oz. sporočilnosti.

Postopek ustvarjalnega procesa v plesu lahko predstavimo po določenih fazah, za katere pa ni
nujno, da zmeraj potekajo po navedenem vrstnem redu in po vseh fazah:
1. IDEJA, ZAMISEL, TEMA
Kaj želimo z nastalo koreografijo sporočiti ali raziskati
2. ISKANJE GIBALNEGA MATERIALA
- Improvizacija (na glasbo, v tišini, na atmosfero, na občutje …)
- Iskanje gibov, kontrastov, asociacij
- Gibalne akcije v prostoru in času, dinamika, odnosi
- Izogibanje klišejem
3. KOMPOZICIJA
Selekcija in obdelava gibalnega materiala; dramaturška povezanost oz. smiselnost postavitve,
prehodov ...
4. IZBIRA OSTALIH ELEMENTOV
- Glasba (glasba naj bo kakovostna in v skladu z
izbrano temo)
- Izbor kostumografije in scenskih rekvizitov –
vedno skladno z idejo
- Scenografija, ki podpira idejo in ni zgolj
dekoracija
5. RAZISKOVANJE, PREPLETANJE, ODLOČITVE
Skozi ustvarjalni proces do končne postavitve, ki zajema: miselne procese, premišljenost, oblikovanje gibalnega materiala, preizkuse ...
6. UTRJEVANJE, TEHNIČNO PILJENJE IN NADGRAJEVANJE Z IZRAZOM
Več ponovitev pripomore k večji suverenosti izvajalcev, višji kakovosti izvedbe in interpretacije.
7. ANALIZA
Kritično razmišljanje do nastale stvaritve, možnost sprememb
8. UPRIZORITEV
Vzpostavitev odnosa nastopajoči / gledalec
9. REFLEKSIJA
Samorefleksija, odziv stroke in odziv gledalcev

Kot gledalci postanemo del ustvarjalnega procesa šele v 8. fazi – fazi uprizoritve. To je faza, ko
predstava končno zaživi pred publiko, ko začne komunicirati z zunanjim svetom. Predstava je
rojena in v tej fazi se z odzivom gledalcev začne njena nova zgodba. Velikokrat si gledalci predstavo interpretirajo drugače, vsak glede na svoje izkušnje, znanje, trenutne občutke... in s tem ni
nič narobe. Sodobne plesne predstave, tako kot sodobna umetnost, so redko enoznačne narave.
Ponavadi ničesar jasno ne sporočajo, ampak sprašujejo ter raziskujejo.
Še nekaj pogostih vprašanj in odgovorov nanje:

KAKŠNA SO PRAVILA SODOBNEGA PLESA?
Raznim pravilom in principom umetniške kompozicije lahko rečemo akademizem. Gre za podrejanje
določenim principom, ki naj bi bili večni. Vemo pa, da se pravila skozi zgodovino spreminjajo. Če
pravil ne bi kršili, ne bi bilo napredka in tako iz starega raste novo.
V umetnosti pa tudi drugod, če se preveč držimo določenih pravil, težko odkrijemo kaj novega.
Seveda pa moramo ta pravila poznati, da jih lahko preizprašujemo in spreminjamo. Z rušenjem
starih pravil ustvarimo nova pravila, katerih veljavnost pa je spet relativna in začasna. Tako se
skozi zgodovino pravila spreminjajo in tako se umetnost razvija in je zato živa, aktualna in SODOBNA.

KAJ POTREBUJEM ZA OGLED SODOBNE PLESNE PREDSTAVE?
Odprto glavo in telo.
Gledalci se vedno čudijo plesalcem, kako so si sposobni zapomniti vse te gibe, ves ta ples. Če je
plesna predstava dobra, se zgodi, da si tudi gledalec zapomni mnogo več, kot bi sam pričakoval.
Ponavadi to ni zaporedje vseh gibov. Kar ostane, sta splošni vtis in posamezni prizori. S posameznimi prizori pa lahko naše gledalsko telo s svojim spominom presenetljivo dosti obnovi. Tako
gledalec nenadoma ugotovi, da tudi sam “nosi” telo, takorekoč plesno telo, po katerem se poleg
krvi pretaka tudi ogromno spomina.
Pogovor o tem po ogledu predstave.

KDO SE LAHKO UKVARJA S SODOBNIM PLESOM?
Vsakdo lahko uživa v ritmu, v svobodnem, improviziranem pa tudi v naučenem gibanju. Za sodobni
ples ne potrebujemo nobenih predispozicij. Tudi ni pomembno, kako zgodaj se začnemo s sodobnim plesom ukvarjati. Izkušnje in čas pa pokažejo, ali bo naše navdušenje nad sodobnim plesom in
ukvarjanje z njim preraslo v vseživljensko poslanstvo ali pa bo to naša ljubiteljska dejavnost.

INFORMACIJE O SODOBNEM PLESU, O PLESNIH ŠOLAH, PLESNIH STUDIJIH,
PLESNIH PREDSTAVAH, LITERATURI...?
PRIJAVITE SE NA NASLOV: nina.mesko@jskd.si
IN PREJEMALI BOSTE OBVESTILA O PLESNIH PREDSTAVAH, PLESNIH KLASIH IN DELAVNICAH,
AVDICIJAH ...

DODATEK ZA VIŠJE LETNIKE SREDNJE ŠOLE, KI ŽE IMAJO PREDMET FILOZOFIJE

ZNAČILNOSTI PLESA
Sodobni ples se od vseh drugih umetnosti, razen gledališča, razlikuje po tem, da obstaja samo v
trenutku, ko se dogaja.
Ta umetnost živi, ko plesalec pleše. Predstava se zgodi in izgine – ostanejo le še slike, spomini...«
Tako je v 50-tih letih prejšnjega stoletja razmišljala Marta Graham, slavna plesalka in koreografinja, ena od začetnic ameriškega modernega plesa.

Eno izmed temeljnih teoretičnih misli je šest Mallarmejevih načel, ki služijo kot primerjava med
plesom in gledališčem. To so:
Nujnost prostora
Anonimnost telesa
Zabrisana vsepričujočnost spolov
Izmaknitev samemu sebi
Golota
Absolutni pogled

PROSTOR
Za Mallarmeja je ples edini, ki potrebuje realni prostor, saj je v dramskem gledališču besedilo
tisto, ki zahteva čas, ne pa nujnost prostora. Seveda lahko dodamo oder in scenografijo, a prostor ni notranja nujnost gledališča. Nasprotno je prostor pri plesu vsebovan v njegovi biti. Ples
potrebuje prostor, razmestitev v prostor in ničesar drugega.

ANONIMNOST TELESA
Pri plešočem telesu se telo poistoveti z mislijo, idejo in nikoli ni nekdo. Plešoče telo ne posnema
neke osebe ali neke posebnosti; ničesar ne upodablja. Gledališko telo pa je vedno ujeto v posnemanje, podvrženo vlogi. Plešoče telo je anonimno zato, ker se pred našimi očmi rojeva kot telo.
Vedno je čista misel, ki se šele pred nami izoblikuje.

ZABRISANA VSEPRIČUJOČNOST SPOLOV
Ples v celoti sestavlja združevanje in razdruževanje spolno določenih pozicij. Dvojica plesalec/
plesalka se poimensko ne ujema z dvojico moški/ženska. Vsepričujočnost razlike med spoloma se
zabriše ali ukine, saj je cilj plesa metafora dogodka in ne realnost le-tega. Za Mallarmeja »plesalka
ni ženska«, temveč je nadtelesna; fisis se prelevi v psihos.

IZMAKNITEV SAMEMU SEBI
Za Mallarmeja “plesalka ne pleše”, temveč ples nastaja skozi njo. Tako se plesalka izmakne vsemu
plesnemu znanju, ter ne izvaja plesa, temveč se kaže, kot da bi bilo vse na novo ustvarjeno. Tu
ponovno pridemo do primerjave s čistostjo misli, saj je misel prav tako izmaknjena vednosti v
kateri se konstituira.

GOLOTA
Plesalčevo telo je vedno »golo«; tu ne gre za to ali je dejansko golo, temveč je golo po svojem
bistvu. Tako kakor ples ne potrebuje scenografije, tako plesalčevo telo ne potrebuje kostuma.
Ples se nanaša le na samega sebe; na metaforo misli in zato ne potrebuje nobenega okrasja.

ABSOLUTNI POGLED
To načelo se ne nanaša ne na ples, ne na plesalce, temveč je povezano z gledalci. Gledalec ne sme
biti voajer plesne predstave, njegov pogled se ne sme zaustaviti na plešočih telesih, temveč mora
videti misel plesa. To je absolutni pogled. V dramskem gledališču se gledalčev pogled usmerja v
razvoj neke situacije v trajanje neke subjektivne gledalčeve želje po razvoju dogodkov. Pri plesu
teh občutji ni. Je zgolj doživljanje abstakcije neke misli, ki je ujeta v svojem minevanju.

