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Povzetek
Sodobna družba se nenehno spreminja, prestrukturira in vključevanje mladih v svet
odraslih z dokončanjem šolanja ni samoumevno. Mladi morajo nenehno razvijati svoje
potenciale, krepiti vire svoje moči, razvijati ključne kompetence in nove spoprijemalne
strategije za prilagajanje družbenim spremembam. Mladi pri katerih se več neugodnih
življenjskih okoliščin združuje v ranljivost imajo še manj priložnosti za uspešno socialno
vključevanje. V disertaciji predstavim impro kot medij socialne krepitve za doseganje
socialnointegracijskih v skupni ranljivih mladih.
V teoretičnem delu disertacije predstavim impro kot zvrst gledališke improvizacije v kateri
posamezniki, ne da bi se v naprej pripravili, skupaj in sproti ustvarjajo - improvizirajo
dramske prizore. Pri tem upoštevajo načela, strukture in pravila impra. To omogoča
sodelovanje posameznika v skupinskem sprotnem ustvarjanju in hkrati spodbuja krepitev
virov osebne moči. V drugem delu raziskujem, kako se lahko z improm posameznik okrepi
za uspešnejše spoprijemanje z zahtevami vključevanja v igro, pa tudi v ožjo in širšo
skupnost. Ugotavljam, da je v procesu socialne krepitve posebej pomembno spodbujanje k
aktivnemu udejstvovanju, ter da je lahko skupina sovrstnikov pod določenimi pogoji
ugodno okolje za krepitev posameznika. Nadalje pa impro s gledališkimi predstavami
omogoča predstavljanje skupine ranljivih širši javnosti, kot sestavni del procesa socialne
krepitve.
Ključne besede: impro, mladi, ranljivost, socialna krepitev, kvalitativna raziskava.
Abstract
Modern society is in the process of constant changing and restructuring so the integration
of young people after finishing education into the world of adults is not self-evident. Young
people must constantly develop their potentials, cultivate sources of their own strength,
develop new key competences and coping strategies for adaptation to changes. Young
people by which a few unfavourable life conditions are piling together and enhance their
vulnerability have even less opportunities and abilities for social integration. In dissertation
I present improv as a creative medium of social strengthening for achieving social
integration goals in the gropu of vulnerable youth.
In theoretical part I present improv as a form of theatre improvisation in which the
individuals co-create, without advance preparation - they improvise dramatic scenes. They
take into account the structures, rules and principles of medium. These elements enable
co-operation of individual in the uprepeared collective creativity and enable at the same
time strengthening the sources of personal strength. In the second part I research how
improv enables induvidual strengthening for participation in the play, and also into
narrower and wider community. I note how active participation through creativity is
especially important for social strengthening and that the group of peers has a potential to
become a fertile environment for growth of individual under the certain circumtances.

Furthermore impro enable the representation of vulnerable group to the wider public as a
part of social strengthening process.
Key words: impro, adolescents, vulnerability, social strengthening, qualitative research.
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Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

UVOD
Za mlade v sodobni družbi socialna integracija ni zaključen proces, dosežen z zaključitvijo
izobrazbe, pridobitvijo stalnega vira zaslužka, zaposlitvijo, osamosvojitvijo. Mladi se morajo
zaradi ekonomskih sprememb hitro prilagajati nenehnim družbenim spremembam, če žele
doseči socialnointegracijske cilje. Pri tem so posebej izpostavljeni mladi, ki so zaradi
dosedanjih življenjskih okoliščin imeli manj priložnosti razvijanja potrebnih intra in
interosebnostnih potencialov ter so hkrati zaradi razvojnih zahtev adolescence dodatno
ranljivi. Kot medij socialne krepitve, krepitve lastnih virov moči je posebej za mlade
uporaben in atraktiven kreativni medij impro.
Medij impra je v Sloveniji precej neznan. Zadnjih petnajst let se uveljavlja kot oblika
umetniškega dramsko-gledališkega ustvarjanja v okviru neinstitucionalne kulture. V Srednji
Evropi, Angliji, Avstraliji in ZDA je impro prepoznaven del popularne in alternativne kulture,
ki pa se v zadnjih nekaj letih uveljavlja kot kreativni medij tudi v socialnih okoljih. Impro
obravnavam kot specifično obliko umetniškega ustvarjanja, ki omogoča, da igralci,
improvizatorji v skupinski igri sproti ustvarjajo dramsko-gledališki prizor, ne da bi se prej
dogovorili o njegovih vsebini, poteku, vlogah, zapletu, razpletu, žanru itd. Takšno skupinsko
hkratno ustvarjanje na licu mesta je mogoče zato, ker je kreativni medij sestavljen iz
elementov, struktur in načel, ki jih improvizatorji spoznavajo v procesu učenja, raziskovanja
in obvladovanja medija. Strukture in načela medija omogočajo specifično, usmerjeno in
strukturirano izkušnjo sprotnega soustvarjanja. Te lastnosti impra hkrati omogočajo
spodbujanje, odkrivanje ovir osebnega razvoja in krepitev moči posameznika. Zato je impro
zelo uporaben kot kreativni medij v rekreacijskih, animacijskih in socialno terapevtskih
projektih. Ta sodoben medij želim raziskati in ga predstaviti strokovni javnosti.
Naloga je razdeljena na teoretični in raziskovalni del.
V prvem delu so predstavljeni teoretični koncepti medija impra, mladih in ranljivosti oz.
socialne krepitve. Najprej predstavim posamezne vidike zgodovine uporabe drame in
gledališča v neumetniških okoljih ter pojav in razvoj impra kot umetniške zvrsti v zadnji
polovici 20. stoletja. Nato definiram medij v sodobnosti in predstavim sestavine in naravo
impra ter vire potencialov medija, ki izhajajo iz procesov, ki se dogajajo v drami oz.
gledališču, ritualih in otroški kreativni igri. V drugem poglavju predstavim koncepte
položaja mladih v sodobni družbi. Ranljivost obravnavam kot sovpadanje več dejavnikov,
življenskih okoliščin posameznika. V poglavju o socialni krepitvi predstavim nekatere vidike
krepitve osebnih moči, ki jih povežem s potenciali uporabe medija impra.
Drugi del, raziskava, je razdeljen na tri faze, ki sovpadajo s tremi delavnicami, ki smo jih
izvedli z isto skupino ranljivih otrok in mladostnikov. Najprej predstavim uporabljeno,
pretežno kvalitativno metodo in instrumente raziskovanja. Vsako fazo opišem posebej in
odgovorim na zastavljena vprašanja. V zaključku interpretiram ugotovitve raziskave za vse
tri faze skupaj. Na koncu je navedena literatura in v Prilogi predstavljni primeri gradiv.
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Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

A: TEORETIČEN DEL
V teoretičnem delu naloge predstavim različna teoretična izhodišča, ki mi omogočajo
definiranje medija impra kot svojstvene zvrsti v okviru dramske umetnosti.
Najprej predstavim zgodovinske okoliščine, ki so prispevale k razvoju uporabe drame oz.
gledališča v neumetniških okoljih, ter orišem razvoj improvizacije in impra v okviru dramske
umetnosti. Nato poskušam definirati medij glede na njegovo uporabo v različnih okoljih ter
predstavim poglavitne sestavine, katerih kombinacija ustvarja edinstvenost medija, ki se
razlikuje od drugih vrst improvizacije.
Ukvarjam se tudi z naravo kreativnega medija in razdelam potenciale impra v okviru
umetniških ali neumetniških okolij: za socialnointegracijske namene, animacije, terapevtske
namene. Na koncu podam vzorčen opis impro disciplin ter odprem nekatera vprašanja in
dileme mentorstva impra.
1. IMPRO
Ker impro v Sloveniji ni razširjen in znan niti kot umetniška zvrst niti kot medij
socialnointegracijskega ali animacijskega dela, ga moram najprej predstaviti.
Impro, na splošno, je zvrst dramsko-gledališke improvizacije, za katero je značilno, da igralci
nimajo vnaprej napisanega dramskega besedila oz. nimajo vnaprej pripravljenih potekov
prizorov. Zgodbo, teme, vloge in medsebojne odnose dramskega prizora igralci oblikujejo
sproti, na licu mesta, brez vedenja, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju – improvizirajo. Edini
vnaprej določen element igranih prizorov (ti ponavadi trajajo od ene do štirih minut, lahko
pa tudi eno uro in več) so strukture in pravila igre, ki so razloženi udeleženim na začetku
dramskega prizora, ter naslovi zgodb, žanri, čustva itd., kar morajo igralci v improviziranem
prizoru doseči na predlog občinstva. Tudi zato pravimo, da je impro interaktivno gledališče.
Iz nekaj temeljnih oblik improviziranega gledališča, kot so družabne igre (angl. theatre
games), ki jih je uporabila avtorica Spolin za gledališko delo, iz gledališkega športa (angl.
theatresport), ki ga je razvil Johnstone (1994), in struktur improvizacijske olimpijade (angl.
»improv olympics«, Shepherd, 2007) so se izoblikovale številne variacije umetniške
improvizacije, daljše ali krajše oblike, z več ali manj interakcije med občinstvom in igralci. V
Evropi, Kanadi, ZDA (pa tudi drugod, npr. v Avstraliji) se je gledališka improvizacija
uveljavila kot umetniški žanr pod imenom »improv«, v Sloveniji pa kot »impro« (Dimec
Bogdanovski, 2008).
Od drugih vrst dramsko-gledališke improvizacije se impro razlikuje po tem, da gre za
strukturirano improvizacijo. V svetu se je sočasno pojavil kot umetniška zvrst v Angliji in v
ZDA. V Sloveniji se uveljavlja v zadnjih dveh desetletjih.
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1.1. Kratek zgodovinski pregled
V poglavju predstavim, kako se je v zahodnoevropski zgodovini gledališče uporabljalo v
neumetniških okoljih; opišem začetke improvizacije v gledališču v 20. stoletju, predstavim
nastanke in razvoj impra ter pojasnim nekatere terminološke zadrege pri uporabi terminov
drama, gledališče, umetniški in kreativni medij.
1.1.1. Skok od začetkov do 20. stoletja
Začetki gledališča spadajo v obdobje zgodovine, ko so bili ples, glasba, rituali in obredi
pomemben del življenja in kulturnih praks družbenih skupnostih. Pravzaprav gledališče po
vsej verjetnosti izhaja iz ritualov, plesov, pripovedovanja zgodb ter igranja iger, magičnih
obredov, ipd.
Ravnjak uvršča začetne oblike gledališča v »predestetske oblike gledališča«, ki so sredstvo
»estetizacije življenja oz. gre pri njih za spojitev življenja in umetnosti« (Ravnjak, 2005, str.
57). Vanje uvršča tudi spontane dramske improvizacije in teatralizacije. Podobno trdi
Young, da: »Improvizirana drama je bila podaljšek pripovedovanja in uprizarjanja zgodb v
mnogih primitivnih plemenskih kulturah« (Young, 2007, str. 284). Glavna značilnost
predestetskega gledališča je odsotnost meje med gledalci in igralci, namen uprizarjanja pa
je katarza, katere cilj je »gledalca pripraviti do tega, da bo v celoti sprejel posredovana
ideološka sporočila« (Ravnjak, 2005, str. 57).
Na območju Sredozemlja se je kot prevladujoča oblika pripovedovanja in uprizarjanje zgodb
za publiko na za to posebej določenem prostoru (gr. »theatronu«, pomeni prostor za
gledanje) uveljavila klasična grška drama – splošno razširjena oblika kulturnega
udejstvovanja in druženja1. Klasično grško gledališče je bilo gledališče spektakla, v katerem
so igralci uporabljali maske, kostume, scenske dekoracije. Igralci, recitatorji, so ob pomoči
zbora interpretirali znane, resnične in zgodovinske dogodke ali prikazovali mitske zgodbe.
Torej v gledališču niso prikazovali novih, ampak interpretacijie znanih zgodb. Interpretacija,
podkrepljena z močnimi gledališkimi elementi, je vnašala elemente iracionalnosti – gledalci
so doživljali estetsko katarzo z prikazovanjem mitskega sveta kot realnega. Ravnjak pravi:
»Iluzija, čeprav temelječa na aluziji, je tako rekoč popolna, magijska. In gledalci sprejmejo
te »druge resničnosti« kot realno obstoječe« (Ravnjak, 2005, str. 65).
Čeprav je bilo vse v gledališki predstavi v funkciji tako integracije širše skupnosti kot
identifikacije posameznikov – gledalcev, je bila v središču procesa integracije posredovanih
pomenov v gledališču imaginarna realnost, kar ustreza prevladujočemu ideološkemu
diskurzu tedanje grške družbe, v kateri nad človeškimi usodami vladajo bogovi z Olimpa.

1

Nekateri zgodovinarji trdijo, da so klasične grške drame neposredne naslednice ustnega
pripovedovanja zgodb (Hodgson in Richards, 1966, v Young, 2008), recitiranja in
tekmovanja v retoriki.
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Improvizacijo (lat. »improvisus«, ne vidi se v naprej, nepričakovan) omenja Aristotel2 (384 –
322 pr. n. št.) v svojem delu Poetika (prevedel Gantar, 1982), v katerem razlaga dramo kot
obliko umetnosti. Improvizacijo omenja kot enega od vzrokov za nastanek tragedije in
komedije, kot posledico prirojenega veselja do melodije in ritma (prvi razlog nastanka
dramskih zvrsti je splošna človeška težnja po posnemanju; v Gantar, 1982). Aristotel v
Poetiki trdi:
»… zato so tisti, ki so bili za to posebno nadarjeni s časom izpopolnjevali in tako se je iz
skromnih improvizacij polagoma razvilo pesništvo. Pesništvo pa se je – v skladu z
značajem pesnikov – razcepilo v dve smeri. Bolj vzvišeni pesniki so posnemali imenitna
dela plemenitih ljudi, preprostejši pa dejanja manj vrednih ljudi … '... Vsekakor se je
tragedija začela iz improvizacij; enako velja za komedijo, samo da je izvor tragedije treba
iskati pri predpevcih (exarchontes) ditirambov, izvor komedije pa pri predpevcih faloških
pesmi …« (Aristotel; v Gantar, 1982, str. od 66 - 67).
Aristotel raziskuje in predstavlja koncepte umetniških učinkov gledališča oz. drame. Hkrati
pa predstavlja tudi takšne učinke drame, ki imajo integrativni potencial za družbo ali
posameznika, kot na primer: mimesis, katarza, mitos itd. Kot pravi Ravnjak, temelji drama
na:
»… posnemanju dejanja (prikazuje temeljni obrazec sveta, mikrokozmos, in princip, po
katerem deluje usoda), vzbuja pri gledalcih strah in sočutje in ob koncu predstave s
katarzo (čustvenim in mentalnim očiščenjem) doseže pri gledalcu subjektivno doživeto
duhovno stanje razsvetljenja« (Ravnjak, 2005, str. 67, poudarki avtorjevi).
Aristotel je eksplicitno poudaril povezavo med dramo in njenimi integrativnimi učinki v
določeni kulturi, kajti gledalec si mora z umetnikom igralcem (in piscem) deliti isti znakovni
sistem, s katerim je omogočeno prepoznavanje posredovanega pomena. Prav ta skupnost
simbolnih znakov vzpostavlja dramo v močno sredstvo integracije z najrazličnejšimi
nameni.
Eden izmed učinkov drame je tudi zdravljenje, kot Jones povzema po Solomonu. Ta trdi, da
je drama kot umetniška oblika imela svojstven razvoj, v psihološkem pomenu pa je vedno
vsebovala tudi določene kvalitete in moči podobne učinkom primitivnih religij in ritualov
(Solomon, 1950, v Jones, 1996, str. 45).
Podatki o uporabi drame v neumetniške namene so redki, a nekateri viri (Blatner, 2007;
Casson, b. d.) navajajo podatke, da so Rimljani kot zdravilo za mentalne bolezni uporabljali
dramo že od 1. stoletja naprej. Rimljani so prvi (glede na dostopne vire) uporabili gledališče
za zdravljenje posameznikov: mentalne bolezni so zdravili s pomočjo preučevanja in branja
gledaliških tekstov, prav tako pa so priporočali bolnikom sodelovanje v gledaliških
predstavah.
Kasneje, v 5. stoletju, so v Evropi zabeleženi primeri (Italija), ko so duševnim bolnikom
priporočali obisk gledališča: za zdravljenje depresije ogled komedije, za zdravljenje manije
ali histerije pa ogled tragedije (Casson, b. d., odst. 2).
2

Aristotel (1982) meni, da rituali ne morejo biti predhodniki drame, saj so za rituale
značilna zamaknjena stanja. Spominja pa gledališče na rituale s tem, da omogoča gledalcu
očiščenje in integracijo teme.
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V srednjem veku je gledališče vedno bolj služilo kot medij utrjevanja moči cerkve in idealov
krščanske vere. Posvetno gledališče in tudi gledališka improvizacija sta sta se ohranjala le v
ljudskih, uličnih predstavah akrobatov, požiralcev ognja in krotiteljev divjih živali, ki jih je
Cerkev večinoma preganjala. Majhne gledališke skupine igralcev ali glumačev so potovale
od zaselkov do mest in zabavale navadne ljudi in včasih tudi plemstvo.
Iz tega se je razvila commedia dell'arte in italijansko karnevalsko gledališče 16., 17. in 18.
stoletja. V tej zvrsti gledališča so profesionalni igralci igrali sicer vedno iste prepoznavne
like, pri čemer so upoštevali specifiko igralskega izročila te zvrsti, uporabljali so maske.
Predvsem pa so igralci več ali manj improvizirali v okviru znanih dramskih struktur. Kot
pravi Ravnjak:
»Igralski način commedie dell’arte temelji na improvizaciji (commedia al’immproviso);
gre za na osnovi scenarija improviziran dialog, ki vedno enako osnovno zgodbo razplete
na vsakič nov, poseben (improviziran) način, vendar pri tem ostane v skladu s
psihološkimi zmožnostmi tipa in predvidljivostjo situacij« (Ravnjak, 2005, str. 87).
Besedilo so si igralci torej lahko sproti izmišljevali in odigrane vsebine prilagajali okolju, v
katerem so nastopali. Tako so navadnemu ljudstvu prikazovali teme iz vsakdanjega
družbenega, političnega in verskega življenja elit ter se jim dramskih igrah posmehovali, jih
kritizirali. Ali pa so plemstvu prikazovali zgodbe o usodah navadnih ljudi – družbi so
nastavljali zrcalo, v katerem so se lahko njeni posamezni deli prepoznali.
Iz comedie dell'arte se je v Italiji prenesla v bolnišnice predvsem uporaba mask, kot
sredstvo za zdravljenje psihoz in drugih motenj. V 17. in 18. stoletju se je drama oz.
gledališče kot metoda zdravljenja duševnih težav in bolezni v različnih oblikah razširila po
vsej Evropi, v Italiji, Nemčiji, Franciji in Angliji.
V Angliji so cenili vlogo gledališča tudi v izobraževalnem procesu. Tako je že od 16. stoletja
naprej bila dramska igra obvezen predmet v večini elitnih angleških šol. Takrat živeči filozof
in profesor na znanem učilišču Eton Francis Bacon je menil, da je gledališče pomembno »za
razvoj samozavesti, za krepitev spomina itd.« (Courtney, 1968; v Casson, b. d., odst. 4).
Vendar je to gledališče uporabljajo napisane scenarije. To je pomenilo, da so bila
posredovana sporočila, vrednote in pomeni v drami natančno preverjeni in nadzorovani. V
tedanjem gledališču za improvizacijo ni bilo prostora.
Od 18. stoletja naprej so dramsko gledališče v neumetniških okoljih obravnavali predvsem
kot obliko umetnosti, ki lahko z gledanjem predstav izboljša kvaliteto življenja bolnikov, se
pravi kot sredstvo zabave, sprostitve. Kot aktivno metodo zdravljenja posameznikov, pri
kateri lahko zdravljenja potrebni tudi aktivno sodelujejo v dramski igri, so začeli
obravnavati gledališče in dramo šele na koncu 19. stoletja.
1.1.2. Uveljavitev drame in improvizacije v neumetniških okoljih v 20. stoletju
Razvoj znanosti (antropologije, psihiatrije, sociologije itd.) ob koncu 19. in v začetku 20.
stoletja je vplival na velike gledališke umetnike, raziskovalce igre in drame same. Po
stoletjih prevlade strogih konvencij o dovoljenem v drami in gledališču so začeli odkrivati
nove pristope igre, nove metode obvladovanja dramskega medija. Središče drame in
gledališča je postal posameznik in njegove razsežnosti, možnosti.
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Vse do 20. stoletja so se na področju dramske oz. gledališke igre v vseh zgodovinskih
obdobjih uveljavila posebna stroga pravila in kodeksi dovoljenega, ki so bila v skladu s
prevladujočimi moralnimi, ideološkimi, tudi političnimi itd. vrednotami družbe. Dramskogledališke predstave so se odvijale po točno znanem vnaprej določenem poteku, ki so ga
odobravale lokalne oblasti, saj je bil s tem jasno nadzorovan in določen način igranja,
pomen pa posredovan s pomočjo gledaliških elementov.
Splošne družbene, gospodarske, politične in kulturne spremembe so klicale tudi po
spremembi tako gledališča samega kot njegovih metod. Radikalne inovacije v
eksperimentalnem gledališču, v drami v izobraževanju, v psihoterapiji, študije igre,
antropološke študije ritualov, medkulturne izmenjave in razvoj dramaturgije so področja, ki
so prispevala k oblikovanju jasnejše povezave med dramo in posameznikom. Raziskovanja
možnosti in razvoj drugačnega gledališča v umetniškem okolju so spodbudila tudi
razmisleke o vlogi drame v neumetniških okoljih, v obeh pa je dramsko-gledališka
improvizacija dobivala pomembno vlogo.
Tako je na začetku 20. stoletja v Rusiji Nikolaj Evreinov razvijal metodi »teatroterapija« in
»monolog«, katerih cilj ni bil umetniški izdelek, temveč raziskovanje gledališča kot terapije
za igralce in občinstvo. Cilj gledališke improvizacije je spodbujanje posameznikovih
instinktov in izvirnosti, drugačnosti, kot pravi Jones (1996, str. 54). Medtem je Vladimir
Iljine razvijal metodo »terapevtskega gledališča«, katerega sestavni element je bil trening
improvizacije. Improvizacijski treningi telesa in glasu, kot je trdil Evreinov, spodbujajo
spontanost, fleksibilnost, izraznost, senzitivnost in sposobnost komuniciranja (Landy, 1994,
str. 58).
Naslednji veliki korak v razvoju dramske igre je ob koncu 19. in začetku 20. stoletja je
naredil Konstantin Stanislavski (1863 – 1938), ki je uvedel improvizacijo kot osrednji del
igralskih priprav in vaj. S pomočjo eksperimentiranja v okviru dramske igre je razvil Sistem,
lastno metodo igre. Stanislavski pojmuje dramsko igro kot emocionalni in psihološki proces,
v katerem mora igralec najti »notranjo resnico« karakterja z »vzpostavljanjem povezave s
tistim delom svoje osebnosti, ki se identificira s karakterjem«3 (Emunah, 1994, str. 8).
Stroga stilizirana igra prejšnjih stoletij se je umaknila angažirani, naturalistični igri
posameznika – človeka ustvarjalca gledališke vloge, igralca. Pri tem je Stanislavski uvedel
improvizacijo kot izhodišče študija pisanega besedila.
Tak način igre je bil v funkciji večje prepričljivosti gledališča in drame same – nastavljanja
zrcala človeku in naglo se spreminjajoči družbi. Stanislavski je bil prepričan, da so nekateri
temeljni integrativni procesi, katerim služi gledališče, možni le, če je igra igralcev tako
prepričljiva, da se gledalec lahko z videnim v odigranem identificira, zato pa mora biti ta
igra čim bližje dejanskim procesom v duši posameznika. Povezava med igralčevim
življenjem, njegovimi individualnimi izkušnjami (in opazovanji), shranjenim materialom
nezavednega in igro na odru se v Sistemu vzpostavlja prav s pomočjo improvizirane igre 4,
kar je pomembno tudi za impro.
V obdobju med obema vojnama in po 2. svetovni vojni pa je v gledališču vse bolj bledela
3

Identifikacija poteka ne samo med igralcem in vlogo, temveč tudi med vlogo in gledalcem.
Kot pravi Landy (1994), je Sistem Stanislavskega skorajda neposredno prenosljiv na
dramsko terapijo pri ljudeh, ki so navajeni le intelektualnega odnosa do sedanjosti.
4
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želja po čustvenem angažiranju gledalcev kot sredstvu ozaveščanja (katarze), kot ga je s
Sistemom uveljavil Stanislavski. Čustva so namreč subjektivna in zatorej občutljiva za
manipulacijo.5 Bolj prepričljiv se je zdel intelektualen, objektiven angažma gledalcev, zato je
npr. Brechtovo gledališče6 (po Bertoldu Brechtu, nemškem dramatiku, režiserju, scenaristu,
1898 – 1956) težilo k alienaciji, odtujitvi gledalca od emocionalnih vsebin. Objektivna,
distancirana igra je po Brechtovem mnenju predstavljala večjo možnost sprožanja
družbenih sprememb in ozaveščanja ljudi s pomočjo gledališča. Brecht je radikalno
spremenil odnos do Aristotelove drame, ne samo na teoretični ravni, temveč tudi kot
kritiko meščanskega gledališča. Kot pravi Toporišič: »S svojim konceptom epskega
gledališča ukinja (Brecht, o. p.) gledališče kot psihologijo, hermenevtiko smisla, jezikovne
igre in paruzijo telesa« (Toporišič, 2006, str. 5). Gledališče postane pri Brechtu aparat za
konstrukcijo resnice, po Badiouju povzema Toporišič (2006, prav tam). Gledališče je polje
eksperimenta, kjer igra gledalec aktivno vlogo pri ustvarjanju pomena. V Brechtovem
gledališču je veliko prostora tudi za improvizacijo in večjo svobodo interpretacije
posredovanih pomenov.
Tako je na umetniškem področju v prvi polovici dvajsetega stoletja raziskovanje gledališke
igre in njenih dimenzij nihalo med dvema tendencama: med naturalizirano igro
Stanislavskega in objektivno, distancirano igro Brechta. Med njima je cel razpon drugih
variacij, vendar sta ti dve struji temeljni. Z njima so se uveljavili temeljni načini dramske
igre, ki so sooblikovali tudi improvizacijo.
Vključenost, aktivnost udeleženih v dramskem procesu, v fizičnem, psihičnem,
emocionalnem udejstvovanju pri oblikovanju posredovanega pomena drame, se je
prenesla tudi v druga okolja, na primer v zdravljenje, v terapijo s pomočjo drame. Dramska
sredstva in sam proces, ki se dogaja v drami, je v neumetniških okoljih najprej povzela
psihoanaliza. Že pred prvo svetovno vojno so se uporabnosti dramskih elementov v terapiji
zavedali psihiatri in terapevti kot Laban, Freud, Jung, Adler, ki so dramo začeli uporabljati,
čeprav le kot pripomoček (Casson, b. d.) pri svojem delu.
V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je psihiater Jacob Moreno na Dunaju leta 1923 v knjigi
Gledališče spontanosti predstavil teoretična izhodišča in praktične izkušnje uporabe
spontanosti za spodbujanje kreativnosti, ki sta njegova temeljna koncepta akcijske metode
igre vlog in igralske akcije pri delu s pacienti (Blatner, 2000, str. 3). Za Morena je bila
dramska oz. gledališka improvizacija osrednji medij raziskovanja človeških potencialov7, saj
omogoča prav aktivno udeležbo klientov ali uporabnikov terapije v procesu zdravljenja.
Moreno je svojo metodo poimenoval psihodrama ter razvil model uporabe dramske igre, v
katerem je terapevt kot nekakšen režiser dramskega dogajanja oz. usmerjevalec procesa, ki
pomaga glavnemu igralcu, protagonistu, da s pomočjo drugih prisotnih udeležencev,
5

Na to so vplivale tudi zgodovinsko-družbene okoliščine: razvoj medijev množične
komunikacije, komunistične in kapitalistične propagandne vojne.
6
Bertold Brecht, nemški režiser in praktik, katerega igralska metoda »objektivne
reprezentacije« je recimo bolj uporabna za »premalo distancirane« udeležence (Landy,
1994).
7
Moreno je uveljavil izraze kot psihodrama, sociodrama, protagonist, pomožni ego itd.
Priznavajo mu tudi, da je pionir in razvijalec skupinskega terapevtskega dela – skupinske
terapije.
7
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pomožnih egov, odigrava različne vloge, travmatične dogodke ali izkušnje iz življenja, dokler
ga odigravanje dramskega prizora ne pripelje do neke integracije, razrešitve, uvida ali
emocionalne razbremenjenosti. Nadaljnje Morenovo delo in obsežna praksa psihodrame
sta spodbudila uporabo drame oz. dramske igre v terapevtskih okoljih predvsem v ZDA.
Od Morena dalje lahko bolj natančno spremljamo razvoj uporabe dramsko-gledališke
improvizacije v neumetniških okoljih oz. za uporabo krepitve ranljivih skozi zgodovino
dramske terapije, saj na podlagi razpoložljive literature ne moremo govoriti o kakšnih
drugačnih oblikah uporabe improvizacije v neumetniških okoljih.
Sočasno z Morenom so z gledališko-dramskim medijem (vključno z improvizacijo) v
individualnih terapijah eksperimentirali angleški dramski terapevtski pionirji kot Slade,
Lindkvist in Jennings. Ti trdijo, da »niso vedeli za psihodramo, ko so začeli s svojim
raziskovanjem, in uporabo drame v terapiji« (Jones, 1996, str. 73). Dejstvo, da se je začel
dramski proces uporabljati v terapevtske namene neodvisno v dveh različnih in geografsko
oddaljenih okoljih, je lahko tudi posledica nepovezanosti raziskovalcev sredi prejšnjega
stoletja.
V angleškem okolju se je uveljavilo pojmovanje dramske terapije, kot ga je definirala
terapevtka in raziskovalka drame Sue Jennings, ki pravi, da je »drama v terapiji specifična
aplikacija gledaliških struktur in dramskih procesov usmerjenih v terapijo« (Jennings, b. d.;
v Casson, b. d., odst. 3). Med te procese spada tudi dramsko-gledališka improvizacija, s
pomočjo katere se terapija odvija, ko posameznik odigra dramsko-gledališki prizor, ki
omogoča povezovanje individualnih vsebin z znanimi dramskimi oblikami ustvarjanja
prepoznavnih pomenov, kar spodbuja integracijo teh pomenov (tudi uporaba mask, lutk,
aktivne imaginacije, ipd.).
Z nadaljnjim razvojem uporabe drame (improvizacije) v dramaterapiji in psihodrami, ne
bom podrobneje omenjala, saj sem želela samo nakazati razvoj gledališke improvizacije v
neumetniških okoljih. Vendar je potrebno omeniti še nekaj dejstev.
K uporabi drame v neumetniških okoljih8 sta veliko prispevala tudi uporaba in razvoj
gledališča oz. drame v izobraževalnem procesu (Dewey, 1952; v Jones, 1996). V
izobraževanju s pomočjo drame je poudarek na samem procesu ustvarjanja, kot trdi Landy
(1994, str. 73), na uporabi dramskega procesa za razvijanje psihosocialnih dimenzij
posameznika-učenca, drama se uporablja za razvijanje veščin, kompetenc, vrednot. V tem
kontekstu je bilo do nedavnega največ raziskav o uporabnosti drame.
Pred zaključkom kolaža o uporabnosti drame in gledališke improvizacije v neumetniških
okoljih naj omenim še dva pomembna gledališka režiserja in raziskovalca. Prvi je veliki
eksperimentator gledališke izkušnje Jerzy Grotowski (1933 – 1999). Njegov prispevek
uporabe drame za razvijanje posameznika izhaja iz prepričanja, da je »za celostnost igralca
potrebno odstraniti njegove blokade, ne pa trenirati njegovih sposobnosti« (Grotowski,
1968; v Emunah, 1994, str. 10). Ta trdetev je za uporabo impra zelo pomembna. Za
Grotowskega je izkušnja gledališko-dramske igre sredstvo procesa, katerega cilj je
spiritualni razvoj posameznika. Njegove predstave so bili pravzaprav veliki improvizirani
eksperimenti, v katerih je bilo v celoti aktivno tudi občinstvo, kot priče ali kot protagonisti
oz. udeleženi.
8
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Nadalje je pomemben prispevek Augusta Boala (1931 – 2009), ki je v Braziliji v
neumetniških okoljih eksperimentiral z gledališko improvizacijo kot medijem socialne
integracije depriviligiranih, zatiranih, ranljivih. Boal, oče angažiranega, političnega
gledališča, je razvijal gledališče, v katerem je improvizirana drama agent družbenih
sprememb. Trdil je, da so klasične drame monološke, kar je istovetil z represijo. Pasivno
občinstvo v gledališču je bilo za Boala neposredna refleksija represije v zahodni civilizaciji
20. stoletja. Smoter človeške komunikacije je po njegovem mnenju enakopraven dialog in
aktivna udeležba občinstva. Zato je razvijal model gledališča, v katerem s pomočjo
moderatorja aktivno sodeluje v dramski igri (improvizaciji) tudi občinstvo. S tem je v
predstavi omogočena aktualizacija perečih družbenih tem, problemov in tabujev. Razvil je
socialnointegracijski model improvizirane interaktivne drame.
Od osemdesetih let prejšnjega stoletja se v različnih neumetniških okoljih dramskogledališka improvizacija vedno bolj uveljavlja kot metoda dela z ranljivimi (Cossa, 2010;
Blatner in Wiener, 2007). Tudi v okoljih, kjer je od sedaj dramska terapija uporabljala
izključno gledališke maske, lutke in dramske igre v individualnih in skupinskih terapijah, je
opazen odmik k bolj odločnemu uveljavljanju spontanosti, improvizaciji in aktivnemu
izkušanju različnih vlog skozi improvizirano dramsko-gledališko igro. Ta premik se vedno
bolj razvija od »splošnega spodbujanja kreativnosti in spontanosti k bolj strukturiranim in
pozorno izoblikovanim sistemom za raziskovanje in razreševanje pomembnih emocionalnih
tem skozi personalizirano dramsko akcijo« (Davis, 1987; v Jones, 1996, str. 94).

1.1.3. Razvoj impra in gledališkega športa
Enotne zgodovine impra ni. Navedbe o izvoru države, v kateri se je impro najprej uveljavil,
o avtorju termina ali času pojavitve impra niso skladne. Tako npr. David Shepherd, »eden
od pionirjev improvizacijskega gledališča«, kot ga opišeta Blatner in Wiener (2007, str. vii),
pravi, da ni vedel za raziskovanja Keitha Johnstona, ki je kronološko razvijal gledališko
improvizacijo (impro) celo nekaj let pred njim. Blatner in Wiener pravita, »da bi moral biti
impro prepoznan kot pomemben napredek v gledališču, katerega nastanek se do neke
mere prekriva s pojavitvijo 'gledališkega športa'« (»theatresport« Johnstona, o. p., v Blatner
in Wiener, 2007, str. 346). Ker so neusklajeni tudi vsi drugi (dostopni) viri, večinoma
internetni, upoštevam pri prikazovanju zgodovine nastanka impra različne vire, a ne
upoštevam navedenih trditev o času nastanka oz. o avtorju »izuma« impra.
Impro se je najprej uveljavil kot umetniški medij. V poznih tridesetih letih 20. stoletja v ZDA
je Viola Spolin (1906 – 1994), gledališka producentka in pedagoginja, začela razvijati
gledališko improvizacijo za igralce. Imamo jo za nekakšno »mamo« impra (»Improv
encyclopedia«, b. d.). Kot vodja amaterskega gledališča lokalne skupnosti je za priprave
amaterskih igralcev in otrok za gledališke predstave iskala metodo, s katero bi dosegla
večjo sproščenost, naravnost in spontanost igralcev. Zato je različne preproste družabne
igre priredila za uporabo v gledališču in iz njih izpeljala kratke dramske igre, namenjene
sproščanju, komunikaciji in interakciji. Igre so bile namenjene razvijanju veščin in
kompetentnosti udeleženih igralcev. Te igre so bile improvizacijske, kasneje poimenovane
kot gledališke igre (angl. theatre games, Spolin, 1994).
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Ohranjanje občutka igrivosti in spontanosti sta za Spolin nujno potrebni gledališki veščini,
ker sta pomembni tudi za spodbujanje ustvarjalnosti in domišljije (Spolin, 1985). S svojimi
kratkimi igrami je želela pri igralcih obuditi prav te kvalitete. Sama pravi, da je večino
družabnih iger izbrala zato, ker so interaktivne in se ukvarjajo z izboljšanjem komunikacije
med udeleženci. Interaktivnost je še poglobila, ko je na neki predstavitvi svoje nove metode
prosila občinstvo za predlog, ki bi ga igralci uporabili v prizoru – in nova zvrst gledališke
improvizacije je bila rojena (Salinsky, Frances-Wite, 2008).
Iz improvizacijskih gledaliških igric in sodelovanja med igralci ter občinstvom je nastal en
del koncepta nove zvrsti gledališke predstave – impro predstava. Kot pravi avtorica Spolin:
»Moje gledališke igre, ki so se originalno razvile kot preproste vaje za delo z igralci na
pisanem scenariju, so se sčasoma razvile v igre, ki so pomembna vadbena tehnika mnogih
impro skupin v svetu ...« (Spolin, 1985, Preface).
Pri impru gre za to, da so igralcem, ki na odru improvizirajo in si sproti izmišljujejo vsebino
in oblike igric, znane samo strukture teh igric (tako kot pri commedii dell’arte), vsebina, liki,
prostor, razvoj zgodbe itd. pa nastajajo sproti, so improvizirani. Gledališka skupina Paula
Sillsa, ustanovitelja skupine Compass Players (Shepherd, 2007; v Blatner in Wiener, 2007)
ter sina Viole Spolin, je po večini virov prva profesionalna skupina, ki je v ZDA igrala impro,
improvizirano in interaktivno gledališče, kot ga poznamo danes.
V Čikagu, kjer je (bil) impro zelo popularen, se je iz skupin, ki so preigravale impro, sčasoma
razvila olimpijada impro skupin, v angleščini »Improv Olympics«, danes »iO«. Na spletnih
straneh Impro olimpijade je zapisano:
»Leta 1981 je bil ustanovljen Improv Olympics, sistem, v katerem rivalski skupini
improvizatorjev komikov tekmujeta med seboj na odru pred občinstvom. Koncept si je
izmislil David Shepherd, ki je uporabil gledališke igre Viole Spolin kot medij tekmovanja
med skupinama« (»iO Theater«, b. d.).
Impro se je skoraj istočasno uveljavil tudi v Angliji oz. le par let kasneje v Kanadi, kjer je bil v
obeh državah glavni generator razvoja impro gledališča »oče« impra Keith Johnstone (ki se
je v Kanado priselil iz Anglije, kjer je z improm uspešno deloval). Kot je že bilo omenjeno,
Shepherd, pobudnik in razvijalec impra v ZDA, pravi, da zanj ni vedel (Shepherd, 2007; v
Blatner, 2007).
Prva knjiga Viole Spolin Improvizacija za gledališče je izšla leta 1961 v ZDA, prva knjiga
Keitha Johnstona Impro, improvizacija in gledališče leta 1981 v Londonu, vendar je
Johnstone začel raziskovati improvizacijo že v petdesetih letih. Na ovitku izdaje njegove
knjige iz leta 2007 piše:
»Keith Johnstone je bil umetniški direktor Kraljevega gledališča v poznih petdesetih letih
in je pomagal predvsem pri delu skupine pisateljev. Improvizacijske tehnike in vaje, ki jih
je tu razvil za povečanje spontanosti in izboljšanje pistalejskih veščin, je nadalje razvijal v
igralskem studiju, jih predstavljal v šolah in nazadnje ustanovil gledališče The Theatre
Machine« (Hoefner, 2007; v Johnstone, 2007, zadnja stran ovitka knjige).
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Glede na to bi lahko sklepali, da sta tako Spolin in Johnstone svoji metodi strukturirane
improvizacijske igre razvijala skorajda istočasno.
Na splošno pa se je v šestdesetih letih 20. stoletja družbena klima v deželah zahodne
demokracije začela rahljati in svoboda izražanja ter dostopnost kulturnih dobrin sta bili
glavni temi mnogih liberalnih gibanj, kot pravi Dimec-Bogdanovski (2008). To je omogočilo
uveljavljanje tudi bolj svobodnega gledališča in uveljavitev gledališke improvizacije v
kulturni ponudbi. Gledališče se je razširilo iz institucij in njihovih odrov v življenje, med
ljudi. Impro je bil kot gledališka zvrst sila pripraven za to popularizacijo gledališča.
Shepherd, igralec in raziskovalec impra, pravi: »Bil sem nezadovoljen z mainstrimovskim
gledališčem, katerega so si lahko privoščili le nekateri … ' ... želel sem, da bi igre naslavljale
'navadne' Američane, ne pa samo tistih, ki si karto za gledališče lahko privoščijo«
(Shepherd, 2007; v Blatner, 2007, str. xvii).
Keith Johnstone navaja druge, osebne razloge za začetek ukvarjanja z improm, ki niso čisto
nič manj relevantni. Pravi, da se je z improvizacijo začel ukvarjati iz osebnih razlogov:
»Obupno sem si želel neke dejavnosti, ki bi jo lahko poimenoval Drama kot
samoizpopolnjevanje« (Johnstone, 1994, str. X, poudarki avtorjevi). Johnstonov pristop k
razvijanju kreativnosti in spontanosti na odru je bil tesno povezan s procesno orientirano
gledališko aktivnostjo, katere namen je bil oseben razvoj in izkušnja (»History of
Theatresport«, b. d.).
Johnstone, ki je bil s svojo impro skupino The Theatre Machine zelo uspešen tudi v Evropi,
se je preselil v Kanado, kjer je ustanovil skupino Loose Mose ter združeni koncept
umetnostne improvizacije in tekmovalnosti poimenoval »theatresports«9, gledališki šport.
To je oblika improvizacijskega gledališča, ki uporablja format tekmovanja, podobno kot v
rokoborbi. Dve impro ekipi, ki se srečata na odru, igrata prizore, ki temeljijo na predlogih
občinstva, to pa njihovo igro tudi ocenjuje skupaj s sodniki (»History of Theatresports«, b.
d.; Johnstone, 1994).
V impru gre torej za improvizirano, interaktivno gledališče, ki mu je ponekod (v nekaterih
kulturnih okoljih, a ne v vseh) dodana tekmovalnost. Johnstone je tekmovalnost sprva
dodajal le k treningu igralcev zaradi spodbujanja njihove večje odrske prisotnosti. Vendar je
tekmovalnost na novo konceptualiziral in reguliral s sklopom načel igranja impra.
Tekmovalnost je bila za Johnstona »nujno, a atraktivno zlo« (Johnostone, 1994), ki je
potrebno zaradi večje intenzitete igralcev in pritegnitve občinstva. Johnsotone sicer
poudarja, da je pomembnejša sestavina impra pripovedovanje zgodb (angl. storytelling).
Johnstone je sicer tudi avtor daljših formatov improviziranih prizorov oz. ozgodbljenja, kot
sta Micetro in Gorila teater (»Gorilla Theatre«, b. d.), ki niso tekmovalne narave.
Podobne gledališke poudarke sta impru dajala tudi Del Close in Charna Halpern v Čikagu v
svojem impro formatu Harold (Close, Halpern, Johnson, 1993), ki je daljša oblika
improviziranih prizorov. V Čikagu je ekipa Second City nadalje razvijala element
tekmovalnosti kot element gledališke zabave, predvsem v kratkih skečih, šalah. Njihova
9
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daljša oblika impro drame Harold pa je posebej priljubljena zaradi možnosti improviziranja
celotne, dalj časa trajajoče impro predstave, ki sestoji iz več prizorov, celotna predstava pa
nastaja sproti, improvizirano, pred očmi občinstva.
Gledališki šport se je razširil po vsej Kanadi, v Angliji, ZDA in Srednji Evropi. Danes je
uveljavljena zvrst umetniškega ustvarjanja in zabave na vseh kontinentih. Večinoma so
predstave koncipirane kot srečanja (bolj ali manj tekmovalna) ekip. Predstave so nekakšna
moderna oblika združitve gledaliških iger s športom, po vzoru grških klasičnih olimpijskih
iger: »Povezava med gledališčem in športom je bila v antični Grčiji zelo tesna, saj obe
področji vključujeta raziskovanje in širjenje človeških zmogljivosti« (Close, Halpern,
Johnson, 1993, str. 3).
V Sloveniji se je impro uveljavil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja z Gledališčem Ane
Monro, ki je nekaj let z velikim uspehom igralo impro predstavo Variete, kombinacijo
songov, gledaliških (improviziranih) iger itd. Leta 1993 so k sodelovanju povabili impro
ekipe iz vse Slovenije in organizirali nacionalno tekmovanje imenovano Impro liga. Kot pravi
njen današnji vodja in vešč improvizator Juš Milčinski: »Impro liga je projekt, delujoč v
okviru KUD-a France Prešeren iz Ljubljane, ki združuje več kot 120 ljubiteljev gledališke
improvizacije iz različnih koncev Slovenije. Leta 1993 je Impro ligo ustanovilo Gledališče
Ane Monro, od tedaj pa se je gledalcem predstavilo že preko 500 improvizatorjev in 40
improvizacijskih skupin« (»Impro liga«, b. d.).
Program slovenske Impro lige, v katero se vključujejo pretežno študentje in mlajši
zaposleni, je razdeljen na dva poglavitna dela. Prvi je gledališki šport, kjer se v
tekmovalnem sistemu ekipe improvizatorjev v okviru športno-gledaliških predstav borijo za
naslov državnega prvaka v gledališki improvizaciji, tako kot v »klasičnem« Johnstonovem
tekmovalnem modelu. V netekmovalnem, delno umetniškem, delno ekshibicijskem sklopu
impro gledališča, pa se improvizatorji zberejo posebej za unikatne impro nastope, v katerih
je več inovativnih oblik umetniškega improviziranja. Sicer se impro razširja v srednje šole, ki
so združene v ŠILO – Šolsko impro ligo, in tudi v osnovne šole, kjer so ekipe združene v MIŠ
- Malo impro šolo. Najbolj eksperimentalen in umetniški del impra je osredotočen okoli
Kolektiva Narobov, ki za svoje improvizirane predstave dobiva mednarodne priznanja.
Ustanavlja se vedno več impro društev, kot npr. Kud Impromobile, IGLU, Kud Kiks ipd.
Hkrati se tudi pri nas impro vedno bolj uporablja v kontekstu dela z ranljivimi skupinami oz.
projektih, v katerih je gledališki medij osrednji medij dela. Tako, kot na primer v projektu
socialne integracije mladostnikov, ki so prekinili redno šolanje »Učenje na odru življenja«
(Kobolt, 2008); ali kot samostojen medij impro predstav v zaporih gledališča Kolektiva
Narobov (»Kolektiv Narobov«, Odprto – zaprto, b. d.); ali kot medij razvijanja različnih
kompetenc pri srednješolcih v projektu Kulturni anticiklon, v katerem je sodelovalo 10
slovenskih srednjih šol (»Kulturni anticiklon«, b. d).
V nalogi obravnavam impro kot zvrst gledališke improvizacije, kot so jo v 20. stoletju
zasnovali Spolin, Johnstone, Halpern in Close. Ti avtorji so prispevali tudi svoje teoretične
koncepte gledališke improvizacije v umetniških okoljih. Njihovi prispevki so podlaga za
konceptualizacijo uporabe impra v neumetniških okoljih v tej nalogi.
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1.1.4. Terminološke zadrege
Do zadrege pri rabi terminov drama, gledališče prihaja zaradi nedosledne in ohlapne rabe v
teoriji in praksi.
Beseda gledališče, »teater«, izvira iz grške besede »theathron« in pomeni prostor gledanja
oziroma kazanja nečesa. Razlika med angleško in ameriško rabo besede je le semantična:
Angleži uporabljajo izraz »theatre«, Američani pa »theater«10 (»theater vs. theatre«, b. d.).
Isti vir navaja, da je v ZDA uveljavljeno razlikovanje, da je performans v živo teater –
angleška beseda »theatre«, ki se odvija v prostoru teatra – angleška beseda »theater«. V
angleščini je teater (»theatre«) lahko pojmovan kot skupinska oblika umetniškega
ustvarjanja, katere rezultat je odrska uprizoritev resničnega ali izmišljenega dogodka po
vnaprej napisani predlogi (Collins dictionary, 2001). Torej, kot pravita tudi Landy in Jones, je
»theater« prostor, kjer se »theatre« dogaja (Landy, 1994; Jones, 2007). V slovenščini je
razlikovanje manj jasno. Tako je beseda »teater« lahko prostor, kjer se »teater« dogaja,
lahko je tudi stil vedenja, npr. »teatralno« itd. (SSKJ, 1994).
Beseda »drama« izhaja iz grške besede »drao/dran«, ki pomeni delovanje. Drama je kot
pisano umetniško besedilo oblika literarne umetnosti (poleg poezije in proze) prepoznavna
po tem, da je napisana v obliki dialoga. Kot predstava za občinstvo je drama zvrst
uprizarjanja dramskega besedila s pomočjo akcije, vlog in izmenjave besedila med igralci.
Klasično gledališče se pojmuje kot gledališče, katerega podlaga je dramsko besedilo oz.
scenarij (»Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi«, 2010). Vendar pa lahko v
gledališču gledamo tudi druge nastope (plesne, glasbene, multimedijske performanse,
spektakle itd.), ki nimajo z dramo dosti skupnega.
Gledališko-dramska dejavnost pa je lahko tudi v celoti improvizirana, sproti izmišljena in se
ne dogaja nujno po vnaprej napisanem besedilu (in niti ne samo v gledališču). Pri tem
improviziranem gledališču pa so uporabljena vsa dramsko-gledališka umetniško-izrazna
orodja (procesi, strukture in temeljni koncepti drame), saj gre za proces ustvarjanja
dramskega dogajanja: dialog, dualnost, zgodba, zaplet, dramska kompozicija, napetost,
konflikt, akcija, vloge, namišljena realnost, identifikacija, reprezentacija, simbolna sredstva,
distanciranje itd. Zato jo lahko poimenujemo dramsko-improvizacijska gledališka dejavnost.
Zdi se smiselno, da bi izraz »gledališka improvizacija« uporabljali za rabo medija na
umetniški in rekreacijski (animacijski) ravni, saj je primarni namen umetniške uprizoritve
ekspresija v javnosti (posplošeno rečeno). Izraz »dramska improvizacija« pa bi uporabljali
za dejavnosti, ki uporabljajo improvizacijo kot kreativni medij v socialnointegracijskem
delu, pri animacijah ali v terapiji, kjer je primarni namen osebna rast, socialna krepitev,
integracija s pomočjo aktivnega udejstvovanja.
Zakaj? Gledališče kot prostor nima samo po sebi terapevtskih potencialov. Torej bi
»gledališče lahko obravnavali kot nekak podaljšek dramske igre« (Emunah, 1994, str. 89).
Drama, v prevodu delovanje (»drao«, »drama«), pa označuje aktivno ustvarjalno so10

Kot pri drugih besedah kot: sabre/saber, center/centre (»theatre vs. Theater«, b. d.).
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delovanje, ki ga omogoča dramsko izkušanje, raziskovanje, ustvarjanje, rast. To pa so zelo
pomembni koncepti tudi pri delu z ranljivimi, saj prav aktivna udeležba vključenih v proces
krepitve omogoča tudi njihovo socialno vključevanje.
Oba izraza, dramski in gledališki, se uporabljata tako v praksi kot v teoriji kot sinonima.
Eden vodilnih sodobnih dramskih terapevtov in teoretikov drame v socialnih okoljih Landy,
uporablja oba izraza hkrati: »gledališče/drama« (Landy, 1994). Povzeto po njem bom sama
uporabljala termin dramsko-gledališka (interaktivna) improvizacija kot kreativni medij
skupinskih in individualnih procesov v neumetniških okoljih, saj je poudarek naloge na
razvoju in krepitvi posameznika s pomočjo dramskih procesov, eventuelno predstavljanje
javnosti (gledališče) pa je le eden od stranskih rezultatov tako spodbujene osebne rasti in
krepitve.
Interaktivna improvizirana drama je opredeljena v skladu z Blatnerjem in Wienerjem (2007)
kot cel spekter različnih oblik dramsko-gledališkega improviziranja, ki vključuje različne
stopnje izmenjav med gledalci in igralci: od dajanja predlogov, nastopanja, nadomeščanja
igralcev, nenačrtovane interakcije, ki se dogajajo na licu mesta med gledalci in igralci ali
člani skupine, ki improvizira.
Pojem kreativni medij uporabljam s posebnim poudarkom. Povzemam razlikovanje med
besedo umetniški in kreativni medij po avtorici Schuller (2008): izraz umetniški medij
uporabljam za poimenovanje medija v umetniškem okolju, izraz kreativni medij pa v
neumetniških okoljih, s čimer je poudarjena orientiranost na ustvarjalni – kreativni
potencial medija in na sam proces kreacije. Medetm je v umetniškem mediju drame
pomemben rezultat umetniškega ustvarjanja oz. predstavljanja le-tega javnosti.
1.2. Definicije impra
V tem poglavju predstavim različne teoretične koncepte impra v umetnosti, v
organizacijskih vedah in glasbi. Nadalje razložim sestavine, vire in potenciale medija.
Spregovorim tudi o nekaterih temah in vprašanjih, relevantnih za raziskovanje impra.
V širšem, splošno življenjskem pomenu bi lahko definicijo improvizacije definirali kot Pierse:
»Improvizacija je proces sprotnega ustvarjanja. Živi v naših vsakdanjih spontanih
interakcijah in konverzaciji. Improviziramo v službi in v prostem času, med srfanjem na
valovih, med vožnjo avta, peko torte brez recepta, pri reševanju sestavljenke ali
oblikovanju karakterja v dramski delavnici. Proces improvizacije je preprost kot je
preprost proces igre« (Pierse, 1995, str. 3).
Kadar nimamo določene, vnaprej načrtovane ali rutinirane torej predvidljive reakcije na
zahteve okolja pravimo, da improviziramo, torej je improvizacija sprotno, nepripravljeno
delovanje tako v življenju kot tudi v umetnosti.
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1.2.1. Definicija medija kot oblike umetniškega izražanja

Improvizacija je prisotna v vseh umetnostih, a večinoma le kot pripomoček v procesu
ustvarjanja, kot način iskanja idej, novih oblik, izrazov in ne kot cilj ali medij umetniškega
izražanja. Kot cilj pa je prisotna v nekaterih zvrsteh dramsko-gledališkega ustvarjanja.
V gledališču je od začetka 20. stoletja naprej močno prisotna kot metoda dela, kot sistem
priprave igralcev in oblikovanja vlog, predstave. Kot specifičen dramsko-gledališki
umetniški izraz, ki hoče biti umetnost sam po sebi, pa se uveljavlja šele v zadnjih dveh, treh
desetletjih. Torej kot umetniško ustvarjanje v gledališko dramskem jeziku, katerega cilj je
prav improvizacija sama. Kot trdi Dixon, je V impro gledališču cilj ustvarjanja »nenehno
sprotno ustvarjanje v gledališkem jeziku« (Dixon, 2011). Razlikuje se od drugih gledaliških
zvrsti in ima nekaj prepoznavnih elementov.
V prvi vrsti improvizacijsko gledališče nima pisane predloge, scenarija po katerem se
predstava odvija. Nadalje je biti gledalec impro predstave podoben in hkrati drugačen
dogodek, kot v klasičnem gledališču. Podoben zato, ker je tudi impro dramsko gledališče. In
drugačen zato, ker je impro interaktiven gledališki medij, ki vključuje sodelovanje občinstva
kot naključnega igralca, podajalca idej, predvsem pa kot soustvarjalca pomenov.
Improvizacija omogoča, da posamezniki v občinstvu svobodno in enakopravno z ostalimi
gledalci in igralci razbirajo posredovane pomene, s čimer jih tudi sooblikujejo.
Sprotnost ustvarjanja se zagotavlja po eni strani prav z aktivnim sodelovanjem občinstva na
najrazličnejše načine. Gledalci so posredovalci: predlogov za uporabljene predmete v igri,
so predlagatelji naslovov zgodb, žanrov igre, predlagatelji igranih čustev, priložnostni
sodelavci – igralci v igri sami. Gledalci pričakujejo svoje sodelovanje in se ga veselijo. Kot
pravi Johnstone:
»Zelo terapevtsko je biti v tej družbi, vpiti in spodbujati, in mogoče celo nastopati na
odru. Z malo sreče se počutite, kot da ste bili na čudoviti zabavi, dobre zabave pa niso
odvisne od količine alkohola, temveč od pozitivnosti povezav med ljudmi« (Johnstone,
1999, str. 6).
Za mnoge impro praktike je impro prvenstveno oblika umetnosti. Tako Close, Halpern in
Johnson pravijo (1993), da je improvizacija gledališki medij in da naj to tudi ostane.
Podobno tudi Dixon (2011). Vendar medij poleg umetniškega doživetja hkrati ponuja
človeku ustvarjalcu in gledalcu veliko več, posebej na področju osebnega razvoja in
krepitve, kot trdi Chin: »Moje osebno raziskovanje v smeri boljšega igranja se je pokrilo z
mojo težnjo postati boljši človek« (Chin, 2009, str. 1).
Značilno za impro je, da so gradivo improviziranih dramskih prizorov vsebine in stili
posameznika, ki se v sprotnem prilagajanju, nepripravljenem hkratnem soustvarjanju več
posameznikov, združujejo v dramsko improvizacijo. V impro je medsebojno dogajanje in
izmenjava med sodelujočimi določeno z načeli so-ustvarjanja in s pravili impro igre. Tako so
strukturiranost in interaktivne komponente medija glavne razlikovalne značilnosti impra
glede na druge vrste dramsko-gledaliških improvizacij.
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V nadaljevanju predstavljam kako impro vidijo njegovi ustanovitelji Johnstone, Close,
Halpern, Johnson in Spolin ter nekateri sodobi teoretiki kot Dixon, Pierce, pa tudi slovenski
improvizatorji.
Keith Johnstone
Keith Johnstone, ki raziskuje impro na več ravneh, zagovarja trditev, da mora drama
naslavljati celotno osebnost posameznika, ne samo njegovo vlogo igralca. Zato mora
»učitelj drame … ' … dopustiti študentom, da eksperimentirajo z različnimi ''jazi'' ...«
(Johnstone, 1999, str. x, Predgovor). Pri tem nastane problem, kako posameznika
angažirati, da bo lahko v improvizaciji izkazal svojo avtentičnost, spontanost, izvirnost.
Spontanost kot vir »živosti« igralcev na odru je Johnstone raziskoval skupaj z igralci tako, da
je spodbujal vse tisto, kar so drugi dramski učitelji prepovedovali ali odsvetovati: imitacijo
soigralcev, nenačrtovanje, neskoncentriranost, neoriginalnost (Johnstone, 1999). Izhajajoč
iz trditve je razširil in uporabil značilnost umetniškega ustvarjanja, da se lahko deluje
(ustvarja) samo v prisotnosti »tukaj in sedaj«. Da bi bili igralci v prizoru čim bolj prisotni in
ustvarjalni v potekajočem trenutku in prostoru, »tukaj in sedaj«, je dodal element
tekmovalnosti. Sprva je dodal tekmovanje ekip, tudi posameznih igralcev med seboj na
odru, v impru zato, da bi z adrenalinom spodbudil igralčevo odrsko prisotnost, kasneje pa
zaradi atraktivnosti. Pri tem pa je tekmovalnost omejil z impro načeli sodelovanja in
podpore med igralci.
Nadalje se Johnstone z inovativnimi dramskimi vajami osredotoča na razvijanje kompetenc
in veščin igralcev, ki omogočajo predvsem interaktivnost ustvarjanja. Prav interaktivnost in
nepripravljenost sta za Johnstona temeljni lastnosti gledališkega športa, impra. Tudi pri
daljših impro predstavah, pri katerih gre za daljše povezane prizore s strukturirano zgodbo,
je interaktivnost v središču umetniškega ustvarjanja. Po Johnstonu bi interaktivnost lahko
opisali »kot skupno ustvarjanje pomena v interakciji« (Johnstone, 1999).
Pri tem izhaja iz prepričanja, da lahko improvizira vsak, ne samo profesionalni igralci. Tako
trdi: »Ena od večjih zmot o improvizaciji je, da jo lahko igrajo samo izučeni igralci.
Pravzaprav lahko improvizira vsak. Mi vsi improviziramo vsak dan« (Johnstone, 1993).
Improvizatorji igralci so lahko zdravniki, inženirji, pisatelji, seveda tudi igralci itd., ne glede
na starost, spol, poklic. Posebej je impro zanimiv za mlade. Tako Johnstone trdi:
»Mladostniki, ki običajno prezirajo vsak konvencionalen 'kulturni' nastop, bodo naredili
prav vse za sodelovanje v impro šovu, ker je impro izziv, in zato, ker lahko vadijo točno
tiste socialne veščine, ki si jih tako obupno želijo izboljšati pri sebi. Samozaupanje in
elegantnost družabnega vedenja v napetih situacijah so sposobnosti, ki jih večina elitnih
angleških šolo želi tako razviti pri svojih gojencih. To uči impro« (Johnstone, 1999, str. 6).
Poleg razvijanja interaktivnih kompetenc, osebne rasti, socialnih veščin, spontanosti in
ustvarjalnosti, Johnstona zelo zanima tudi gledališka improvizacija z maskami. Teh v
predstavah ne uporablja velikokrat, saj meni, da so izjemno zahteven medij. Raziskuje jih
kot možnosti menjave in prevzemanja vlog, kot bogastvo človeških arhetipov,
nezavednega, kot vir ustvarjalnosti. Delo z maskami je zanj najprej terapevtsko in šele
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potem umetniško. Po njegovem maske namreč igralca prevzamejo in zato je
nepredvidljivost igre veliko večja.
Nadalje se Johnostone ukvarja tudi s komičnostjo, humorjem pri gledališki igri oz. športu.
Meni, da komičnost izhaja iz spontanosti, ki jo občinstvo navdušeno nagrajuje s smehom
»… da imajo ljudje tako radi spontanost, da reagirajo tako, kot da bi gledali športni
dogodek« (Johnstone, 1999, str. 22).
Tekmovalnost, ki jo zagovarja pa je lahko v ne-umetniških okoljih problematična, čeprav
omogoča prisotnost in angažiranost igralcev.
Viola Spolin
Viola Spolin, avtorica gledaliških iger, za razliko od Johnstona ni marala tekmovalnosti.
Menila je namreč, da okolje tekmovalnosti v improvizaciji ustvarja umetno napetost in ko:
»tekmovalnost zamenja sodelovanje, dobimo kompulzivno akcijo« (Spolin, 1994, str. 10).
Tekmovalnost namreč temelji na medsebojni primerjavi, igralci se trudijo biti boljši od
svojih soigralcev, kar pa po njenem spodbuja predvsem anksioznost in omejenost
doživljanja, kot trdi sama:
»Tekmovalnost ima neposredne učinke na študente. Borijo se za status tako, da zatirajo
drug drugega, razvijajo defenzivna stališča (dajejo natančne razloge za vsako najmanjšo
akcijo, zavlačujejo ali krivijo druge za dogajanje) ali z agresivnim prevzemanjem vodstva,
z nemirom ovirajo potek igre. Tisti, ki menijo, da se je brezsmiselno boriti, postanejo
resignirani, apatični« (Spolin, 1994, str. 11).
V izogib tekmovalnosti je problem enakopravnega, angažiranega sodelovanja med igralci
rešila z osredotočanjem interaktivne improvizacije na »fokus, center pozornosti«
posamezne impro igre, naloge ali discipline. To je nekakšna skupna naloga, tema oz.
problem, namen, cilj prizora, s katerim se ukvarjajo vsi udeleženi soigralci, nekoliko
podobno kreativnemu cilju, namenu, ki ga je v okviru svoje metode gledališke igre
(Sistema) utemeljil Stanislavski (1937, 1995).
Za Spolin je ustvarjanje predvsem »raziskovanje, okušanje okolja«, širjenje meja
posameznika v novi izkušnji in iskanje nenačrtovanega rezultata. Takšen način ustvarjanja s
pomočjo impra omogoča organsko rast ustvarjalnosti posameznika in skupine. Ko se
skupina ali posameznik ukvarjata z reševanjem problemov, ki nastajajo med igro, lahko
nastaneta zaupanje in sodelovanje, ki sta predpogoj ustvarjanja, okušanja novega, organske
rasti, igre, prizora, predstave. Tako je za Spolin na začetku impro predstavljal predvsem
»gledališke igre, ki so nastale iz preprostih vaj za usmerjanje dela igralcev pri obdelavi
gledališkega teksta« (Spolin, 1985, str. 1).
Kot tak pa postane impro zanimiv tudi kot medij za delo z ranljivimi. Kadar je improvizacija
(impro) predvsem proces reševanja problema, ki sprošča inteligentnost, talent, genialnost,
sam rezultat ustvarjanja (predstava) ni tako pomemben in ga je mogoče uporabiti tudi v
socialnem okolju. Procesnost improvizacije oz. učenje skozi igro omogoča igralcem, da
vedno znova, a hkrati vedno v tistem trenutku, tukaj in zdaj, sproti rešujejo trenutne
probleme (naloge igre) ter ob tem spoznavajo in krepijo moč.
Tudi Spolin kot Johnstone meni, da lahko vsak imporvizira in pravi:
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»Vsak lahko improvizira. Vsak, ki želi, lahko igra v gledališču, se nauči in postane 'odra
vreden'. Učimo se skozi izkušnjo in izkušanje in nihče ne uči nikogar. To velja tako za
dojenčka, ki od brcanja z nogami preide na plazenje, od tega na hojo, kot za
znanstvenika in njegove trditve. Če okolje dovoli, se lahko vsak nauči karkoli hoče; in če
posameznik dovoli, ga bo okolje naučilo karkoli se želi naučiti. 'Talent' ali 'pomanjkanje
talenta' nimata s tem nič skupnega« (Spolin, 1994, str. 3).
Za Spolin je gledališče predvsem komunikacija in »gledališke tehnike so tehnike
komuniciranja« (Spolin, 1994, str. 14). Improvizacijske igre omogočajo veščenje v
komunikaciji s komunikacijo samo. Zaradi tega so gledališke igre uporabne tudi v
vsakdanjem življenju. »Torej je izkušanje edina domača naloga igralcev« (Spolin, 1994, str.
15). Resnična improvizacija po Spolin preoblikuje in spremeni aspiranta – igralca skozi akt
improviziranja samega (Spolin, 1994, str. 37).
S takšnim pojmovanjem talenta, ustvarjalnega procesa in njegovega rezultata se zelo razširi
»uporabnost« medija: ni več rezerviran za igralce, talentirane posameznike, ampak lahko z
impromustvarjajo tudi posamezniki, ki imajo potrebo po osebni rasti skozi raziskovanje
okolja. Takšen odnos do medija omogolča njegovo uporabo za kontekstu dela z ranljivimi.
Charna Halpern in Del Close in Kim Johnson
Tudi Halpern, Close in Johnson, ustanovitelji čikaške struje impra in avtorji daljše impro
oblike Harold, menijo, da smo vsi ljudje naravni improvizatorji, saj živimo svoja življenja
brez skript, reagiramo na zahteve okolja in se odločamo sproti. Čeprav je improviziranje na
odru drugačno, ker želimo zabavati publiko, med tem ko ustvarjamo, je načeloma tudi
zanje impro več kot samo sredstvo ustvarjanja. »To je samostojna umetniška oblika, s
svojimi značilnostmi in estetiko« (Halpern, Close, Johnson, 1993, str. 14).
Zanje je poglavitna značilnost improvizacije nepripravljenost. »Resnična improvizacija je iti
na oder in nastopati brez priprave in načrtovanja« (Halpern, Close, Johnson, 1993, str. 13).
Načeloma niso potrebni niti predlogi občinstva, saj je najpomembnejši proces sprotnega
ustvarjanja igralcev samih. Čikaška šola se tudi sicer razvija bolj v umetniški smeri in je
pomemben del zabavne industrije v ZDA. V okviru te struje se impro pogosto uporablja kot
osnova za šove, predstave, kot medij načrtovanja umetniškega izdelka.
Čeprav impro ni namenjen samo komediji, se je v zadnjih letih razvijal pretežno v tej smeri
11
. Zato Halpern, Close in Johnson poskušajo definirati, kaj je smešno. Pri tem ugotavljajo,
da:
»Resnica je smešna … ko se preprosto odpremo drug drugemu in smo iskreni, smo
najbolj zabavni … ' ... ko smo sproščeni … ' ... ko reagiramo iskreno … ' ... ko smo
preprosto mi« (Halpern, Close, Johnson, 1993, str. 15-16).
Pot do iskrenosti in odpiranje posameznika je pot, ki zanima tudi nas, kadar želimo
uporabiti impro kot medij krepitve posameznikov. Pri tem je delo z ranljivimi potrebno
obogatiti z dodatnimi znanji, ki v izključno umetniškem procesu niso tako nujna. To so na
11

»Who's line is it« je mogoče najbolj znana TV serija impro zabave. Tudi v Sloveniji nastaja
s pomočjo impra zadnja leta nekaj podobnih TV oddaj, kot na primer: Vid in Pero šov, kjer
skeče oblikujeta avtorja, ki sta improvizatorja.
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primer znanja iz skupinske dinamike, psihologije, interakcije, terapije, ozaveščanja ipd.
Zabavnost in smešnost pa imata v tem svoje posebno mesto, kar bom predstavila kasneje,
saj sta posebej v populaciji ranljivih mladih poleg atraktivnosti lahko tudi močan
motivacijski dejavnik.
Randy Dixon
Randya Dixona, teoretika impra, dolgoletnega improvizatorja, učitelja, režiserja iz Seattla v
ZDA, bolj kot komercialni uspeh impra zanima vprašanje, »zakaj improviziramo« (Dixon,
2012, str. 11).
Tudi on izhaja iz stališča, da je improvizacija veščina, ki se jo da naučiti, tako v življenju kot
na odru. V obeh primerih je odločilno, da se igralec nenehno sprašuje, kaj želi doseči z
improviziranjem. Meni, da se umetniki nenehno ukvarjajo s konfliktom med težnjo po
uspehu in težnjo po umetniški svobodi.
Dixon pravi:
»Igralci, ki so vključeni v ustvarjalni proces izključno zaradi samoizpolnitve skozi igro
zadovoljujejo le svoj ego, … ' … ko pa se pozornost usmeri na skupinsko sodelovanje, se
lahko ustvari zdravilen učinek tako za nastopajoče kot za občinstvo« (Dixon, 2011, str.
46).
Za nas je eden od pomembnejših prispevkov Dixona ta, da raziskuje element interakcije.
Meni, da je najpomembnejša lastnost impra »med«: ideje nastajajo med igralci, med liki,
med komunikacijo. Kot pravi avtor sam:
»Po mojem mnenju je med najbolj čarobna beseda v improvizaciji, ker se vse, kar se v
improvizaciji zgodi, zgodi med stvarmi. Med značaji, besedami in mislimi, med
nastopajočimi in občinstvom. Improvizacija preži na pragu časa, kjer dejanje skozi
pripoved postane spomin. Gibanje v improvizaciji se zgodi prav tu, na vratih, …« (Dixon,
2011, str. 45, poudarki avtorjevi).
Tudi za delo z ranljivimi, posebej kadar je cilj našega dela socialna krepitev za doseganje
ciljev socialne integracije ranljivih skupin, je možnost spoznavanja medija in ustvarjanja z
njim neprecenljiva. Kajti skozi ustvarjanje in bivanje v skupini ima posameznik priložnost
ozaveščanja svojih dosedanjih (nezadovoljivih) načinov vspostavljanja medsebojnih
odnosov. Uporaba drame v terapevtske namene gradini na terapiji vzpostavljanja odnosov
(relacijski terapiji). Impro omogoča posamezniku odkrivanje in krepitve lastnih virov moči,
ki mu omogočajo kvalitetnejše bivanje v ožji ali širši skupnosti.
Lyn Pierce
Lyn Pierce, vodilna avstralska improvizatorka, producentka in svetovalka, obravnava
ustvarjanje z improm kot proces ustvarjanja zgodb na odru, kot sredstvo iskanja novih idej,
raziskovanja napisanega besedila, scenarija, in ne nazadnje kot sredstvo zabave.
Meni, da so improvizacijske veščine umetniškega medija impra uporabne tudi izven sveta
umetnosti in zabave. »Vsak ima koristi, če zna identificirati ideje, instinktivno reagirati in
razumeti reakcijedrugih« (Pierce, 1995, str. 5). Znanje gledališke improvizacije oz. impra
uporablja pri svojem delu v podjetjih in organizacijah, institucijah, kjer zaposlene s pomočjo
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impro iger in disciplin uči veščin poslušanja, sodelovanja, spontanega ali instinktivnega
reagiranja na zahteve poslovnega okolja.
Slovenski improvizatorji
Slovenska improvizatorja Maja Dekleva Lapajne in Tomaž Lapajne Dekleva, ki gojita
umetniško zvrst impra kot igralca in ustvarjalca improviziranih predstav, menita, da
improvizacijsko ustvarjanje temelji na spontanosti, na skupinskem delu, na zaupanju in na
odprtosti udeleženih. Kot sta zapisala: »Pomembna stebra našega ustvarjanja sta
improvizacija in kolektivno delo« (Dekleva Lapajne, Lapajne Dekleva, 2006).
Menita, da je za impro pomembno ohranjaje interaktivnosti igre, saj gre za gledališče, ki
nastaja pretežno sproti, nima vnaprej napisanega besedila, ne vnaprej začrtane
dramaturgije, likov, odnosov in zgodb in se dogaja v trenutku. Kot pravita:
»Ker je tako življenjsko, na neki način tako podobno vsakodnevnemu učenju,
prilagajanju, ravnanju, odločanju, čustvovanju itd., so njegove tehnike in principi
delovanja široko uporabni« (Dekleva Lapajne, Lapajne Dekleva, 2006, str. 1).
Poleg Spolin in Johnstona ter nekaj ostalih omenjenih avtorjev se s teoretično
konceptualizacijo impra ne ukvarja veliko umetnikov improvizatorjev. Tisti, ki pišejo knjige
in članke o impru, opisujejo najrazličnejše impro vaje, igre in discipline. Vseeno se da tudi
pri njih razbrati, da je v impru kot umetnostnem mediju glaven poudarek na tem, da je
impro proces in da je to interaktiven medij. Večina avtorjev daje velik poudarek
spontanosti, ki jo medij omogoča v skupinskem ustvarjanju. Pomembno je tudi, da se impro
obravnava kot gledališče, kot trdi Salinsky: »Impro je gledališče« (Salinsky, 2008, str. 34). Iz
umetnostne plati medija namreč izhaja tudi večina razvojnih in integrativnih potencialov
tega medija.
Iz predstavljenih konceptov lahko izpeljem definicijo impra kot zvrsti umetnosti: impro so
improvizirani kratki ali daljši dramsko-gledališki prizori, ki jih ustvarjajo sproti igralci s
pomočjo interakcije svojih trenutnih idej ali impulzov. Soustvarjenje poteka lahko po
predlogu občinstva o vsebini in naslovu zgodbe, vrsti žanra, odnosih ali čustvih, o katerih
naj bo v prizoru govora. V prizorih se v nekem namišljenem (a določenem prostoru) nekaj
dogaja. Občinstvo pa lahko opazuje, kako je igralcem uspelo razviti lastne (in skupne) ideje,
upoštevati in razviti dane predloge ter jih vplesti v improvizacijo dramskega prizora.
1.2.2. Definicije impra v okviru drugih teorij in praks
V okviru organizacijskih ved se je impro uveljavil predvsem kot medij grajenja (delovne)
skupine -ekipe. V tem okviru so se izvedle prve znanstvene raziskave in teoretične
utemeljitve impra, katerih izsledki so posebej relevantni za uporabo impra v vseh okoljih.
V zadnjih nekaj desetletjih je v organizacijskih znanostih narastel interes za uporabo
gledaliških metod in gledaliških intervencij v okolju podjetij, delovnih organizacij in
institucij. S pomočjo improvizacije se lahko zaposleni učijo veščin, ki jih potrebujejo v
profesionalnem okolju (kot na primer delo s strankami v medicini ali upravi, institucijah). V
modelih uporabe gledaliških metod, kjer so zaposleni aktivni udeleženci gledališkega
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dogajanja, vaje ali predstave pa se uporablja gledališka improvizacija (Meyer, 2004) v
smislu iger in disciplin impra, ki spodbujajo razvoj strateških kompetenc: odločanja,
izbioranja, presojanja, osmišljanja. Vse bolj je v teh kontekstih pogosta tudi uporaba metod
Gledališča zatiranih, Forum teatra in Gledališča podob Augusta Boala (Boalovo gledališče12),
ki pa se osredotočna bolj na integracijso korporativne procese.
Najpomembnejši vir raziskavanj možnosti impra v delovnih organizacijah pa je potreba po
nenehnem nadgrajevanju performativnosti vodilnega menedžmenta. Tu se impro
obravnava kot sredstvo širjenja posameznikove kompetentnosti in skupinske inovativnosti
ter razvoja.
Povzeto po nekaterih avtorjih je impro primeren medij učenja v organizacijskih okoljih zato:
a) ker je potek gledališkega dogajanja, improvizacije, igre neke skupine – gledališke ali
organizacijsko delovne, določen s »super problemom« (kot pri Stanislavskem (1996), ki je
vodilo celotne igre (akcije), ki se jo igra (Clurman, 1972; v Nissley, Taylor, Houden, 2004, str.
819);
b) ker se improvizacije, ustvarjanje prizora s pomočjo interakcij med igralci, dogajajo v
realnem času odrske igre (Vera, Crossan, 2005). Ta je tudi določen, omejen, saj je v impru
ponekod okvirno določen tudi čas trajanja igre.
Upoštevanje časa v igri (z omejevanjem ali z dokončanjem, ko je dosežen cilj) in pa igranje v
»tukaj in zdaj« sta tisti kvaliteti, ki imata za delovne organizacije, prav tako pa za delo s
skupinami ranljivih, veliko vrednost. Skozi vaje, igre in discipline je zaradi dogajanja v
»realnem« odrskem času omogočeno razvijanje tistih kompetenc in veščin, ki so nujne pri
odločanju, inovativnosti, kreativnosti v življenju, ki prav tako poteka v »tukaj in zdaj«, v
realnem času. To so kompetence, ki so odvisne od sprotne detekcije težav, reagiranj na
nenadne zahteve okolja ipd. in katerih uporaba pomeni spremembo v okolju.
V okolju organizacij in sistemov se gledališko improvizacijo na splošno obravnava zelo
različno. Barret (1998) si za opis improvizacijskih procesov pri odločanju v organizacijah
sposoja metaforo glasbene improvizacije jazz ansambla. Našteje sedem značilnosti procesa
improviziranja, ki imajo za vsakršno organizirano strukturo (tudi jazz skupino) signifikantno
vrednost: namerno prekinjanje običajnih potekov; sprejemanje napak kot vira
ustvarjalnosti; skupna orientacija k minimalni strukturiranosti, kar zahteva od udeležencev
maksimalno fleksibilnost; porazdelitev nalog med sodelujoče in dialog med njimi;
retrospektivno osmišljanje dogajanja; pripadnost skupini; izmenično vodenje in podpiranje
(Barret, 1998).
To pa so pravzaprav izhodišča za načela impra, kot jih učijo omenjeni klasiki impra Spolin,
Johnstone, Close. Barret povzema, da je takšna improvizacija skok v neznano, saj nastajajo
rešitve sproti. Za sprejeto improvizirano igro pa je veliko let izkušenj, prakse, znanja,
strokovnjakov, umetnikov. Znanje je nujna sestavina ustvarjanja, ker omogoča senzibilnost,
ki je potrebna pri sprejemnju odločitev, pa naj bo to glede ustreznosti odigrane note ali
akorda v improvizirani glasbi (jazzu) ali glede taktike in strategije v organizacijah (Barret,
12

Boal je uprizarjal gledališke predstave, na katerih se je najprej odigrala neka aktulna
družbena tema, potem pa so gledalci s pomočjo moderatorja zamenjali igralce in odigrali
drugačne možne rešitve oz. potek razreševanja problematike.
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1998). Premikanje v polje neznanega ob uporabi znanja, veščin pa je odločilnega pomena
tudi za uporabo impra v skupinah ranljivih.
Improvizacija in intuitivnost sta želeni veščini in iskani kompetenci vodilnih delavcev, ki »se
ju da spodbuditi« (Leybourn, Sadler-Smith, 2006, str. 9). Namreč, »improvizacija združuje
intuicijo in namero« (Leyborn, Sadler-Smith, 2006, str. 3) in je v naglo se spreminjajočih,
ohlapnih pogojih pogost način odločanja, kadar ni že v naprej določenih, razumskih
odločitev.
Meyer (2004), ki proučuje impro v različnih okoljih meni, da se gledališke improvizacije, ki
temelji na določenih načelih in strukturah, da naučiti. Zanjo je improvizacija socialno
konstruiran proces soustvarjanja.

1.2.3. Gledališče in improvizacija v izobraževanju in gledališka pedagogika
Klasična gledališka drama, gledališka pedagogika in impro v izobraževanju prispevajo v
kolaž medija nekatere nove vpoglede na medij dramsko-gledališke improvizacije. Drama in
gledališče v izobraževalnem procesu imata že nekaj stoletij dolgo tradicijo. Drama v
izobraževalnem procesu omogoča spoznavanje odraščajočih otrok in mladostnikov z
literarnim bogastvom, učenje s pomočjo igranja vlog, navajanje na skupinsko delo,
razvijanje veščin komuniciranja, posredovanje vrednot itd.
Cook trdi, da je učenje s pomočjo gledališke igre učinkovitejše. Trditev je utemeljil z
izkušnjami, da skozi sodelovanje v dramski predstavi, gledališču otroci in mladostniki
osvajajo splošne življenjsko potrebne kompetence in veščine. Prav tako je že leta 1910
učenje s pomočjo igre vneto zagovarjal tudi Dewey (»Educational drama«, b. d.). Cook trdi:
»Naraven način učenja v mladosti je igra … ' ... nespametno je pošiljati otroke
nepripravljene v veliki svet … ' ... če lahko vadijo, preizkušajo svoje moči v namišljenem
svetu. To omogoča dramska igra« (Cook, 1917; v Jones, 1996, str. 67).
Tudi sodobnejši teoretiki drama terapije menijo, da so odelovanje v drami, pripovedovanje
zgodb in igranje iger dejavnosti, ki prispevajo k splošnemu razvijanju in spodbujanju
kreativnosti tako pri odraslih kot pri otrocih, kot pravi na primer Jones (1996).
Improvizirana drama je tudi s pomočjo iger Viole Spolin presegla stroge gledališke oz.
umetniške okvirje in postala sestavni del ukvarjanja z otroki in mladimi v šolskih programih
ter v skupnostnih centrih. Slade pravi, da ukvarjanje z dramo izboljšuje emocionalno in
psiho-fizično samoobvladovanje, samozaupanje, sposobnost opazovanja, tolerantnost in
empatijo do drugih (Slade, 1954; v Jones, 1996).
V Nemčiji so se po vojni in v zgodnjih petdesetih letih pojavili številni kulturno-vzgojni
programi, ki uporabljajo dramo kot medij osebnostnih sprememb in razvoja posameznika in
skupnosti.
Posebej pa se je na socialnem področju uveljavila gledališka pedagogika (Cronon, Roth,
Wrentchur, 2005), kot socialnointegracijska intervencijska praksa, katere medij so
najrazličnejše gledališke (dramske) tehnike in metode. Posebnost gledališke pedagogike je,
da povezuje umetnostni izraz s socialnim okoljem. Med okoljem, habitusom, (Cronon, Roth,
Wrentchur, 2005, str. 33) in gledališkim delom je dialektičen odnos: habitus določa okvir
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možnosti za akcijo in za improvizacijo protagonistov. Bolj kot je protagonist iznajdljiv v
danih okvirjih, večja je možnost za kreativnost in dejavnost. Medtem ko lahko delo v
javnosti prispeva k družbenemu prepoznavanju tem in problemov depriviligiranih.
Gledališko pedagoško delo v socialnem polju je prežeto s temami obvladovanja življenja,
opolnomočenja, socialne krepitve, integracije in participacije.
V Sloveniji se je gledališka improvizacija uveljavila sredi 20. stoletja kot igralska metoda v
gledališču. Nadalje pa v izobraževanju, pri poučevanju materinščine in dramske besede
(Ahačič, 1969), v teoriji gledališča (Medved Udovič, 2000), kot način igre v dramskih krožkih
(Zupančič, 1993). Impro pa se v šolah uveljavlja zadnje desetletje kot dodatek tem
dejavnostim.
Naj povzamem: impro v procesu ustvarjanja (in poučevanja) združuje v celoto specifičnosti
svojega izraza elemente različnih področij: družabnih iger, gledališke igre, drame,
psihologije, pedagogike, skupinske dinamike, glasbe, itd. Omogoča združevanje konceptov
drame z interaktivnostjo improvizacije, kar spodbuja veliko kompleksnih procesov. Impro
izhaja iz temeljne postavke, da so za razvijanje spontanosti in ustvarjalnosti odločilni
individualni potenciali (kognitivni, emotivni, psihični) in komponente umetniškega medija
impra. Pri izkustvenem delu z medijem lahko strukturiranost medija in delovanje v skladu z
načeli medija uporabimo tudi za socialno krepitev posameznika.
Za potrebe delavnice impra sem na podlagi ugotovitev drugih okolij, kjer se tudi uporablja
impro, izoblikovala definicijo impra: impro je proces, v katerem udeleženec dramsko deluje
in ustvarja s pomočjo intuicije in spontanega (telesnega, čustvenega, psihičnega,
racionalnega) odzivanja na informacije iz okolja (notranjega, zunanjega). Pri tem sočasno
uporablja intelektualno razumevanje koncepta drame, poznavanje struktur in dogovorjenih
pravil igre ter skozi dramsko-gledališko igro pridobljene kompetence in veščine. Pri
izvajanju dramskih prizorov interaktivno sodeluje z drugimi posamezniki in z občinstvom.
1.3. Sestavine improvizacije
Temeljne sestavine improvizacije so spontanost in kreativnost (Halpern, Close in Johnstnon,
1994; Spolin, 1994; Vera in Crossan, 2005; Barret, 1998; Johnstone, 1999), inovativnost ter
intuicija (Leyborn, v Vera in Crossan, 2005). Predstavim jih zato, ker so vir potencialov
medija.

1.3.1. Spontanost
Beseda izhaja iz latinske besede »sponte sua«, kar pomeni iz svobodne volje (Blatner,
2000). Na splošno je spontanost pojmovana kot naravno, nenačrtovano vedenje, delovanje
človeka, ki se sproži brez vidnega zunanjega vzroka. Tako pojmovanje skoraj izenačuje
spontanost s pojmom impulzivnost, ki je v slovarju opredeljena kot »zelo hitro in navadno
nepremišljeno reagiranje človeka« (SSKJ, 1994).
Nekateri teoretiki (Blatner in Wiener, 2007; Moreno, 2000) pa pojmujejo spontanost
nekoliko drugače: da je posameznik odprt za vzgibe svoje notranjosti ali okolja, pripravljen
na interakcijo ter da reagira na spodbude iz svoje svobodne volje (in ne iz nezavednih
blokad, zaprtosti). »Spontanost deluje v sedanjosti, tukaj in zdaj; posameznika vodi k
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ustrezni reakciji na novo situacijo ali k novemu odzivu na staro situacijo« (Moreno, 1953,
str. 42; v Blatner, 2000, str. 8).
Spontanost vedenja in delovanja ne izključuje razumske presoje okoliščin in reagiranja.
Nasprotno. Spontano delovanje je situaciji primerno delovanje posameznika, ki temelji na
opazovanju in celostni zaznavi situacije, na katero je potrebno reagirati hipno. Spontanost
posameznika je v procesu socializacije, ko se posameznik začne prilagajati družbenim
normam in pravilom, lahko oslabljena ali okrepljena. Posameznikovo funkcioniranje lahko
družbeno okolje vedno bolj omejuje, njegove reakcije na zahteve okolja postanejo
monotone, avtomatizirane, vedenje pa rigidno in ponavljajoče. V skrajnih oblikah, kot trdi
Blatner (2000), izguba spontanosti vodi v tradicionalizem, fanatizem, zavračanje novega, v
nasilje, destrukcijo (Blatner, 2000).
Spontanost, kot trdi Moreno (2000), kot pripravljenost, odprtost za raziskovanje, za novosti
in eksperimentiranje je pogoj kreativnega ustvarjanja. Kot taka in kot vedenje, reagiranje, ki
je smiselno glede na situacijo (Blatner, 2000), pa je spontanost pomemben element impra
za večino teoretikov (Halpern, 1994; Spolin, 1994; Vera in Crossan, 2005; Barret, 1998;
Johnstone, 1994, 1999).
Spontanost, kot jo pojmuje Spolin (1994), je »necenzurirano dogajanje«, reagiranje na
dražljaje in zahteve okolja v trenutku. »Spontanost je trenutek eksplozije, trenutek
svobodnega samoizražanja« (Spolin, 1994, str. 392). Da bi dosegli čim bolj spontano
interakcijo z okoljem, morajo igralci spoznati svoja prepričanja, stališča, predsodke, navade,
ustaljene vedenjske, čustvene, miselne vzorce, ki onemogočajo kreativnost. Naravna,
prirojena spontanost igralcev na odru je rezultat vztrajnega dela (na sebi, prepričanjih,
odnosih) in vloženega ekspertnega znanja (Halper, Close in Johnston, 1994).
Johnstone (1994) meni, da je predpogoj spontanosti predvsem prepoznavanje sedanjega
trenutka in njegove vsebine. Zato si je izmislil cel sklop vaj (Akcija-reakcija, Beseda za
besedo, Zgodbe iz klobuka, Stop, Crkn, Igra klobukov itd.), ki so omogočale izkušanje
sedanjosti. Ker je hkrati menil, da je spontanost lastnost samozavestnih posameznikov, je
veliko časa na vajah posvečal razvoju samozavesti.
Tudi Dixon trdi, da »lahko spontanost postopoma vadimo in razvijamo« (Dixon, 2011, str.
51). Spontanost in resnico trenutka Dixon postavlja celo nad umetniško, dramsko
ustvarjalnost. Tako kot Spolin meni, da je spontanost predpogoj za »stopanje v neznano«
(Spolin, 1999; Dixon, 2011), kar pa je težnja umetniškega ustvarjanja, saj mora rezultat biti
neki nov, inovativen pomen. Za Dixona je spontanost poleg prisotnosti najpomembnejši
element improvizacije. Celo več. Meni, da se večina impro igralcev skriva za vlogami,
naučenimi strukturami igre, za čustvi, karakterji, sledenju poteka zgodbe, zato da bi se
izognili spontanosti in s tem delanju napak. Pravi:
»Igralci spontanost odslovijo z duhovičenjem in šalami. Domislijo se najbolj bistrega
miselnega preskoka, preden skočijo. Na tej stopnji se očitnemu izognejo za vsako ceno.
Postanejo nepremični in togi. Strah pred napako je gromozanski. Vse nevtralizirajo in se
za vsako ceno izognejo moči samorazgaljenja« (Dixon, 2011, str. 42).
Halpern, Close in Johnson (1993) menijo, da je za razliko od drugih zvrsti komedije, kjer se
poskuša predvidevati in kontrolirati reagiranje občinstva, pri impru prav opuščanje
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kontrole, spontano reagiranje na izzive trenutka tista pomembna sestavina, ki je
najdragocenejša (Halper, Close, Johnson, 1993, str. 15). Ni toliko pomembno biti originalen,
izviren, kot je pomembno, da si iskren in pošten do dogajanja, v dogajanju, da to lahko na
odru pokažeš.
Tudi Pierce pravi, da je improvizacija nedvoumno povezana s spontanostjo. »Ko
improviziramo, delujemo spontano, brez načrtovanj, uporabljamo vse, kar nam je pri roki,
da si izmišljujemo zgodbe in karakterje, da ustvarimo domišljijski svet, kjer je vse mogoče«
(Pierce, 1995, str. 31)
Za Morena ima spontanost, kot že rečeno, osrednje mesto v kreativnem procesu (in
življenju) posameznikov in pomeni pripravljenost na raziskovanje in predvsem vedno nov
način reagiranja na znane situacije (ali na nove situacije). Torej spontanost ni
nekontrolirana impulzivnost, temveč zavestno, aktivno in informirano delovanje v
potekajočem trenutku (Moreno, 2000).
Impulzivno pogosto reagirajo otroci, a to reagiranje je posledica notranjih vzgibov različnih
vrst (biološki, kognitivni, emocionalni), ki pa so predvsem nepovezani impulzi. Ne temeljijo
na poznavanju ali raziskovanju situacije. O spontanem reagiranju, kot trdi Blatner,
govorimo takrat, ko je posameznik svojo reakcijo svobodno izbral na podlagi raziskovanja
interakcije z okoljem in so njegove reakcije smiselne, skladne situaciji.
Pomembna je trditev več teoretikov, kot so Moreno, Landy, Jones, Spolin, Johnston itd., da
se spontanost da obuditi, prav tako pa ohranjati in razvijati tako, da je posameznik ves čas
sposoben biti odprt za nove izkušnje, kar ima tako individualno kot socialno vrednost.
Landy (1994) poleg tega meni, da je spontanost na odru, v dramski igri možna takrat, ko je
igralec zmožen hkratnega bivanja v dveh realnostih, namišljeni in realni: »… torej takrat, ko
ve, da igra namišljeno vlogo, pa jo vseeno odigrava prepričljivo in zavzeto, kot da je
resnična« (Landy, 1994, str. 118). Spontano se posameznik lahko odziva, ko lahko biva
hkrati v dveh realnostih, kar je razvojna naloga, ki jo posameznik povprečno doseže v
zgodnjem otroštvu.13 Otroci14 vedo, da so lutke lutke, a se vseeno vedejo (v igri) do njih, kot
da so resnični ljudje. Ko je spontanost v igri docela razvita, lahko pride do estetske distance,
ki pa je predpogoj za katarzo. To je trenutek »neskončnih možnosti, trenutek igre, trenutek,
ko je nezavedno dosegljivo in pripravljeno, da se izrazi v dramski akciji« (Landy, 1994, str.
118).
V okviru organizacijskih ved je spontanost definirana kot: »reagiranje v trenutku brez
vnaprejšnjega načrtovanja« (Moorman in Miner 1998b; v Magni, Provera, Prosperio, 2008,
str. 3); kot temeljni predpogoj improvizacije (Barret, 1998); kot »dejavno iskanje, ki ga vodi
intuicija in se dogaja spontano« (Crossan v Magni, Provera, Prosperio, 2008, str. 3) ali kot
reagiranje »brez možnosti predhodnega načrtovanja« (Kamoche, Pina, Cunha, 2000, str.
735).
Vendar tudi v teh okoljih uporabljena spontanost (in improviziranje) nikakor ne izključuje
izkušenj, ne zanemarja znanja, pravil. Improvizirano odločanje je polno ekspertnega znanja,
13

Pri nekaterih vrstah psihopatologij (v kliničnih primerih) izvajanje gledališča oz. drame ni
priporočljivo, ker posamezniki ne premorejo razlikovanja med namišljeno in gledališko
realnostjo. Že ogled gledališke predstave ima lahko nezaželene posledice za posameznika.
14
Obvladovanje oz. zavest o dveh realnostih je razvojna zahteva odraščajočega otroka.
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racionalnega izbiranja med alternativnimi možnostmi, integracije najrazličnejših področij
ekspertiz in preteklih izkušenj. Ta znanja pa so tako integrirana v posameznika, da se jih ne
zaveda več, ne ve več, da jih uporablja. Podobno se v impru pogosto v trenutkih ustvarjanja
pozabi na načela, ki so jih igralci usvojili v teku procesa obvladovanja medija, čeprav je
ustvarjanje možno prav zaradi načel. Crossan in Vera, ki raziskujeta implementacijo impra v
menedžmentu, pravita, da je prav spontanost pogosto mistificirana, posebej kadar je
povezana z naključnimi trenutki navdiha, ki jih nekdo ima ali nima (Crossan, Vera, 2005). Za
naravno, lahkotno in »prirojeno« spontanostjo igralcev na odru (Close, Halpern, Johnson,
1994), odločitvijo kriznega menedžerja, improvizacijo jazzista v glasbeni skupini, igralca v
impro predstavi pa je potrebnih veliko ur vaje in ekspertnega znanja. »Spontanosti se da
naučiti«, pravi Barret (1998, str. 605). Naučiti v smislu, da jo ponovno odkrijemo,
spodbudimo, razvijamo s pomočjo impra.
Po mnenju večine avtorjev iz predstavljenih okolij, kjer se uporablja impro, je spontanost
najbolj prepoznavna lastnost impra v gledališču. Za vsakim spontanim dejanjem na odru je
veliko ekspertnega znanja, izkušenj in priprave. Načeloma je tudi v profesionalni umetniški
dejavnosti spontanost ustvarjanja rezultat dolgoletnih priprav, iskanj, ozaveščanj, vaj itd. Za
spodbujanje takšne, v koanskem protislovju mišljene »nadzorovane«, usmerjane,
spontanosti, je impro idealen, saj temelji na načelih, ki omogočajo spodbujanju spontanosti
v okviru določenih struktur. V impru se lahko »navadimo« biti spontani (Barret, 1998, str.
606) in lahko izurimo spontanost (Mirvis, 1998, str. 587) v smislu vedno novega, a
ustreznega reagiranja na znane situacije (Blatner, 2000). V tem pomenu obravnavam
spontanost v celotni nalogi.
1.3.2. Kreativnost
Beseda izhaja iz latinskega »creo«, ki pomeni narediti, ustvariti. V moderni dobi je predmet
proučevanja številnih ved, saj ima tako individualno kot družbeno vrednost. Na individualni
ravni ima pomembno vlogo v razvoju človeka.
Različni avtorji definirajo kreativnost različno. Tako na primer Freud in Jung kot nezavedne
vsebine in impulze, Bergson kot življenjsko sila, elan vital, Winnicot kot sposobnost
oblikovanja sveta (v Blatner, 2000) itd. Načeloma pa kreativnost predpostavlja neki
kognitivni, emocionalni potencial posameznika, kajti če tega ni, ne more priti do
kreativnega izražanja. Prav tako pa ta potencial ostane neuporaben, če ni spontanosti –
pripravljenosti za kreativno izražanje. Pripravljenost je predpogoj za ustvarjanje tako v
umetnosti kot v vsakdanjem življenju.
Kreativnost pojmujem kot univerzalno človeško15 lastnost, ki podobno kot spontanost
lahko zamre ob prehodu iz otroštva, a se jo da odmrzniti, kot trdi Johnstone (1994, 1999).
Za Spolin (1994) je na primer človekova težnja, da bi ugajal in bil ljubljen ena od močnejših
sil, ki prekinja kreativnost, kajti kot pravi:
15

Ta trditev ima zelo daljnosežne posledice. Prekinja namreč s tradicijo, da je talent oz.
dobra igra, rezultat božanskega navdiha, kar je bilo splošno uveljavljeno prepričanje vse do
14. stoletja.
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»Ali se bojimo, da nas drugi ne bodo odobravali, ali pa se brezpogojno podrejamo
zunanjim komentarjem in interpretacijam. V kulturi, kjer je (ne)odobravanje eno od
poglavitnih regulatorjev truda in položaja posameznika ter pogosto nadomestek za
ljubezen, je naša osebna svoboda ustvarjanja izgubljena« (Spolin, 1994, str. 7).
Prilagajanje zahtevam okolja lahko pomeni konec našega osebnega izkušanja okolja in
osebnega reagiranja nanj, in nenazadnje konec naše osebne kreativnosti. Zato Spolin trdi,
da moč ustvarjanja ni toliko povezana s pojmom talenta, temveč z večjo individualno
zmožnostjo doživljanja oz.: »Zelo možno je, da je to, kar imenujemo talent, enostavno večja
individualna zmožnost doživljanja okolja« (Spolin, 1994, str. 3).
Johnstone daje smehu posebno vlogo pri spodbujanju kreativnosti. Trdi, da je »domišljija
velike večine dolgočasnih ljudi samo zamrznjena, ne mrtva« (Johnstone, 1999, str. 73).
Domišljijo, ki je temeljna sestavina originalnosti, je potrebno obuditi, jo spustiti z vajeti.
Smeh, ki jih sproža izvajanje (navidezno) preprostih impro vaj, je v procesu ponovnega
osvobajanja posameznikove ustvarjalnosti v veliko pomoč.
V okviru organizacijskih znanosti se kreativna dimenzija improvizacije nanaša na poskuse
kreativne akcije v situacijah, ki so kompleksne, nove in neznane (Drazin, Glynn, Kazanjian,
1999). Tukaj je kreativnost pojmovana kot pripravljenost na iskanje vedno novih možnosti
in idej pri reagiranju na zahteve okolja (Shalley, Gilson, 2004).

1.3.3. Intuitivnost
Beseda izhaja iz latinske besede »intuiri«, ki pomeni pogledati noter. Na splošno
predstavlja zmožnost človeka, da nekaj ve, brez eksplicitnega poznavanja virov ali razlogov
vedenja. Sicer je tema raziskovanj v psihologiji, tukaj pa me zanima v okviru impra.
Spolin trdi, da je intuitivno delovanje tisto, ki izključuje razum, oz. je nasprotje razumskega.
Nadalje meni, da je prepogosto podcenjevano, posebej v učnem procesu. Prav z intuicijo
posamezniku uspe preseči samega sebe, najti nove rešitve na izzive okolja, preseči omejitve
znanega. »Intuicija lahko deluje samo v »tukaj in sedaj«. Do intuicije pride v trenutku, ko
smo osvobojeni, ko smo lahko v odnosu in delujemo, ko smo vključeni v gibanje,
spreminjanje sveta okoli nas« (Spolin, 1994, str. 4). Z gledališkimi igrami skuša Spolin
tehniko improviziranja tako približati posamezniku, da je ta ne zaznava več v svojem
intuitivnem reagiranju in se prepusti spontanemu ustvarjanju. Takšno vedenje pa je
odbisno od določenih pogojev. Predvsem je potrebno ugodno, varno okolje, ki spodbuja
izkušanje situacij in raziskovanje posameznika v pomenu, da artikulira iz svojih osebnih
vsebin »material« za interakcijo in/ali za dramske prizore. Del vsakega umetniškega
ustvarjanja je tudi individualno nezavedno, ki ga je potrebno upoštevati, izraziti, če želimo,
da je igra, improvizacija celostna.
Tudi v okviru organizacijskih znanosti je intuitivnost, kot trdi Laybourne, pojmovana kot
»kognitivno sklepanje, ki temelji na prejšnjih izkušnjah in emocionalnih vzgibih
posameznika« (Laybourne, Sadler-Smith, 2006, str. 2). Intuitivnost je temelj za odločanja v
situacijah, ko je odločanje na podlagi racionalnega presojanja onemogočeno, ker ni dovolj
podatkov. Takrat intuitivnost omogoča korak v neznano. Takšne odločitve »iz notranjega
občutka« pa vendar nastajajo z upoštevanjem predhodnega ekspertnega znanja in izkušenj,
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ki so že tako »prišle pod kožo«, da jih zavest ne zaznava več (Burke in Miller; v Leyborn,
Sadler Smith, 2006, str. 3).
Igranje impra torej ni izključno intuitivna dejavnost in ne izključuje razuma. Nasprotno,
večina klasikov impra (Spolin, Johnstone, Close, Halpern, Johnson, Sills) meni, da impro
spodbuja tudi razumsko plat človekovega vedenja. Johnstone na sploh meni, da je za
dobrega improvizatorja potrebna določena raven inteligentnosti. Impro igre vključujejo
precej neeksplicitnega, tihega znanja. To zahteva od učencev impra določene miselne
napore. Sami zase morajo odkriti, kako načela, pravila, interakcije in sam medij delujejo na
njih ter kako preplet sestavin omogoča ustvarjanje, ki je njihovo, avtorsko. Sicer so v
nevarnosti, da postane njihova igra mehanična, umetna. Torej se v prizorih udeleženci
odločajo na podlagi izkušenj, predelave informacij, le da posameznikovo znanje sčasoma
postane nezavedno oz. o tem ni treba (več) razmišljati. To pa predstavlja tudi potencial
medija za osebno rast in krepitev.

1.3.4. Inovativnost, originalnost
Na splošno povezujemo inovativnost z izjemnostjo, izvirnostjo, kar izhaja tudi iz latinske
besede »innovare«, ki pomeni prenoviti, spremeniti, ustvariti novo.
S stališča osebne identitete posameznika je lahko inovativnost vir socialne prepoznavnosti
in uspešnosti ter je več ali manj želena osebnostna lastnost. Vendar pa inovativnosti v
zahtevnem in kompleksnem socialnem okolju moderne družbe ne obravnavamo več kot
samo naravno človekovo lastnost. Vse pogosteje se inovativnost povezuje z motiviranostjo,
usmerjenostjo k cilju, kot opremljenost s potrebami in veščinami, pa tudi kot podporo. To
vse so elementi, ki omogočajo inovativnost, zato je tudi relevanten pojem v raziskavi
medija impra za socialno krepitev ranljivih.
Za Spolin je improvizacija »pripravljenost za reševanje problema, naloge brez pričakovanj in
predvidevanj, proces in ne rezultat. To ni prizor, temveč pot do prizora« (Spolin, 1994, str.
383) Ta »pot« je proces spontane in kreativne reakcije na okolico, razbremenjene strahu ali
ovir. Pripravljenost na izkušanje, raziskovanje okolja, osredotočenost, usmerjenost in
podpora skupine, omogočajo in spodbujajo udeležence k večjemu tveganju, izstopanju iz
preverjenih vzorcev obnašanja, videnja, doživljanja, k »izmišljanju« novih miselnih povezav
in vzorcev, novih vedenj, novih struktur ali simbolov in pomenov in/ali novih načinov igre
(igranja).
Inovativnost igranja se pri impru po Spolin spodbuja tako, da lahko posameznik razvije sebi
lasten način igranja. Da lahko igralec rešuje problem prizora na kakršen koli način oz. stil
želi, seveda ob spoštovanju pravil in načel določene igre. Način delovanja, ki je njegov,
poseben, nenavaden, je celo priljubljen pri občinstvu umetniških predstav. Posamezniku pa
takšno inovativno igranje (reševanje problemov in nalog posameznih dramsko-gledaliških
prizorov) omogoča usvojeno ekspertno znanje.
Šele fuzija razumevanja dramskega dogajanja in zavedanja svojih občutkov, ki vključuje
spontanost odzivanja v interakciji, pripelje izvajalca do točke, ko lahko deluje originalno,
inovativno. Udeleženec lahko ob taki igri deluje hkrati, tako kot je to najbolj primerno dani
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(dramski) situaciji in svojemu osebnemu namenu – torej spontano. Ob razumskem
presojanju dogajanja, okoliščin lahko upošteva, izraža in spremljanja svoja občutja.
Delovanje v prizoru vključuje kritičnost in racionalni izbor med možnostmi prizora in
osebnimi afinitetami, kar vodi v izumljanje novih oblik in vsebin, s pomočjo ekspertnosti
poznavanja sebe in dogajanja (Bandura, 1997).
Podobno meni tudi Johnstone (1999), da lahko improvizatorji dosežejo ta cilj tako, da so v
dramski impro igri čim bolj očitni (načelo impra »bodi očiten«). Biti neoriginalen, očiten,
predvidljiv udeležencem omogoča, da so aktivni, da se začne akcija. Trud biti najpametnejši
ali biti najbolj neumen preprečuje dogajanje v prizoru. Če pa smo očitni, omogočamo, da se
stvari v prizoru dogajajo, saj biti očiten pomeni predvsem »biti tisto, kar si, biti svoja
osebnost, ne pa osebnost nekoga drugega« (Johnstone, 1999, str. 71). Če zavrnemo svoje
očitne ideje, iz katerih je sestavljen naš notranji svet, in svet drugih, onemogočimo
spontano dogajanje in onemogočimo resnično interakcijo na odru. Improvizacija ne sme
vključevati naših idej o originalnosti.
V okviru drugih umetnosti, katerih del je tudi improvizacija, kot na primer v jazz ansamblu,
je prav improvizacija tista, ki omogoča inovativnost in ustvarjanje novega. »Proizvodnja«
novega se odvija sproti, brez vnaprejšnjega poznavanja končnega izdelka – skladbe. Odvija
se za nazaj in z »odkrivanjem prihodnosti, ki je rezultat akcije, ki se odvija« (Barret, 1998,
str. 606). Izkušnja improviziranja je mogoča le tistim, ki opustijo načrtovanje in se
prepustijo improviziranju (brez vnaprejšnjega videnja/vedenja), seveda ob upoštevanju
»pravil igre«, kar konkretno v jazz glasbi pomeni npr. upoštevanje možnih lestvic, ki jih
glasbenik igra na skupaj določene akordne vzorce.
To je tudi najbolj pogosta lastnost, ki je omenjena kot »zastrašujoča izkušnja« (Meyer,
2004, str. 15), zaradi občutka navidezne odpovedi racionalnemu razmišljanju. Pri tem so
prav posebej v ustvarjanju, na primer v jazz glasbi narejene napake, najplodnejši vir
inovativnosti, originalnosti. Napake so seveda vir učenja, vendar ne v smislu, da jih vedno
bolj eliminiramo. Temveč tako, da jih upoštevamo kot sestavni del spontanega ustvarjanja.
Kot trdi Barrett, razumemo napake »kot nepogrešljivi del ustvarjanja in nekaj kar mora biti
vključeno v nastop« (Barrett, 2009, str. 610).
Uporaba impra v okviru delovnih organizacij, usmerjena predvsem v storilnost, učinke,
veščine, za spodbujanje inovativnosti, kot orodje iskanja rešitev kriznega menedžmenta, je
zelo popularna. Hkrati pa omejuje možnosti, ki jih ponuja medij (Meyer, 2004). Impro
vsebuje predvsem potenciale za razvoj posameznika (Jennings, 1995; Meyer, 2005;
Shepherd v Blatner, 2007; itd.) in je v svoji izvirni, umetniški obliki predvsem medij
ustvarjanja, umetnost interakcije, hipnega udejanjanja nepretgranega toka domišljije v času
in prostoru.
1.4. Viri impra in interaktivnost
V poglavju podrobneje raziščem vire medija impra. V improvizirani drami, kot jo
poimenujeta Blatner in Wiener (2007), je rezultat umetniškega procesa sam proces
spontanega skupinskega soustvarjanja (Dixon, 2012), tok nepripravljenega, improviziranja v
skupini. Naravnanost medija impra na proces ustvarjanja, elementi in procesi drame, ki so v
impru prisotni (igra, dialog, akcija, vloge, dramski trikotnik, identifikacija, katarza, možnost
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distanciranja, namišljena realnost itd.) ter interaktivnost so glavni elementi impra, njegov
potencial za socialnointegracijsko, animacijsko in terapevtsko delo v skupini ranljivih.
Kot del splošno kulturnega koda nekega okolja ima impro še nekaj skupnih točk z rituali in
otroško, kreativno igro – otroško igro »gremo se gledališče«, saj se je razvil iz »splošne«
dramsko-gledališke improvizacije, ki je po nekaterih virih predhodnica tragedije in komedije
(Aristotel; v Gantar, 1982) in z rituali neposredno povezana. Tukaj predstavljam le
najvidnejše skupne točke.
1.4.1. Otroška igra in rituali
V otroški kreativni igri (za razliko od športne otroške igre), v ritualih in šamanskih obredih je
potencial, ki omogoča njihovo uporabo v terapiji, animaciji, v socialnointegracijskih
procesih krepitve, menijo avtorji kot Emunah (1994), Blatner (2007), Jones (2000), Jennings
(1999).

Otroška dramska, kreativna igra
Ko se otroci igrajo gledališče, se poistovetijo z drugimi osebami, resničnimi ali namišljenimi,
odigravajo in dramatizirajo zgodbe s pomočjo domišljije, imitacije in refleksije. Ta otroška
igra ima več ravni trdi Courtney:
»Dramska igra je otroški način simboličnega izražanja in reševanja notranjih konfliktov,
asimilacije realnosti, način doseganja občutka obvladovanja in nadzora, sproščanja
zatrtih čustev, je učenje obvladovanja potencialno destruktivnih impulzov skozi
fantazijo, način izražanja nesprejetih delov samega sebe, raziskovanja problemov in
iskanja rešitev, je vaja za dogodke v resničnem življenju, način izražanja želja in upanj,
eksperimentiranja z novimi vlogami in situacijami ter način razvijanja občutkov lastne
identitete« (Courtney, 1986; v Emunah, 1994, str. 4)16
Otroška kreativna igra ima več teoretičnih konceptualizacij in je sestavni del različnih
terapevtskih pristopov: po Freudu izhaja iz nezavednega, po Piagetu iz kognitivnih shem in
je pripomoček asimilacije novih izkušenj, je pomembno sredstvo socializacije (Bruner in
Sherwood; v Landy, 1994, str. 66). Winicott, ki se igri posebej posveča meni, da je kreativna
igra sredstvo tranzicije med dvema nivojema realnosti in dvema nivojema identitete (1971;
v Emunah, 1994). Nedvomno je, da ima otroška igra več funkcij kot na primer:
samozavedanje, socialno interakcijo, odkrivanje ritma, gibanja in kreativnega govora,
integracijo drugih vidikov realnosti, igranje vlog itd. (Landy, 1994).

16

Vsebina otroške igre je rezultat domišljije, v njej se objektivna realnost poljubno
spreminja v subjektivni, domišljijski svet. Otroci na tako lahko razrešujejo aktualne konflikte
iz svojih srečanj s svetom odraslih. Za Winnicotta je igra temeljno kreativno dejanje, ki
omogoča premagovanje konflikta med vsakodnevno realnostjo (družbeno) in domišljijsko
(subjektivno) realnostjo (Winnicot, 1971; v Emunah, 1994, str. 5).
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Impro s pridom uporablja nekatere elemente otroške igre. Posebej pa te, ki jih je Landy
(1994) definiral kot temeljne sestavine igre: spontanost in sprotno izmišljanje –
improviziranje. V impru se poudarja in svetuje igralcem, naj pozabijo, da so dramski igralci
in da naj igrajo dramo, kot se jo igrajo otroci. S tem postanejo kot igralci bolj spontani in
manj obremenjeni s svojimi predstavami o dobri dramski igri. Hkrati so tudi bolj »naravni«,
ker v igro vključujejo svoje vsebine.
Otroška dramska igra, prav tako pa impro igra, je simbolna domišljijska dejavnost, katere
elementi so gib, govor, misel in dialog17. Igra predstavlja sovplivanje misli in akcije,
zavednih in nezavednih procesov. V impru na primer načelo »pokaži, ne pripoveduj«
pomeni, da se kot »orodje« akcije uporablja igralčevo telo in situ v dejanju, dogajanju,
akciji. Posebno mesto ima v otroški igri projekcija, v kateri so človeške misli, čustva
projicirani na zunanji svet, na (druge) vloge. S tem je omogočeno izražanje »slabih«
človeških lastnosti. Ves čas pa igra obstaja v reprezentativnem kontekstu, kar pomeni, da
tudi domišljijske ekspresije »igralcev« izhajajo iz sveta, ki jih obkroža. Hkrati je kreativna
otroška igra kreativna dejavnost, ki povezuje dva nivoja realnosti: namišljene realnosti, kjer
je vse mogoče, in realnega sveta, kjer so možnosti omejene z zmožnostmi. Razlikovanje
med njima pa je pomembna razvojna zahteva.
Ritual
Rituali imajo na splošno določene elemente dramatičnosti in so samostojna oblika
predstavljanja simbolnih pomenov ter sestavni element uporabe improvizirane drame v
neumetniških okoljih.
Antropologija je s proučevanjem navad, običajev in ritualov različnih skupnosti sveta,
pomemben vir vpogledov v dramsko bogastvo in raznolikost uprizoritvenih praks. V okviru
tega obravnavam ritual kot ponavljajoče se, obredno in simbolično dejanje, ki se izvaja po
vnaprej določenih pravilih in potekih, predpostavlja pa močno angažiranost posameznikov,
ki so udeleženi v njem. Namen ritualov v skupnostih je označevanje in doseganje določenih
novih stanj, kot na primer: označitev prehoda iz otroštva v adolescenco, spletanje vezi med
pripadniki skupnosti (poroke), obramba ogroženega posameznika (zdravilski ritual),
priprava skupnosti na akcijo (priprave na lov, boj), rituali krepitve skupinske pripadnosti
(pogrebi, rojstva, itd.) itd.18
Kot trdi Emunah: »Dramski rituali ustvarjajo strukture, ki omogočajo soočenje s kaosom in
omogočajo začetek transformacijskih procesov. Šamanski proces je podoben globinski
psihoterapiji, natančneje glede na uporabljene dramske elemente, dramski terapiji«
(Emunah, 1994, str. 22). Ritual se na splošno razlikuje od igre po tem, da se gibi in pomeni v
njem ponavljajo, so vnaprej določeni.
17

Na delavnicah z različnimi vajami posameznike spremljamo pri opuščanju ustaljenih
vedenjskih, čustvenih, kognitivnih in tudi gibalnih vzorcev uporabe telesa, obraza oz.
njunega giba. Zato na začetku omejimo na primer uporabo govora ter opuščamo
mehanično, rutinirano, samo po sebi umevno, običajno govorico ali rabo telesa in glasu.
18
Izvrsten teatrolog, praktik in teoretik ter obenem gledališki antropolog Evgenio Barba
(2005) v knjigi Plavajoči kanu analizira različne gledališke prakse iz celega sveta in jih
razlaga s perspektive osebnostnega pa tudi družbenega razvoja.
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Pogosto oz. običajno vsebuje ritual strukture za vključevanje neracionalnih elementov, t. j.
emocij in ekspresij nezavednih ali »onstranskih« vsebin. Tako kot so v tradicionalnih
skupnostih rituali in šamanske prakse vir zdravilskih praks ter vir integrativnih učinkov za
posameznike ali skupnosti. Tako imajo lahko tudi določene aktivnosti (oblikovanje kroga,
sedenje in evalvacije v krogu), katerih izvor je v rizualih, na delavnicah različnih skupin
podobne učinke. Tako na primer krog:
»Ritual oblikovanja kroga v skupini prispeva k oblikovanju občutka pripadnosti in
kontinuitete. Krog drži skupino – z vsemi njenimi posebnostmi – v preprostosti. Še
pomembneje pa je, da oblika kroga uteleša in krepi občutek enovitosti skupine ter
medsebojne povezanosti vseh sodelujočih« (Emunah, 1994, str. 23, poudarki avtoričini).
V gledaliških ali bolje rečeno dramskih praksah, animacijah, terapijah, intervencijah je
vzpostavljanje harmonije v skupnosti ali posamezniku velikokrat osrednji fokus dejavnosti.
Vendar se ritual in dramske prakse (vključno z improvizacijskimi19) razlikujejo med seboj po
socialnem kontekstu uprizoritve, prav tako pa ne gre enačiti vlog mentorjev, terapevtov ali
animatorjev s šamani.
Zaključna dejanja v skupinskih procesih tako animacijskih kot terapevtskih, posebej kadar
se skupina odloči za javno predstavitev svojega dela, spominjajo na sodobno obliko rituala,
saj prestavitev zasebnega (dogajanja) v javno (prostor) omogoča prehod signifikantnih
pomenov iz individualne sfere v skupinsko in nazadnje družbeno sfero, kar pa je tudi težnja
procesa socialne krepitve ranljivih.
Javne predstave kot nekakšen zaključni ritual kreativnega procesa omogočajo integracijo
doživetega na več ravneh. Kot pravi Emunah:
»Rituali so kot varna posoda za mogočne in nepredvidljive občutke, podobe in
nezavedne asociacije, ki so se pojavile v terapevtskem procesu. Lahko jih obravnavamo
kot medije, v katerih je zaobjeto celotno življenje skupine, z vsemi svojimi
spremembami, tranzicijami, konflikti, krizami, strahovi in veseljem« (Emunah, 1994, str.
22).
Zaključek integracijskih, zdravilnih procesov s podelitvijo stvaritev posameznikov pred
skupino, zaključek delavnic s predstavami, v katerih so vgrajene in prikazane vsebine in
oblike udeležencev procesa, so mogočni trenutki integriranja izkušnje, identifikacije,
povezovanja, posamičnega in skupinskega ter kot taki vir izjemne bogatitve (užitka)
udeleženih. Hkrati so tudi element družbenega uveljavljanja, krepitve družbene vloge
posameznikov, ki so si jo »priborili« sami z vstrajanjem v procesu in s pogumom soočanja,
raziskovanja sebe, drugih, sveta, itd. V procesu spoznavanja medija so posamezniki okrepili
svoje vire moči, pridobili veščine in iz svojih ranljivosti izoblikovali prednosti. Postali so
kompetentni člani družbe, ki javnosti s predstavitvijo svojih vsebin postavljajo zrcalo.

19

V Sloveniji je Vlado Šav (1945 – 2008) gojil vrsto alternativnega ritualnega gledališča,
izhajajoč iz prakse in teorije Grotowskega.
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1.4.2. Elementi drame
Vsako dejanje ni dramsko. Da bi bilo neko dogajanje ali dejanje lahko dramsko, mora
vsebovati nekaj elementov, ki so elementi dramsko-gledališkega ustvarjanja. V tem
poglavju predstavim le nekatere od njih ter se pri tem naslanjam predvsem na ugotovitve
in teoretične prispevke dramske terapije, v okviru katere se ti elementi raziskujejo zaradi
terapevtskih, transformacijskih in integracijskih potencialov. Elementi drame so
medsebojno tesno povezani in v procesu dramskega ustvarjanja neločljivi, zato je tukajšna
ločitev bolj ali manj posrečena in umetna.

Drama kot družbena dejavnost
Drama in gledališče sta družbeni dejavnosti. S stališča dramske pripovedi, zgodbe gre v
drami, dramskem dogajanju v osnovi za zgodbo, v kateri nekdo, nekje, nekaj20 dela. V drami
je ta reducirani model dogajanja dopolnjen z dodatnimi elementi, od katerih je mogoče
najpomembnejši ta, da drama vedno pripoveduje o obstoječih vrednotah in razmerjih
(moralnih) sil v svetu.
Vse vrste dram pripovedujejo o prevladujočih in neprevladujočih vrednotah nekega časa, v
prostoru določene kulture. V gledališču so odigravajo, kot trdi Jennings:
»Dileme in odnosi simbolne predstavitve družbeno pogojenih odnosov; teme, o katerih
se razpravlja, so teme, ki so od nekdaj zavzemale misli ljudi v zgodovini. Zgodbe
vključujejo ljudi vseh razrednih pripadnosti in teme ljubezni, sovraštva, ljubosumja,
družinskih zdrah in pokvarjenosti države, sanjska življenja in življenja v vojni, starodavne
mite in poetične zgodbe« (Jennings, 1998, str. 101).
Življenjske zgodbe, vprašanja in teme postanejo s predstavo v javnosti pomembne, saj
reprezentirajo (in s tem tudi soustvarjajo) realnost družbenega časa in prostora, in ne torej
samo individualnega dogajanja, ter so kot take pomembne za družbeno okolje, saj mu
kažejo, kakšno je.
Dramski diskurz pripoveduje o razmerjih med družbenimi institucijami, med družbenimi
skupinami in posamezniki ter o njih samih. Drama je medij, ki zrcali življenje, je mogočno
orodje družbene refleksije, medij množične komunikacije, ki je bil skozi zgodovino ravno
zaradi svojih ideoloških kontekstov strogo nadzorovan, kontroliran, elitiziran. 21 »V
gledališču družba opazuje svoja dejanja« (Fischer-Lichte, 1999; v Roth, Cronin in
Wrentchur, 2005, str. 15). Ranljivi posamezniki in skupine lahko s prehodom osebnih tem iz
zasebnega v javno svoje ranljivosti spremenijo v prednosti, »kajti vse, kar je na odru, je
poudarjeno, je signifikantno« (Holt, v Jennings, 1998, str. 73) ter teži po logiki dramskega
dogajanja k razrešitvi, integraciji.
20

»Kdo, kje, kaj« je eno od temeljnih načel impra, ki ga želimo doseči v vsakem prizoru, in ki
narekuje igralecm, da v prizoru jasno prikažejo, kdo je udeležen (vloge, liki), kje se drama
odvija (prostor) in kaj se v drami dogaja.
21
Ideološke dimenzije in učinki drame so predmet obsežnih razprav, konfliktnih
konceptualizacij tudi v okviru teorije drame in na drugih znanstvenih področjih.
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S stališča socialne dejavnosti medij impra ponuja, tako kot ostale vrste dramskih animacij
ali integrativnih procesov ali terapij, možnost tridimenzionalnega odigravanja individualnih
življenjskih dram ob podpori skupnosti udeležencev. »Videti se v očeh drugega pa je ena
najbolj pomembnih razvojnih potreb, na primer odraščajočih posameznikov« (Jones, 1996,
str. 13). Posebej impro omogoča skupinam ranljivih predstavljanje in ustvarjanje tudi pred
širšo skupnostjo v javnosti.
Ustvarjanje pomena
V procesu prehajanja iz zasebnega v javno oz. prestavljanja individualnih in družbenih tem v
javnem prostoru uporablja drama kot umetniško sredstvo govorico, ki je znana oz. kulturno
prepoznavna. Simbol in metafora sta umetniški izraz, a hkrati v socializaciji pridobljena
kulturna govorica in praksa. Uporabljena v drami, na odru (javnosti) sta rezultat
družbenega dogovora, da vse, kar se dogaja v javnem prostoru, poleg individualnega
pomena nosi v sebi tudi pomen za vse ostale udeležence, ki morajo biti sposobni razbiranja
posredovanih vsebin.
To je hkrati na ravni posameznika življenjsko pomembna sposobnost, ki omogoča
ohranjene ravnotežja med zasebnim in družbenim, ki pomembno določa njegovo
interakcijo z okoljem. Je pomembna kompetenca posebej v sodobni, postmoderni družbi,
ko pomeni niso enoviti in se nenehno spreminjajo.
V klasični drami občinstvo načeloma ne prispeva k oblikovanju pomena, občinstvo je
aktivno samo v njegovem razbiranju in svoje izkušnje ne podeljuje (javno) z vsemi ostalimi
udeleženci. V improvizirani drami pa so udeleženci skozi interakcijo povabljeni k
sprotnemu, ne vnaprej znanemu oblikovanju pomena. Bistveni elementi improvizirane
drame so »socialni kontakti, komunikacija in pogajanje o pomenih« (O'Neill in Lambert,
1982; v Jones, 1996, str. 13). Ker sodobni družbeni pomeni nastajajo v interakciji, kot trdi
Nastran Ule (1992), je medij, ki omogoča posamezniku kompetentno sooblikovanje
pomena ali pa mu sploh odpira možnost sodelovanja, zelo močno sredstvo socialne
krepitve.
Namišljena realnost
Namišljena realnost je naslednja temeljna sestavina dramskega dogajanja. Ta svet »kaj če
... kot da bi« (angl. what if), torej svet namišljene realnosti, pomeni, da je dogajanje na
odru izmišljeno, nerealno, saj četudi drama oponaša življenje, na odru ne poteka življenje,
ampak se ga igra, reprezentira22. Na odru igralci igrajo like, vloge, občinstvo pa se zaveda,
da je vse, kar je na odru odigrano, namišljeno, nameravano. Bistveno za nas pa je, da igralci
v tem procesu ne izgubijo svoje identitete, ampak se ob tem, da odigrajo vloge, zavedajo
dvojnosti svojega bivanja. Hkrati so lik, vloga, ki jo igrajo, in oni, ki spremljajo in opazujejo
svojo lastno igro.

22

Realne življenjske situacije v funkciji umetniškega ustvarjanja igralci na odru ali čim bolj
podoživijo (kot v Sistemu Stanislavskega) ali pa jih simbolno reprezentirajo (Brecht).
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Sposobnost prepoznavanja namišljene realnosti ni prirojena, ampak je razvojna zahteva
odraščanja v otroštvu. Drame kot medija animacije, terapije ne moremo, celo ne smemo,
uporabiti pri posameznikih, ki te sposobnosti nimajo razvite ali pa je ta sposobnost
zmanjšana.
Obstoj zavesti o različnosti namišljene odrske realnosti, tako pri igralcih kot pri gledalcih, pa
je sila pomembna, saj je predpogoj za estetsko distanco (Jones, 2007). Vzpostavljanje
estetske distance omogoča identificiranje, prepoznavanje individualnih tem, v
predstavljenih odrskih vsebinah in formah.
Gledalcu predstave ali udeležencu procesa krepitve vzpostavljanje distance do dogajanja na
odru omogoča zavedanje sveta realnosti. Tako so odigrane vloge le vloge, ki sicer imajo
neke skupne točke z njim, a se le dogajajo tam, v namišljeni realnosti, na odru, saj vendar
nastopajo igralci, liki, predmeti in ne on sam. Katarza kot strateški umetniški cilj gledališča
pa je možna, kadar dogajanje, sodelovanje vseh umetniških izraznih elementov drame
pritegne opazovalca v igro tako, da zazna potencial podobnosti predstavljenega z lastno
usodo: »skozi doseganje estetske distance lahko nastopi katarza« (Landy, 1994, str. 116).
Identifikacija in distanciranje
Identifikacija in distanciranje v umetniškem mediju nista pogojena z zavedanjem, vsaj s
strani gledalca ne. V širši, socialni rabi umetniškega medija, kjer medij omogoča aktivno
udeležbo, pa nam ozaveščanje omogoča vzpostavljanje stika med namišljeno »kaj pa če«
realnostjo in realnostjo dejanske eksistence udeleženih. Po drugi strani to namišljeno, ki je
v drami resnično omogoča, da se magičnost namišljene igre lahko po volji prekine, zaustavi.
Protagonist terapije, impro igralec, se lahko umakne v bolj obvladljiv svet trenutne
realnosti – v varno zavetje izkustvene skupine.
Odnos do realnosti
Varnost odigravanja dramskega prizora v izkustveni skupini omogoča oblikovanje »igrivega
odnosa z realnostjo« (Jones, 2007, str. 88). Pri tem igrivost ne pomeni nujno zabavnosti,
smešnosti, temveč vstopanje udeleženca v stanje, kjer je možen poseben odnos s časom,
prostorom in mejami verjetnosti ter verjetnega. Dogajanje, v nasprotju z realnim
življenjem, se lahko ustavi – ozavesti, preuči. Kot prvai Landy:
»Za ta odnos sta značilni večja fleksibilnost ter večja neomejenost kreativnosti glede na
dogajanje in njegove posledice. Posebnost tega prostora omogoča udeležencem, da
zavzamejo veliko bolj igrivo, raziskovalno stališče do sebe in svojih življenjskih izkušanj«
(Jones, 2007, prav tam). Igralec, udeleženec v igri »reprezentira, ali ponovno odigra
svoje izkušnje« (Landy, 1994, str. 80).
Vendar je, kot že rečeno, med obema realnostima močna povezava, saj kor trdi Bolton:
»Drama je metafora. Njen pomen ne leži v njenem aktualnem kontekstu realnosti ali v
kontekstu izmišljene realnosti, temveč v dialektičnem odnosu med njima« (Bolton, 1979;
v Landy, 1994, str. 48).
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Katarza
Klasična »zdravilna« funkcija gledališke predstave, kjer gledalci gledajo in igralci igrajo, je
katarza. Beseda prihaja iz grške besede »kathairein« in pomeni očiščenje, ki je v drami
(preprosto povedano) doživeto s pomočjo identifikacije gledalca z igranim likom ali
dogajanjem.
Na splošno se to zgodi, takrat ko sprostitev ob razrešitvi konflikta v drami omogoča
integracijo tega konflikta pri gledalcih. Gledalci z doživljanjem močnih čustev, kot so strah,
trpljenje, bolečina, smeh, sreča, zanos, ali le skozi skromne reakcije, »nežne trenutke
prepoznavanja« (Landy, 1994, str. 114) ob doživljanju predstave sprostijo notranje
napetosti.
Katarza predpostavlja sposobnost prepoznavanja paradoksov, nasprotij, konfliktnih vidikov
psihičnega ali socialnega življenja posameznika, trenutkov, ko lahko govorjenje, mišljenje in
čustvovanje obstajajo istočasno. Ni nujno zavestna dejavnost in namera gledalcev. Je pa
nedvomno eden od ciljev dramskega in gledališkega procesa. V klasičnem gledališču je
omogočena s procesom identifikacije gledalca z vlogo na odru23. Umetniški postopki
namernega približevanja katarzičnosti so raznoliki, kot je bilo že predstavljeno v kratkem
pregledu razvoja gledališke igre oz. improvizacije.
Identifikacija
Identifikacija v dramski igri je na splošno proces poistovetenja gledalca s prikazanimi
pomeni. Po mnenju Stanislavskega (1997) do identifikacije pride, le kadar je igra igralcev v
predstavi čim bliže resničnim človeškim občutjem: lahko bi rekli, če čutijo igralci bolečino,
jo bodo lahko občutili tudi gledalci. Stanislavski je skladno s tem razvijal visoko estetizirano
in naturalizirano igro igralcev, cel sistem ohranjanja in vzbujanja čutnega spomina,
opazovanja življenja resničnih ljudi in uporabe opazovanih značilnosti v dramskih
predstavah npr. dramatizaciji telesa nekega lika. Stanislavski je zaradi te emocionalne
resničnosti igre menil, da ima gledališče potencial socialnih sprememb, saj skozi katarzo
pride tudi do širjenja zavesti. »Primarni cilj Stanislavskega pa je bil estetske narave« (Landy,
1994, str. 88). Mogoče postane njegov koncept bolj smiseln, če se zavemo, da je vse od
starega veka do Stanislavskega (20. stoletje) bila gledališka igra (vključno z gibanjem) zelo
stilizirana, kontrolirana, cenzurirana.
Popolnoma drugače je do potrebe po katarzičnih trenutkih pristopil Brecht, kot pravi
Toporišič (2006). Brecht meni, da se mora gledalec zavedati, da je v gledališču. Le skozi
takšno distanciranje je možno ozaveščanje gledalca (katarza), saj je vsaka vloga posplošena
predstavitev, stereotip, reprezentacija (za Stanislavskega igra konkretnega subjekta), ki
zaradi svoje objektivnosti prikaza življenja nosi v sebi spoznavni (racionalni) potencial.
Tretjo smer nam predstavlja Artaud (v Landy, 1994), ki je gledališko izkušnjo gradil s
pomočjo magičnega, spektakularnega. Zanj je gledališče duhovna (ne emocionalna, ali
23

Landy: »Z estetsko distanco posameznik doseže mir med svojima vlogama oddaljenega
(naddistanciranega), kognitivnega opazovalca in poddistanciranega, čustvenega igralca. Ko
se obe vlogi pojavita simultano, naraste psihološka napetost in se sprosti skozi katarzo«
(Landy, 1994; v Emunah, 1994)
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racionalna) izkušnja, v kateri ima igralec vlogo šamana, performans pa postane ritualno
popotovanje, ki se zaključi z združitvijo »z duhom« gledalca. Latentna krutost,
neposrednost omogoča gledalcem doživljanje sebe »takšnih, kot so« (kot funkcija katarze).
Tudi Grotowski, kot že rečeno, je obravnaval igralčevo igro kot izkušnjo, kot sredstvo
duhovne osvoboditve, v katerem je igralec duhovni vodja procesa, ki razkriva (občinstvu) 24
resnice o človeškem bivanju.
Odvisno od potreb udeleženega klienta lahko mentor, facilitator, terapevt izbira med
umetniškimi postopki in pristopi, ki imajo največji potencial integracije ter transformacije
za udeleženega, zato je pomembno poznavanje tako zgodovine razvoja drame kot njenih
elementov.
Utelešenje
Telo je fizični pogoj človeškega izražanja skozi akcijo, hkrati je vir osebne identitete in
odnosa do drugih. Akcija kot delovanje s ključno vlogo telesa je prepoznavna značilnost
drame.
V gledališki drami je možno prepričljivo igranje vlog, likov zgodbe le z obvladovanjem
telesa, mima, obrazne ekspresivnosti, neverbalne govorice. Mojstri raziskovanja igre in
priprave igralskega medija – telesa – so večinoma vsi gledališki praktiki od začetka 20.
stoletja naprej (Stanislavski, Čehov, Grotowski, Strassberg, Barba itd). Kajti telo je medij
igralčevega izražanja in kreativnega ustvarjanja. Brez raziskovanja možnosti telesa je razpon
vlog, ki jih igralci lahko igrajo, nedvomno manjši. Njihova igra je manj prepričljiva, če vloga
ni »utelešena«, telesno prepoznavna po drži, hoji, glasu, gibih rok itd. Hkrati pa velja: večja
je netelesnost, slabša je identifikacija gledalcev z vlogo.
Odnos do telesa kot sredstva in vira ekspresije, ki izhaja iz dramsko umetniških modelov, se
s pridom uporablja v neumetniške namene – v animacijah in terapijah. Prisotnost fizičnega
momenta ter možnost fizičnega gibanja, ki ga omogoča improvizirana drama, ima velik
učinek. Med telesom, čuti, čustvi in mentalnim stanjem je tesna povezava, ki se
»vzpostavlja skozi akcijo« (Jones, 2007, str. 115), ko so telo, misli in čustva angažirani v
delovanju.
Z aktiviranjem na fizični ravni ima udeleženec improvizacije večjo možnost dostopa do
svojih čustvenih, notranjih stanj in do svojega kreativnega sveta. S pomočjo telesa ponovno
izkuša v sedanjosti (ne opisuje kot v analitičnih terapevtskih procesih) svoje (pretekle)
vznemirjajoče dogodke. Pri čemer se nujno srečuje s »čustvenimi ujetostmi, blokadami in
priučenimi reakcijami, ki jih nosi telo, realnost vsakega posameznika« (Rutar, 2009, str.
102), ki ovirajo njegov polnejši izraz.
Nadalje za udeležence v animaciji, socialnointegracijski dejavnosti, intervenciji ali terapiji
pomeni fizična aktivnost večjo angažiranost oz. aktivno udejanjane vsebin ter priložnost
24

Grotowski v drugi polovici svojega raziskovanja gledališča na predstavah ni imel
občinstva, ampak so bili vsi prisotni, tudi »občinstvo«, aktivni udeleženci dramskega
eksperimenta, drug drugemu priče dogajanja.
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pridobivanja novega vpogleda na situacijo skozi privzemanje vlog drugih, novih identitet.
Neobičajna oz. neustaljena raba telesa (drug glas, drugačna drža, odigravanje negativnih
emocij) in s tem doživljanje okolja ter drugih »sili« posameznika k novim zaznavam sveta in
sebe.
Predvsem pa nas naša »individualna, fizična realnost, telesnost, poveže z (univerzalnim)
sporočilom ali izkušnjo na kolektivni ravni« (Watts, v Jennings, 1998, str. 44). Splošen
vzorec, kot na primer nesrečna ljubezen, grozote vojne, se »utelesi« v individualno
izkušnjo. Oz. obratno: individualna izkušnja tako dobi splošen, univerzalen pomen, s čimer
je učinek ponovnega izkušanja večji. Fizičnost, telesnost gledališke igre nam nudi možnost
projekcije določenih individualnih čustev, stanj, prepričanj, konfliktov na igrane like. Ta
funkcija je posebej močna v igri z maskami ali lutkami.
Prav tako obstaja tesna povezava med telesom in podzavestjo. Telesne senzacije, posebej
bolečine in nelagodja, so lahko »vrata za signifikantne spomine, ki osmišljajo aktualne
težave« (Chesner, 2000, str. 115). Fizična izkušnja in ozaveščanje telesa omogočata vstop
čustev in nezavednega v realnost.
Igra vlog
Vloge so naslednji element drame, ki imajo po mnenju večine dramskih terapevtov največji
potencial.
Na splošno, na umetniški ravni pomeni vloga v drami to, da igralci vstopajo na oder kot
namišljene osebe, liki, karakterji v igri. V drami je »karakterizacija piščeva domišljijska
stvaritev, katere funkcija je učinkovita dramatizacija zgodbe« (Iwuchukwa, 2011, str. 45).
Akcija igre je predstavljena skozi interakcijo med karakterji. Ti imajo prepoznavne človeške
značilnosti in kvalitete, ki vključujejo fizične atribute, psihološke in emocionalne dispozicije,
moralne vrednote in stališča do drugih karakterjev v igri ter do situacij. Funkcija karakterjev
je, da vodijo zgodbo in osmišljujejo potek (zaplet in razplet) drame.
Lastnosti karakterjev, kot pravi Iwuchukwa (2008) so: a) konsistentnost, kar pomeni, da
imajo v drami določeno mesto, ki ga načeloma ohranjajo, b) da imajo v realnosti
prepoznavne značilnosti, c) da so ustvarjeni tako, da je njihovo vedenje smiselno, logično
glede na dramo, in d) so hkrati spremenljivi oz. se v teku dogajanja spreminjajo, saj
dogajanje vpliva nanje (npr. neki karakter je na začetku drame mladostniško naiven, a skozi
dogajanje, situacije v dejanjih dozori, odraste, se spremeni). Obstajajo najrazličnejše vrste
karakterjev, načeloma pa je v vsaki drami nekdo glavni junak, protagonist, glavni nosilec
dogajanja, ostalo pa so bolj ali manj pomembne neglavne vloge (vsaj v klasičnih dramah je
tako običajno). Vsaka vloga je zapleten sklop kompleksnih razsežnosti, ki ima točno
določeno funkcijo v celotnem sistemu in strukturi drame.
Koncept vloge je tesno povezan s konceptom osebnosti. V času moderne je bila osebnost25
pojmovana kot »sistem medsebojno odvisnih vlog, ki zagotavljajo smiselen red in namen«
25

Centralna, meta vloga je integrativni del osebnosti po Morenu (2000), (v psihoanalizi je
ego tisti, ki vzpostavlja odnos med zunanjim in notranjim), na katero so obešene podvloge,
saj je »osebnost kompletna v svoji konfiguraciji persone ali medsebojno povezanih vlog«
(Landy, 1994, str. 102).
38

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

(Landy, 1994, str. 100). Vloge so določene glede na prirojene značilnosti in se oblikujejo
skozi dane socialne interakcije. Kot aktivni igralci v socialnem okolju pa imajo posamezniki
možnost relativno svobodnega ustvarjanja vlog in poskušanja novih načinov bivanja v
svetu. Ljudje so pojmovani kot ustvarjalci, sicer pogojeni z objektivnimi biološkimi in
socialnimi dejavniki, a hkrati pomembni soustvarjalci svoji lastnih identitet. Središče
njihove biti je »self«, centralni koncept osebnosti, iz katerega izhajajo vse vloge. Motivacija
posameznika pa je doseganje ravnotežja med nasprotujočimi si vlogami, ki jih sprejema in
igra.
V postmoderni26 družbi pa je za posameznika pomembna sposobnost igranja čim več
različnih vlog. Pomebnejša je pretočnost vlog in odzivanje posameznika na impulze okolja,
ne pa toliko hierarhičnost in strukturiranost (razen seveda, če hierarhičnost ni igra v igri,
kot npr. v igrah statusov). Prav to gibljivost in pretočnost pa lahko »natreniramo«,
vzpostavimo s pomočjo dramsko-gledališko strukturirane interaktivne improvizacije –
improm.
Zmožnost odigravanja večjega spektra vlog, kot smo se jih bili naučili skozi socializacijo, kar
omogoča dramska menjava vlog skozi improvizacijo, ne samo razvija posameznikovo
socialno kompetentnost, ampak mu omogoča razvijanje gibljivosti in interaktivnega
prilagajanja. To pa pomeni tudi večjo svobodo ustvarjanja svoje osebne »vloge« (ali vlog) v
življenju.

Pripoved, zgodba
Strukturiranost drame in pripoved (naracija, zgodba, narativna pripoved)27, vključujeta tako
pripovedovanje zgodbe kot procese, ki se ob tem dogajajo. Ti procesi so projekcija,
identifikacija, empatija, imitacija in imaginacija.
Kot že rečeno, se drama odvija skozi dialog. Na splošno lahko potek zgodbe v drami
razčlenimo na več faz (različno število pri posameznih teoretikih), kot na primer: zasnova ali
ekspozicija; zaplet v stopnjah ali kolizija in vrh ali kulminacija.28 Uveljavljen je pojem
dramski trikotnik, s katerim se tolmači zamotan ustroj poteka dramskih umetnin.
Aristotel v Poetiki (prevod Gantar, 1982) razdeli tragedijo na dva dela: »desis«, zaplet
dramskega vozla, in »lysis«, njegovo razrešitev. Oba dela sta med seboj ločena s
preobratom ali peripetijo (gr. »peripéteia« = nenaden preobrat). 29 Temeljni gibali
26

V okviru postmoderne znanosti se uveljavlja tudi nov koncept pojmovanja struktur
osebnosti, v katerem ego nima več osrednje vloge, ampak je posameznikova osebnost
lahko »razsrediščena«, fragmentirana. Večji poudarek je na subjektivnosti doživljanja in
nenehnem toku različnih perspektiv iste subjektivitete. Predvsem v feminističnih študijah
se tako izraža odpor do zahodnjaškega, moškega, homogenega diskurza identitete, sebstva.
27
Posameznik s pomočjo domišljije projicira svoje lastnosti v like zgodbe, se z njimi
identificira, z njimi sočustvuje in jih lahko tudi imitira. Potem ko se je identificiral (pogosto
nezavedno), pa se lahko od vloge distancira (večinoma zavedno), kar je paradoks.
28
Različni avtorji imajo večdelne členitve. Tukaj poenostavljam.
29
V dramskem procesu je glavni junak soočen z nekim problemom, na katerega reagira s
čustvi, stališči in dejanji, preverja njegove dimenzije in ga raziskuje v okolju, v odnosih z
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dramskega dogajanja sta: a) delovanje ali akcija (lat. »actio« = delovanje), katerega glavni
nosilec je pogosto junak drame, kateremu se zoperstavljajo nasprotujoče, celo konfliktne
sile (v podobah drugih likov, nadnaravnih sil itd.) ter 30b) nasprotja in napetosti med liki,
temami. Seveda pa je treba upoštevati posebnosti struktur in kombinacij elementov drame,
ki se razlikujejo glede na kulturno okolje (ali milje) nastanka in izvajanja.
Temeljni elementi in procesi drame so prisotni tudi v vseh improviziranih dramskih prizorih
in jih upošteva tudi npr. dramska terapija, ki je »namenska uporaba dramskega ali
gledališkega procesa ter njunih tehnik za doseganje terapevtskega cilja: lajšanja
simptomov, emocionalne ali psihične integracije ter osebne rasti« (Barham, 1992; v
Chesner, 2000, str. 115).
Enačenje strukture drame s strukturo psihe je dokaj pogosto v terapijah, ki uporabljajo
dramo (Jennings, 1998) kot medij svojega dela. Strukturiranost človeške psihe je prav tako
polarna, dualna, zavedna in nezavedna, polna napetosti med deli, kar vodi v konflikte, ki
ovirajo dejavnost, dogajanje in so potrebni razrešitve. Kot pravi Jennings:
»O svetu razmišljamo dramatično … ' ... svoja življenja organiziramo v obliko teatra in
reagiramo na družbo s scenami v naši dramski imaginaciji. Dramska imaginacija nam
pomaga preživeti. Dejstvo, da si lahko predstavljamo druge, in da lahko predpostavljamo
rezultate ter posledice svojih dejanj, dokazuje, kako pomembna je drama za oblikovanje
našega socialnega vedenja. Drama predpostavlja tako komunikacijo kot kooperacijo«
(Jennings, 1998, str. 39-44)
Zanimiv vidik dramske improvizacije s pridom uporabljen v psihodrami in dramski terapiji je
trditev 31, da drama omogoča aktiviranje desne možganske poloble, kar je odločilnega
pomena za naše delovanje, saj kot pravi Jones: »sodelovanje v drami in gledališču omogoča
povezovanje nezavednega sveta in emotivnih procesov« (Jones, 2005, str. 3), gre torej za
povezovanje emocij z racionalno funkcijo, nezavednega z zavednim svetom.
V skladu z dosedanjimi znanstvenimi spoznanji se v desni možganski polobli odvija cela
vrsta psihobioloških procesov 32 , ki so pomembni za posameznikovo kreativnost,
drugimi liki ter se zaradi stikov s seboj, izkušenj z drugimi ali skozi raziskovanje okolja
spreminja, pride do transformacije.
30
Posameznik mora biti sposoben delovati med dvema obstoječima identitetama: med
tisto, ki jo prepoznava kot svojo, kot »jaz«, in tisto, ki jo prepoznava kot »nejaz« (in ki mu jo
pripisuje okolje, kar lahko povzroči konflikt). Holt (v Jennings, 1994, str. 75) pravi, da dramo
karakterizira napetost med poudarjanjem in prikrivanjem. Pozornost je zaradi napetosti
pritegnjena k tistemu, kar je prikazano, in k tistemu, kar je za tem, kar je prikazano.
Ustvarjanje in ohranjanje te napetosti je v klasičnem gledališču avtorsko kreativno
(režiserjevo, igralčevo, itd.) delo. V improviziranem delu z ranljivimi pa je ta razlika
izhodišče za ozaveščanje (tudi v terapiji).
31
V skladu z novejšimi nevrobiološkimi spoznanji.
32
Te vitalne (življenjsko pomembne funkcije), povzeto po Daytonu (2005), so: nadzor nad
funkcijami preživetja; najzgodnejše izkušnje in notranji modeli čustvenega uravnavanja in
interakcije; zmožnost procesiranja socio-emocionalnih informacij, ki so pomembne za
posameznika; zmožnost empatije s čustvi drugih; reprezentacija posameznikove preteklosti
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integrativnost itd. Kot pravi Dayton: »Ti temeljni mehanizmi odražajo esencialno (bistveno)
vlogo desne polovice možganov v primarni kogniciji, čustvih in motivaciji« (Dayton, 2005,
str. 4). Tudi Cortney zagovarja stališče, da »dramska igra povezuje nezavedno z razumom«
(v Emunah, 1994, str. 4). Impro spodbuja tako upoštevanje čustev kot sodelovanje razuma,
kot pravi Dayton: »Preprosto povedano, aktivira funkcioniranje desne polovice možganov
in s pomočjo leve polovice zavestno osmišlja material, ki se pojavi« (Dayton, 2005, str. 5).
Posebej pomemben je ta učinek drame v uporabi medija impra pri delu z mladostniki oz.
adolescenti, saj se v dobi odraščanja prestrukturirajo tako nevrološke funkcije, kot se
oblikuje »self«, identiteta. Kot pravi Jennings: »Gledališče je edinstveno v svoji kapaciteti
integracije različnih umetniških oblik in različnih vidikov ''selfa''« (Jennings, 2000, str. 3).
Novejša raziskovanja nevroznanosti pa označujejo tako delitev možganskih funkcij kot
zastarelo. Raziskovanja možganov s pomočjo sodobne tehnologije, v procesu kreativnosti,
improvizacije so bila do sedaj omejena na proučevanje improvizacije v glasbi (Smoliar,
2008; Kaufman, 2013; Herman, 2011; Duchen, 2013;) in plesne improvizacije (Weinstein,
2012). V zadnjih nekaj letih pa se preusmerjajo tudi na raziskovanje gledališke
improvizacije33 (Blair, 2008; v Drinko, 2013).
Raziskave improvizacije s pomočjo magnetne resonance (Sherman, 2011) so pokazale, da
se med improviziranjem zmanjša delovanje prefrontalnega korteksa, kjer so središča za
samonadzor in načrtovanje, povečana pa je dejavnost medialnega dela prefrontalnega
korteksa, kjer so središča kreativosti in ekspresivnosti. To pomeni, da »deaktivizacija
določenih delov prefrontalnega korteksa omogoča zmanjšanje zavestnega nadzora, kar
spodbuja svobodnješe, bolj spontano razmišljanje in delovanje« (Sherman, 2011, str. 1).
Obe možganski področji se da »natrenirati« tako, da lahko posameznik zavestno zmanjša
oz. poveča njihovo angažiranost. To je mogoče takrat, ko:
»…se gledališki improvizatorji naučijo potrebnih veščin do te mere, da te postanejo
njihova sekundarna narava ter se lahko zato popolnoma osredotočajo na okolje, ki ga
ustvarjajo skupaj z drugimi igralci. Rezultat je manj samozavedajoče in bolj intuitivno
igranje, prevlada resničnega selfa (jaza) nad egom, kot pravi Viola Spolin«, trdi Drinko
(2013, str. 9).

Drinko nadalje pravi:
»Terapevti, socialni delavci in psihiatri spoznavajo, da uporaba načel impra v praksi
omogoča terapijo, v katerih pacineti in svetovalci gradijo realnosti skupaj brez
nevarnosti obsojanja ali neuspeha. Širše pa razumevanje delovanja možganov in
razuma med trenutki spontanosti omogoča razumevanje kreativnosti in intuicije.
in aktivacija avtobiografskega spomina; vzpostavljanje osebnega univerzuma; sposobnost
samorefleksije in mentalnega potovanja skozi čas.
33
V gledališki improvizaciji so znanstvene raziskave šele v teku, čeprav so posamezna
odkritja že podana strokovni javnosti, kot na primer na konferenci mreže Uporabne
improvizacije (Applied Improvisation Network) v Amsterdamu poleti 2013, ki se ukvarja
prav z raziskovanjem impra.
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To pa sta področji človeškega delovanja, ki si ga vsi želimo razumeti in
razviti«(Drinko, 2013, str. 12).
1.4.3. Interaktivnost impra
V umetnosti smo v zadnjem desetletju priča porastu umetniških praks, v katerih je
sodelovanje med umetnikom in občinstvom obojestransko – interaktivnost je postala
bistven del umetnine. Interaktivna umetnost je žanr umetnosti, v katerem gledalec
sodeluje na tak način, da njegov »input« vpliva na »output« (»Interactive art«, 2011). V
interaktivnem umetnostnem delu občinstvo sodeluje in v interakciji z umetnino skupaj z njo
»proizvaja« nov pomen. Izkušnja sodelovanja, sovplivanja, interaktivnost nastajanja
pomena pa je tudi najpomembnejši del interaktivnosti impra.
Z interakcijo in konstrukcijo pomenov, ki nastajajo v njej, se ukvarja tudi socialna
psihologija. En del socialno psiholoških teorij zanima izmenjava pomenov socialnih dejanj
(gest, komunikacijskih dejanj, vedenja, predmetov, rezultatov interakcije). Interaktivnost je
ena od centralnih tem teoretikov simboličnega interakcionizma z Meadom na čelu. Za
raziskovanje interaktivnosti impra pa je najbolj pomembno izhodišče, da: »osebe delujejo
na osnovi pomenov, ti pomeni izhajajo iz socialnih interakcij in se stalno spreminjajo v
procesu interpretacije in reinterpretacije« (Ule, 1992, str. 158). Izhodšče je pomembno
zato, ker pomen sporočila, ki je vsebina komunikacije, človeške interakcije, ni več pojmovan
kot »fiksen«, ampak kot gibljiv, izpogajan del interakcije. Posamezniki imajo možnost, da
skozi izmenjavo soizoblikujejo pomen, saj so pomeni »z vsako človeško izmenjavo in
interakcijo vsakič znova izpogajani« (Cronon, Roth in Wrentchur, 2005, str. 31).
Interakcija nastaja v socialnih odnosih, ti pa niso :»… gnetljiva snov, ki bi jo vsakdo
svobodno oblikoval po svoji volji in namerah, niti svinčena masa nespremenljivih dejstev, ki
se jim moremo le prilagoditi. Ti odnosi dejansko zahtevajo od ljudi tako sposobnost
podrejanja kot sposobnost definiranja in redefiniranja odnosov« (Ule, 1992, str. 150). Ali
kot trdi Landy: »Grška beseda ''dialogos'' pomeni izmenjavo mnenj … ' ... v dialogu lahko
posamezniki razvijajo medsebojno interakcijo skozi proces obojestranskega sprejemanja
vidikov drugega in odigravanja vidikov sebe« (Landy, 1994, str. 84). Izmenična menjava
posredovalca in sprejemnika v procesu oblikovanju sporočila interakcije omogoča vsem
udeležencem potencialno aktivno udeležbo pri oblikovanju posredovanega pomena,
aktivno vlogo pri igranju vidikov lastne osebnosti in sprejemanju vidikov drugega.
Načeloma lahko torej vsak posameznik aktivno sodeluje pri oblikovanju družbene vloge, ki
se mu dodeljuje v interakciji. Načeloma pa zato, ker:
»Habitualizacijski proces označi posameznika za celo življenje ter ga opredeli kot
pripadnika določene socialne skupine. Globoko vsajeni družbeni in kulturni vzorci, ki
izhajajo iz obstoječih struktur moči, postanejo druga narava, tj. habitus posameznika«
(Cronon, Roth in Wrentchur, 2005, str. 32).
Bolj ko je posameznik ozaveščen o virih svojih intraosebnih kapacitet in o svojih
sposobnostih, bolj kot jih razvija, bolj je lahko na osebni ravni aktiven, soudeležen v socialni
interakciji. Hkrati pa, bolj ko se zaveda družbenih okolij in vlog, in njihovih družbeno
pripisanih pomenov, večja je možnost aktivnega spreminjanja njegove osebne družbene
vloge. Kot trdijo Cronon, Roth in Wrentchur:
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»Paradoksalno je vir človekove svobode v njegovem habitusu, ki hkrati določa
okvir, v okviru katerega ima družbeni protagonist možnost za akcijo in možnost za
improvizacijo. Večje so sposobnosti in iznajdljivost udeleženca ter njegova
sposobnost delovanja in improviziranja v okviru obstoječih omejitev, večji so zgledi
za kreativnost in dejavnost« (Cronon, Roth in Wrentchur, 2005, str. 33).
Zato je interaktivnost nastajanja pomena v procesu ustvarjanja pomemben element
potencialov kreativnega medija impra.
Značilnosti interaktivnosti impra
Interaktivnost medija dramske improvizacije nam omogoča delo tako na intraosebnostni
kot interosebnostni ravni udeležencev34 in pomeni več stvari:
Interaktivna je impro dramska igra zato, ker se igralci pred začetkom skupnega ustvarjanja
prizora niso dogovorili, kaj bodo v njem počeli – igra nastaja sproti, je improvizirana. Zato
se mora posameznik, improvizator, igralec ves čas prilagajati in iskati nove možnosti
osebnega izražanja, nove vidike igre vlog (ob upoštevanju načel igre), če želi sooblikovati
prizor, v katerem bo lahko izpogajal (a ne na škodo drugih) pomen, ki je v skladu z
njegovimi vsebinami in namero. Pri tem mora upoštevati druge, ki imajo svoje namene.
Upoštevati mora možnost, da mu drugi soigralci pripisujejo drugačne pomene, kot si jih
prepisuje sam – ker je to eno od načel ustvarjanja (in ne zato, ker ima na primer takšna
življenjska načela). Upoštevati mora odnose, ki jih vzpostavlja s svojim prispevkom v
interakciji, saj: »temeljni socialni proces, ki stalno spremlja ljudi in jih izziva k poseganju v
svet, so odnosi med ljudmi« (Nastran Ule, 1992, str. 150), ki pa so interaktivni.
Interaktivnost pomeni, da mora udeleženec v skupinski izkustveni terapiji sodelovati z
drugimi udeleženci, igralci in prav odnosi z drugimi so bistveni tudi za posameznika.
Prisotnost drugih razširja repertoar možnih vlog in hkrati širi vidik medosebne izkušnje.
Tudi Johnstone pravi, da so odnosi med vlogami najpomembnejši elementi impro prizora in
ne vloge same po sebi: »Pri drami gre za odnose, ne pa za vloge« (Johnstone, 2007, str. 26).
Načela konstruktivnega in izkustvenega dela v skupini so skoraj identična načelom, ki
omogočajo individualno in skupinsko izražanje s pomočjo medija impra. Prav spoznavanje
teh načel tvornega sodelovanja, skozi ozaveščanje blokad in preprek, napak in dobrih
rešitev, omogoča igralcem v impru sprotno ustvarjanje. Interaktivno kompetentnost
(obvladovanje) in gibljivost (prilagodljivost) je potrebno nenehno razvijati, saj omogočata
vsestranski, celostni razvoj posameznika. Naloga posameznika je, da je sam sebi glavni
objekt nenehnega raziskovanja.
Interaktivna narava medija nadalje pomeni, da so refleksije sestavni del dramskega
dogajanja. Hkrati udeleženci dobivajo od pričevalcev prizora (tako kot izvorno v klasični
grški drami z zborom), takojšnje povratne informacije. Reagiranja sodelujočih, smeh,
negodovanja, jok, jeza itd. postanejo del izkušnje. Posledica interaktivnosti je tudi
refleksivnost samospoznavanja: »Posameznik sebe kot takega ne doživlja neposredno,
temveč posredno, s specifičnih zornih kotov drugih posameznih članov iste socialne
skupine, … ' ... ki ji pripada« (Mead, 1997, str. 105).
34

Odnos posameznik-družba lahko na področju socialne interakcije obravnavamo na štirih
nivojih: jaz, jaz-ti, jaz-mi in mi-institucije (Nastran Ule, 1992, str. 33).
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Vse to bogati zavest udeležencev, ki imajo kot »igralci« prizorov vedno znova možnost, da
doživijo svoje vsebine (in okolje) na nove načine. Vsak prizor (in nastop) v impru je dejansko
neponovljiv, saj so razmerja med njegovimi sestavinami vedno drugačna, četudi strukture
igre ostajajo enake. Posamezniki kot tisti, ki dodajajo v prizore svoje kreativne ideje, svoje
vsebine, pa so vedno v drugačnih razpoloženjih, stanjih. Zaradi aktivne izkušnje v prizorih
lahko posamezniki med ostalim razvijejo: empatijo (vživljanje v druge in v sebe), toleranco
do nejasnosti – dogajanje je znano in osmišljeno za nazaj distanco do vlog drugih in do
sebe. Te potrebne igralske lastnosti v impru so zelo podobne osebnostnim lastnostim, ki jih
navaja Krappmann (v Nastran Ule, 1992, str. 368) kot predpogoj za ohranjanje osebnostne
identitete: empatijo do drugih in sebe, toleranco do nejasnosti normativnih pričakovanj
družbe, do socialnih vlog in samopredstavitev sebe oz. svoje osebne identitete.
Pri tem impra ne uporabljamo samo za zabavo, sproščanje in podobno, ali kot pravi Žižak, ki
raziskuje trening socialnih veščin s pomočjo interaktivnih igralnih dejavnosti, »namen
igralskih dejavnosti je dvig motivacije, dodajanje nove energije, zabava in sproščanje«
(Žižak, 2009, str. 399). V impru ne proučujemo vlog, jih ne analiziramo, se jih ne učimo na
pamet, ampak omogočimo posamezniku, da vstopi v proces nenehnega razvijanja,
dopolnjevanja, opazovanja, izmenjave vlog v situacijah kot aktiven subjekt, kompetenten
»igralec« najrazličnejših družbenih vlog in ustvarjalec pomenov, ki si jih sam sproti, skupaj z
drugimi izmišlja, jih imporvizira, ustvarja. Sprotno ustvarjanje, improviziranje in nenehno
prilagajanje osebnim željam in zahtevam okolja omogoča impro s svojimi strukturiranimi
situacijami (igrami in disciplinami) ter načeli, ki spodbujajo spontanost, kot reagiranje na
znane situacije na nove načine.
Na umetniški, performativni (nastopanje, delovanje) ravni interaktivnost pomeni, da je v
dramskem dogajanju prisotna in sodelujoča tudi publika. V impru ta prisotnost pomeni
tudi, da se predlogi (naslovi prizorov, želeni žanri igranja, čustva, prostori itd.), ki so
podlaga za prizore, podani sproti in tako priprave na sam dramski prizor niso možne. Tako z
improm posameznika ne moremo trenirati, kako naj se v določeni situaciji vede, temveč mu
s treningi, vajami, delavnicami, omogočamo pridobivanje izkušenj, skozi katere pridobiva
znanje prepoznavanja ključnih elementov interakcije in veščine vključevanja svojih vsebin
vanje.
V uporabi dramsko-gledališke improvizacije v neumetniških okoljih (animaciji, terapiji itd.)
je prisotnost drugih zagotovljena v obliki prisotnosti ostalih članov skupne, ki v prvi vrsti
omogočajo interakcijo, nadalje pa imajo vlogo priče (angl. witness, Jones, 2007; tudi
Shuller, 2011). To pomeni, da so člani enkrat v vlogi opazovalca drugih, enkrat v vlogi
opazovanega, skupina je občinstvo, kot trdi Jones: »Gledalec, lahko igra pomembno vlogo v
procesu dramske projekcije, v razvijanju dinamike skupine in v ustvarjanju različnih
perspektiv in podpore« (Jones, 2007, str. 104).

1.4.4. Performativnost in užitek
Sodobna teorija performativnosti in sodobna umetnost perfomansa se oddaljujeta od
tradicionalnega pojmovanja gledališča. Umetniško dejanje, nastop, delovanje35 izziva naša
konvencionalna razmišljanja in etična prepričanja, politična stališča itd. Umetnost
35

Angl. »to perform« ni isto kot »to act« ali »playing the role«.
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nastopanja teži k inovativnosti, igralec, umetnik, performer pa se zaveda komunikacije36 z
občinstvom, pred katerim izvaja oz. živi svojo umetnost. Takšna vrsta performativnosti je
zanimiva tudi za pričujočo nalogo, saj nastajajo (performativni) dogodki iz življenj
performerjev, njihovih izkušenj, doživljanja sveta itd. Namen nekaterih vej sodobne
performativne umetnosti je prav ozaveščanje in interakcija publike.
Občinstvo performansa je »priča« kreativnega procesa igralca ter dostikrat povabljeno v
dramsko dogajanje kot aktivni udeleženec. Z možnostjo sodelovanja, neposrednega
odzivanja je povabljeno k oblikovanju pomena. To je zelo dobro vidno na primer v Boalovih
metodah Forum teatra, ko so gledalci aktivni sodelujoči oblikovalci družbeno angažiranih
predstav. Tudi pri impru je občinstvo z dajanjem predlogov prizorov, izražanjem reakcij, z
občasnim sodelovanjem v igri v vlogi pogajevalca s pomenom.
V skladu s sodobnimi koncepti socialne krepitve je osrednji del procesa krepitve prav
aktivna udeležba poameznika. Posebej so tako zastavljeni cilji socialnointegracijskih
projektov tam, kjer je osrednji medij dela in procesa kreativni medij, torej tudi pri
najrazličnejših vrstah dramsko-gledališke improvizacije. Udeleženci s svojim
improviziranjem ustvarjajo dramske prizore ter tako aktivno sodelujejo v kreiranju, s čimer
omogočajo sebi ter drugim novo izkušanje, bogatenje v različnosti, integracijo, osebni
razvoj itd.
Klasična dramsko-gledališka umetnost je bolj monološka, saj opazovalec ni povabljen v
umetnost kot njen signifikanten del, kot tisti, ki aktivno soustvarja pomen, ampak lahko ob
umetniškem delu pasivno uživa, je pa sicer povabljen k osebnem doživljanju in osebni
interpretaciji dogajanja na odru. Lahko razbira svoj pomen, se identificira, miselno in
čustveno angažira, a svojih izkušenj ne podeli javno z ostalimi udeleženci in ne integrira
svoje izkušnje zavestno. Svojega osebnega pomena, svoje zgodbe v javnosti ne dodaja v
proces skupnega izkušanja.
Naslednji pomemben element kreativnega medija impra, ki je vse premalo raziskan, je
zadovoljstvo, užitek. Ker se želim izogniti obsežnemu utemeljevanju uporabljene definicije
pojma užitka (ker presega zadane okvirje), bom za potrebe tukajšnje razprave uporabila
pojem, kot ga definira Aristotel37: užitek je stranski produkt oz. naravni spremljevalec
neomejene dejavnosti. Užitek po Aristotelu »ni ne dober ne slab, vendar je nekaj
pozitivnega, ker učinek užitka vodi v izpopolnjevanje38« (»Aristotel on pleasure«, b. d.).
Zadovoljstvo in užitek omogočata igriva narava medija samega (igra) in možnost
vzpostavljanja posebnega odnosa z realnostjo. Podobno kot improvizacija v drugih
neumetniških okoljih, na primer v dramski terapiji, kjer se z vključevanjem drame v terapijo
oblikuje, kot trdi Jones: »prostor, ki ima poseben, igriv odnos z realnostjo. Za ta odnos je
značilna večja igrivost, fleksibilnost stališč do dogajanja, posledic, idej. To omogoča
klientom, da razvijejo bolj igriv, raziskovalen odnos do sebe in do svojih življenjskih
izkušenj« (Jones, 1996, str. 116).
36

V performansu je ukinjena t. i. četrta stena, namišljena pregrada med odrom in
občinstvom, prav tako pa običajno ni do potankosti naštudiranih vlog (z besedilom, dialogi
itd.). Identitete performerjev so zavestno del predstave, oz. dramskogledališke umetnine.
37
Pojmi užitka, zadovoljstva, sreče so sicer predmet obsežnih filozofskih razprav od starega
veka do danes.
38
Angl. »the effect of pleasure perfects the exercise of that activity«(prav tam).
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Pri uporabi impra v umetniške namene je pomemben dejavnik kreativnosti (in užitka) tudi
to, da nikjer ni predpisano, kaj je »pravi« način igranja, saj kreativna izraznost s pomočjo
medija teži k čim večji avtentičnosti (originalnosti), spontanosti in iskrenosti (Johnstone,
1999). Podobno kot je to samoumevno v otroški igri. Temeljna lastnost dramske otroške
igre – spontanost – je po Johnstonu (1992) tista, ki je vzrok za občutenja užitka in
zadovoljstva, ko se igramo gledališče. Sicer so spontanost, avtentičnost in iskrenost
(resnicoljubnost) hkrati najpomembnejši elementi komedije oz. natančneje komičnosti.
Impro veterani Close, Halpern in Johnson trdijo podobno, ko pravijo »komična je resnica«
(Close, Halpern, Johnson, 1993).
Ustvarjanje samo je dejavnost, ki sproža obilo zadovoljstva ustvarjalcu, saj je »kreativnost
sama po sebi celostna, zdravilna« (Müller-Thalheim, 1975; v Jones, 1996, str. 8). Umetniško
ustvarjanje predpostavlja hkratno bivanje v trenutku in spontano odzivanje na impulze
okolja in notranje čutenje, mišljenje. Delujoča prisotnost v sedanjosti omogoča, kot trdi
Csikszentmihaly:
»Ob tem doživlja ustvarjalec občutek sreče (ustvarjalec sledi toku, nekako intuitivno ve,
kako naj deluje); užitek v dejavnosti (ustvarjalec čuti, da nekaj dela dobro in da njegove
sposobnosti ustrezajo izzivom, pred katerega postavlja ustvarjalni proces ); delovanje in
zavest sta spojena (občutek za čas izgine, obstaja le popolna osredotočenost na
ustvarjalno dejavnost; vsakdanja zavest, ki vključuje predpostavke, samoopazovanja,
samokritiko in cenzuro, se začasno razblini); dejavnost postaneavtentična (sama sebi
namen; nekaj raziskuješ in ustvarjaš zato, ker v tem preprosto uživaš)« (Csikszentmihaly,
1997; v Schuller, 2008, str. 13).
Izkušnja kreativnega toka ima transformacijski potencial za posameznika (in skupino).
Izstopiti iz ustaljene podobe sveta in samega sebe običajno ni lahka naloga, saj se s tem
izpostavljamo svetu, ki je lahko strašljiv, grozljiv. Kot pravi Dayton:
»Klienti so pogosto ujeti v krog nezavednega ponavljanja vedenja, disfunkcionalne
dinamike odnosov, zaprti v nezavedne kroge vedenja, kjer jih tudi najmanjši telesni gibi,
kot dvig obrvi ali poblisk oči, lahko pahnejo v občutke strahu, ki so povezani s
predhodnimi izkušnjami« (Dyton, 2005, str. XVII).
Ustvarjanje s pomočjo kreativnega medija omogoča najprej samorefleksijo, ki je bistven del
krepitve lastnih moči. Nadalje pa omogoča odkrivanje novih oblik in pomenov za
oblikovanje naše »nove« realnosti.
Tako lahko udeleženec socialnointegracijskih intervencij, terapij, animacij doživlja
izpopolnitev, srečo in zadovoljstvo ob integraciji, inkorporaciji travmatičnih izkušenj, ki so
bile skrite v podzavesti, v svet realnega življenja (Landy, 1994). V terapiji pa »inkorporacija
dramske igre v terapijo pomeni proces zdravljenja, ki je osrečujoč, in osebnostno
dobrobiten« (Emunah, 1994, str. 5). Podobno meni Blatner: »Dramska igra nudi užitek, ki
ga doživlja posameznik, udeleženec, zaradi svojih zmožnosti združevanja navidezno
nezdružljivih strani resničnosti in neresničnosti« (Blatner, 1988, str. 29).
D. R. Johnston (1992), ki je razvil posebno obliko dramske terapije oz. terapije z dramsko
igro, imenovano »transformacija«, poudarja, da je pomemben tudi užitek, ki ga nudi
možnost odigravanja novih čustvenih, miselnih, vedenjskih vzorcev v interaktivni drami,
improvizaciji. V izkustveni skupini se raziskujejo čustva in občutki, kar, kot trdi Rius:
»spodbuja razvoj drugih simbolnih virov pri konstruiranju posameznikove identitete« (Rius,
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2005, str. 487). Kreativnost, kot že rečeno, pa se ne more realizirati, če sledimo svojim
ustaljenim delovanjem, gibom, obnašanjem, dan za dnem, kot trdita Moreno (2000) in
Blatner (2007). Prekinitev rutine je izjemno pomemben element terapije, življenja,
ustvarjanja.
Načeloma impro teži h komediji bolj kot k tragediji, kar je zelo pomembno vedeti, ko impro
uporabljamo kot medij v skupinah ranljivih mladih. Zabava in dobro počutje v skupini sta
lahko močan motivator angažiranja, zato je tako užitku kot smehu potrebno posvetiti več
pozornosti.
Moreno (2000), ki ima veliko zaslug za uporabo drame v terapevtske namene, meni, da je
»jezik« kot glavno sredstvo dostopa do človeške psihe premalo. Trdil je, da je človeška
psiha odprt sistem, na katerega nenehno učinkuje zunanje okolje, v katerem se razvija, zato
je potrebno raziskati predvsem polje človeške interakcije, če želimo razumeti posameznika
(Moreno, 2000). Skozi teorijo in prakso je raziskoval druge, globlje elemente, vzvode, ki
omogočajo razumevanje in osvobajanje človeške duše: akcijo in interakcijo med ljudmi.
Impro kot kreativni medij, ki temelji na sodelovanju, komunikaciji in interakciji, je idealen za
to.
Predstavila sem nekaj pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na to, da je impro zanimiv,
atraktiven medij, primeren posebej za delo s skupinami mladih. Gre torej za skupinsko
dejavnost, ki je interaktivna, skozi medij se izražajo individualne vsebine, omogočeno je
individualno raziskovanje odnosov, omogočeno je nastopanje pred skupino (ali na odru) od
samega začetka, od prvega stika z medijem, saj impro spodbuja že obstoječo, občo
človeško težnjo po igri, druženju in zabavi. Nenazadnje pa so glavna vsebina improviziranih
prizorov vsebine iz življenj udeleženih posameznikov, ki se artikulirajo skozi strukture tega
kreativnega medija.

1.5. Potenciali medija za socialno krepitev ranljivih
Impro lahko deluje kot medij na več ravneh. Lahko je medij družabnosti, ko s priložnostnim
skupinskim improviziranjem igric spodbuja ljudi k druženju. Lahko je umetniški medij, ko
igralcu skozi specifičen umetniški izraz omogoča ustvarjanje nove simbolne vrednosti.
Lahko je medij razvijanja socialnih veščin in kompetenc ter kreativen medij
socialnointegracijskega procesa, kjer produkt ni pomemben, ampak je pomembnejši proces
sam in sodelovanje posameznika v njem.
Glavno vprašanje odnosa med kreativnim medijem in namenom njegove uporabe –
socialne krepitve ranljivih – je, ali ima medij impra potencial, da omogoči krepitev.
Podobno kot pri cirkuški pedagogiki se zastavlja vprašanje »ali zmore nastopiti kohezivno v
kontekstih depriviligiranih skupnosti ali sosesk … ' ... ali zmore in želi graditi na tem, kar
ljudje že posedujejo, krepiti njihovo obstoječo moč in jim s kre/a(k)tivnostjo navdihniti
dodano?« (Razpotnik, 2009, str. 26).
1.5.1. Impro kot umetniški medij
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Umetniško ustvarjanje je na splošno proces, v katerem posameznik ali skupina s pomočjo
izbranega medijem ustvarja nove simbolne pomene, ki izražajo čustva, misli, stališča, želje,
potrebe ustvarjalca, ki s prenosom v okolja postanejo skupne vsebine, če je v njih
prepoznana nova vrednost. Rezultat ustvarjalnega procesa je neka nova simbolna vrednost.
Ustvarjalni proces lahko na splošno razdelimo v več faz (pri različnih avtorjih različno).
Povzeto po Makaroviču (2003) ga lahko razdelim na štiri faze: raziskovanje, inkubacija,
inspiracija in elaboracija. Po njem povzeta trditev, da prihaja do inkubacije idej zaradi
doživljajev posameznika in vplivov okolja, je zanimiva tudi za uporabo impra. Tudi v klasični
impro teoriji je ustvarjalni impulz (talent) pojmovan kot individualna kapaciteta
posameznika, kot »kapaciteta izkušanja okolja« (Spolin, 1994). Prav tako Stanislavski (1995)
nalaga igralcem nalogo nenehnega raziskovanja, doživljanja in vživljanja v svoj vsakdan
življenjskega okolja, kot edini, poglavitni vir umetniškega navdiha in ustvarjanja. V skladu s
tako definiranim ustvarjalnim procesom 39 ustvarjalnost ni več neločljivo povezana s
pojmom talent, ki je dolgo veljal za predpogoj umetniškega ustvarjanja40. Ustvarjanje
postane rezultat raziskovanja in artikuliranja doživetih izkušenj skozi kreativen medij.
V impru zahteva ustvarjanje dramskega prizora angažma celega človeka: artikulacijo
občutij, zaznavo čustev, miselni napor, analizo, racionalno ocenitev situacij v teku
dogajanja. Vključuje tudi intuitivno delovanje, ki izhaja iz prikritega znanja – poznavanja
okolja, sebe in kreativnega medija impra. Niso pa nujno potrebni scena, oder, napisano
besedilo itd. »Umetniška improvizacija je sila pripravno sredstvo za spontano,
nenačrtovano ustvarjanje, saj ne potrebuje posebnih pogojev« (Dixon, 2011, str. 20). V
primeru impra je rezultat ustvarjalnega procesa improvizacija sama oz. tok improvizacije
(Dixon, 2011). Improviziranje kot tok ustvarjanja ima novo simbolno vrednost, ki je sicer
minljiva (razen če je ne posnamemo). Improvizirani dramski umetniški prizori pa
simbolizirajo možnosti in potekanje življenja v okolju, ljudem pripovedujejo zgodbe o tem,
kako je biti človek v prostoru in času določene kulture, kakšne odnose ljudje vzpostavljajo
med seboj, kakšne pomene oblikujejo v interakcijah itd. Pri impru smo posebej pozorni na
ustvarjanje slik (dramskih prizorov) in ne le na sliko samo, kot trdi Dixon: »Dramsko
gledališče nam omogoča, da sliko pogledamo znova in znova, gledališka improvizacija pa
nam omogoča, da znova in znova slikamo« (Dixon, 2011, str. 34).
Tok ustvarjanja več ljudi hkrati omogočajo načela impra. Ta niso linearna, enopomenska,
ampak se zrcalijo na različne načine skozi discipline in forme (Johnstone, 1994). Zajemajo
področja in lastnosti delovanja posameznega udeleženca (intraosebnostne lastnosti) in
39

Problematična je delitev umetnosti na elitno in navadno (Williams, 1997), ki izhaja tudi iz
dostopnosti do virov in družbenega priznanja. Navadna umetnost, npr. slike brezdomcev, je
prav tako umetnost kot umetnost akademskega slikarja, ki visi v galeriji, državni instituciji.
Vprašanje pa je, komu družba in ustrezne institucije pripišejo umetniško vrednost v
primerjavi z drugimi ustvarjanji in jo pripoznajo kot del »kulturne konzerve (angl. cultural
conserve, o. p.), kot proces družbenega pripisovanja vrednosti slikovito imenuje Moreno
(2000).
40
Do 14. stoletja je v Evropi ustvarjanje veljalo za atribut boga. Tudi antični umetniki so bili
navdahnjeni od muz, šele z renesanso je ustvarjalec postal lahko tudi posameznik, a je
pojem bil omejen na posameznike genije. V sodobnosti se umetniško ustvarjanje povezuje
s pojmoma navdih in talent.
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načela delovanja v skupini (interosebnostna raven), ki je usmerjena k skupnemu cilju –
ustvarjalnemu toku.

1.5.2. Animacijski potencial medija
Besedo animacija najdemo že pri Aristotelu, ki jo uporablja za razlikovanje med tistim, »kar
je živo« in tistim, kar je »neanimirano«, pri čemer je psiha, duh, dih življenja, tisto, ki riše
med obema pojmoma ločnico – torej je animacija nekaj, s čimer se daje življenje (Smith,
1999). V sodobnosti je termin tesno povezan s eksperimentalnim izobraževanjem41, v
okviru katerega je funkcija animatorjev »delovati z učenci ali drugimi udeleženci v
situacijah, v katerih je učenje vidik dogajanja, asistirati pri njihovem delu z njihovo novo
izkušnjo« (Bound, Miller, 1997; v Smith, 1999, str. 4). Animacija ni toliko izobraževanje kot
formiranje, sooblikovanje izkušnje udeležencev, kjer ima animator drugačno, veliko bolj
»udeleženo« vlogo kot učitelj. Animacijo bi lahko definirali kot »družbeno prakso
usmerjeno k ozaveščanju in razvoju zatiranih, depriviligiranih in ranljivih posameznikov,
majhnih skupin in skupnosti« (Contessa, v Smith, 1999, str. 4).
Pomembno vlogo v procesu animacije ima animator, ki ni učitelj v klasičnem pomenu
besede, ampak predvsem nekdo, ki omogoča drugim, da postanejo aktivni ustvarjalci. Kot
pravi Rutar:
»Animatorja si torej predstavljam kot neki začetni pogon, nekoga, ki spomni na
pozabljeno, a vedno prisotno – impulz igre, ki namesto pasivnega občudovanja spodbudi
aktivnega akterja v vsakem posamezniku. Spodbujamo torej navdušenje ob aktivnosti,
ponovno gojimo impulz igre, ko namesto pasivnega občudovanja ljudje postanejo sami
glavni akterji v areni« (Rutar, 2009, str. 91).
Poznamo tri glavne modele pojmovanja animacije. Prvi model pojmuje animacijo kot
prostočasno dejavnost, kjer animacija vključuje možnosti za obšolsko vključevanje v
najrazličnejše ekspresivne dejavnosti (umetnosti, kultura, šport, itd). Sledi ji animacija kot
kreativno–ekspresivna dejavnost, ki spodbuja izražanje preko kreativnih medijev (likovna
umetnost, ples, drama, video, glasba, literatura) kot razvijanja kvalitete druženja in
samorazvijanja. Večinoma se izvaja v skupnostnih centrih, skupinah mladih, šolah,
oskrbovalnih centrih.42 Nadalje poznamo socialno-kulturno animacijo, katere namen je s

41

Ponekod, predvsem Italiji, Franciji, Braziliji, Veliki Britaniji in pri nas, v glavnem po zaslugi
cirkuške pedagogike, dobiva beseda animacija povsem nov pomen. Povezuje se z
dejavnostjo animatorjev – neformalnih pedagogov, delavcev v skupnosti, umetniških
delavcev itd. Podobno kot socialna pedagogika pa ima lahko izobraževanje skupnosti in
neformalno izobraževanje več različnih uporab, od tod tudi delna problematika pri uporabi
termina. Včasih se beseda animator prevaja kot facilitator ali moderator in celo motivator.
42
Trenutno odmeva v svetu animatorsko delo v Venezueli J. A. Abreuja, ki je z velikim
entuziazmom uvedel šolanje klasične glasbe med mladimi v najrevnejših predelih mest kot
sredstvo njihove socialne krepitve in integracije. V program klasičnega glasbenega
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pomočjo kreativnega medija aktivirati ranljive posameznike in skupine. Na individualni
ravni pomeni stimuliranje posameznika k bolj angažiranemu raziskovanju svojih mentalnih,
čustvenih, fizičnih možnosti ter s tem možnosti za drugačno, širšo samorealizacijo,
samoekspresijo in nenazadnje tudi spodbujanje k zavedanju tako pripadnosti skupnosti kot
tudi možnosti vplivanja nanjo (Smith, 1999).
Pod pojmom animacija na splošno razumem predvsem vsestransko spodbujanje ustvarjalne
interakcije posameznikov in skupin (in/ali ustanov), z namenom spodbujanja aktivnega
sodelovanja v procesu lastnega socialnega in osebnostnega razvoja (Urbanc, Branica,
2003). Torej animacijo kot dejavnost spodbujanja aktivnega sodelovanja pri spoznavanju in
razvijanju potencialov lastnega življenja.
Bistveno za animacijo je, da ima osrednje mesto v procesu kreativni medij, ki je ključni
spodbujevalnik osebnostnega izražanja. Nadalje pri animaciji ni toliko pomemben rezultat
(npr. dramska predstava) kot pri umetniškem procesu. Pomembnejši je sam proces
ustvarjanja, npr. z improm. Kot trdi Knoll: »… cilji animacije so precej bolj usmerjeni v
socialno druženje, spodbujanje delovanja uporabnikov, njihov psihofizični razvoj (Knoll,
2011, str. 15).
Prav tako pa je treba upoštevati, da je za animacijo ključen »aktiven prispevek vsakega
posameznika v proces lastnega razvoja« (Rutar, 2009, str.77), zato sta dramska
improvizacija in še posebej impro, kjer si udeležen, le če si aktiven, sila primerna medija
iskanja lastnih virov moči, krepitve posameznika in njegove kompetentnosti za celosten
odnos s svetom.
Pri animaciji s kreativnim medijem je pomemben proces ustvarjanja, izkušanja, raziskovanja
medija in s tem sebe, saj ima v drami oz. impru osrednjo vlogo posameznik – igralec. Hkrati
impro omogoča udeležbo v procesu ustvarjanja vsakemu posamezniku, ne glede na znanje
ali talent. Medij omogoča, da se v njem izražamo relativno svobodno od prvega trenutka
izkušnje (saj nas vodi struktura impro disciplin in načel), torej ne potrebujemo
predhodnega znanja. Zaradi tega in zaradi svojih lastnosti nam impro kot animacijski medij
dela v skupini (tudi individualno) omogoča spodbujanje osebnega razvoja, razvijanje
interakcijskih kompetenc, ki razširjajo možnosti socialnega vključevanja. S preprostimi
disciplinami, ki izhajajo iz družabnih iger, a so hkrati njihova nadgradnja, lahko v skupini, ki
se uči impro, vzpostavimo ustrezne pogoje, vzdušje za spodbujanje osebnih stikov, za
psihofizično izražanje in interakcijsko ustvarjanje. Impro discipline in igre so lahko (odvisno
od namena) medij (ponovnega) spoznavanja lastnih virov moči in spodbujanja spontanosti
in kreativnosti, na intra- in interosebnostni ravni.

1.5.3. Terapevtski potencial kreativnega medija
Na začetku 20. stoletja je bilo gledališče le »razvedrilni dodatek« v psihiatričnih bolnišnicah,
ali pa sredstvo sprožanja terapevtskega procesa, »priprave« na psihoterapijo (Jones, 1996,
izobraževanja, imenovan El Sistema, je vključenih več sto tisoč revnih otrok, kot protiutež
pomanjkanju, revščini ipd. (The New York Times, 16. 3. 2012).
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str. 4). V zadnjih dveh desetletjih pa se vedno bolj uveljavlja spoznanje, da ima drama sama
po sebi terapevtske učinke, saj »omogoča ukvarjanje z elementi drame, ki so vključeni v
proces spreminjanja« (Jones, 1996, prav tam). V težnje za uveljavljanje dramske igre,
drame kot kreativnega medija integracije, terapije se vključuje tudi interaktivna
improvizirana drama43.
Definiranje pojma terapija ni samo tehnično vprašanje. Umetnostna terapija 44 je terapija, ki
uporablja kreativne medije z zdraviteljskimi nameni: »Omogoča osebnostim in odnosom,
da postanejo bolj celostni in manj fragmentirani« (Oatley, 1984, str. 2; v Jones, 1996, str.
4). Kreativni mediji (likovna umetnost, glasba, ples, gledališče, itd.) sprožajo v teku procesa
ustvarjanja spremembo akterja, umetnika ali drugega udeleženca, saj vključujejo v
dogajanje človekove vidne in nevidne potenciale, vključujejo človeka kot celoto.
Vendar ni vsako umetniško delo, vsak proces ustvarjanja, oz. vsaka gledališka drama
zdravilno. Pomemben je kontekst izvajanja, ki ga določajo: okolje dogajanja, udeleženci,
izvajalci in namen. Ali kot trdi Jones: »Umetniški proces in njegovi proizvodi imajo
zdraviteljski potencial, torej je lahko drama na določen način in v določenih kontekstih
terapevtska« (Jones, 1996, str. 6). Ali Jennings: »Dramska terapija je aplikacija gledališča in
umetnosti za klinično, zdravstveno in sociološko obravnavo ljudi, ki imajo težave ali so
bolni« (Jennings, v »creativepychoterapy«, b. d., str. 1).
Terapevtski potencial medija interaktivne improvizacije izhaja iz dveh temeljnih virov. Kot
pri vsakem umetniškem mediju izhaja njegova moč transformacije, integracije, kot že
omenjeno, iz kreativnosti (McNiff, 1986; v Jones, 1996, str. 95). Drugi vir so procesi, ki so
imanentni (gledališki) drami, ki imajo »že po tradiciji 'zdravilno' funkcijo« (Landy, 1986, str.
47; tudi v Jones, 1996, str. 250). Pri impru je potencial kreativnega medija dopolnjen s
tretjo temeljno sestavino medija – interaktivnostjo (dramskega) ustvarjanja. Interaktivnost
omogoča sprotno, nedogovorjeno ustvarjenje več posameznikov v improviziranem
dramskem prizoru ter spodbuja sodelovanje in ustvarjanje v skupini soustvarjalcev. Tako je
v gledališki improvizaciji terapevtsko delo okrepljeno na individualni in skupinski ravni tudi
zaradi sovpadanja načel ustvarjanja z medijem z načeli funkcioniranja okolja ustvarjanja –
skupine.
Dramska improvizacija kot kreativni medij omogoča pozitiven osebnostni razvoj udeleženca
skozi njegovo aktivno vlogo v dejavnostih, ki so vezane na ustvarjanje dramskega dogodka.
Ta potencial kreativnega medija nam omogoča detekcijo in ukvarjanje s temami in
problemi, ki nastajajo na inter ali intraosebnostni ravni posameznikovega vključevanja v
okolje – skupino ustvarjanja, in širše v družbeno okolje. Intraosebnostna raven odnosa med
posameznikom in okoljem zajema osebnostne strukturne značilnosti posameznika,
interosebnosti nivo odnosa pa strukture odnosa do drugih, do okolja, do simbolnih
pomenov, medosebnih interakcij (Černigoj, 1997; Nastran Ule 1992).

43

Improvizacija na sploh se zdi kreativnim terapevtom nujno potrebna veščina, saj je
osnova procesno orientiranih kreativnih terapij, »ker ustvarja prostor za vse, kar generira
dogodek« (McNiff, 1998, str. 13; v Whitaker, 2005, str. 63).
44
Angl. beseda »art therapy« pomeni »likovna terapija, »arts therapy« pa umetnostna
terapija, kar vključuje vse vrste umetnosti (oz. medijev).
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V primeru individualne terapije lahko medij impra (s pomočjo struktur in načel ter cilja),
uporabimo za ozaveščanja intraosebnostnih prepričanj in čustev posameznika, ki so
izhodišče za nadaljnji proces iskanja »boljših razrešitev napetosti in konfliktov osebnosti«
(Whitley, 2011). V procesu skupinske terapije pa medij skozi izkušanje socialnih interakcij v
skupini med ostalim omogoča tudi ozaveščanje socialnih vlog posameznika in njihovo
preoblikovanje. Skozi izkušanje socialnih interakcij v skupini se dotikamo osebnostnih
struktur posameznika, ki so odločilne za njegovo socialno vključevanje. Pri tem izvajalci
terapij, animacij ali intervencij izhajajo iz teorij osebnosti, ki upoštevajo teorije vlog kot
osrednji koncept obravnave posameznika45.
V procesu obvladovanja medija, spoznavanja svojih potencialov, ozaveščanja in
spreminjanja ranljivosti v vire moči pa ima pomembno vlogo tudi animator, facilitator oz.
terapevt sam, saj je sestavni, aktivni del procesa uporabe medija. V skladu s teorijo
sistemov (Maturana in Varela, 1998) na primer Šugman Bohinc, Možina, Štajduhar, Kačič
(2005) v okviru sistemske terapije zagovarjajo stališče, ki ga sprejemam tudi sama: izvajalec
terapevt/facilitator ne more sprožati, spodbujati sprememb, če tudi sam ne postane del
modela, sistema, na primer delavnice, v kateri se srečuje z ranljivim posameznikom. Tudi
izvajalec, mentor, mora vstopiti v proces iskanja in krepitve oz. rasti v danem, potekajočem
trenutku skupaj z ostalimi udeleženci. Da bi terapevt v sistemu soustvaril komunikacijsko
spremembo, se mora najprej sam pridružiti procesu in postati njegov del. V skladu s teorijo
samoorganizacije (Maturane in Varela, 1998) namreč sistema ni možno spodbuditi od zunaj
(Böse in Schiepek, 2000; v Šugman Bohinc, Možina, 2005). Na delavnicah impra je mentor,
posredovalec znanja in veščin impra udeležencem na več nivojih vključen v proces
spoznavanja medija in ustvarjanja z njim. Impra ne moremo učiti s posredovanjem teorije,
temveč gre za izkustveno metodo in sodelovanje v akcijah vseh udeleženih, tudi mentorja,
facilitatorja, terapevta.
O potencialih impra, razen v umetniškem ustvarjanu, ni veliko napisanega niti raziskanega.
Mogoče bi lahko nadaljnje raziskovanje potencialov impra za začetek poenostavili in
prenesli izkušnje iz drama terapije. Tako na primer dramski terapevt in teoretik Jones
(1996) meni, da je delitev uporabe drame v terapij na modele umetna. Delitev na
kreativno-ekspresivni model, model kompetentnosti in veščin in psihoterapevstki model, v
katerem ima drama različne funkcije, namreč ne upošteva celostnosti medija. Jones nadalje
razpravlja, da delitev na modele uporabe medija skuša ločiti nekaj, kar načeloma ne obstaja
kot ločena entiteta: kreativnost ni ločena od terapije, veščine ne morejo biti ločene od
ekspresivnosti itd. Jonesu (1996) je pomembneje proučevanje temeljnih procesov, ki se
dogajajo v okviru medija drame, saj imajo prav ti terapevtski in transformacijski potencial.
Enako lahko rečemo za impro, ki iz drame izhaja in upošteva poglavitne dramsko-gledališke
elemente v procesu ustvarjanja.
45

Intervencije razumem kot vse strokovne posege, katerih namen je spreminjanje
posameznikovega položaja na ravni osebnega doživljanja (npr. čustva na intraosebnostnem
nivoju). Z intervencijami torej spreminjamo, vplivamo, pomagamo, usmerjamo, korigiramo,
svetujemo. Ko vključuje intervencija (tudi) kognitivne ravni posameznika, ki določajo
spremembe posameznika na vedenjski ravni, tedaj intervencijo pojmujemo kot socialno
terapijo (Kobolt, Rapuš Pavel, 2006). Socialnopedagoške intervencije izhajajo iz konceptov
psihoanalize, humanizma, komunikacije in interakcije ter mnogih drugih konceptov.
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Nadalje pa je za uporabo potencialov medija pomembno še okolje, v katerem se odvija
ustvarjalni animacijski terapevtski proces. To okolje je lahko skupina, ki ob ustrezni sestavi,
namenu, ciljem in vodenju lahko nudi ugodno okolje za osebnostni razvoj. Meyer (2007), ki
raziskuje uporabo impra v različnih okoljih, meni, da je bistvena sestavina
transformacijskiega potenciala impra prav skupinsko ustvarjanje oz. skupinski proces.
Z delitvijo na ravni uporabe potencialov medija sem skušala poudariti in izpostaviti
določene vidike ter procese v dramskem mediju, ki so ključni za njegovo uporabo z
različnimi nameni. Pri tem menim, da elementov medija ne moremo uporabljati ločeno, saj
sta drama in impro celostna medija, ki angažirata posameznika v celoti. Ker pa je v impru
posameznik angažiran tudi v socialnem kontaktih, bi morali v nadaljnje raziskovanje impra
vljučiti tudi raziskovanje skupine kot okolja, ki lahko spodbudi socialno krepitev
posameznika.

1.5.4. Praktična uporaba gledališke improvizacije in impra
Zadnjih dvajset let se drama uporablja v najrazličnejših okoljih v najrazličnejše namene.
Dostopne literature, razen v okviru drama terapije ali kreativnih terapij, ni veliko, prav tako
kot primanjkuje sistemsko urejene poenotene klasifikacije in terminologije. V tem poglavju
zato prevzemam večino klasifikacije, ki jo uvaja Blatner v zborniku Interaktivna in
improvizacijska drama, variacije uporabnega gledališča in performansa, izdanem 2007,
čeprav ima tudi njegova klasifikacija nekatere pomanjkljivosti. Relevantna pa je zato, ker
zajema večino obstoječe prakse in variacije aplikativne uporabe drame oz. gledališča. Vse
obstoječe uporabe dramsko-gledaliških metod je težko razmejiti, ker se med seboj
prepletajo, dopolnjujejo, variirajo, zato je njihova klasifikacija lahko samo približna. Na
splošno pa so to modeli, katerih kreativni medij je dramsko-gledališka improvizacija.
Uporabno gledališče
Uporabno gledališče (angl. applied theatre, v Blatner, 2007) kot krovno ime vključuje
modele improvizirane drame, ki se uporabljajo v animaciji, intervenciji ali terapiji oz. v
neumetniških okoljih.
Pod terminom uporabno gledališče so po Blatnerju (2007) vključeni modeli uporabe drame
oz. gledališča kot: gledališče v izobraževanju, drama v izobraževanju, gledališče v zaporih ,
gledališče brez scenarija, psihodrama, sociodrama, bibliodrama, Forum gledališče,
gledališče skupnosti, gledališče zatiranih, gledališče za razvoj, uporabno lutkarstvo,
medgenaracijsko gledališče, pripovedovanje zgodb itd.
Gledališče oz. drama se v teh modelih uporablja za neumetniške namene: za spodbujanje
osebnih in socialnih, tudi družbenih sprememb, ozaveščanje osebnih virov moči,
opolnomočenje oz. socialno krepitev, kot individualno ali skupinsko terapijo, za integracijo
perečih individualnih in skupinskih tem, konfliktov itd. (Jennings, 1987; Blatner, 2007;
Landy, 1994; Jones, 2007).

53

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

Klasifikacija uporabnega gledališča glede na okolje uporabe po Blatner (2007):
a) v lokalnih skupnostih: »playback« gledališče 46 , sociodrama, bibliodrama, dramske
improvizacije za starejše ali mladostnike, zgodovinska sociodrama, torej vse interaktivne
improvizacijske drame, katerih namen je integracija in grajenje skupnosti;
b) drama in/ali gledališče v izobraževanju združuje predvsem vse interaktivne gledališke
prakse, ki prispevajo k uspešnejšemu procesu izobraževanja. Kreativna drama in igre vlog
pomagajo razvijati obseg možnih vlog, ki jih lahko posameznik igra, pomaga razvijati
veščine s kreativnim izražanjem. Večina teh vrst dram je improvizacijskih. Nekaterim je
performans odskočna deska za interakcijo z občinstvom in za razpravo o pomembnih
temah in vsebinah;
c) v psihoterapiji: psihodrama, dramska terapija in sociodrama uporabljajo proces
ustvarjanja dramskih prizorov za terapevtske procese;
d) gledališče A. Boala, ki vključuje gledališč zatiranih: metode in tehnike, kot so gledališče
Forum, nevidno gledališče, policaj v glavi, mavrice želja, časopisno gledališče, zakonodajno
gledališče , katerih osrednjih namen je socialna krepitev in vključitev;
e) radikalno gledališče, ki teži k ekstremnim spremembam obstoječih pogledov, navad,
pogojev bivanja ali institucij. V zadnjih letih sta popularni obliki uporabnega gledališča
hektivizem in povzročanje scene (angl. causing the scene), ki s pomočjo sodobnih
tehnologij in elektronskih omrežij sprožata množične akcije na javnih prostorih, v katerih
sodelujejo posamezniki, neigralci, uporabniki socialnih omrežij (npr. Anonyimus);
f) drama oz. gledališče za osebni razvoj in/ali rekreacijo, kot so srednjeveško gledališče,
interaktivno gledališče kriminalk, interaktivne klovnovske prakse, gledališki šport ali impro.
V uporabno gledališče lahko uvrstimo tudi gledališko pedagogiko, kot se je uveljavila
predvsem v nemško govorečih evropskih deželah. Kot dobro izdelan sistem uporabe
gledališča v socialni terapiji (Roth, Cronin, Wrentchur, 2005) vsebuje nekatere
konceptualne posebnosti, ki bi zahtevale podrobnejšo obravnavo. Za nas je pomembno, da
gre v gledališki pedagogiki prav tako za uporabo drame v kontekstih dela s skupinami
ranljivih. Vključuje pa dejavnosti kot: prostočasne dramsko-gledališke aktivnosti šolajočih
otrok in mladostnikov v mladinskih centrih, varstvenih centrih, pribežališčih, dnevnih
centrih za ostarele, uporablja se za delo z brezdomci, v programih za obvladovanje potreb
brezposelnih, pri delu z migranti, s prestopniki, odvisniki, v zaporih, popravnih domovih in
tudi psihiatričnih klinikah.
Blatner uvršča impro v šesto skupino, torej drama-gledališče za osebni razvoj in/ali
rekreacijo. Vendar se medij v zadnjih nekaj letih uporablja vedno bolj tudi na ostalih
področjih uporabe improvizirane interaktivne drame kot priljubljena dramsko-gledališka
metoda terapevstkega ali animacijskega dela.
Impro je del šolskega kurikuluma v Kanadi in v nekaterih državah ZDA. Podobno je v
Avstraliji, kjer je del prostočasnih dejavnosti mladih, prav tako pa v Veliki Britaniji, Avstriji,
46

Ime za vrsto improviziranega gledališča, v katerem profesionalni improvizatorji odigrajo
življenjsko zgodbo naključno izbranega posameznika iz občinstva.
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Nemčiji in na Nizozemskem. Daljše impro oblike in impro modeli, v katerih je odvzeta
tekmovalnost, pa se uporabljajo tako za socialno krepitev mladih (Meyer, 2007) kot v
akcijskih metodah skupinskih terapij (Cossa, 2010).
Tudi v Sloveniji postaja redni spremljevalec dejavnostih mladih kot del obveznih izbirnih
vsebin na srednjih šolah v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novi Gorici, Celju, Idriji itd. ter kot
pilotski projekt tudi na nekaterih osnovnih šolah. Mlade cele Slovenije združuje v ŠILO.
»ŠILA – Šolska impro liga, je neformalno izobraževanje mladih, osnovano na temeljih
gledališke improvizacije. ŠILA hodi po tanki brvi med otroško domišljijo in svetom odraslih,
spodbuja ustvarjalnost mladih in njihovo aktivno participacijo« (ŠILA, b. d.).
Obstajajo tudi začetniški poskusi uveljavljanja impra kot medija razvoja socialnih
kompetenc in veščin ter socialne krepitve mladih. V projektu Kulturni anticiklon, izvedenem
leta 2010, je sodelovalo 9 slovenskih srednjih šol oz. gimnazij s ciljem »izboljšanja kakovosti
izobraževanja, kulturne vzgoje in razvijanja informacijske pismenosti« (»Kulturni
anticiklon«, 2010). V socialni pedagogiki so se do sedaj tehnike impro gledališča uporabljale
predvsem delno, npr. ogrevalne vaje pri uporabi gledališkega medija v
socialnointegracijskih projektih raziskovalcev: Kobolt (2008), Jugovac (2001), Dražumerič
(2007), Brinovšek (2008), Grcić (2008), Štajduhar (2008). V zadnjih dveh letih pa se impro v
Sloveniji uporablja za projekte s socialnointegracijskimi cilji npr. v zaporih, mladinskih
centrih, v socialnih zavodih.
1.6. Relevantni pojmi in koncepti
V tem poglavju predstavim še nekaj pojmov, ki jih uporabljam v raziskovalnem delu naloge:
opis medija in delavnice, načela medija, skupina kot prostor dogajanja in vprašanja ter
dileme, ki jih sproža poučevanje impra.
1.6.1. Opis primerov impro disciplin in delavnice
Za ilustracijo medija v nadaljevanju predstavljam nekaj impro disciplin, improviziranih
dramsko-gledaliških igric, ki so sestavljene iz prepoznavnih struktur, imajo določena pravila,
namene in funkcije, ki omogočajo sprotno ustvarjanje prizora. Te strukture in nameni oz.
cilji iger oz. disciplin se pojasnijo igralcem pred začetkom izvajanja, prav tako pravila igre, v
skladu s katerimi se prizor odigra. Z njimi se seznanjajo igralci na pripravah, prav tako pa s
sestavinami drame, prizora, lastnega in skupinskega ustvarjanja, fukncioniranja skupine,
poteka ustvarjalnega procesa.
Med uvajanjem se lahko kot pripomoček pri ustvarjanju prizora sproti podaja ustna
napotila, katerim udeleženci sledijo, ne da bi prekinjali igro. Na podoben način se podajajo
tudi iztočnice, stavki, katerih namen je ozaveščanje počutij in občutij posameznikov.
Procesa dramske improvizacije in ozaveščanja sta individualizirana in potekata, medtem ko
se impro prizor odvija proti skupno določenemu cilju.
Vsaka impro disciplina ima namen, kot nekakšen glavni cilj discipline, ki ga igralci želijo
doseči s skupno dramsko igro. Ti nameni so v različnih situacijah različni, odvisno od
uporabe. Nameni so, kot že rečeno, nekakšna jedra pozornosti (Dimec Bogdanovski, 2008)
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ali točke pozornosti (Spolin, 1985). To so hkrati točke pozornosti, glede na katere lahko
posamezniki ovrednotijo svoje izvajanje oz. ustvarjanje. Posamezni centri pozornosti
spodbujajo različne veščine in kompetence, kot na primer razvijanje sodelovanja v skupini,
telesno angažiranost, razvijanje interakcije itd. Ker razvijajo posamezne impro igre
določene veščine, jih v impru imenujemo discipline: »Impro discipline so gledališke igrice,
imenujemo jih discipline, ker vsaka od njih rešuje določene uprizoritvene naloge, ki
nastajajo improvizirano brez klasične predloge« (Dimec Bogdanovski, 2008, str. 4).

Primeri impro disciplin
Stroj / Organizem
Potek: Določi se tema prizora, ki je lahko ime mesta, čustvo, neki družbeni problem.
Udeleženci vstopajo na prizorišče oz. v prizor posamično, v nekem ritmičnem zaporedju in
brez govorjenja začnejo izvajati gib ali sklop gibov, ki je njihova asociacija na določeno temo
in na soustvarjalce, ki so že začeli izvajati svoje asociacije. Gibanje lahko opremijo z zvokom
in ga ritmično ponavljajo. Gibanje mora biti med seboj usklajeno oz. mora biti prispevek
vsakega smiselno upoštevan tako, da na koncu vsi skupaj sestavijo neki mehanizem oz.
stroj. Vsak posameznik predstavlja en del stroja/organizma.
Namen: Usklajenost, zahtevnost je mogoče stopnjevati, saj stroj lahko »stoji« ali pa se
giblje, skozenj lahko gre »material« (lahko tudi igralec), ki po obdelavi v stroju postane
skupinski »izdelek«.
Center pozornosti: Smiselno vključevanje v skupinsko gibanje, ritem, kompozicija,
prilagajanje.
3 minute
Potek: Disciplina je pantomimske vrste, a dovoljuje uporabo medmetov, glasovnih figur,
džibriša47. Trije igralci zapustijo prostor, četrti je demonstrator, ki mu določimo prostor,
poklic in morilsko orodje. Na oder nato pokličemo prvega igralca, ki mu demonstrator s
pantomimo pokaže vse tri pojme. Ta nato skuša vse to pokazati drugemu in drugi tretjemu.
Na koncu poročajo o svojih ugotovitvah glede vseh treh kategorij.
Namen: Opazovanje, sodelovanje, dajanje pomena gibom, razbiranje pomenov.
Center pozornosti: Pozornost, pomnjenje, gibalna izraznost, sproščena koncentracija,
posnemanje, nadgradnja.
Ekspert na kvadrat
Potek: Simulirana je kontaktna oddaja, v kateri imamo na odru štiri igralce, ki sedijo drug
ob drugem. En igralec je v vlogi novinarja, ostali trije pa so tri »podosebnosti« enega
47

Džibriš je namišljen, improviziran jezik oz. govor, v katerem se uporabljajo zvoki in deli
besed, ki pa ne smejo biti prepoznavne, čeprav mora imeti jezik neko razvidno logiko, tako
da se da improvizirati pomen povedanega.
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eksperta. Občinstvo določi predmet intervjuja, določeno ekspertizo. Vsak od treh igralcev
ima na voljo le eno besedo. Novinar sprašuje, ekspert pa odgovarja tako, da vsaka beseda iz
treh ust tvori smiseln stavek, ki je odgovor na vprašanje. Ne vprašanja ne odgovori niso v
naprej pripravljeni. Da bi podprli iluzijo ene osebnosti s tremi »podosebnostmi«, se vsi trije
igralci premikajo kot eden. Občinstvo spremlja, kako igralci upoštevajo predloge občinstva
o področju ekspertize, kako spretni so v telesni usklajenosti, podajanju zanimivih
(spontanih) odgovorov na zastavljena vprašanja novinarja.
Namen: Usklajenost, tvorjenje besedilnih pomenov, poslušanje, telesno sledenje.
Center pozornosti: smiselna pripoved, dramski trikotnik zgodbe, telesna usklajenost,
podpora novinarskih vprašanj, besedilotvornost.
Za nekaj »klasičnih« impro igric in disciplin je avtor znan, v glavnem gre za »izumitelje«
impra, kot so Spolin, Johnostone, Close, Halpern. Kasneje se je razvilo veliko število variacij
in izpeljank osnovnih disciplin in formatov, katerih vir je težko izslediti. Johnstone, Spolin,
Sills itd. so svoje discipline in formate avtorsko zaščitili. V Enciklopediji impra (Improv
encyclopedia, b. d.) je naštetih 31 kategorij disciplin, kot so: sprejemanje, značaji, okolje,
eksperti, formati, skupine, omejitve, dolge oblike, spontanost, statusi, zaupanje, ogrevalne
vaje itd. Nadalje je navedenih 466 disciplin in vadbenih pripomočkov, kot so: Igralčeva
mora, Napredovanje in širjenje, Bitniški poet, Popevka, Čajniz box, Harold, Dekonstrukcije
itd. V uporabi pa jih je še veliko več.

Delavnica impra
Spoznavanje z improm poteka v skupinah. V skladu z elementi kreativnega oz. umetniškega
medija ima srečanje skupine ali celotna delavnica impra določeno strukturo, ki zajema vse
vidike medija in omogoča udeležencem njihovo spoznavanje, usvajanje in razvijanje.
Struktura srečanja ali delavnice v umetniškem okolju se načeloma ne razlikuje od strukture
delavnice, ki ima mogoče širše oz. drugačne cilje, saj se elementi medija tesno prepletajo z
elementi osebnega razvoja in krepitve. Razvijanje spontanosti in kreativnosti je pri obeh
temelj dogajanja.
Na splošno rečeno, večina impro delavnic poteka v fazah, v katerih so upoštevani vsi
poglavitni elementi ustvarjanja z improm. Najprej se na začetku srečanja s pomočjo
uvodnih igrivih načinov spoznavanja (lahko tudi z uporabo otroških igric) pomaga pri
sproščanju napetosti in olajšati spoznavanje udeleženih ter začetek interakcij v skupini. Pri
tem se lahko uporabljajo različne družabne impro discipline, ki se osredotočajo na
spoznavanje, komuniciranje, sproščanje. Nato sledi faza, ko se z osnovnimi impro
veščinami, kot so ozaveščanje telesa, hoje, gibanje, mimike itd., z ozaveščanjem počutij in
čustev, načinov vzpostavljanja stikov z okoljem in z drugimi v prostoru, posredno, preko
nalog naslavlja individualnega udeleženca.
V nadaljevanju lahko preidemo na začetne stike med udeleženci oz. igralci, na raziskovanje
možnosti posameznika v skupinskih prizorih, v interakciji. Pri tem se spoznavamo z
zakonitostmi dramsko-gledališkega ustvarjanja, kot so narativni potek, oblikovanje vlog,
interakcija med vlogami, dialog, zajemanje idej iz okolja, poslušanje in usklajevanje. V
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zadnjem delu udeleženci lahko igrajo različne impro discipline s pomočjo usvojenih načel,
pravil medsebojnega sodelovanja oz. ustvarjanja. Na koncu srečanj, katerih nameni so
neumetniški, je evalvacija ali podelitev osebnih počutij udeležencev v dogajanju. Pogosto je
tako tudi v umetniških projketih, saj je ozaveščanje pravzaprav tudi sestavni del
ustvarjalnega procesa.
Delavnica impra je lahko posamično, enkratno srečanje ali niz več srečanj, ki lahko traja dlje
časa, cel teden, mesec, leto in tudi več let. Tudi na srečanjih, ki se dogajajo v nizu, je vsakič
potrebo vzpostaviti varno okolje, kar lahko omogočijo le vsi soudeleženci skupaj. Vsakič je
potrebno najti stik z medijem in seboj – le to omogoči ustvarjanje, ki je proces, ki se vedno
odvija v »tukaj in sedaj«. Podobno je pri uporabi medija v socialnih okoljih. Tukaj
uporabljam izraz delavnica (angl. workshop) za niz srečanj, srečanje (angl. session) pa za
eno posamično srečanje skupine, ki se ukvarja z improm. Izraza »vaja« ali »trening« se zdita
manj primerna, saj ne gre za vadbo v smislu ponavljanja, temveč prej za raziskovanje
elementov medija, okolja, interakcije sebe, vseh udeleženih tudi vodje oz. mentorja.
Treba je poudariti, da je med umetniškim procesom, v katerem je umetnik, ko ustvarja
neko novo delo, in med procesom posameznika, katerega cilj je osebnostni razvoj ali
integracija, neposredna povezava. Procesa se razlikujeta le v cilju. Umetnikov cilj je novo
umetniško delo (impro prizor), to je udeležba v skupinskem toku improvizacije samem, pri
osebnem razvoju pa obvladovanje neke razvojne prepreke. Še ena vidnejša razlika med
okolji in nameni dogajanja je prisotnost javnosti: v umetniškem ustvarjalnem procesu je
občinstvo del interaktivnega dogajanja (daje predloge) in zunanji opazovalec dogajanja. V
neumetniških improvizacijah pa so prizori izvajani pred skupino soudeleženih, ki imajo
hkrati vlogo sodelovanja in spremljanja, pričanja dogajanju. V uporabi impra za npr.
socialno krepitev ranljivih je proces ustvarjanja in interakcije, v katerem lahko posameznik
ozavešča in krepi vire osebnih moči, cilj dogajanja ter dejavnosti. Čeprav je tudi na koncu
tega procesa lahko predstava za javnost, kot neka nova umetnina, ni pa to nujno.
Umetnostnega ustvarjanja ne pojmujem kot rezultat trenutkov navdiha, ampak kot
posledico interaktivnega odnosa med aktivnim posameznikom in okoljem. Takšno
pojmovanje je bistven element vseh potencialov uporabe katerega koli kreativnega medija
v druge, neumetniške namene. Za proces ustvarjanja je značilna faza spoznavanja svojih
trenutnih zmožnosti in srečevanje z napetostmi, ki jih ustvarja želja po širitvi možnosti.
Sledi faza spoznavanja medija in raziskovanja okolja ter odzivov okolja na naše poskuse. Tej
poenostavljeni strukturi procesa ustvarjanja sledi tudi temeljna oblika delavnice impra.
1.6.2. Načela delovanja impra
Načela impra so principi, ki usmerjajo delovanje, poteke zgodb in načine skupinske igre ter
omogočajo, da skupni napor deluje in daje rezultate (v okviru medija), če upoštevamo
zastavljena pravila igre.
Igralci se v teku učenja in spoznavanja impra seznanijo z impro načeli, ki omogočajo, da
posameznik sodeluje v skupinskem procesu umetniškega ustvarjanja, kot npr. porajanju,
oblikovanju in artikulaciji idej s pomočjo dramske akcije, interakciji udeleženih vlog – likov,
idej, ustvarjanju zgodbe. Načela so kot nekakšna vodila v ustvarjalnem procesu, ki jih
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ustvarjalec »mora« upoštevati, če želi, da je rezultat impro prizor z novo simbolno
vrednostjo. Izkušeni igralci načela lahko tudi kršijo (upoštevajo načelo »v impru ni načel«),
ko jim veščine in poznavanje medija omogočajo, da ostajajo v kontekstu impra.
Načela impra izhajajo deloma iz zakonitosti oz. procesov ustvarjanja gledališke drame in
deloma iz interaktivnosti skupinskega ustvarjanja. Niso linearna, enopomenska, ampak se
zrcalijo na različne načine skozi discipline in forme (Johnstone, 1994).
Omogočajo, kot rečeno, da se individualne lastnosti delovanja posameznega udeleženca
(intraosebnostne lastnosti) in načela delovanja v skupini (interosebnostna, interakcijska
raven) usmerjajo k skupnemu cilju – toku improviziranega ustvarjanja dramsko-gledališkega
prizora. Udeležencem je skupno izhodišče, da v impru »igralec (performer) na odru živi
svojo umetnost« (ŠUSS, 2004), medtem ko jo na primer (rečeno na splošno) profesionalni
dramski igralec poustvarja, igra po napisanem besedilu, režiserjevih napotkih. Improvizator
pa v ustvarjanju impro prizorov izhaja iz svojih vsebin, svojih opažanj in izkušanj, se igra z
njimi in dovoli, da mi, gledalci opazujemo to igro. Nikakor pa igralec v impru ni tako
potopljen v svojo vlogo, da bi pozabil, da je na odru. Pri ustvarjanju je celostno angažiran, a
pri tem upošteva tudi načela igre, improviziranja. Načela omogočajo prav to sprotno
ustvarjanje dramsko-gledališkega prizora, ki se odvija v namišljeni, odrski (»what if«)
realnosti, v kateri je vse mogoče, če je le utemeljeno. Dramske akcije se dogajajo »tukaj in
zdaj«, v potekajočem trenutku, v dramski igri, skozi dialog, odnose in telesno angažiranost
igralcev, ki sproti prevzemajo in oblikujejo različne vloge.
Najpogostejša in skupna večini praktikov ali teoretikov impra so načela, ki imajo v literaturi
prepoznavna imena kot: »kdo, kje, kaj«, »tukaj in zdaj«, »ja, in«, »korak za korakom«, »če
... zato«, »sodeluj«, »wabi sabi«. Različni avtorji, kot so Dekleva Lapajne (2006), Johnstone
(1981), Spolin (1994), Salinsky, Close, Halpern, Johnston (2003), Meyer (2007). Barrett
(1998) itd., navajajo še druga načela: »poskrbi za druge« (angl. make others look good),
»poslušaj«, »ne pripravljaj se, samo pridi na predstavo«, »bodi pripravljen (na vse)«,
»podarjanje komplimentov« (angl. endowment). Predstavljam samo nekaj najpogostejših
načel.

»Kdo, kje, kaj«
Načelo »kdo, kje, kaj« je splošno uveljavljeno načelo, značilno za vse vrste gledališke
improvizacije. Določa, da se mora v prizoru, v improvizirani igri določiti, označiti, vzpostaviti
prostor dogajanja, tako da vsi udeleženci (in gledalci) vedo, »kje« so. Nadalje mora biti
določeno dogajanje: »kaj« se dogaja v prostoru oz. improviziranem prizoru. Dogajanje
mora biti prepoznavno ostalim igralcem in gledalcem.
Impulzivno izživljanje ni dogajanje, ni akcija. Impulzivnost, kot že rečeno, je nepojasnjeno,
nenamensko, fragmentirano reagiranje, delovanje. Lahko pa postane sestavni del prizora,
če ga povežemo z ostalimi elementi igre v neko smiselno celoto, ki pripoveduje gledalcu o
nečem, kar lahko prepozna kot možno. Ko lahko odgovori na vprašanje, »kaj« se je v
prizoru dogajalo. Zato uporabljajo igralci v improvizaciji znake in kode (jezik, geste, manire,
stereotipna vedenja, obrazne ekspresije, odnosov, tudi izseke aktualnih časopisnih novic,
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šal, filmov, kulturne produkcije, politične dogodke, mit itd.) določene kulture, ki si jih delijo
z gledalci.
Za impro prizor so pomembne še vloge, ki v nekem prizoru nastopajo. Torej, »kdo« nastopa
v nekem prizoru. Vloga mora imeti neko konsistentnost, prepoznaven karakter, lahko se v
prizoru razvija, menjuje čustva, mišljenja in prepričanja (kot posledico akcije ali delovanja
okolja). Pomembno je, kakšno vlogo posameznik (igralec) oblikuje, določa sproti, kaj ta
vloga počne, v kakšnih odnosih je do drugih vlog – vse to pripoveduje o nečem, tako v
umetniških prizadevanjih – o posredovanih umetniških pomenih, kot tudi v npr.
terapevtskih okoljih – o posredovanih osebnostno signifikantnih pomenih.
Vloga je eden od pomembnejših elementov drame, ne glede na to, ali gre za klasično
(dramsko) gledališče ali za improvizirano interaktivno dramo. V skladu z nekaterimi strujami
socialne psihologije igramo v vsakem trenutku svojega življenja neko vlogo, zato ker živimo
v socialnem okolju in zavzemamo v medčloveških odnosih različne pozicije. Vloge nas
aktivirajo na motorični ravni, ko se telesno prilagodimo, nato se prilagodimo obstoječi
socialni situaciji še miselno in čustveno. Z igro na odru pa kot igralci različnih vlog
omogočamo gledalcu, da se identificira s predstavljenimi vlogami oz. pomeni, ki jih nosijo.
Zamenjava vlog v psihodrami omogoča zamenjavo perspektiv, novih vpogledov v
obravnavana travmatična dogajanja. Skozi zavzemanje drugih perspektiv pa lahko tudi
vidimo, ali naša vzpostavljena vloga ustrezna situaciji, v kateri smo. S tem, da uporabljamo
impro, kjer so vloge enako pomembne kot v klasičnem gledališču, le da improvizacija odpira
dramske procese za individualne vsebine, omogočimo igranje različnih vlog. Vendar ne gre
za to, da bi trenirali te vloge, temveč za to, da se lahko integrirajo izkušnje neke vloge v
posamezniku48.

»Tukaj in zdaj«
»Tukaj in zdaj« je pomembno načelo ustvarjalnega procesa: udeleženec se mora
osredotočiti v skupno nalogo potekajočega dramskega prizora, saj lahko ustvarja samo v
tem trenutku. Bolj je osredotočen na trenutno dogajanje, bolj celostno je prisoten v
trenutku, s tem pa se poveča možnost, da bo ustvaril nekaj novega. Kot trdijo Halpern,
Close in Johnston se vse dogaja »tukaj in zdaj« (1994, str. 13).
Hkrati impro prizor nastaja v akciji in reakciji soigralcev, zato mora vsak udeleženec impra
razvijati sposobnost pozornega spremljanja in globokega razumevanja za tisto, kar počne in
kar se dogaja. Nekatere impro discipline, ki spodbujajo te kvalitete, na primer: »Ne vem, kaj
delam, a gotovo je prav«, Skupen prostor, Prostorski skok, Šizo psihiater ipd., omogočajo
vadbo in obvladovanje kvalitet prisotnosti, opazovanja in sodelovanje v igri. Središče
pozornosti vseh v teku dramskega dogajanja je osredotočenost na dinamično in
interaktivno izmenjavo vlog, čustev, simbolnih pomenov, namer itd.

48

Moreno (2000) to imenuje meta vloga, ki je kot nekakšen opazujoči ego, del naše
osebnosti, s katerim ocenjujemo naša dejanja. Meta vloga nam pomaga, da imamo kontakt
s celoto, v kateri se nahajamo.
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Zmožnost sočasnega razbiranja pomenov in delovanja v skladu s svojimi nameni je v
interakcijah vsakodnevnega življenja izjemno pomembna kompetenca, ki vpliva na kvaliteto
posameznikovega življenja. S pomočjo impra jo lahko v skupini spodbujamo in razvijamo.
Medij impra je prav zato tako cenjen v okolju delovnih organizacij, ker vsebuje načelo
igranja »tukaj in zdaj«. To omogoča spodbujanje pozornosti in združevanje centrov
pozornosti za skupne cilje. Mnoge pomembne odločitve, ki so zaradi izjemnih okoliščin
improvizirane, saj zanje ne obstajajo protokoli (kot na primer ob velikih naravnih nesrečah),
je treba izoblikovati na primer s sinhrono usklajenostjo vseh sodelujočih ekspertov, ki
vključujejo v odločitve svoja specializirana znanja. S pomočjo improvizirane igre in
simuliranih situacije »kot če«, pa lahko to pozornost k oblikovanju najboljšega skupnega
prizora (oz. odločitve) razvijamo. Spodbujanje (in razvijanje zmožnosti) pozornosti in
osredotočenosti na skupne (ali individualne) cilje pa nas zanima tudi pri nekaterih
populacija ranljivih, kot bom nakazala kasneje v raziskavi.
V psihodrami in v Boalovem gledališču to načelo omogoča, da se teme, ki jih je potrebno
odigrati, integrirati, obdelajo skozi akcijo, da se dogajajo. Da sodelujoči o njih ne
pripovedujejo, jih ne opisujejo, temveč da jih udejanjajo – igrajo oz. improvizirajo. Ta
»akcijskost« je izjemnega pomena za udeležene. Skozi akcijo se lahko izrazijo na primer
čustva, ki se niso mogla v trenutku nastanka travme (v preteklosti). Lahko se povedo misli,
besede, lahko se pogovarjamo z osebo, s katero se v realnem življenju ne moremo. To
omogoča upoštevanje druge vrste realnosti, namišljene, »kaj če« realnosti. Hkrati nam
načelo omogoča, da lahko akcijo ustavimo, razmislimo, pogledamo na dogajanje od daleč,
se distanciramo.
Dekleva Lapajne in Lapajne Dekleva menita, da je z načelom »tukaj in sedaj« povezano
načelo »sledenje« trenutku, kot pravita: »Sledenje je čutenje, kaj igra v določenem
trenutku potrebuje in delovanje v skladu s tem« (Dekleva Lapajne, Lapajne Dekleva, 2006,
str. 1). Tudi Spolin (1994) razvija podoben princip »sledi sledečemu«, saj to omogoča, da se
dogodek, dramski prizor odvija sam.
V neumetniški okoljih, v skupinah s cilji socialne krepitve na primer, ta princip omogoča
razbremenitev odgovornosti, s tem pa obvladovanje strahu, posameznika pred akcijo,
izrazom, sodelovanje, itd. najprej seveda v dramskem prizoru. Ta izkušnja na umetniški,
ustvarjalni ravni pa je pomembna za spodbudo aplikacije te kvalitete oz. veščine in
kompetence v vsakdanjem življenju.
»Ja, in …«
»Ja in …« je miselna forma, stavek, vzorec, ki omogoča sprejemanje pobud drugih
sodelujočih v prizoru, ki se dogaja interaktivno (Spolin, 1994; Johnstone, 1999; Meyer,
2007; Dekleva Lapajne, Lapajne Dekleva, 2006). Impro na splošno temelji na upoštevanju
načela o pozitivni naravnanosti delovanja v prizoru, odru, ker to omogoča razvoj
improviziranega prizora. Kot že rečeno, je to lahko zelo pomembna izkušnja za
posameznike.
To v praksi igre pomeni, da mora igralec znati sprejemati, saj mora sprejeti vse, kar je
ponujeno v prizoru (reči »ja«) s strani sodelujočih igralcev, ali iz dogajanj v okolju, ali v
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interakciji s publiko. Sprejeto pa mora obravnavati kot najboljšo možno ponudbo
potekajočega trenutka.
Sprejemanje je predpogoj za oblikovanje nadaljnje akcije posameznika. Če se reakcija na
ponudbo začne z nesprejemanjem, ji lahko sledi tekmovanje med igralci, uveljavljanje svoje
volje, neupoštevanje drugega, kar pa vodi v zastoj dogajanja, zastoj v improviziranju
prizora. Če smo sami na odru, lahko nastane zmeda, saj nas naše ideje begajo in se nam
nobena ne zdi dovolj dobra, da bi jo odigrali. V impru ima beseda »ne« prav posebno mesto
in je rezervirana za igro bolj kompetentnih igralcev. Johnstone pravi: »Obstajajo ljudje, ki
raje rečejo: »Ja.«, in so ljudje, ki raje rečejo: »Ne.«. Tisti, ki rečejo »ja«, so nagrajeni z
dogodivščinami, ki jih doživljajo. In tisti, ki rečejo »ne«, so nagrajeni z varnostjo, ki jo
dobijo. Veliko več je »ne« govorečih, kot »ja« govorečih, vendar lahko oba tipa naučimo, da
se začneta obnašati kot nasprotni tip« (Johnstone, 1981; v Meyer, 2004, str. 12).
V skupinski igri nam to načelo omogoča soustvarjanje. Uveljavlja sodelovanje med
posamezniki kot princip delovanja. To je v impru nujno potrebno zaradi hkratnega
delovanja več igralcev ali sodelovanja širšega okolja – občinstva.
Vendar ne zadošča le pasivno sprejemanje, ampak mora udeleženec soigralčevo ponudbo
dopolniti s svojim aktivnim prispevkom, odkritjem, predlogom, pobudo, ponudbo: »(Ja), in
…«. S tem se pridobivajo izkušnje aktivnega odnosa do dogajanja in dialoške narave
sodelovanja. Dekleva Lapajne Lapajne Dekleva trdita, da je načelo »ja, in …«, edino načelo,
ki »je predpogoj za vsako umetniško improvizacijo« (Dekleva Lapajne, Lapajne Dekleva
2006, str. 2).
Obstajajo različne variante pozitivnega besednega (miselnega, akcijskega) vzorca »ja in ...«,
vse pa so namenjene temu, da omogočijo odvijanje in razvoj impro prizora proti nekemu
zadanemu (skupnemu) cilju: izpolnitvi naslova zgodbe, čim bolj celostnemu prikazu čustva,
usmerjanju akcije itd., skratka upoštevanju danih predlogov.

»Korak za korakom«
Upoštevanje pozitivne usmerjenosti reakcij kot načela impra, s katerim se udeleženci
seznanijo tekom delavnice, odloča o uspešnosti njihovega medsebojnega sodelovanja in o
poteku oz. uspešnosti dokončanja prizora. Njegovo neupoštevanje zavira razvijanje
odnosov, karakterjev, čustev, teme, dramatike prizorov. Sodelovanje se nadgrajuje pri
naslednjem načelu »korak za korakom«. To načelo določa, da doda vsak igralec v prizor
enakovreden delež, vsak igralec naredi le eno igralsko dejanje (korak) v prizoru,
naslednjega pa prepusti soigralcu, ki prav tako dovoli reakcijo soigralca, itd. To omogoča
razvoj, nepredvidljivost dogajanja in tudi spodbuja zadovoljstvo ob sodelovanju.
Načeli »ja, in ...« ter »korak za korakom« omogočata, da poteka impro prizor v
nepredvideni smeri, posebej zato ker lahko igralci vsakič doživljajo in izkušajo
neponovljivost odrskega življenja skozi obstoječe strukture impro disciplin (ali dolgih
formatov), ki so znane, vedno iste. Obe načeli spodbujata spontanost, ki jo pojmujem kot
novo reagiranje na stare, znane situacije. Pozoren posameznik, igralec, ki sledi trenutku
igre, naredi neko dejanje in počaka, da okolica reagira na to dejanje in nadalje, izmenično
reagira, korak za korakom, enakovredno z ostalimi igralci, razbremenjen odgovornosti za
uspeh ali neuspeh celotnega improviziranega prizora. Pri tem ne more reagirati tako, kot je
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navajen – če želi v improviziranju sodelovati, ampak delovati tako, kot je v skladu s
potekajočim trenutkom. Sicer »blokira«, kot se tako dejanje imenuje v impru. Kajti
načrtovano igranje privede igralca do točke, ko nima več načrta, kar je v interakciji z več
igralci kaj hitro. Slednje načelu pa omogoča igralčevo spontanost, pripravljenost za
raziskovanje možnosti, kar je predpogoj za umetniško ustvarjanje oz. za kreativnost.
»Če …, zato« / »Kaj, če«
»Če ..., zato« je načelo osmišljanja, s katerim se zagotavlja, da dogajanje v impro prizoru

poteka v prepoznavni smeri. Osmišlja se za nazaj, saj upoštevanje več načel hkrati oz.
sledenje ustvarjalnim impulzom sebe in soigralcev onemogoča (skoraj) predvidevanje.
Angažma improvizatorjev na odru je celosten, kar pomeni, da vključuje tako čustva,
prepričanja, spontanost itd., kot tudi razum. Igralci lahko svoje igranje in improviziranje
spremljajo (kar je del igralske veščine) in ga osmišljajo tako, da mu dodajajo izbrane
(osebno avtentične) pomene, poudarke, povezave.
Dogajanje mora biti smiselno, razumljivo opazovalcem – drugim igralcem in občinstvu (če je
prisotno). Dramski prizor je dramski, kot rečeno, če upošteva skupnost jezika, kulturnih kod
(in če je rezultat ustvarjanja nova vrednost, nov simbolni pomen), s katerimi je mogoče
prepoznavanje, identifikacija, kar je eden o temeljnih dramskih procesov. Artikulirana
vsebina mora biti prepoznavna, četudi je lahko zelo abstraktna.
Torej, dokler tvori neko koherentnost, sodeluje pri oblikovanju zaključene celote prizora, je
vsako dejanje igralca kot metoda soustvarjanja pomena, smiselno delovanje konstrukcija in
ne destrukcija. Načeloma je sprejemljivo vse, dokler ni žaljivo, kar pa je odvisno od
prevladujočih vrednot različnih kulturnih miljejev.
Načelo »kaj, če …« omogoča igralcem, da so očitni (Johnstone, 1999). Da se ne trudijo biti
originalni, zabavni, smešni, da niso odvisni od navdiha, ki ga nekdo ima ali pa nima. Ker
lahko pojmujem talent kot sposobnost posameznika po raziskovanju okolja, kot trdi Spolin
(1994), je vir igralčeve inspiracije njegova osebna izkušnja okolja, ki pa je vsepovsod,
dosegljivo, razpoložljivo. Dekleva Lapajne in Lapajne Dekleva pravita: »Umetnik se
osredotoča na tisto, kar že obstaja, kar se je že zgodilo. Te dogodke upravičuje, jih vpleta v
nadaljnje dogajanje in mu s ponovno uporabo dodaja pomen« (Dekleva Lapajne, Lapajne
Dekleva, 2006).
Na celoletni delavnici Center 10/11, ki sem jo imela s skupino ranljivih, so mladostniki
najprej pripovedovali (improvizirali) zgodbe iz svojega vsakdanjega življenja. Na začetku
delavnice, ko še niso bili seznanjeni z načeli impra, so vanje tlačili neverjetne in ekscesne
dogodke, krvave prizore, kletvice in seksizme, »da bi bili bolj zanimivi«, kot so rekli. Ob
zaključku delavnice pa so prizore iz vsakdanjega življenja pripovedovali (tudi improvizirali)
tako, da so bili to očitni, verjetni, vsakdanji prizori, kot si jih lahko predstavljamo. A ker so
bili individualizirani, spleteni spontano, pa vendar smiselno, skupaj z vsemi sodelujočimi
ustvarjalci, so bili sedaj to koherentni, zanimivi, zabavni, sporočilno bogati in relevantni
doživljaji iz vsakdanjega življenja – impro umetniški presežki.
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»Wabi-sabi«
To je »najmlajše« impro načelo, promovirano na delavnicah impra zadnjih par let,
predvsem v ZDA (ustni vir, Dixon, 201149). Je kompleksno načelo delovanja, za katerega se
zdi, da je še najbolj namenjeno posamezniku in njegovemu oblikovanju odnosa do igre,
prizorov, njegove vloge v igri. Načelo izhaja iz šintoizma in tradicionalnega japonskega
pojmovanja estetike, ki se izraža v vseh vrstah umetnosti, uveljavljeno pa je tudi kot
nekakšen kodeks življenja. Sestavljeno je iz treh trditev in sicer, da je lepota: 1. nepopolna;
2. minljiva in 3. nedokončana50 (»the wabi-sabi aesthetic«, b. d.; »japanees aesthetics«, b.
d.).
Te tri trditve zajemajo tudi esenco impro ustvarjanja, katerega značilnost je minljivost
prizorov, katerih pomeni niso enoviti51 in dokončani. Hkrati se v impru goji tudi »lepota
nepopolnosti«, estetika razkrivanja pomanjkljivosti v impro prizorih, iz katerih izhaja
(delno) tudi humornost umetnostne zvrsti impra. »Napake« so dobrodošle in so pojmovane
kot vir ustvarjalnosti.
Estetski užitek impro prizorov sestavljajo: nenehno prelivanje sestavin in procesov drame
ter usklajevanja soigralcev v interakciji. V impru namreč velja tudi načelo »da ni napak«, vse
kar se dogaja, je v skladu z odrsko situacijo, »napake« pa so obravnavane kot vir
ustvarjalnosti, saj jih je potrebno smiselno vključiti v dogajanje, kot sestavni del prizora in
igre, kar zahteva kreativni angažma udeleženih v »napaki«. Dekleva Lapajne in Lapajne
Dekleva menita, da so napake »največji darovi, ki jih ponuja spontanost … ' ... saj vse, kar se
zgodi, se zgodi z namenom« (Dekleva Lapajne, Lapajne Dekleva 2006, str. 3).
Sama pojmujem napake bolj kot impulzivne geste, ki izhajajo iz intra- in/ali
interosebnostnih nezavednih blokad. Spontanost kot delovanje iz svobodne volje, kot nov
način reagiranja na znane situacije, bi lahko pojmovala kot nadgradnjo impulzivnosti. Obe
sta tako rekoč brezmejni, zato se pojavljajo vedno nove »napake«, ki so lahko spodbuda
ustvarjalnosti, predstavljajo možnosti integracije in rasti posameznika tako v umetniškem
smislu kot osebnostnem. Pravzaprav tukaj samo nakazujem možno smer raziskovanja
»napak« in dosledno uporabljam definicijo spontanosti, kot jo je uveljavil Moreno (2000), ki
pravi, da je v spontano reagiranje ujeta tudi smiselnost, ustreznost reagiranja, glede na
situacijo. To vključuje posameznika, torej tako notranje kot zunanje okolje in celovitost
odnosa med njima).
»Sodeluj«

To pravzaprav ni posamično načelo, ampak pomemben del temeljnih predpostavk impra, ki
govori o tem, da je sodelovanje v impru najpomembnejše. Impro prizori so dobri, če igralci
med seboj sodelujejo, če uspejo soustvarjati skupno zgodbo oz. prizor. Tako lahko
49

Obisk Dixona ob izdaji knjige v Ljubljani, KUD F. Prešeren, 2011; Festival Impra v Seattlu,
2012, vodja R. Dixon.
50
Angleško: ”Imperfect, impermanent, and incomplete".
51
Popolnoma običajno je, da ima vsak gledalec svojo verzijo dogajanja na odru, saj so
strukture improviziranih prizorov odprte – od tod raznolikost individualnih doživetij. Tudi v
tem pomenu je impro interaktivna umetnost.
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posamezniki v skupini s skupnimi cilji, na primer ustvarjalnimi, presežejo samega sebe, saj
jim to, kot trdi Kobolt (2005), omogoči prav skupinski duh. Podoben proces pa se dogaja
tudi v skupinah ranljivih kjer lahko uporabljamo impro tudi z drugačnimi nameni.
Halpern, Close in Johnson navajajo krilatico »en duh, mnogo teles«, (v Halpern, Close in
Johnson, 1993, str. 91), kar pomeni, da igralci poslušajo najprej sebe, svoje notranje
impulze, potem pa še druge. Poslušajo in upoštevajo posredovane ideje kot najboljše
možne ideje. To preseganje samega sebe, odpoved lastni ideji v dobro skupnega cilja
omogoča skupno ustvarjanje brez predhodnega dogovora, ki pa daje izjemne rezultate
(umetniške, pa tudi integrativne). Kot trdijo nekateri avtorji »je inteligenca skupine več kot
samo vsota vseh posameznih inteligenc vključenih« (Halpern, Close in Johnson, 1993, str.
92). V raziskavi, ki sem jo izvedla in bo predstavljena v drugem delu, se je posebej potrdila
pomembnost načela sodelovanja.
Omenila sem samo glavna načela, obstaja jih še veliko več.
Načela so značilnosti delovanja medija, hkrati pa so to tudi neki univerzalni principi
interakcije enakovrednih sogovornikov in udeležencev, kjer se upošteva prispevek vsakega,
se sprejemajo ponudbe, ki so kritično ovrednotene in nadgrajene z namero doseganja
nekega skupnega cilja: odnosa, dogovora, podelitve skupnega doživljaja, čustva, izkušnje
(Spolin, 1994).
Meyer (2004), ki se z improviziranjem ukvarja tudi raziskovalno, zanima, kaj se dogaja
ljudem med improvizacijo, kako posamezniki doživljajo sebe pri vajah, saj je kot mentorica
impra priča številnim življenjskim spremembam običajnih, zaposlenih ljudi, katerih del
dodatnega šolanja je tudi impro. Spremembe po njenem mnenju izhajajo predvsem iz
spoznanja, da strukturiranost ni v nasprotju s svobodo ustvarjanja. Eden od temeljnih
načel, ki prispeva h koeksistenci dveh navidezno nasprotujočih teženj (ustvarjanje in
strukturiranost), je sodelovanje. »Ko se ljudje uskladijo s svojo izkušnjo v improvizaciji,
razširijo individualno kapaciteto izkušanja oz. raziskovanja« (Meyer, 2004, str. 21). Načelo
sodelovanja »Ja, in ...« je zanjo najpomembnejše, kajti sprejemanje idej drugih in nato
njihova nadgradnja, dopolnjevanje, omogočata, da akcija teče: »Sposobnost reči »Ja, in …«
je najpomembnejša kompetenca v improvizaciji; to je veščina, ki jo posamezniki lahko
pridobijo in vadijo v vseh okoljih« (Meyer, 2004, str. 12).
Te ugotovitve so zelo pomembne za delo v skupinah ranljivih. Tako sem v svojih raziskavah
kot glavno predpostavko postavila prav to: da strukturiranost medija ni v nasprotju s
svobodo ustvarjanja, oz. celo nasprotno: v določenih okoliščinah strukturiranost spodbuja
tako spontanost kot kreativnost.
Barrett (1998), ki se ukvarja z uporabnostjo improvizacije v organizaciji s pomočjo metafore
jazz skupine, meni, da je pri skupinski improvizaciji nujno »imitiranje, ponavljanje in
pomnjenje« (Barrett, 1998, str. 06). Najpomembnejše načelo se mu zdi »poslušanje in
vaja« oz. preizkušanje novih strategij. Kot nadaljnja načela pa »kombiniranje, razširjanje in
variiranje« znanega materiala. Ta načela se ne razlikujejo kaj dosti od gledališke
improvizacije, sploh pa se ne razlikuje dosti od načinov improviziranega igranja in načel
gledališkega športa. Namen preizkušanja teh pravil je »integracija idej, osvoboditev
pozornosti, tako da lahko igralci razmišljajo strateško o svojem izboru« (Barrett, 1998, str.
607). Preveliko zanašanje na preizkušene ukrepe (avtomatično razmišljanje) je lahko
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omejujoče oz. »zmanjšuje raven tveganja, ki pa je nujna za kreativno ustvarjanje!«(Barrett,
prav tam).
Upoštevanje načel impra omogoča posameznikom (med drugim) razvoj gibljivega in
takojšnjega prilagajanja novim, neznanim družbenim situacijam, iskanja skupnega središča
pozornosti potekajočega trenutka in kreativno sodelovanje pri oblikovanju pomena.
Kot kreativen medij socialne krepitve omogoča impro detekcijo, ozaveščanje in razvijanje
ter izboljšanje socialnih kompetenc, kot so veščine komuniciranja, interakcije, sprejemanja
odločitev, interaktivnega ustvarjanja pomena, izražanja, čustvovanja, uveljavljanja in
mnoge druge. Pri tem se z medijem ne omejimo na trening različnih vlog in situacij, temveč
z improm težimo k spodbujanju in razvijanju individualne spontanosti ter skupinske
kreativnosti. Zmožnosti biti spontan in kreativen pa sta »prenosljivi« v vse življenjske
situacije.
Pri tem ima pomembno vlogo tudi skupina v kateri se impro odvija. Kot pravi Kobolt:
»Potem je tukaj še skupina, dokazano najbolj učinkovito sredstvo za osebno rast
adolescentov. Vsa skupina, zbrana okoli istih ustvarjalnih nalog, odigra vlogo prvega
občinstva, zagotavlja partnerje za igro in ponudi prvo povratno sporočilo na umetniško
stvaritev posameznika, na koncu pa povezana kot igralska družina ponudi svetu svojo
'zgodbo'« (Kobolt, 2005, str. 245).
Izkustveno učenje v skupini omogoča posamezniku lastno izkušnjo, kar je pri mladostnikih
posebej učinkovita metoda učenja, kot trdi tudi Cossa (Cossa, 2010). Izkustveno učenje
skozi impro omogoča, da posamezniki sami odkrivajo svoje vire moči, ki jih potrebujejo za
nadaljnji razvoj in socialno integracijo. Pri spoznavanju medija mladostniki spoznavajo tudi
sebe in širijo svojo kognitivno strukturo, ozaveščajo in spreminjajo svoja prepričanja,
vrednote, vedenjske vzorce, čustva.

1.6.3. Skupina kot prostor raziskovanja impra in krepitve
Za učenje impra potrebujemo prostor. V ožjem pomenu je fizični prostor dogajanja lahko
kateri koli prostor, ki ga kot takega določimo, usposobimo, se dogovorimo, da je to prostor
gledališkega odra. Na tem prostoru veljajo dramsko-gledališke zakonitosti, ki omogočajo,
posameznikom, da igrajo različne vloge v namišljeni realnosti, kjer je vse mogoče. Hkrati
mora biti vse smiselno, družbeno kulturno logično, berljivo, in obratno - vse na odru ima
neki pomen že samo zato, ker je narejeno na tem prostoru. Tako »dramski prostor lahko
razumemo kot 'konkreten' prostor, kjer je primerno in varno za ustvarjanje dramske
realnosti« (Jennings, 2000, str. 7).
V širšem pomenu pa je oder kot prostor, okolje dogajanja tudi skupina. S skupino mislimo
predvsem na interakcije med člani skupine in vsebine, ki se lahko dogajajo posamezniku le
v skupini, ki je »več kot le vsota članov« (Kobolt, 2002). V skupini posameznikov s skupnim
ciljem lahko ustvarimo pogoje, ki omogočajo uporabo impra za odkrivanje, raziskovanje in
ozaveščanje virov osebnih moči, za socialno krepitev ali povečanje performativnosti, kar
razumem kot delovanje posameznika v socialnem okolju (po Ule, 1992).
Skupine pri tem ne razumem kot naključni skupek ljudi, npr. na avtobusni postaji, temveč
kot skupino posameznikov, med katerimi vladajo neki odnosi in organizacijski principi, ki
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niso odvisni od časa trajanja ali od prostora druženja. Oziroma kot pravi Forsyth: »Skupina
sta dva ali več posameznikov, ki so povezani drug z drugim z družbenim odnosom …'…
vendar skupina niso samo združeni neodvisni posamezniki, ampak povezana socialna
entiteta« (Forsyth, 2006; str. 3-13; v Smith, 2008).
Za uspešno delovanje skupine52 je potrebno nekaj bistvenih elementov, ki vplivajo tako na
sam proces dogajanja v skupini, kot v posamezniku. Kurt Lewin (1948), ki je odločilno
prispeval k pojmovanju skupin, meni, da je po skupnem cilju in namenu medsebojna
odvisnost članov tisti temeljni konstitutivni pogoj, ki ustvarja skupine. Za oblikovanje
skupine tako niso odločilni samo velikost, neformalnost, struktura, hierarhija, skupna
dejavnost, cilj itd., temveč »soodvisnost njenih članov od skupne usode« (Lewin, 1948; v
Smith; 2008, str. 9).
Za delo z medijem impra je pomemben element skupine njena kohezivnost, saj se edino v
okolju vsesplošne povezanosti članov lahko ustvari varno okolje, ki je potrebno za nadaljnje
individualno delo. Kohezivnost je odvisna od »vezi, ki povezujejo posameznike v neko
skupnost« (Smith, 2008, str. 6). To so lahko razumsko zastavljeni odločitve, cilji ali čustva
(npr. v primarni skupini – družini), ki vplivajo na to, koliko so posamezniki voljni sodelovati
drug z drugim. Skupni cilji skupine so močan element združevanja, saj so nekakšna »skupna
vizija članov«, kot trdita Johnson in Johnson (2003, str. 3), brez katere skupina ne more
preživeti ali biti uspešna (Benson, 2000, str. 66).
V povezavi s cilji je pomembno še, ali je skupina kompetitivna ali kooperativna. Benson
(2000) pravi, da se kooperativna struktura skupine razvije, ko so cilji posameznikov vidni in
podobni, tekmovalnost v skupini pa se razvije, takrat ko so cilji članov skupine skriti in
različni, celo nasprotujoči (Benson, 2000, str. 67). Kot že rečeno, so v impru nekatere
skupine tekmovalne, nekatere pa ne, vendar je ta usmeritev transparanetna, vendar načela
impra spodbujajo razvoj kooperativnosti, vsaj na odru.
Skupina, v kateri se postopoma razvija zaupanje kot temelj sodelovanja in raziskovanja
samega sebe, je prostor, v katerem se lahko izražajo tudi konflikti in negotovosti. Ko
prihajajo na površje čustva, prepričanja, ki niso pozitivno naravnava ali do sebe ali do
drugih, lahko s pomočjo medija pristopimo k ozaveščanju in razreševanju konfliktov
posredno skozi impro discipline ali pa npr. s pomočjo menjave vlog. To omogoča, da vsak
udeleženec odigra pozitivne in negativne vloge prizora ter dobi s tem širši vpogled v

52

Generator sprememb so procesi, ki nastajajo zaradi dinamike med člani skupine in v
posameznikih. Odvijajo se v skladu z razvojnimi fazami skupine, ki so npr. po Tuckmanu
(1965), štiri: oblikovanje, preverjanje, ovrednotenje in delovanje. Cossa (2012) meni, da
potencial skupinskih procesov za posameznika izhaja iz nasprotujočih tendenc kot: a) po
unifikaciji (poenotenjem skupinskih norm) in diverzifikaciji (individualni prepoznavnosti); b)
po individualizaciji in ločevanjem; c) med zavednimi težnjami po izražanju in nezavednimi,
neartikuliranimi vsebinami, ki silijo na plano (druga faza); d) posameznikov notranji konflikt
med negotovostjo v skupini in težnjo po pozunanjenju svojih tem.
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aktualno temo. Zato je nujno, da se skupina razvije v skupnost, kjer je zaupanje tolikšno, da
je možna odkritost in odprtost oz. ozaveščanje ranljivosti. Konkretno v primeru delavnice
impra je to takrat, ko posamezniki spoznajo, da lahko osebne vsebine (in razkrivanje
individualnih ranljivosti) obogatijo uprizoritveno dogajanje, ter tako postanejo del
kreativne dramske igre.
V skupni ustvarjalcev načeloma lahko postanejo osebne (in interakcijske) ovire, prepreke,
medsebojne napetosti in konflikti umetniški material dramskih prizorov. V varnem okolju
skupine, v okolju »strinjanja, sprejemanja in dodajanja« (Halpern, Close, Johnson, 1994, str.
35), lahko igralci postopoma razvijejo samozaupanje in zaupanje v druge, tako da je možno
eksperimentiranje in delanje »napak«, ter da igra posameznikov ni vrednotena,
ocenjevana, temveč sprejata kot del kreativnosti, kot sestavni del dramskega prizora.
Posamezne »napake« postanejo za kreativno igro možnosti in niso dokaz nesposobnosti,
slabosti ipd. Na to opozarjajo udeležence ves čas načela improviziranja in mentor kot tisti,
ki skrbi, da se sodelovanje v prizorih odvija v smeri skupnega cilja – ustvarjanja, nekega
umetniškega rezultata. »Ko skupina improvizatorjev pozorno spremlja vsakega, sliši in si
zapomni vse, spoštuje, kar se dogaja, se oblikuje skupinsko mišljenje … ' … se povežejo
informacije, ki se izoblikujejo iz idej … ' … kar vodi do briljantnih rešitev« (Halpern, Close,
Johnson, 1994, str. 92).
Prav gotovo je občutek varnosti pomembna lastnost okolja dogajanja tudi, ko gre za
spoznavanje z medijem na neumetniški ravni in ko je cilj skupine npr. socialna krepitev
posameznika. Občutek varnosti je predpogoj za individualno delo in razvoj skozi izkustveno
delo s kreativnim medijem v skupini. Ker je medij dramsko-gledališke improvizacije po svoji
naravi kolektivna dejavnost, je nujno, da to varnost, varno okolje izgradi skupina sama oz.
njeni člani. Tako lahko sodelovanje posameznikov v skupnem ustvarjanju angažira tako
emotivne dejavnike, kot so: zaupanje, spoštovanje, medsebojno podporo, kot spoznavne
dejavnike: skupinsko mišljenje, medsebojno povezane akcije ter vedenje o tem, kdo kaj
zna, v čem je kdo dober, kdo si kaj upa itd., ki ga pridobijo na srečanjih (Barret, 1998).
Hkrati same interakcije v skupini omogočajo tkanje medsebojnih odnosov in obujanje
problemov oz. tematiziranje individualnih vsebin, vezanih posebej na interaktivnost. Vse,
kar se zgodi v skupini, je del izkušnje. Tako razlika med posameznikovo želeno in izvedeno
igro na odru, razlika med odnosi v odrski igri in igri odnosov med posamezniki v skupini. Vse
to daje izhodišča za ozaveščanje razlik med želenimi in dejanskimi kvalitetami osebnosti
posameznika in kvaliteti njegovih odnosov z drugimi. Izražena čustva, stališča, prepričanja,
ki se utelešajo v odnosih do drugih, so izhodišča za delo na sebi in za razvoj, saj je
spoznavanje sebe proces refleksivne narave (Jones, 2007).
Biti pripadnik določene skupine pomeni, da ima posameznik določene kompetence, da to
lahko je. »Ljudje niso rojeni z veščinami bivanja v skupini, ampak jih morajo pridobiti. Te
veščine in stališča, usmeritve in ideje, povezane s skupinami, so naučene, v glavnem skozi
izkušanje skupinskega življenja. Prav tako so lahko spodbujene z intervencijami mentorjev
in facilitatorjev …« (Johnson in Johnson, 2003, str. 581). Skupina, usmerjena k skupnemu
cilju, kot je na primer socialna krepitev, lahko omogoči posamezniku spoznavanje lastnih
močnih točk in drugih čustvenih, kognitivnih ter socialnih virov ter nadaljnje pridobivanje
sposobnosti in krepitve osebnih moči (Kobolt, 2005), če so v skupini zagotovljeni določeni
organizacijski in vodstveni principi. Kajti, prav skupinski duh vpliva na to, da posameznik
lahko preseže samega sebe, kot trdijo Kobolt, Sitar-Cvetko in Stare (2005), vendar mora do
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oblikovanja tega duha šele priti. Spoznavanje medija impra in njegovo obvladovanje
vključujeta dejavnosti, ki spodbujajo prav razvoj skupine, saj je to medij skupinskega
ustvarjanja. Te dejavnosti lahko uporabimo tudi zato, da ozavestimo in raziščemo socialne
kompetence posameznika. Po mnenju Prior in Oelkers (1975, v Kobolt, Sitar-Cvetko in
Stare, 2005) je »pri skupinskem učenju nujno, da posamezniki opustijo nekatere vidike
svojih 'kognitivno-emocionalnih map', saj jim dogajanje v skupini razgrinja nove vidike
razumevanja« (Kobolt, Sitar-Cvetko in Stare, 2005, str. 239).
V neumetniški uporabi medija ima skupina udeležencev tudi vlogo »priče« (Jones, 2007)
posameznikovemu procesu. Skupina udeležencev omogoča pričevanje posameznikom, ki
zunaj skupine, v svojih življenjih nimajo možnosti, da bi se »videli v očeh drugih« (Jones,
2007, str. 104). Procesi, ki se dogajajo v skupini, so pomembni za posameznike, ki v svojem
življenjskem vsakdanu nimajo ugodne socialne podpore, ki je pomembna, saj socialne
konstrukcije osebnosti ni brez socialnih odnosov. Konstrukcija osebnosti (in identitete)
namreč nastaja v interakciji, kot trdi Nastran Ule: »Pojem interakcij pa zajema vse procese,
ki se dogajajo med dvema ali več ljudmi, pa tudi med posameznikom in skupino ali med
skupinami. Bistveno za te procese je, … ' … da premoščajo razlike med posamezniki, jih
povezujejo v mrežo soodvisnosti« (Nastran Ule, 1992, str. 151). Skupina je torej lahko
idealen prostor, ki zagotavlja podporo, omogoča razvoj zaupanja in spodbuja razvoj
posameznika, zato jo je potrebno skrbno sestaviti. Skupina lahko postane nekakšna
socialna mreža, pomemben člen v krepitvi možnosti socialne integracije posameznika.
Povprečna velikost skupine, ki je idealna za raziskovanje impra, je od 4 do 12 udeležencev,
oziroma odvisno od namena. Hkrati je relativno bolje, da je skupina heterogena tako glede
starosti, spola, izobrazbe, interesov, socio-ekonomskih dejavnikov. S stališča medija velja,
da večja kot je skupina, lažje je izvajati določene vidike drame, kot na primer igranje vlog,
kar vpliva na nenehno spreminjanje strukture okoliščin ustvarjanja. Po drugi strani pa
omogoča manjša skupina bolj fokusirano delo, večjo kohezivnost ter več časa in pozornosti
vsakemu posamezniku.
V skupinah impra skozi igro s pomočjo kreativnega medija raziskujemo več stvari hkrati, na
najrazličnejše načine (neverbalni, verbalni, taktilni, čustveni, racionalni itd.). Izhodišče
raziskovanja in obvladovanja medija je posameznik, ki skozi igro, da bi (se) lahko še bolje
igral, ozavešča najprej sebe, svoje reakcije, čustva, prepričanja, interakcije v prostoru in
predvsem svojo kreativnost ter spontanost. Tako kot bi npr. v likovnem mediju odkrival, kaj
zmorejo različne barve, čopiči, platna ali papirji itd., odkriva dramski ustvarjalec sebe kot
glavno sredstvo ustvarjanja. Takoj ko se zave, da zmore različne stvari in ima različne
dimenzije, se lahko osredotoči na raziskovanje drugih (na poglede, perspektive,
medsebojne odnose, pomene), nato na interakcijo samo, v katero vstopa in sooblikuje
situacijske pomene. Prenekateremu udeležencu prav impro skupina omogoči, da razvije
določene performativne (v socialno udejstvovalnem pomenu) kompetence, ki bi sicer
ostale latentne, saj lahko v skupini opazuje, raziskuje, imitira, kopira, nadgraduje itd. sila
kompelskne procese medsebojnih interakcij. Kot trdi Stritih: »Skupina je nujni okvir, ki
omogoča posamezniku orientacijo v odločilnih konkretnih dejavnjih, s katerimi si lahko
utira pot v življenje« (Stritih, 1992, str. 57).
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Pri tem je odločilno, da lahko to (samo)spoznavanje poteka: a) v dramski, kreativni igri; b)
da poteka ta igra v realnem času 53 , to je »tukaj in zdaj«, kar vpliva bistveno na
performativnost (Barret, 1998); in c) da poteka izkušanje medija in socialnih situacij sproti,
v interakciji, ker je impro medij skupinskega ustvarjanja. Prepletanje teh treh dejavnikov
obvladovanja medija lahko pripomore k razkrivanju in ozaveščanju ranljivosti, ki bi ob npr.
skrbno pripravljeni in na pamet naučeni dramski vlogi, ostale skrite. Nadalje pa proces
omogoča krepitev virov osebnih moči, saj skozi medij krepimo osebnost in posameznikovo
kompetentnost na socialnem področju, ne pa učenja vlog »na pamet«.
Nekaj impro načel (kot »podpiraj druge«, »sodeluj«, »korak za korakom« itd.) je zelo
podobnih načelom delovanja skupine posameznikov, v kateri je vsak član enakovreden,
spoštovan, upoštevan in kjer je rezultat delovanja posledica usmerjanja prizadevanj in
napora vseh k skupnemu cilju. Ker se načela impra in uspešnega delovanja skupin delno
pokrivajo, je njihov učinek toliko večji.
1.6.4. Nekatera vprašanja mentorstva impra
Učenje impra ni samo učenje gledaliških veščin, medij ponuja veliko več, posebej če impro
uporabljamo kot medij socialne krepitve.
Tako kot na splošno v drami, se tudi v impru elementi medija med seboj prepletajo in
njihovo učinkovanje težko izoliramo. Kreativen medij impra naslavlja celotno osebnost
človeka, od ciljev in namenov delavnic pa je odvisna raven njegove uporabe. Med učenjem
improvizacijskih veščin in dramskega interaktivnega ustvarjanja se dogaja podobno kot v
cirkuški pedagogiki: »Otroka ne učimo žongliranja, ampak vztrajnosti pri učenju
žongliranja« (O'Keffe; v Rutar, 2009, str. 90).
Pri učenju oz. natančneje mentorskemu vodenju procesa učenja impra izhajamo iz
določenih pedagoških izhodišč54. Nekaj je predstavljenih tukaj, a bolj kot pobude za
razmišljanje, ne toliko kot izdelane trditve.
Gledališko improvizacijo, izvajanje in učenje impra, torej obravnavam kot proces, v katerem
udeleženec dramsko deluje in ustvarja s pomočjo intuicije in spontanega pa tudi telesnega,
čustvenega, psihičnega, racionalnega angažiranja in odzivanja na informacije iz okolja
(Spolin, 1994). Pri tem sočasno uporablja intelektualno razumevanje koncepta drame in
struktur igre, načel impra kot načel ustvarjanja v skupini, svoja aktualna čustvena stanja in
stališča ter z interaktivno igro pridobljene kompetence in veščine.
Tako v umetnosti kot v drugih okoljih uporabe medija improvizacije velja, da je za
improviziranimi gibi, akcijami in sodelovanjem v igri veliko ur vaje, veliko ekspertnega
53

Možnost »simulacije« interakcije z okoljem v odrskih situacijah »tukaj in zdaj« je izjemno
pomembna. Spoprijemalni mehanizmi posameznika so, kot smo ugotovili, večinoma
nezavedni. V adolescenci pa postajajo vse bolj zavedni. Amigdala zgublja svojo vlogo centra
instinktivnega reagiranja v funkciji preživetja organizma. Njeno vlogo prevzema frontalni
predel možgan, kjer je tudi center komunikacije. Vendar ta prenos ni avtomatičen, ampak
je posledica spodbud okolja, razvijanja samorefleksije itd.
54
Gimnazija Nova Gorica (Umetniška gimnazija, dramsko-gledališki oddelek) ter Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (Umetniška gimnazija, smer sodobni ples in
dramsko gledališka smer) imata izdelan kurikulum predmeta impra.
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znanja. Ustvarjanje ni samo rezultat »prirojene« spontanosti kot necenzuriranega,
svobodnega reagiranja, ali nadarjenosti za dramsko igro, temveč vključuje tudi dobro,
ekspertno, poznavanje različnih področij: dramske igre, improvizacije, načel, sebe, drugih.
Za improvizirano, interaktivno igro je potrebno aktivirati celoten individualni ustvarjalni
aparat. S pomočjo vaj, igric, nalog, impro disciplin stopenjsko spoznavamo sebe, svoje
sposobnosti, vire svoje moči, spoznavamo okolje in preizkušamo njegove značilnosti,
obvladujemo odnose in ustvarjanje. Pri tem se posameznikova zavest o bivanju in bitju v
prostoru in času širi – posameznik postaja ekspert svojega bivanja, ali kot pravi Walther:
»subjekt svojega življenja« (Walther, 2005). Spodbujanje samorefleksije, raziskovanje
medija (oz. ustvarjalnosti) in okolja, spoznavanja in iskanje povezav impra z življenjem je
neusahljiv vir vsebine impro prizorov ter tista komponenta izkušanja impra, ki prinaša
pozitivne učinke posamezniku na vseh ravneh. Predvsem pa je obvladovanje impra proces
zavzemanja aktivnega odnosa do svoje vloge v socialnem okolju, ki vključuje razvoj
ozaveščanja55, pridobivanje veščin in kompetenc, krepitev osebnih virov moči.
Eno od temeljnih izhodišč poučevanja impra je prilagajanje posameznikom in konkretni
situaciji.
Obvladovanje impra izhaja iz trditve, kot že rečeno, da je »talent sposobnost izkušanja
okolja« (Spolin, 1994), in ne neka lastnost, ki jo posameznik ima ali pa je nima. Zato se
udeležence delavnic, terapij, tečajev, srečanj, intervencij, spodbuja, da med gledališko igro
fizično-psihično-čustveno-telesno-verbalno čim bolj izkušajo novo okolje, v katerem so.
Spodbuja se tudi njihovo čim bolj spontano – svobodno odzivanje, kot nov način odzivanja
na znane situacije (Moreno, 2000; Blatner, 1988). Ob tem se metoda (in izvedba) prilagaja
potekajočim trenutkom in ne obratno. Poteki vaj ali srečanj so skrbno načrtovani in
strukturirani okvirno, pač odvisno od cilja izkustvene skupine, vendar se proces
raziskovanja, izkušanja vsakič prilagaja zmožnostim in potrebam udeleženih posameznikov.
Eno pomembnejših izhodišče mentorstva impra je, da so posameznik in medčloveški
odnosi največji vir bogastva in moči gledališča oz. drame. Še natančneje: bogastvo
različnosti človeške eksistence. Ideja, da so igralci sami sebi predmet in vsebina
raziskovanja, ki jo je v gledališču s svojimi eksperimenti ukinjanja meje med »enimi in
drugimi«, gledalci in igralci, najbolj razvijal Grotowski v svojem Revnem gledališču
(Grotowski, 1975), je posebej prisotna tudi v impru. Posameznik ostaja središčna točka
raziskovanja medija, ali kot trdi Kobolt ostaja »… iskanje univerzalnega gledališkega jezika
in prostora v gledališču, kjer nas razlike lahko oplemenitijo in ne sprejo« (Kobolt, 2005, str.
241). Sodobno interaktivno dramo oz. gledališče zanimajo različnosti, zato je tudi to
interdisciplinarno, interakcijsko gledališče. Kar pomeni, da mentorji, terapevti, facilitatorji
zajemajo iz raznolikih in izkušenjsko bogatih gledališko-dramskih praks, iz igre, ritualov,
mask, lutk, predmetov … in predvsem iz življenj ljudi, ki so enakopravni udeleženci procesa
izkušanja in obvladovanja medija.

55

O vlogi ozaveščanja kot sredstvu zdravljena so v psihiatriji in psihologiji mnenja deljena,
saj lahko npr. pretirano zaupanje v moč ozaveščanja vodi v težnje po pretirani zavestni
kontroli (Stritih, 1992, str. 75).
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Temeljno nasprotje poučevanja medija pa je nasprotje med disciplino in spontanostjo, ki
ju potrebujemo pri učenju oz. obvladovanju impra.
Disciplina pomeni, da se učimo improvizirati v ponavljajočih se strukturah (disciplinah) v
določenih gibalnih, čustvenih in vedenjskih vzorcih. Učimo se tudi spretnosti komunikacije,
saj je medij interaktiven in moramo obvladati določena načela ter pravila komuniciranja,
interakcije, če želimo skupaj z ostalimi sodelujočimi aktivno in na licu mesta oblikovati
sporočilo, ki bo karseda izražalo naše telesne, čustvene in miselne izkušnje potekajočega
trenutka.
Spodbujanje spontanosti, ki je nasprotje discipline, na začetku vodi v kaos, večinoma zato,
ker je spontanost reducirana na impulzivnost (nesvobodno) reagiranje na okolico. Kaos,
prepreke obvladujemo tako, da ponujamo igre in discipline stopenjsko, tako da jih
udeleženci lahko osvajajo brez bistvenih težav, zlahka, lahkotno, v zabavo. Ob tem
impulzivnot na začetku pravzaprav usmerjamo v strukturo impro discipline, kar ima
daljnosežne učinke – ob poznavanju strukture se lahko posamezniki svobodno odločajo na
novi način reagiranja, kar pa je pravzaprav spontanost, kot jo je definiral Moreno (2000) in
kot jo pojmujem v okviru naloge – kot sposobnost novega načina reagiranja na znane
situacije.
Usmerjamo s pomočjo načel ustvarjanja impro prizorov. Obilica težav, preprek, zavor
spontanosti, »prepovedanih« vsebin, ki so hkrati vir ranljivosti, usmerjamo skozi medij kot
vsebino improvizacije. Usmerjamo z vztrajanjem na upoštevanjih načelih sprejemanja,
podpore, upoštevanja, sodelovanja in ustvarjanja, kar so pogoji ustvarjanja v skupini oz.
skupinskega ustvarjanja. Luščimo in ozaveščamo zmote o procesih ustvarjanja in
kreativnega izražanja z osredotočanjem na procesu ustvarjanja in skupini, kot okoljem, kjer
je sprejemljiva edino iskrenost do sebe. Z upoštevanjem načel skupinskega ustvarjanja in z
izražanjem resnice trenutka pa lahko postanejo prizori umetniški (nov simbolni pomen) in
tudi smešen, saj je kot pravijo Halpern, Close, Johnson: »Resnica je smešna« (Halpern,
Close, Johnson, 1993, str. 15) ter so kot taki vir zadovoljstva udeleženih. Smeh pa je tudi
dobra motivacija za nadaljnje delo.
V procesu spoznavanja in obvladovanja impra lahko postanejo ovire, blokade vir krepitve
posameznika. Kaj naredimo z blokadami, temami, na katere naletimo, je pravzaprav
odvisno od cilja (namena) delavnic. Lahko so izhodišče za terapevtski proces ali za
ozaveščanje v animaciji, lahko pa enostavno zmanjšamo zahtevnost in obremenitve
posameznika, če gre za priložnostno učenje impra v šolah na taborih, kjer je cilj npr.
umetniško zabavne narave. Vendar jih ne spregledamo, saj so potencial ekspresivnega
dosežka in presežka ter se vedno dotikajo avtorja – posameznika.
Spontanost (pri cirkuški pedagogiki podobno tudi nebrzdanost, v Rutar, 2009, str. 77) je
predpogoj ustvarjalnosti (Moreno, 2000). Vendar pa nam šele discipliniranost omogoča, da
smo dejansko spontani na konstruktiven način, je navidezno nasprotujoča trditev. Z
disciplino – z upoštevanjem impro načel pridobivamo z izkušnjami sposobnosti, ko lahko
vedno bolj ustvarjamo v želeni smeri oz. smo vedno bolj odprti za raziskovanje. To se odvija
v smeri bolj svobodnega izražanja v interakcijah, na način, ki je skladen z našimi
ustvarjalnimi namerami. To pomeni, da se vedemo, mislimo in čustvujemo na nov način.
Prav to pa je po Morenu (2000) pomen spontanosti. Pri tem skušamo stkati z okoljem čim
več takšnih vezi, ki nas napolnjujejo z zadovoljstvom, izpolnjenostjo, srečo, s trenutki, in
predvsem, ki jih lahko delimo z ostalimi soudeleženci ustvarjanja in dogajanja.
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Pri tem ima dramska narava medija impra odločilni pomen, saj predpostavlja in hkrati
omogoča razvoj kar nekaj intraosebnostnih kvalitet (samopodoba, samozaupanje itd.), ki
spodbujajo osebnostni razvoj posameznika in kot trdi Schultz sta: »Rast in razvoj lastnih
potencialov, torej samorealizacija človeku osnovni vir užitka« (Schultz 1973, str. 69; v Rutar,
2009, str. 87). Po drugi strani pa posameznika medij, ki je medij skupinskega ustvarjanja,
»sili« v medosebnostne interakcije, torej neposredne medosebne stike, ki zajemajo človeka
v njegovi govorni, fizični, čustveni, kognitivni, vedenjski edinstvenosti.
Skratka, kot pravi Strehovec:
»Gre za ... temeljna elementa igre: paidia, načelo nereda, živahnosti, svobodne
improvizacije in brezskrbnega razvedrila na eni strani, na drugi pa ludus, načelo
samodiscipline, ki vse to prekipevanje energije disciplinira, omeji« (Strehovec, 2003; v
Rutar, 2009, str. 95).
Iz nasprotja med njima, iz razreševanja napetosti njunega odnosa skozi ekspresijo se rojeva
ustvarjalnost. Sicer lahko z interaktivno (dramsko-gledališko) igro na odru le reproduciramo
za publiko različne življenjske izkušnje, kulturne situacije, družbene pomene. Z
usmerjanjem v doživljanje prizorov kot estetske izkušnje, ustvarjenje v skladu z impro
načeli pa nudimo možnost doživljanja te iste izkušnje na nov način, skozi drugačna očala, z
distanco. S prepoznavanjem osebne note v občečloveških vzorcih odnosov in
prepoznavanjem vloge ranljivega posameznika v njih omogočamo osvobajanje bremen
preteklih izkušenj in njihovo integracijo.
Poučevanja oz. izkušanja, spoznavanja z medijem se lotevamo s pomočjo akcije, aktivne
fizične, čustvene, spoznavne udeležbe posameznikov. Udeleženci morajo sami in med seboj
z delanjem napak, z razkrivanjem blokad, z njihovim premagovanjem okusiti, kaj so
komunikacijski znaki, kaj je akcija, kaj je zgodba in njeni elementi ter z angažirano
soudeležbo vseh svojih potencialov osvojiti veščine gledališkega izražanja.
Ob tem v impru krepijo predvsem svoje individualno obstoječe ekspresivnosti, saj lahko
uporabljajo le svoje vire (svoje lastne izkušnje ali svoja opazovanja drugih) za umetniško
ustvarjanje, ne virov drugih. Pri tem posamezniki odkrivajo vire osebnih moči in vire
medsebojnih stikov. To je skladno z usmeritvami sodobnega socialnopedagoškega dela, kot
trdi Razpotnik: »Tako mladinsko delo naj ne bi imelo (zgolj) pomena kompenzacije učnih ali
drugih integracijskih primanjkljajev, ampak lahko pomeni izhodišče krepitve
posameznikovih virov moči« (Razpotnik, 2009, str. 1). Medij ob individualnih vpogledih v
aktualizirane osebne teme omogoča še hkratno zaznavanje in razumevanje širšega
družbeno-kulturnega okolja, oz. kot trdi Lešnik: »zunanje razmere, ki se nanašajo na
celotno kulturno razvitost družbe in okolja, torej vprašanja prostorov, pripomočkov, izvorov
financiranja, možnosti za spremembe razmer, možnosti za sodelovanje v okolju« (Lešnik, v
Rutar, 2009, str. 93).
Pri tem pa medija ne smemo jemati prelahkotno. Cronin, Roth in Wrentchur trdijo, da se
»skozi igro – usmerjeno in ustrezno nedolžno izhodiščno točko – posameznik lahko odpre
do te mere, da se lahko začne ukvarjati z bistvenimi življenjskimi problemi« (Cronin, Roth in
Wrentchur, 2005, str. 24). Moreno, ki je raziskoval učinke drame na gledalce – psihotične
bolnike, je ugotovil, da so učinki izjemni že, kadar je bolnik v drami udeležen samo kot
gledalec (Moreno, 2000, str. 222). Pri aktivnem sodelovanju so učinki medija bolj intenzivni,
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zato mora biti uporaba kreativnega medija vedno odgovorno delo, kot trdijo znani dramski
terapevti in teoretiki Emunah, Landy, Jennings in mnogi drugi.
Posredovanje znanja oz. omogočanje učenja in izkušanja impra drugim je hkrati kreativna
dejavnost, ki mentorja oz. vodjo impro skupine postavlja pred precej izzivov. Mentor mora
dobro poznati dramo predvsem iz lastnih izkušenj ustvarjanja v mediju (mentor mora biti
improvizator tudi sam). Osebne praktične izkušnje dajejo vedenje o procesih, ki jih
doživljajo udeleženci različnih impro delavnic. Prav tako pa mora mentor ves čas širiti svoje
znanje in izkušnje o potekajočih procesih, tako ustvarjalnih kot individualno psihofizičnih in
socialno-dinamičnih.
Pri delu s katerim koli gledališkim medijem na ravni animacije in terapije ni toliko
pomembna analiza pacienta kot to, kaj on v teku srečanja dela, naredi, kajti kot pravi
Moreno: kar je bilo v akciji zapleteno, naj bo v akciji tudi razrešeno (Moreno, 2000). Tudi
Johnstone, ima podobno izhodišče in navaja za primer Brechta: »… če so igralci začeli
razlagati, kako kaj narediti, odigrati, je Brecht zahteval, da diskusijo prekinejo in to
preizkusijo …« (Johnstone, 2007, str. 26). Vendar to vključuje potrebo, da mentor razume
celostnost dogajanja, pri čemer so mu v pomoč poznavanje medija impra, drame pa tudi
znanja iz psihologije in psihiatrije, skupinske dinamike in terapije, socialne pedagogike itd.
Zavestna uporaba medija z dodatnimi, ne samo umetniško-ustvarjalnimi cilji in nameni, ima
potencial učinkovanja, spreminjanja, transformacije udeleženih. Brez »orkestracije«
elementov dramskega ustvarjanja v akciji pa ne nastopijo nobene spremembe, niti ne
umetniški doživljaj medija. Ker elementi medija delujejo in učinkujejo tudi že v preprostih
igricah, vajah, prizorih (enako kot kreativna dramska otroška igra), jih je potrebno poznati,
saj lahko prestopimo mejo ali zgrešimo namen intervencije na račun udeležencev.
Impro omogoča udeležencem detekcijo, ozaveščanje svojih potencialov ter razvijanje in
krepitev njim lastnih vsebin in virov potencialov bivanja v sodelovanju z drugimi. Izkušnja
pa je omogočena s pomočjo delujočih načel medija impra. Impro je usmerjena
improvizacija, strukturirana izkušnja, ki je skozi akcijo udeleženih usmerjena k določenim
skupnim ciljem. V fazi evalvacije, odvisno od namena delavnice, se načela igre oz. medija
ozavestijo kot načela komunikacije, interakcije, kot sestavni del procesa osebne rasti in/ali
ustvarjanja.
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2. MLADI, RANLJIVOST IN SOCIALNA KREPITEV
V tem poglavju predstavim pojem mladih in ranljivosti ter zgodovinske okoliščine, ki nam
omogočajo razumevanje ranljivosti mladih v sodobnosti.
Nadalje predstavim pojem socialna krepitev in se pri tem osredotočim na tiste vidike
odnosa posameznik-okolje, ki odpirajo možnosti povezovanja procesa socialne krepitve
mladih s kreativnim medijem – improm.

2.1.

Definicija mladih in mladosti

Pojma mladih in mladosti se lotevam s treh plati: pojavno-zgodovinske, sociološke in
individualne, saj, kot trdita Ule in Miheljak:
»Pojma mladost in mladina predstavljata kompleksni družbeni pojmovni, ideološki in
simbolni konstrukciji, s katerima skuša družba opredeliti proces prisvajanja in
sprejemanja obstoječe kulture in družbe pri novih generacijah, pa tudi člani teh
generacij skušajo s temi pojmi razumeti sami sebe in svoj življenjski proces« (Ule,
Miheljak, 1995, str. 10).
Družbeno zgodovinsko gledano je pojav mladih, mladosti relativno nov družbeni pojem.
Pojavil se je v obdobju industrializacije, ko je bila zaradi novih načinov in delitve dela ter
drugačnega načina življenja, ki ga je prinašala industrializacija, potrebna gibljivost človeških
virov – delovne sile. Potrebno je bilo mobilizirati prebivalstvo, ki se je bilo pripravljeno
odpovedati tradicionalnim načinom preživljanja in vrednotam, se preseliti v mesta in svoje
navade prilagoditi zahtevam nove ekonomije. Družbeno pomembno vlogo subjekta
sprememb (in pokazatelja družbenih sprememb), predvsem pa prekinjanja vezi s tradicijo,
je odigrala mladina. Mladi ljudje, ki so sledili zahtevam in potrebam časa. Tudi v 20. stoletju
je imela mladina kar nekajkrat posebej pomembno vlogo v družbenih spremembah: tako v
šestdesetih letih 20. stoletja kot revolucionarna (hipijevska) generacija, kot ob zaključku
stoletja, ko je mladina kot (relativno) nemočna opazovalka sprememb ponovno pokazatelj
spremenjenih razmerij moči v družbi, na področju proizvodnje, dela, kulture, kot pravi
Močnik (2003).
V sodobnosti mlade zaznavamo zaradi posebnega položaja skupine v sodobni družbi kot
ranljivo skupino samo po sebi, kot pravi Rener (2000). Rener meni, da v sodobni družbi »…
ranljivost in življenjska tveganja nehajo biti lastnost omejenega, manjšinskega dela
populacije mladih ljudi, in – nasprotno –, postajajo prevladujoči, večinski kulturno-socialni
milje kohorte sodobnih mladostnikov in mladostnic« (Rener, 2000, str. 95).
Pojem mladost se uporablja, kot pravita Ule in Miheljak (1995), tudi za označitev značilnosti
obdobja odraščanja, ko mladina predstavlja družbeno skupino, ki jo označujejo določene
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oblike vedenja, mišljenja, potrošništva in je specifična, posebna družbena skupina glede na
druge kategorije, določljiva na podlagi starosti, izobrazbe, zaposlitve, partnerstva itd.56
V raziskovalnem delu naloge obravnavam »kot socialno ranljive tiste skupine mladih, za
katere se prehodi v odraslost izkazujejo kot posebej težavni« (Cole, 1997; v Rener, 2000,
str. 94), kar vključuje tudi skupine mladih s posebnimi potrebami, rejence, mlade z izkušnjo
čustvene stiske, prestopnike itd.
Ob svoji posebni družbeni vlogi mladostniki v obdobju prehoda iz enega v drugo razvojno
obdobje odraščanja doživljajo tudi signifikantne psihofizične spremembe, ki sovplivajo na
proces razvoja in socializacije, in ki so bistveni za oblikovanje posameznikove identitete.
Na individualni ravni pojem mladost označujeta obdobje odraščanja posameznika med
otroštvom in odraslostjo. Mladost (delno) sovpada s pojmom adolescenca. Razlika v
pojmovanju nastaja zaradi različnega poimenovanja obdobja odraščanja v različnih strokah.
Tako se izraz adolescenca uporablja za poimenovanje psihofizičnega dozorevanja v obdobju
mladosti. Ali kot pravita Ule in Miheljak:
»V tem smislu je adolescenca psihološki pojem, povezan s procesi dozorevanja
osebnosti po zaključku pubertete, za razliko od mladosti, ki je bolj sociološki oziroma
socialnopsihološki pojem, ki obravnava vraščanje posameznika v družbo oziroma
družbeno poimenovanje in poimenovanje življenjskega obdobja med otroštvom in
odraslostjo« (Ule, Miheljak, 1995, str. 29).
Psihofizične spremembe dopolnjujejo še spremembe na čustvenem, osebnem in socialnem
področju življenja posameznika. To je obdobje intenzivnega oblikovanja identitete in
spremenjenih pričakovanja socialnega okolja do posameznikov.
»Adolescenca se tako kaže posamezniku kot razvojna naloga, ki se najprej deli na
različne dele naloge, v katerih mora posameznik osvojiti neke kompetence in si prisvojiti
ustrezne poteze svoje identitete; na primer osvojiti osnovna pravila in norme ravnanja v
različnih socialnih vlogah, v svoji spolni vlogi itd.« (Ule, Miheljak, 1995, str. 29, poudarki
avtorjevi).

2.2.

Ranljivost

Na splošno pojmujem ranljivost kot marginalni položaj oz. obstoj tveganja za
marginalizacijo posameznikov ali skupine. V začetku 21. stoletja govorimo o ranljivih
skupinah, pred tem pa se je v strokovni javnosti uporabljal termin socialno izključene
skupine. Jezikovna razlika označuje tudi pojmovno: socialno ne more biti izključena nobena
skupina, saj so tudi »izključeni« del socialnega sveta, lahko pa so potisnjeni na njegovo
obrobje. Nadaljnja terminološkoa zadrega je okoli pojma odpornost. V zadnjih letih se v
teoriji in praksi ne uporabljajo več izrazi, kot so: mladi s težavami, motnjami, primanjkljaji,
temveč se uporabljajo izrazi, kot: odpornost, moč, individualni in socialni viri lastne moči,
sposobnosti povezovanja, motivacije, aktiviranja (Kobolt et al. 2010, str.67; Walther, 2005).
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Nastran Ule (1995) meni, da so takšne sociološke obravnave pregrobe, da mladine ne
moremo obravnavati zunaj zgodovinsko družbenih okoliščin. Danes po eni strani slabi vpliv
objektivnih kazalcev, po drugi pa spet ne (življenjski stili in poteki).
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Razlog je očiten: s tem se želi podpirati pozitivno naravnanost teorije in prakse do
problematike. V nalogi uporabljam oba termina, zaradi upoštevanja teoretičnih podlag in
literature.
Izraz socialna ranljivost so uvedli trije belgijski raziskovalci Van Kerckvoorde, Vettenburg in
Walgrave in kot ranljive opredelili posameznike, »ki so, kadar so v stiku z družbenimi
institucijami, bolj izpostavljeni njihovemu nadzoru in sankcijam, kot pa imajo od
institucionalnega poseganja koristi« (Schuyt 1995, str. 8; 1984; v Ule, 2000, str. 44). Lahko
pa opredelimo kot ranljive tiste posameznike in skupine, ki so v okolju in družbi na sploh
postavljeni na obrobni položaj, zaradi nekaterih individualnih ali skupinskih posebnosti ter
splošne umeščenosti v družbi. Kobolt meni, da ranljivost označuje tudi pomanjkanje
odpornosti posameznika za soočanje z zahtevami okolja (v Kobolt, 2010).
Pri raziskovanju ranljivosti moramo upoštevati tako individualne dispozicije, psihološke
značilnosti kot socialne okoliščine, ekonomsko razredne, politične oz. ideološke dejavnike,
ki vplivajo na posameznikovo življenje oz. širše zgodovinske okoliščine družbenega
funkcioniranja.
Kazalci ranljivosti se v skladu z Bourdieoujevim modelom razmerij moči med posamezniki,
skupinami in institucijami v socialnem okolju (Burkitt, 2008) kažejo na različnih ravneh. Na
ekonomski ravni se lahko ranljivost kaže kot izključenost iz trga dela (brezposelnost, nizki
dohodki), v nedostopnosti do virov in možnosti realizacije življenjskih potekov (izpad iz
pričakovanih življenjskih potekov, iz socialnih mrež), na kulturni ravni pa v stereotipnih
reprezentacijah ranljivosti v medijih ali v nedostopnosti do njih itd. Simbolna diskriminacija
se lahko na vseh treh ravneh kaže tudi v neupoštevanju, ustvarjanju nevidnosti,
spregledovanju npr. mladih, ki niso na seznamu brezposelnih in sodelujejo v črni ekonomiji
(tudi Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002).
Pri opredeljevanju ranljivosti je odločilno kopičenje posameznih elementov, ki jo
povzročajo. Tako Ule pravi, da:
»Bistvo socialne ranljivosti je stopnjevanje težav in kopičenje nerešenih problemov,
ki izhajajo eden iz drugega, na primer: slab šolski uspeh, nizka izobrazba, slabe
zaposlitvene možnosti, materialne, socialne, čustvene, zdravstvene težave itd.
Strukturne lastnosti socialne ranljivosti (na primer slab izhodiščni položaj) se
praviloma prepletajo s kulturnimi in interakcijskimi vidiki« (Ule, 2000, str. 42).
Tudi Kobolt zagovarja stališče, da prihaja do kriz in ranljivost mladih, če se medsebojno
prepletajo individualni dejavniki, socialni in družbeni dejavniki57. Ali kot trdi: »… če se rizični
individualni dejavniki prepletajo z rizičnimi dejavniki okolja, potem so zapleti v razvoju in
verjetnost hujših psihosocialnih, čustvenih, vedenjskih, socialnih težav bistveno večji«
(Kobolt, 2010, str. 81).
V tem pomenu ranljivost pojmujem povzeto po Kobolt, Pelc Zupančič kot: »stopnjo nemoči
(osebne in socialne), da v razvoju premagujemo obremenitve, socialne in razvojne težave«
(Kobolt, Pelc Zupančič, 2010, str. 69). Individualna ranljivost se nanaša tudi na psihično
57

Individualni dejavniki moči po Kobolt so: temperament, kognitivne sposobnosti,
odpornosti in sposobnosti samouravnavanja in spoprijemanja; dejavniki socialnega okolja,
kot: družina, socialne skupine, institucije; družbeni dejavniki pa so viri, ki so dostopni
človeku v njegovem razvoju (Kobolt, 2010).
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neodpornost, pri čemer, kot pravi Kobolt, imamo v mislih otroka, ki je neodporen na bolj ali
manj neizogibne vzgojne pritiske, življenjske obremenitve in udarce. V tem primeru gre za
»otroke, o katerih pravimo, da so občutljivi, krhki, delikatni, da ne prenesejo veliko«
(Kobolt, 2010, str. 69).
Vprašanje, ki je predmet raziskovanja je: ali/kako se lahko posamezniki pojavljajo kot
subjekti družbenih in individualnih sprememb, v smislu, da obvladajo individualno ranljivost
in se s krepitvijo virov osebne moči »aktivno angažirajo v procesu svoje integracije v
družbo« (Walther, 2005), pri čemer je medij krepitve impro.

2.3.

Družbeno okolje – nekateri vidiki

Najprej predstavim zgodovinski trenutek in družbeno okolje, v katerem si mladi skušajo
najti svoje mesto, kjer se zaradi individualizacije bremena kroničnih gospodarskih kriz
prenašajo na ramena posameznika ter se uveljavljajo nova merila uspešnosti in moči.
2.3.1. Opis zgodovinskega trenutka
Za razumevanje ranljivosti, posebej mladih, si moramo ogledati zgodovinske-družbenoekonomske-kulturne okoliščine, v katerih danes mladi bivajo in iščejo svoj prostor.
V zadnjih 20-ih letih je svetovni kapitalistični sistem zašel v krizo, ki zajema nacionalne
ekonomije zaradi globalizacije finančnega kapitala. Kriza ni samo gospodarsko-ekonomska,
temveč tudi globoko sistemska (Dobrovoljc, 2003, str. 20). Zaradi neoliberalnih politik
reševanj ekonomske krize z vzpostavljanjem finančne (kreditne) odvisnosti gospodarsko
šibkejših in nerazvitih se poglabljajo družbene razlike, zaostrujejo družbene napetosti ter
manjša družbena kohezivnost. To pomeni tako na ravni svetovnega gospodarstva kot na
ravni nacionalnih ekonomij pospešeno razslojevanje, v katerem se družbene razlike
večajo,revnejši postajajo še bolj revni ter bogati bolj bogati.
Evropske države so v prvi in v večini druge polovice dvajsetega stoletja uvedlje številne
mreže družbene varnosti, podsisteme družbene prezaporeditve sredstev (posebej v
državah realnega socializma) ter izvajale različne institucionalne ukrepe za zmanjšanje
marginalizacije in izključevanja skupin prebivalstva. Ti institucionalizirani podsistemi so z
uveljavitvijo liberalnega kapitalizma oz. z njegovo krizo začeli propadati. Ali kot pravi
Dobrovoljc:
»Ena izmed posledic teh procesov je, da se danes vse družbe soočajo z resnimi problemi
izključevanja in marginalizacije, ki zaostrujejo družbene napetosti in ustvarjajo nova in
nova žarišča družbene »anomije« (kriminala, sivih ekonomij, in ilegalnih ekonomij) … ' …
ti procesi povzročajo nove družbene »stroške«, ki pa se v neoliberalnem kontekstu ne
usmerjajo v redistribucijo in socialne mreže, temveč zlasti v razne oblike družbene
represije« (Dobrovoljc, 2003, str. 23).
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S splošnimi družbeno ekonomskimi spremembami sovpada tudi spreminjanje vloge
mladine. V devetdesetih letih, v času intenzivnega prestukturiranja gospodarstva in
nacionalnih ekonomij, se je spremenil tudi položaj mladine na vseh področjih. Tako je npr.
na področju izobraževanja trend vsesplošnega izobraževanja prinesel tudi relativno
negativne posledice za udeležence. Uveljavljeno prepričanje, kot trdi Ule: »Zavest o tem, da
so prednosti mladostnika v boju za boljši položaj v družbi toliko večje, kolikor več izobrazbe
in kulturnega kapitala si nabere v otroštvu in mladosti …« (Ule, 2000, str. 19), se je izkazalo
za nerealno.
Funkcioniranje sodobnega gospodarstva in ekonomije je zahtevno in zapleteno, saj
specializacija dela zahteva vedno nove izobrazbene, kvalificirane delovne profile. Na nivoju
posameznikov to pomeni, da se morajo v dobi odraščanja oborožiti s čim več znanja,
formalnega in neformalnega. Prav tako, da se morajo nenehno odločati med sicer
naraščajočimi možnostmi in izbirati »pravo« znanje, izobrazbo. Pravilen izbor odloča o
kasnejši konkurenčni prednosti na trgu delovne sile, kjer je izobrazba še vedno
najpomembnejši ključ za zaposlitev. S tem se obdobje šolanja in odraščanja podaljšuje v
obe smeri: v otroštvo in v pozna dvajseta, celo trideseta leta. Mladi so tako ekonomsko
odvisni od staršev, psihosocialno pa samostojni, kar povzroča tako notranje (osebnostne,
družinske) kot zunanje konflikte (do drugih iskalcev dela itd).
»Odprava psihosocialnega odloga zdaj pomeni, da sta posameznik in posameznica vse
bolj zgodaj vključena v procese družbene hierarhizacije, distribucije vlog, statusov,
dohodkovnih razredov itd. Že davno pred vključitvijo v ''svet dela'' se morajo mladi
bojevati za ''izhodišče položaje'', pogosto celo za to, da sploh ostanejo v socialnem
sistemu, se pravi, v skupinah ''družbeno potrebnih'' – v nasprotju z
''marginaliziranimi''… ' … Strukturne značilnosti, ki so nekdaj tvorile ogrodje
''psihosocialnega odloga'' (ureditve v družinskih in izobraževalnih institucijah, ''izbire''
življenjskega sloga, porabniški vzorci …) so zdaj še veliko bolj dramatično postale
socialno in ekonomsko relevantne – zdaj neposredno in nenehno odločajo o
prihodnjem življenjskem poteku individuuma« (Močnik, 2003, str. 30-31, poudarki
avtorjevi).
Ker ni več sistemskih regulacijskih mehanizmov, ki bi blažili nasprotja med individualnimi
željami, potrebami in družbenimi, npr. ekonomskimi, zahtevami, se družbena nasprotja in
konflikti vedno bolj lomijo na posamezniku. Pri tem so posebej izpostavljeni mladi, ki se ne
morejo nasloniti ne na sistemske rešitve, ne na izkušnje prejšnjih generacij, ker jih ni.

2.3.2. Individualizacija
Družbeno ranljivost mladih v sodobni družbi lahko razložimo s položajem mladih, ki je
drugačen, kot je bil v moderni kapitalistični družbi. Gre za paradigmatske spremembe, ki jih
klasični socializacijski modeli odraščanja ne morejo razložiti. Ule pravi:
»Predstava o odraščanju kot kontinuiranem in naravnem procesu je ustrezala klasičnim
modernim družbam, kjer so bili mladi v družini in šoli predvsem objekt nadzora in
vzgoje, ne ustreza pa sodobnim razvitim družbam, kjer mladi že zgodaj začno s
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psihosocialnim osamosvajanjem in doživljajo pot v odraslost kot nekakšen proces
pogajanja o lastni identiteti in identiteti družbe« (Ule, 2000, str. 11).
Prehodi mladih iz obdobja otroštva v obdobje odraslosti (zaključek šolanja, ekonomska
neodvisnost, lastna družina itd.) danes niso več samoumevni.
Zdi se, da je socialna vključenost mladih odvisna od individualnih izbir posameznika, »od
nenehnega pregledovanja osebnih projektov, nenehne spremembe v samo interpretacijah
in biografskih konstrukcijah« (Rener, 2000, str. 100). V postmoderni družbi je poudarjena
težnja k individualizaciji in identitetni prepoznavnosti, pri tem pa se zakriva povezanost
pojma s pojmom individualne odgovornosti in individualizacijo tveganja, ki ga vsiljuje
postmoderna družba. Posledice prenašanja odgovornosti so tudi negativne, saj:
»Kombinacija pritiskov k individualni odgovornosti … ' … na eni strani in izkušnje
dejanske nemoči in ranljivosti na drugi proizvajajo močne občutke vseprisotnosti tveganj
in nevarnosti. Negotovost in dvom pronicata v vse dimenzije življenja mladih, samoidentitete postajajo fluidne in podvržene nenehnim preinterpretacijam« (Rener, 2000,
str. 98).
V sodobni družbi se pospešeno vključuje posameznika v aktivno oblikovanje konstruktivnih
rešitev svojega družbenega položaja in se pričakuje, da bo sam poskrbel tudi za lastno
integracijo v družbo. Mladi, ki oblikujejo svoje življenjske predstave in pričakovanja glede
na izkušnje v izobraževalnih in socialnih institucijah (formalnih in neformalnih mrežah),
doživljajo prehode v odraslost zelo različno. Prehodi so zaznamovani z izkušnjami
negotovosti in tudi strahu, saj so odgovornosti predvsem individualne. Zaradi razkorakov
med potrebami in danostmi okolja se razvijajo ranljivosti posameznika v odnosu do
socialnega sveta, ki jih mladi obvladujejo z različnimi strategijami.
V sodobnosti primanjkuje ustreznih sistemskih mehanizmov oz. sistemskih rešitev za
uravnoteženje nastalih družbenih situacij – neenakosti. Kar ima posledice na individualno
ranljivost, posebej mladih. Tendenca pa je, kar potrjuje tudi raziskava izvedena v desetih
državah Evropske skupnosti »Tranzicije mladih, politika do mladih in participacija«, da
države vse pogosteje uvajajo mehanizme, ki spodbujajo aktivacijo posameznika, npr. pri
reševanju ekonomske neodvisnosti, brezposelnosti (Walther, Hejl, Bechmann Jensen,
Hayes, 2002). Individualnost odgovornosti je pravzaprav sistemska »rešitev«, ki nastaja
zaradi pomanjkanja novih učinkovitejših podsistemskih mehanizmov.
Pri tem se poraja vprašanje, če ni takšno prelaganje družbene odgovornosti na
posameznika pravzaprav napredna oblika izkoriščanja s strani kapitala, saj je kot pravi Ule:
»Medtem ko je izkoriščanje tuje delovne sile v načelu omejeno z različnimi omejitvami
delavcev, je samoizkoriščanje v načelu brezmejno…« (Ule, 2000, str. 35). Posameznik je pri
zagotavljanju osebne eksistence najbolj neprizanesljiv do samega sebe in je pripravljen kot
samozaposleni delati veliko več ur kot v delovnih organizacijah ali institucijah, kjer ga ščitijo
splošni sprejeti standardi osemurnega delavnika, kolektivne pogodbe med delodajalci in
delojemalci itd. Samozaposleni posameznik, ki prevzema odgovornost za zaposlitev (in
dohodek) na svoja ramena, se sicer lažje in hitreje prilagaja spremembam (potrebam) trga,
a je pripravljen za svoje materialno preživetje dlje in ceneje delati ter se »izkorišča« sam,
saj ga v to sili ekonomska negotovost. Posamezniki so zaradi tega, ker ni institucionalnih
mehanizmov, ki bi blažili posledice nezaposlenosti v obdobjih prestrukturiranja
gospodarstva v sodobnem kapitalizmu, tudi bolj ranljivi.
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Mladi so poleg tega, v okviru splošnih neugodnih pogojev sodobne družbe, še dodatno
obremenjeni z omejenim dostop do virov (npr. volilna pravica), imajo manj priložnosti za
zaposlitev zaradi nižje izobrazbe in imajo tudi manj znanja kot odrasli (manj delovnih
izkušenj). Hkrati so preobremenjeni z razvojnimi zahtevami, potrebami in željami, ki jih
morajo nenehno usklajevati z zahtevami okolja itd. To kopičenje zahtev prilagajanja okolju
je lahko element ranljivost mladih.
Na individualni ravni lahko ranljivost mladih definiramo kot pomanjkanje moči, da bi lahko
spremenili lastno situacijo. Mladi, ki so ranljivi, so nagnjeni k temu, da izstopajo iz
pričakovanega življenjskega poteka: ko prekinjajo šolanje, imajo zaradi nižje izobrazbe (in
znanja) manj možnosti za zaposlitev, kar vpliva na to, da nimajo lastnega dohodka, si ne
morejo ustvariti lastnega doma, družine itd. Notranji konflikti in nezmožnosti se kažejo na
različne načine, ki jih npr. Schuyt (1995) klasificira v več dejavnikov: kot odpor do
konvencionalnega sveta (uživanje alkohola, drog, kriminalna dejavnost), kot umik iz
vrstniških skupin in slabšanje učnega uspeha, kot iskanje skupinske pripadnosti izven
družine, kot psihosomatske težave, anksioznost, čustvene motnje (Schuyt, 1995; v Ule
2000, str. 44).
Ker se družbene odgovornost za neuspehe posameznika v sodobnih družbah prenaša iz
institucij na posameznika, se uveljavljajo prepričanja, da se mora mlad človek sam znajti in
se aktivirati za integriranje v družbo, ali pa bo marginaliziran, potisnjen na obrobje.
2.3.3. Kult performativnosti

Družbena vključenost je v sodobni družbi vse bolj odvisna tudi od sposobnosti
samopredstavljanja. Po eni strani slabi vpliv klasičnih dejavnikov socialne vključenosti, kot
so: socialno-ekonomski položaj, zaposlenost, statusna pripadnost, spol, materialno-finančni
dejavniki. V devetdesetih so postale možnosti socialne integracije, uspeha in neuspeha
mladih bolj odvisne od individualnih sposobnosti in življenjskih okoliščin. Še bolj od
individualnih zmožnosti spoprijemanja s tveganji pri odločitvah. Kot trdi Rener, velja v
sodobni družbi: »Če želijo mladi biti relativno socialno uspešni morajo biti neprestano v t.i.
kalkulativni preži in morajo računati, kaj je v danem trenutku potrebno narediti in česa ne«
(Rener, 2000, str. 21). Ali Ule: »Družbeno vključevanje v sodobnih družbah temelji na ''kultu
performativnosti'', tj. kreativne igre posameznika ali posameznice s pomočjo socialnih vlog
in identitet« (Ule, 2000, str. 39). Socialna »privlačnost«, in s tem moč posameznika, izhaja iz
njegovih sposobnosti poistovetenja z lastnim delom, delovanjem in iz »strateškega jaza«
(Ule, 2000), sestavljenega iz skrbno izbranih (ali napačno) dejavnikov identitete in
sposobnosti samoreprezentacije. To omogoča vključevanje v socialne mreže, iz česar izhaja
družbena moč in veljava posameznika, ki je toliko večja, kolikor je trdnejša »in bolj
razvejana socialna mreža potencialnih solidarnostnih izmenjav« (Ule, 2000, str. 33), ki jih
posameznik ima.
Nadalje so ob upadanju pomena in moči klasičnih socializacijskih institucij, identitetne
izbire in življenjskih potekov mladih danes bolj odvisni od družine, prijateljskih vezi,
izobraževalnega sistema, preživljanja prostega časa in »interakcijskih kompetenc« (Rener,
2000).
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Od tod potreba po raziskovanju, razvijanju socialnih, podrobneje interakcijskih kompetenc
kot enega izmed ključnih dejavnikov oblikovanja samoidentitete, samopredstavljanja. Pri
tem pa interakcijske kompetence pojmujem kot pravi Rener:
»Pozitivno samopodobo, relativno čustveno stabilnost, komunikacijske sposobnosti,
jezikovne spretnosti in znanja, splošno informiranost (razgledanost) in aktivno uporabo
računalniške tehnologije. Interakcijske kompetence niso zgolj značajske in osebnostne
sposobnosti mladih, nanje vplivajo predvsem družinska ozadja in (ne)dostopnost virov v
širšem družbenem okolju« (Rener, 2000, str. 114).
Interakcijske kompetence torej niso le spretnosti vedenja in obnašanja, ampak mehanizmi,
ki posamezniku omogočajo nenehno vzpostavljanje ravnotežja med individualno in
družbeno ravnjo bivanja, med osebnimi željami in družbenimi možnostmi. Sodobna družba
ni več prostor, kjer je mogoče zavzeti za določena življenjska obdobja in okolja dokaj
stabilno osebno identiteto. Hitrost in konstantnost spreminjanja pogojev dela in življenja
zahteva od posameznikov nenehno prilagajanje. Kot Pravi Ule:
»Posameznik ali posameznica, ki skušata slediti intencam informacijske modernizacije,
sta tako rekoč prisiljena k individualnemu, osebnemu stilu življenja, dela, učenja in tako
dalje. Nenehno se morata potrjevati kot ''izvirni, kreativni osebi'', kot ''fleksibilna''
človeka in tako dalje. Če tega ne moreta prenesti, slej ko prej padeta iz konkurenčnega
boja za kreativna delovna mesta, za doseganje dobrega standarda« (Ule, 2000, str. 31).
Ali kot trdi Metelko Lisec:
»Socialno uspešen mladostnik lahko obvladuje eno ali več od naštetih socialnih veščin ali
pa poseduje druge socialne spretnosti, ki mu bodo v življenju pomagale, da bo uspešneje
komuniciral z ljudmi okoli sebe in se bolj pozitivno odzival na različne situacije.
Pomembno je, da ima mladostnik dovolj mehanizmov za uspešno soočanje s situacijami,
v katerih se nahaja« (Metelko Lisec, 2002, str. 106).

2.3.4. Dejavniki individualnih virov moči mladih
Obdobje mladostništva je torej obdobje transformacije v razvoju na različnih področjih
hkrati. Tako se med iskanjem lastnega jaza posamezniki srečujejo z velikimi izzivi, četudi
nimajo ne potrebnega znanja ne izkušenj. Niso več otroci in okolje od njih pričakuje večjo
odgovornost, hkrati pa nimajo izkušenj, da bi zahteve lahko izpolnjevali. To pomeni, da »...
adolescenti nenehno živijo v frustraciji zaradi tako notranjih kot zunanjih konfliktnih
zahtev...« (Cossa, 2010, str. 25).
V skladu s teorijo sta na individualni ravni za uspešno obvladovanje razvojnih zahtev
odločilni (med ostalim) predvsem dve izkušnji, in sicer izkušnja uspešnega obvladovanja
življenjskih nalog in izkušnja vzpostavljanja in ohranjanja medsebojnih odnosov (občutek
pripadnosti, podpore), kot trdi med drugimi tudi Cossa (2010). Kakovost podpore, ki jo
dobiva posameznik iz svojega neposrednega okolja, na primer družine, je zelo pomembna v
smislu, da poteka v smeri krepitve posameznikovih zmogljivosti obvladovanja zahtev okolja.
Kadar te podpore iz okolja ni, ali je pomanjkljiva, se poveča možnost za neizpolnjevanja
razvojnih zahtev oz. za povečanje ranljivosti.
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Nadalje so pomembne socialne mreže oz. vključenost vanje. Iz sposobnosti ustvarjanja čim
širše mrežne pripadnosti se ustvarja družbeno moč in veljava posameznika, ki je toliko
večja, kot že rečeno, kolikor je trdnejša, »in bolj razvejana socialna mreža potencialnih
solidarnostnih izmenjav« (Ule, 2000, str. 33), ki jih posameznik ima.
Prav tako pa je pomemben izbor vrednot, ki »morajo ustrezati« družbenemu okolju in
iskanju aktivne vloge v njem. Ule pravi: »Zdi se, da počasi izginjajo do sedaj veljavne norme
skupinskega vedenja, da izginjajo stare predstave o kolektivnih dolžnostih in lojalnostih in
se uveljavlja nova individualizirana etika vsakdanjega življenja« (Ule, 200, str. 81,
poudarki avtoričini).
Vrednote sodobnih mladih so usmerjene v individualizem, ki ga posameznik krepi tako, da
se povezuje, združuje v socialne mreže in si povečuje individualne možnosti. Kot pravi Ule:
»Pravilen« odnos do sveta predpostavlja vključevanje, razumevanje stališč drugih, ki jih
je posameznik sposoben sprejeti. Na podlagi vrednot, prepričanj, kot sta na primer
samoorganizacija, samoodgovornost, lahko posameznik razvija nove prioritete, ki
ustrezajo potrebam sodobnosti. …V ospredju je odgovornost do sebe, tudi
»samopojasnjevanje«, ki temelji na odgovornosti do sebe, in ne, kot v tradiciji, v
»odgovornosti do drugih« (Ule, 2000, str. 81-82).
Nenehno prestukturiranje družbe zahteva od posameznikov hitro, nenehno prilagajanje.
Tisti, ki se so prilagajanja sposobni, se uveljavijo, uspešno integrirajo v družbo in postanejo
subjekti lastnega življenja. V literaturi so poimenovani kot »zmagovalci, kreativci« (Ule,
2000; Dobrovoljc, 2007; Walther, 2005). Ostali, tisti, ki se ne znajo ali ne zmorejo prilagoditi
in (p)ostanejo ranljivi, pa so v nevarnosti, da bodo »premagani« (isti avtorji), porinjeni na
družbeno obrobje58.
To nasprotje med tendencami individualizacije in socializacije lahko postane v obdobju
prehoda iz otroštva v odraslost posebej frustrirajoče, konfliktno. Posebej kadar mladostniki
med dosedanjim razvojem niso razvili dovolj potrebnih kapacitet in potencialov na
čustvenem, kognitivnem, vedenjskem, intraosebnostnem nivoju, ker niso imeli ustreznih
pogojev, kot na primer podpore okolja.
Kljub morebitnim primanjkljajem, ranljivostim pa imajo mladi v obdobju pubertete izjemno
priložnost, da nadoknadijo te primanjkljaje. Kajti, kot trdi Cossa: »Hkrati je adolescenca
izjemna priložnost za soočenje z neizpolnjenimi zahtevami razvoja v otroštvu in za
okrepitev temeljev na katerem se bodo gradile vloge odraslosti« (Cossa, 2010, str. 26).
Impro je primeren (in atraktiven) medij socialne krepitve posebej za mlade, saj kot kreativni
medij omogoča artikulacijo čustev, misli, senzacij, omogoča ekspresijo negotovosti,
nejasnosti. V improvizirani dramski kreativni igri so mladi glavni igralci (protagonisti) zgodb,
ki jih pripovedujejo, odigravajo v prostoru (v skupini oz. na odru). Medij ponuja možnosti
58

Hkrati so, kot trdi Ule, tveganja neenakomerno razporejena in v glavnem ostajajo na dnu
družbene hierarhije (Ule, 2000). Zmanjšano vplivno območje socialnih in družbenih
institucij (družina, šola, trg dela, socialni sistemi), ali celo pomanjkanje sistemskih rešitev,
spremembe vrednot in porast vrednot individualizma v smislu porasta vrednot
tekmovalnosti, konkurenčnosti (boj vsakega proti vsakemu), pa po drugi strani krepi
občutke socialne in psihične ranljivosti (Rener, 2000).
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ozaveščanja, odkrivanja in izražanja v akciji, skozi igro. Odkriva nove možnosti bivanja in
možnosti sooblikovanja svoje lastne identitete. Predvsem pa je za ustvarjanje v mediju
potrebna aktivna vloga posameznika, kar ima lahko zanimive rezultate. Saj, kot pravi Rius,
je »pomembno, da lahko mladostniki zadovoljijo svoje potrebe sami, ter da lahko sami
vodijo in nadzorujejo svoje akcije in čustva« (Rius, 2005, str. 487), tudi zaradi možnosti
razvijanja osebne integritete, identitete, pridobivanja avtonomnosti itd..

2.4.

Intra in interosebnostni vidiki odnosa posameznik-okolje

Potencial kreativnega medija nam omogoča detekcijo in ukvarjanje s temami, ki nastajajo
na inter ali intraosebnostni ravni posameznikovega vključevanja v okolje. Človekovo
osebnost59 tukaj na splošno pojmujem kot »značilni vzorec mišljenj, čustev in vedenj, ki
tvorijo posameznikovo edinstvenost« (»overview of personality«, b. d., str. 1).
Intraosebnostna raven odnosa med posameznikom in okoljem zajema značilnosti
osebnostne strukturne posameznika.
Interosebnostna raven odnosa pa zajema strukture oz. značilne načine vzpostavljanja
posameznikovega odnosa do drugih, do okolja, do simbolnih pomenov, medosebnih
interakcij (Černigoj, 1997; Nastran Ule, 1992).

2.4.1. Intraosebnostni nivo: posameznik in njegov notranji svet
Vsak posameznik ima z rojstvom pridobljene značilnosti biološke narave, ki so izhodiščna
točka za nekatere njegove druge identitete. Tako je na primer telo temeljna enota
subjektivitete, saj kot trdi Južnič: »Brez telesne identitete niti ne more biti kake druge
identitete« (Južnič, 1991, str. 17). Prvi občutki sebe so vezani na telo in predstavljajo
primarno »nerefleksivno raven doživljanja sebe«, kot trdi Černigoj (1997, str. 187).
»Jaz« kot primarna raven doživljanja uravnava delovanje človekovih organskih procesov, ki
ga ohranjajo kot biološko bitje preko interakcij z okoljem.
Primarna motivacija (preživetje organizma) vključuje kategorije naslednjih teženj:
samoohranitvene in reproduktivne težnje, težnje po človeškem dotiku ter po opravljanju
različnih aktivnosti (povzeto po Černigoj, 1997). Te težnje med seboj niso usklajene in se
zadovoljujejo na račun teženj drugih posameznikov. Načeloma nihče ne more odrasti brez
omejevanja svojih primarnih teženj (oz. dela njih), saj se otrok in njegov koncept »sebe«
razvijata v odnosu do okolja, ki postavlja svoje omejitve. To ustvarja napetosti, oz. kot pravi
Černigoj:
»Skratka, zaključim lahko, da se v procesu socializacije, ki v veliki meri sovpada z
oblikovanjem koncepta ''sebe'', v duševnosti vsakega človeka vzpostavi temeljni
intrapsihični konflikt med težnjami primarne motivacije, ki so socialno sprejemljive, in
tistimi, ki niso« (Černigoj, 1997, str. 206-207, poudarki avtorjevi).
59

Obstaja veliko različnih teorij, ki se ukvarjajo s pojmom »osebnosti. Beseda »persona« pa
izhaja iz latinščine in se je prvotno nanašala na gledališke maske.
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Večina primarnih strategij preživetja posameznika v okolju je nezavednih. V kasnejših
starostnih obdobjih pa te strategije odločilno vplivajo na delovanje posameznika v okolju –
lahko nastopijo tudi kot zaviralci posameznikovega kreativnega ustvarjanja, tudi
socializiranja oz. integracije.
To je bistvenega pomena pri uporabi drame oz. impra kot medija socialne krepitev ranljivih,
saj se pri delu z medijem dotikamo tudi teh primarnih strategij preživetja oz.
spoprijemalnih mehanizmov (in polja nezavednega), če to nameravamo ali ne. Nekateri
temeljni elementi procesa improvizacije, kot projekcija, igra vlog, sočasni obstoj namišljene
in nenamišljene realnosti, identifikacija, distanciranje itd., zajemajo posameznikove
nezavedne vsebine, ki so angažirane pri vzpostavljanju odnosa do sveta.

2.4.2. Interosebnostni nivo odnosa med okoljem in posameznikom
Na različnih stopnjah socialnega razvoja, socializacije posameznik razvija vedenjske,
mišljenjske, čustvene prakse, ki jih preizkuša tako dolgo, dokler mu ne uspe (zanj)
harmonična integracija v družbo na enem koncu premice možnosti, ali pa neuspeh v
prilagoditvi, kot nasprotna skrajnost. V sodobni družbi je, kot pravi Kobolt, to zahtevna
naloga: »Mlad človek, kot tisti, ki je prisiljen osvojiti primerne vedenjske stile, navade in
komunikacijske spretnosti, če želi sodelovati v današnji družbi, je postavljen pred zahtevne
naloge« (Kobolt, 2008, str. 11).
V najzgodnejšem obdobju razvoja, kot rečeno, imajo v odnosu med posameznikom in
okoljem poglavitno vlogo instinkti in refleksi, ki omogočajo preživetje nesamostojnega
organizma. Kasneje se pojavijo čustva in kognicija, ki omogočajo učenje in čustveno
odzivanje. Z razvojem emocij in kognicije postanejo poglavitni posredniki socialnega vpliva
na posameznika sooblikovalci okolja, kot so npr. starši, družina, šola, vrstniki, institucije.
Posebej pomemben element, ki vpliva tako na posameznikovo intra- kot interosebnostno
dejavnost, je zavest in z njo povezano zavedanje, ki je pomemben del ustvarjanja.60 Nadalje
pa kulturni, pravni, ideološki itd. podsistemi socialno-družbenega okolja omogočajo, da se
posameznik skozi proces socializacije »integrira v družbo skozi obojestranske interakcije«
(Šulov in Gillernov, 2008, str. 5).
S stališča uporabe impra kot kreativnega medija socialne krepitve, animacije, terapije,
integracije imajo za vzpostavljanje posameznikovega odnosa z drugimi pomembno vlogo
individualni elementi osebnosti. Pomembnejši pa so spoprijemalni mehanizmi
vzpostavljanja stikov z okoljem, ki, kot rečeno, z odraščanjem postanejo nezavedni.
(Mednje sodi npr. sposobnost nakazovanja namenov, ki je osnova za razvoj simbolne
komunikacije; ali zaznavanje socialnih namigov, afektivno uglaševanje z okoljem, itd.).
Zaradi možnosti ponovitve struktur življenjskih situacij na odru je impro posebej uporaben
za soočanje s temi nezavednimi spoprijemalnimi strategijami, ki so lahko vir napetosti,
konfliktov. Postavitev, reprodukcija življenskih situacij, ki so povzročile napetosti na odru,
60

Zavedanje je lastnost subjekta, ki ima dva pomena: da se zaveda okolice in kot zavest, da
obstaja, kako se počuti, in ki se jo da tudi izgubiti.
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omogoča posamezniku ozaveščanje spoprijemalnih in obrambnih strategij, soočanje s
preteklimi konflikti in, na primer skozi zamenjavo vlog, pridobitve širše perspektive ter
razvijanje bolj spontanega odzivanja na znane situacije. Ali pa emocionalno sprostitev,
katarzo. Namišljena realnost pa je zaradi procesa kreativnega dramskega ustvarjanja, ki
človeka angažira v celoti, lahko resničnejša kot resničnost sama, ter lahko omogoči
integracijo napetosti.
Rada bi predstavila še eno Černigojevo trditev, namreč, da iz občutka zadovoljstva ob
navezovanju stikov raste in se izoblikuje potreba po umetniškemu izražanju nasploh (tudi
znanstvenem udejstvovanju). Černigoj meni, da:
»Posameznik občuti zadovoljstvo tudi ob »stiku z drugimi ljudmi ter ob opravljanju
določenih tipov aktivnosti, ki so z neposrednimi zahtevami preživetja, reprodukcije in
stikov z drugimi ljudmi relativno nepovezane … ' … Lahko so se razvili glasbeni, likovni in
drugi umetniški motivi, pa tudi motivi čistega spoznavanja, ki so temelji znanosti«
(Černigoj, 1997, str. 148).
Menim, da je mogoče ugodne občutke ob navezovanju socialnih stikov spodbujati prav s
pomočjo kreativnega medija impra. Najprej zaradi udeležbe v kreativnem procesu samem,
saj je impro medij interaktivnega skupinskega ustvarjanja. Nadalje pa tudi zaradi tega, ker
impro večinoma teži h komediji in manj k tragediji.

2.4.3. Relevantni psihološki koncepti in teorije
V tem podpoglavju predstavim kolaž konceptov in teorij osebnosti, ki omogočajo
razumevanje posameznika pri uporabi impra kot kreativnega medija socialne krepitve in/ali
terapije. Pri tem izhajam iz teorije osebnosti, kot je uveljavljena v dramski terapiji, saj le-ta
upošteva enake procese medija kot nosilce integracijskega zdravilnega potenciala, ki so
prisotni tudi v impru.
Temeljno konstrukcijo kolaža teorije osebnosti predstavljajo principi in koncepti
psihoanalize, behaviorizma in humanističnih smeri psihologije (Emunah, 1994), ki
omogočajo povezovanje teorij osebnosti, razvoja, s temeljnimi dramskimi koncepti, kot so
kreativna igra, ritual, drama, igra vlog itd. Barve in nianse kolaža predstavljajo številne
druge perspektive in koncepti, ki omogočajo razumevanje različnih vidikov osebnosti.
Sestavine integrativnega okvirja dopolnjujejo, kot pravi Emunah (1994), praktične
aplikacije, terapije in teorije, ki upoštevajo orientiranost na proces – poudarek ni na
končnem produktu kreativnega procesa, temveč na procesu samem; humanistične
obravnave, ki naslavljajo posameznika globinsko, celostno ter pristopi, ki upoštevajo
akcijsko naravo (dramske) metode.
Humanistična psihologija (Maslow, Rogers, Buhler) naslavlja človeka celostno, posebej pa
njegove kapacitete ustvarjanja, umetniškega izražanja, samorealizacije, transformacije.
Spoštuje subjektivno izkušnjo človeka, zaupa v njegove sposobnosti in utrjuje koncepte
individualne svobode in izbora posameznika. Izhaja iz predpostavke, da ima človek
potencial samoaktualizacije (v smeri rasti in zdravja), osmišljanja svojega življenja.
Predvsem pa, da ima človek sposobnosti, da aktivno sodeluje v samooblikovanju. Tako
Maslow kot Rogers sta prepričana, da je sinonim za samoaktualizacijo in polno realizacijo
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človeka kreativnost posameznika. Koncepti, s katerimi operira humanistična struja
psihologije, so: spontanost, igrivost, ekspresivnost, domišljija, humor, ki so kvalitete
samoaktualiziranega, kreativnega človeka, hkrati pa tudi koncepti, s katerimi se ukvarjamo
v impru.
Psihoanalitični pristopi omogočajo poglabljanje v osebno zgodovino, spomine, sanje itd., ki
so povezani s preprekami razvoja, s travmami preteklosti, ki onemogočajo celostnost,
polnost individualnega (tudi umetniškega) izraza. Namen analize je osebnostna
integracija,krepitev osebnih vuirov moči. S pomočjo konceptov različnih vej psihoanalize
(npr. dinamične psihoterapije) se v dramski terapiji razkrivajo viri samozaupanja, vplivi
okoljskih dejavnikov na razvoj ipd.
Behavioristična smer psihologije prispeva v kolaž teorij koncepte in prakso prekinjanja
škodljivih čustvenih, vedenjskih, miselnih vzorcev pri posamezniku ter potrebo (in
možnosti) osvajanja novih veščin in načinov spoprijemanja z zahtevami okolja in
usklajevanja s svojimi potrebami.
Iz psihoanalitičnega pristopa obravnave posameznika so za razumevanje učinkovanja impra
in drame pomembni (Freudovi) koncepti projekcije in identifikacije, transferja. Posebej
slednji, po »Freudu dominira nad posameznikovimi odnosi z okoljem« (Landy, 1994, str.
77). V delu s kreativnim medijem je nujno poznavanje teh pojmov, posebej projekcije in
identifikacije, ki sta mehanizma posameznika (poenostavljeno), s katerima se brani pred
nevrozami tako, da neželene lastnosti projicira na druge osebe. V improvizaciji so objekt oz.
medij projekcije dramske vloge, ki jih igrajo drugi in jih jih igra posameznik. Kot take nam
omogoča sklepanje o dogajanju s posameznikom, ki jih (so)oblikuje.
Potrebno je poudariti tudi koncepte arhetipov in simbolov 61 , ki omogočajo človeku
dojemanje zunaj zavestnega sveta, kot je trdil Jung. Simboli in znaki imajo v drami izjemno
pomembno vlogo, saj se na umetniški ravni ta medij ves čas poigrava z njimi. »Pojmi,
besede in znaki označujejo to, kar je zavestno raziskano in je kot tako človeku znano,
simboli pa tolmačijo neznano. Nanašajo se na najgloblje, razumsko nedosegljive vidike
stvarnosti …« (Musek, 1997, str. 138). Nosilec simbolnih pomenov je jezik in znaki (vizualni,
geste, itd.), ki jih zaradi pripadnosti isti kulturi poznata tako gledalec kot igralec, in ki
omogočajo sporazumevanje, identifikacijo, distanciranje in tudi integracijo izkušnje, kot
povedano v poglavju o značilnostih dramskega medija.
Nadalje je upoštevana dialektika razvoja osebnosti kot temeljni princip človekovega
razvoja, saj je s sintezo in dinamiko notranjih nasprotij in konfliktov pogojeno človekovo
udejstvovanje v interakciji z okoljem. Dialektika razvoja, nastajanje napetosti in
razreševanje notranjih konfliktov pa so hkrati sestavine oz. temeljne značilnosti notranjega
procesa gledališke (tudi improvizirane interaktivne) drame.62

61

Tudi Jungov koncept aktivne imaginacije je med ostalim pomemben dejavnik, skozi
katerega je mogoče povezovati posameznikovo simboliko ustvarjanja s njegovim
vsakdanjim življenjem (poleg giba, risbe, pripovedovanja zgodb, asociiranja).
62

Obstaja veja socialne psihologije, ki razlaga človeka s pomočjo drame in igre vlog itd., a je
mogoče preveč enodimenzionalna: drama je razlagalni element za vse, zanemarja pa okolje
in to, da se posameznik razvija v družbenih in zgodovinskih okoljih.
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Za delo z dramskim medijem je zanimiv Adlerjev pojem »kreativnega jaza« oz. »kreativne
moči«, ki je »sposobnost posameznika, da si na podlagi dednih dispozicij in vplivov okolja
oblikuje svoj življenjski plan, linijo in stil« (Pečjak, v Lamovec, Musek, 1975, str. 129). Adler
je sicer po Freudu povzel vpliv nezavednega, vendar ga obravnava kot vir za odkrivanje
možnosti za spremembo, transformacijo oz. samoaktualizacijo posameznika. Posameznik
ima možnost, da se spremeni oz. da postane »subjekt svojega življenja« (Ule, 2000, str. 83).
Posameznikovo vedenje v socialnem okolju je zavestno, nameravano in nenameravano,
nezavedno. Posameznik doživlja svet in sebe (tudi) skozi interakcijo z drugimi, zato lahko
rečemo, da je narava odnosa med posameznikom in okoljem refleksivna. Ima spoznavni
potencial, saj lahko človek prav zaradi interakcij (in skozi nje) spoznava svoje nezavedno.
»Posameznik sebe kot takega ne doživlja neposredno, temveč samo posredno, s specifičnih
zornih kotov drugih posameznih članov iste socialne skupine, ali s posplošenega zornega
kota socialne skupine, ki ji pripada, kot celote« (Mead, 1997, str. 105).
Socialno interakcijo v skupini pojmujem kot sklop »... kompleksnih izmenjav različnih dejanj
in vplivov posameznikov … ' ... V tem procesu se posamezniki tudi sami oblikujejo in
definirajo kot osebe« (Nastran Ule, 1992, str. 29). Interakcija predstavlja objektivni element
socialne situacije, socialna akcija subjektov socialne situacije pa subjektivni element
interakcije. V tem kontekstu obravnavam posameznika kot sooblikovalca pomenov, ki so
predmet izmenjave v interakciji.
S pomočjo medija impra, ki je medij interaktivnosti, sooblikovanja pomenov v skupni akciji,
pa lahko posamezniki ozavestijo, spodbudijo in razvijajo svojo kompetence interaktivnosti.
Pri tem je poleg izkušnje interaktivnosti v impru bistvenega pomena tudi možnost razvijanja
spontanosti, v smislu novega načina prilagajanja zahtevam okolja in igranje vlog.
Teorije vlog, ki izhajajo iz socialne psihologije, na splošno obravnavajo posameznikove
vsakodnevne dejavnosti kot igro različnih vlog (metafora je sposojena iz gledališča). Vsaka
socialna vloga je sklop pravil, dolžnosti, pričakovanj, norm in vedenj, ki jih mora
posameznik izpolniti (»role theory«, b. d.).
Teoretikov, ki se ukvarjajo s teorijo vlog iz različnih vidikov, je veliko. Najpomembnejši med
njimi je avtor simboličnega interakcionizma G. H. Mead, ki se osredotoča na proučevanje
vlog in interakcije. V okviru pričujoče naloge pa me najbolj zanima uporabna teorija vlog J.
L. Morena.
Terapevtske metode, ki jih je uvedel Moreno, kot psihodrama, sociometrija in sociodrama
so oblike akcijske terapije, v katerih središčno mesto zavzema prav igra vlog in aktivna
udeležba posameznika, ki sodeluje v igranju vlog s pomočjo dramsko-gledališke
improvizacije. Osebnost posameznika Moreno pojmuje kot skupek vlog in podvlog
(podosebnosti, različni deli, ego, različni jazi itd.), kjer ima osrednjo mesto »metavloga63« (v
Blatner, 2000), ki odloča, katero vlogo igramo ob kateri priložnosti. Ima tudi združevalno
funkcijo, saj združuje vse različne vloge posameznika v enovito osebnost. Opis izjemno
spominja na gledališče. Moreno pa gledališča ni uporabil samo kot metaforo, temveč je
menil, da je drama, v nekoliko spremenjeni obliki, taka, ki omogoča improvizacijo, akcijo,
63

Uporaba meta vloge je razvojna zahteva posameznika, ki se razvije takoj, ko otrok zna
razlikovati med resničnostjo in namišljeno realnostjo (najpogosteje skozi igro).
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spontanost in kreativnost udeleženih posameznikov, najprimernejša metoda terapije prav
zaradi možnosti igranja vlog, zaradi kreativnosti, ki jo omogoča in procesov, ki so inherentni
v drami sami. Za Morena je kreativnost posameznika (in družbe) ideal in cilj človeškega
razvoja, igranje vlog pa posamezniku omogoča ozaveščanje preprek, razvijanje spontanosti
in kreativnosti. Iz teh temeljnih predpostavk se je psihodrama razvila tako teoretično kot
praktično v samostojno terapevtsko metodo.
V impru najprej ozaveščamo naučene vloge in spoprijemalne strategije tako, da
spoznavamo individualne vsebine preko posameznikovh projekcij v igro, preko likov, ki jih
oblikuje, odnosov, ki jih vspostavlja, prostorov, v katerih igra, po temah, ki jih razvija kot
zgodbe, in po načinih, kako igra, improvizira v dramskih prizorih. Nadalje pa »izven igre«,
preko ozaveščanja odnosov v skupini lahko s pomočjo impra ozaveščamo neustrezne,
nezadovoljujoče pozicije v interakciji, ki jih posameznik zaradi svojih kompetenc običajno
zavzema.
Z vidika uporabe medija v socialno-integracijskih procesih in v terapiji je zanimiva še cela
vrsta teorij osebnosti teoretikov kot Pearls, Rogers64 (v Lamovec, Musek, Pečjak, 1975) itd.
Velik potencial osmišljanja dogajanja s posameznikom pri izkušanju medija imata razvojna
teorija in integrativna teorija, ki je fuzija več različnih teorij.
Impro kot medij namreč posega na vse nivoje osebnosti, katera pa je prevladujoča teorija
osebnosti, ki nam omogoča dojemanje procesa in spremembe oz. različnosti, ki se
pojavljajo na različnih nivojih uporabe tega medija v neumetniških (terapevtskih) okoljih, je
težko določiti. Ker je med nami in udeleženim kreativen medij, je vsekakor potreben
interdisciplinaren pristop, mozaik različnih konceptov, s pomočjo katerih je mogoče
razumeti in podpreti procese posameznika pri delu z medijem na treh ravneh: umetniškokreativni, animacijski in integracijsko-terapevtski.
Naslanjanje na prakso dramske terapije se zdi smiselno najprej zaradi skupnih osnov,
nadalje pa zato, ker:
»Dramski terapevti uporabljajo mnoge perspektive, ki so organizirane okoli
integrativnega okvirja (treh teorij: humanistične, psihoanalitične, behavioristične o. p.)
tako, da je možno slediti najrazličnejšim vidikom udeleženih. Predvsem je smiselno
upoštevati pristop, da se teoretična okvir razvija glede na posamične, specifične,
terapevtske situacije in ne obratno: posameznih situacij ne tlačimo v določen, fiksen
teoretični okvir« (Schon, 1983, v Emunah, 1994, str. 25).
Torej zavzemamo nekakšen eklektičen odnos do teorij – uporabimo tiste koncepte, ki
delujejo, oziroma ki imajo razlagalni, predvsem pa integrativni potencial.

64

Za razliko od hladnega, distanciranega pristopa terapevta v psihoanalizi, se v dramski
terapiji, in posebej v psihodrami, poudarja pomen empatije v terapevtskem odnosu.
Empatija kot: »... sposobnost razmišljanja in čutenja sebe v notranjem življenju druge
osebe« (Kohut, 1984 v Emunah, 1994, str. 30).
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Kot mentorica skupinam ranljivih ter kot ustvarjalka in raziskovalka želim razumeti, zakaj
nekaj deluje v praksi. V enkratnih impro srečanjih, mogoče tudi na relativno kratek čas
trajajočih skupinskih delavnicah, je tak (eklektičen) pristop zadovoljujoč. Takoj, ko gre za
redna srečanja, dalj časa trajajoča srečanja npr. impro skupinranljivih, pa je potrebno poleg
dobrega obvladovanja dramskega in impro medija razpolagati z znanjem, imeti koncepte
skupinske interakcije in teorije osebnosti, s katerimi je mogoče razumevanje dogajanja, saj
je tako razumevanje pogoj za ustreznost reagiranja v akciji, v interakciji, tudi v namišljeni
igri, ki je včasih močnejša od resničnosti.
Četudi je izkušnja skozi dramski medij več ali manj skupinska, je v njenem centru
posameznik, kot trdi Moreno. Krepitev osebnih virov moči posameznika izhaja iz dejanskih
vzajemnih odnosov osebe do sveta in iz spodbujanja aktivne vloge udeleženih v procesu
krepitve – kar omogoča kreativni medij impro. Ali kot pravi Stritih: »Terapevtski postopek
mora pacientu omogočiti doživetje, da se je sam spremenil ob tem, ko je spreminjal svet in
svoje odnose do okolja« (Stritih, 1975, str. 191).

2.4.4. Razvojne naloge adolescence
V tem podpoglavju predstavljam razvojne naloge adolescence potrebe raziskave, v kateri je
bil model impra kot medija socialne krepitve uporabljen v skupini mlajših mladostnikov.
Razmejitve posameznih obdobij znotraj razvojnega obdobja mladosti in/ali adolescence so
raznolike, ker so takšna tudi merila razporejanja, ki jih uporabljajo različne stroke, ki
obravnavajo to obdobje.
Za nas je zanimivo predvsem to, da je največ razlik okoli določitve spodnje in zgornje
starostne meje, ko bi se naj mladostništvo začelo, končalo. Ule meni (2000), da se v
sodobnosti opazni trendi, da se spodnja meja mladosti oz. začetek tega obdobja premika
vedno bolj v otroštvo – v starost 10 let (in še prej), zgornja meja pa se pomika vse bolj v
starost. Trendu upoštevanju zgodnejšega nastopanja psihofizičnih sprememb posameznika
kot mejniku med otroštvom in adolescenco sledijo tudi sociološke, družbene obravnave
mladosti. Pa tudi otroci pričakujejo nastop mladosti vse bolj nestrpno, saj je zaradi
družbenega poudarka, ki je dano temu obdobju, zaradi očaranosti z mladostjo, to obdobje
privlačno (Ule, 2000).
V povprečju je pri različnih teoretikih sama adolescenca razdeljena na zgodnjo (nad 10 do
13 let), srednjo (od 14 do 16 let) in pozno adolescenco (od 17 do 19 let). Obdobje mladih
odraslih se zaključi okoli 25. leta starosti. Obdobja vključujejo povprečne kazalce vedenjskih
in drugih elementov, ki določajo fizični, čustveni, osebni in socialni razvoj posameznic in
posameznikov. Tako kot se meje začetka pri različnih avtorjih pomikajo navzdol (pod 10
let), se meje pomikajo tudi navzgor , to je takrat, ko se proces odraščanja, prehoda v
odraslost, zaključi. Ta meja se v sodobni družbi premika čez starost 24 let, saj družba
mladostnikom vse kasneje priznava zrelost (zaradi podaljševanja dobe izobraževanja
navzdol in navzgor, zaposlovanja). Postadolescenca, obdobje mladih odraslih, se tako v
sodobnem času zaključuje med 23. in 30. letom.
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Med adolescenco posamezniki izkusijo drastične spremembe telesa in njegovega
funkcioniranja: zelo aktiven postane endokrini sistem, vzpostavljajo se nove nevronske
povezave, nekateri centri izgubljajo svojo pomembnost (npr. amigdala). Vzpostavljajo se
novi centri odločanja in določanja vedenj (frontalni čelni reženj), svet čustev postaja vedno
bolj kompleksen (ne več črno bel); razvije se sposobnost refleksije, samokritičnosti,
sposobnost abstraktnega mišljenja in zaznavanja osebne percepcije realnosti. To razvojno
obdobje torej zaznamujejo spremembe, ki vključujejo čustva, zavedanje, socialno vedenje,
vrednostne spremembe ter spremenjena pričakovanja okolja do posameznika.
Različni avtorji (Cossa, 2010; Žmauc Tomori, 1983) navajajo sledeče razvojne naloge, ki jih
mora posameznik v adolescenci obvladati: prilagoditev na telesne spremembe, oblikovanje
svoje spolne identitete in spolne vloge, čustvena samostojnost od staršev in drugih
odraslih, vzpostavitev novih odnosov z vrstniki, razvijanje intelektualnih sposobnosti,
osvojitev ustreznih vrednot, oblikovanje življenjskih ciljev in opredelitev za življenjski stil,
razvitje socialno odgovornega vedenja, priprava na delo z razvijanjem ustvarjalnosti in
profesionalna opredelitev, priprava na partnerstvo in družino s prevzemanjem obveznosti
ter doseganje socialno odgovornega vedenja. Od težavnejših zahtev, ki jih morajo
mladostniki obvladati, je razlika med individualno, osebnostno potrebo in družbeno normo.
Vse te razvojne naloge mora odraščajoči posameznik uspešno obvladati in osvojiti, če želi
uspešno delovati v določenem družbenem okolju. Posledice obvladovanja razvojnih zahtev
so na splošno torej: najprej individualne (zadovoljstvo, samozavest, pozitivna samopodoba)
in družbene (sprejetost v socialno okolje). Zaradi obsega spremeb in zahtev je odraščanje
zahteven proces oz. kot trdita Ule, Miheljak: »Kompleksnost in zahtevnost teh razvojnih
nalog naredi iz adolescence težavno in krizno obdobje« (Ule, Miheljak, 1995, str. 29).
Tako se mora mladostnik, ki želi uspešno opraviti razvojne zahteve, ves čas prilagajati,
koordinirati med svojimi potrebami in družbenimi zahtevami. Mora se organizirati,
spoznavati ovire, se naučiti prenašati poraze in improvizirati – posebej v moderni družbi,
družbi nenehnih in naglih sprememb. Odraščajoči posmaeznik potrebuje iniciativnost,
gibčnost, odpornost in visok prag za okušanje frustriranosti, saj so zaradi individualizacije
odgovornosti v sodobni družbi bremena prenesena na njegova ramena. Pri tem je od
posameznika (od njegove motivacije, osebne moči, samozaupanja, odnosa do sveta
oblikovanega v otroštvu), odvisno, katere strategije bo izbral, da bo povečal svojo
vključevanje v družbeno okolje. Izbor strategij je seveda odvisen še od součinkovanja npr.
neposredne podpore staršev, širše družine in socialnega okolja, socialnih mrež, institucij
itd. tudi od splošnih socio-ekonomskih položajev posameznikov.
Igranje vlog, ki ga omogoča medij impra, je dobra priložnost za razvijanje in raziskovanje
vseh novih družbenih vlog, ki jih mora mladostnik obvladati. Tako npr. Cossa v svoji analizi
uporabe gledališkega medija za skupinsko mladostniško terapijo, v skladu s teorijo Morena,
pravi, da »se self oblikuje skozi vloge, ki jih igramo« (Cossa, 2010, str. 48).
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2.4.5. Identiteta in samopodoba
Med pomembnejšo razvojne naloge sodi tudi oblikovanje lastne identitete in samopodobe.
Proces oblikovanja identitete je vezan na posameznikov napor samooblikovanja in hkrati na
danosti okolja, ožjih socialnih in širših družbenih okoliščin. Neuspešnost obvladovanja
zahtev vodi do identitetnih kriz (Ule, 2000).
Osnova posameznikove biti v sodobnem svetu je sebstvo (Černigoj, 1997; Mead, 1997;
Južnič, 1991), ki ga opredeljujemo kot: »Strukturo določenih lastnosti, ki so relativno stalne,
se dinamično razvijajo iz vrojenih dispozicij individuuma v interakciji z življenjskim okoljem
(naravnim, družbenim in kulturnim)« (Južnič, 1991, str. 114)65.
Posameznika (relativno)pogojujejo vrojene dispozicije in mehanizmi pridobljeni v interakciji
z okoljem (naravnim, družbenim, kulturnim). Rezultat dejavnosti vseh intra in inter
elementov je tudi lastna samopodoba. Posameznikova samopodobaje relativno stabilna
mentalna slika, ki jo ima o sebi. Osnova samopodobe je po eni strani psihološka: pogojena
je z razvojem občutka ločenosti pri posamezniku (Černigoj, 1997). Po drugi strani pa je
rezultat naučenih vedenj o sebi, ki jih je posameznik pridobil s socializacijo (pripadnost
družbenemu razredu, rasi, ekonomsko-socialna-kulturna pripadnost).
V procesu socializacije se izoblikuje koncept »sebe« na podlagi zaznavanja in prilagajanja
posameznika okolju, hkrati pa se, kot že rečeno, vzpostavi temeljni notranji konflikt med
težnjami posameznika, ki so socialno sprejemljive, in težnjami, ki niso sprejemljive
(Černigoj, 2007).
Posplošeno rečeno, je posameznikova samopodoba sestavljena iz treh sklopov: kako se
posameznik vidi sam; kako misli, da ga vidijo drugi, in kako ga vidijo drugi (Ule, 1997). Kot
občutek ločenosti je samopodoba pomembna zaradi kvalitete odnosov posameznika z
okoljem in njunih medsebojnih interakcij ter kot taka kulturno zgodovinska kategorija.
Socialno okolje sooblikuje (samo)podobo posameznika skozi interakcijo, mu dodeljuje vloge
in statuse, pomene in mu pripisuje učinke. Posamezniku so lahko ti pripisi všeč, mu
ustrezajo, ali pa mu ne ustrezajo. Ko je skladnost subjektivne resničnosti z objektivno,
zunanjo resničnostjo omajana, pride do »kriznega vzdrževanja resničnosti«, kot pravita
Berger in Luckmann (1991). To ni samo problem posameznika, ampak je (bi moral biti) tudi
problem socialnega okolja, saj je odnos med njima dialektičen, obojestranski, oba
potrebujeta drug drugega. Za oblikovanje celovite osebnosti je pomembno, da ima
posameznik relativno enakopravne interakcije in izkušnje s pomembnimi drugimi, saj:
»Osebna in socialna identiteta se namreč lahko povezujeta v zavesti posameznika le, če
lahko posameznik v zanj pomembnih odnosih z drugimi ljudmi izvršuje zapleteno
dialektično operacijo, sočasne identifikacije z drugimi in diferenciacijo do njih« (Nastran
65

Ko se posameznik začne primerjati z drugimi, ko se postavi v odnos do okolja (Nastran
Ule, 2000, str. 83), govorimo o identiteti, ki je lahko pluralna, diferenciirana itd. Ko pa
govorimo o subjektu, govorimo o človeku, ki ima lastno življenje, ki ga ustvarja sam,
govorimo o tem »koliko je človek subjekt lastnega življenja« (Nastran Ule, 2000, prav tam).
»Sebstvo je aktualno, identiteta pa mentalno stanje«, pravi nadalje Nastran Ule (2000, str.
86).
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Ule, 2000, str. 99). To omogoča posamezniku vzdrževanje ravnovesja med družbeno
dodeljenimi vlogami in lastnimi hotenji, kar ga krepi za nadaljnje delovanje.
Osrednja značilnost moderne subjektivitete je razvoj identitete. Kot trdi Nastran Ule: »Če
se pri subjektiviteti osredotočamo na raziskovanje vprašanja posameznikove dileme, »kdo
sem«, se pri posameznikovi identiteti zastavlja predvsem vprašanje celovitosti oz.
edinstvenosti osebnosti, kot »razločevalne, kontinuirane in enovite« entitete (Nastran Ule,
2000, str. 83).
Identiteto v ožjem pomenu obravnavamo kot idejo o sebi, kot skupek edinstvenih lastnosti
in individualnosti, ki nas razlikuje od drugih (Južnič, 1996). Ustvarjena je na podlagi
nekaterih objektivno preverljivih dejstev, kot na primer fizična podoba (višina, teža, barva
politi, las, oči, spol, itd.). In na podlagi relativno svobodne izbire med možnostmi.
Tukaj me pojma identitete in samopodoba zanimata kot izhodišče posameznikovega
odnosa z okoljem, v katerem biva, dela, se uči, se druži z drugimi. V sodobni družbi ima
posameznik popolno svobodo (pluralnost in specializacija dela), da ustvarja in dekonstruira
svoje identitete. Fragmentacija življenjskih prostorov oz. okolij mu omogoča pri tem
relativno svobodo, saj »Za občutek identitete ni nujno, da popolnoma korespondira z
realnostjo, največkrat celo ne« (Nastran Ule, 2000, str. 87).
Čas odraščanja je obdobje izpostavljenosti posameznika različnim socialnim situacijam, ki
posameznika vabijo k temu, da med njimi izbira, se z njimi identificira, izoblikuje različne
samoidentitete. Identiteta se oblikuje pod vplivom individualnih izkušenj. Kot taka je
dinamičen in spremenljiv izraz posameznikovega samoizražanja. Prepoznavna je skozi
najrazličnejše označevalce: od izbora šol (izobraževalnega poteka), do načina jezikovnega
izražanja, prepričanj, obnašanj, stila oblačenja, pripadnosti najrazličnejšim socialnim
skupinam itd.
Navidezna svoboda pri izboru (označevalcev) življenjskega stila (in poteka) pa zakriva
individualno odgovornost za izbor, ki je v sodobni družbi preložena na posameznika.
Osebna individualna izbira, ki oblikuje in omogoča posameznikovo prilagodljivost,
uspešnost, odpornost, lahko ob nepravem izboru, ali ob izgubi ravnovesja med družbeno
dodeljenimi vlogami in lastnimi hotenji, poveča posameznikovo ranljivost. Pri tem izguba
ravnovesja ni nujno posledica individualnih ravnanj, temveč sistemskih primanjkljajev (npr.
nefunkcioniranje regulacijskih mehanizmov za brezposelne na trgu dela).
Razdrobljene identitete posameznika, ki obstajajo vzporedno nepovezane med seboj,
oblikovane na podlagi potreb posameznika v različnih fragmentiranih življenjskih okoljih
sodobne družbe, so posebej pri mladih pogost odziv na družbeno zoževanje možnosti
(Kobolt (ur.), 2010). So vir gibljivosti, prilagajanja, hkrati pa ob izgubi ravnovesja, vir
ranljivosti. Pomembno vlogo pri gibljivosti in s tem prilagodljivosti pa ima osebna moč pa
tudi kompetence in veščine posameznika.
Od tod silno bogastvo medija gledališkega športa.
Od tod silno bogastvo medija gledališkega športa. Podobno kot v življenju se mora
posameznik tudi v improvizirani dramski igri ves čas prilagajati in odzivati. Ker je impro
interaktivna igra, ki zajema svojo vsebino iz resničnih življenj in izkušenj, opazovanj svojih
izvajalcev – improvizatorjev, lahko dramsko igro uporabimo za poustvarjanje družbenih
interakcij na odru. S tem medij povečuje možnosti za samospoznavanje, razvoj, saj je:
»Neposredna izkušnja posameznika je najenostavnejša oblika pridobivanja in spreminjanja
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stališč« (Nastran Ule, 1992, str. 108). Te možnosti daje impro, hkrati pa lahko odrsko igro
zaustavimo, ozavestimo čustva, stališča, vloge, komunikacijske signale, simbolne pomene
itd.

2.5.

Socialna krepitev

V tem poglavju naprej predstavim termin in nekatere načine krepitve moči, ki povečujejo
možnosti za boljšo socialno integracijo posameznika: samouravnavanje, vključevanje v
socialna omrežja, razvijanje veščin in kompetenc.
Pojem krepitve moči vključuje tako individualno kot skupinsko in družbeno raven procesa
krepitve. Angleška beseda »empowerment«, »opolnomočenje« v pomenu »pooblastiti«
(SSKJ, 1994), je pri nas uveljavljena predvsem v pravu, kot odstop dela svoje moči nekomu,
ki nas zastopa66. Zaviršek, Zorn in Videmšek (2002) uporabljajo besedo »opolnomočenje«
kot pojem za proces krepitve z nudenjem pomoči pri ozaveščanju družbenih in osebnih ovir
oz. možnosti v življenju posameznika. To pomeni, da posameznika ozaveščamo,
informiramo o možnostih, ki jih nudijo ali morajo nuditi institucije, ter ga oborožimo za
aktivno družbeno delovanje in izboljšanje kvalitet lastnega življenja. Kot pove trditev: »Z
opolnomočenjem pomagamo človeku, da spozna družbeno ustvarjene, strukturne
neenakosti in diskriminacije ter ga spodbujamo, da razvije tiste sposobnosti s katerimi
lahko razširi svoj vpliv in sposobnosti za uporabo moči« (Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002,
str. 60).
V socialni pedagogiki, socialnem delu, socialni psihologiji itd., pa se kot prevod besede
»empowerment« uveljavlja besedna zveza »krepitev moči«. Termin nima enotne definicije.
Tako npr. v izobraževanju, socialnem delu, organizacijskih vedah govorimo o treh vrstah
moči, kot trdi Friedmann: a) družbeni moči, ki vključuje posedovanje informacij, znanja in
veščin ter zmožnost participacije v družbenih organizacijah; b) politični moči kot dostopu
do procesov odločanja, kot sposobnost izražanja in kolektivne akcije (ne samo volilna
pravica) in c) psihološka moč, kot občutek vpliva pri posamezniku (Friedmann, 1992; v
Boškić, 2005).
Na individualni ravni pomeni krepitev moči razvoja individualnih sposobnosti in zmožnosti,
kar kot pravi Boškić: »Krepitev moči vključuje tudi večanje možnosti življenjskih izbir in
večanje vpliva nad potekom lastnega življenja« (2005, str. 190). Ker se delno osredotočam
na raziskovanje intraosebnostne komponente krepitve moči, bi krepitev skupine ranljivih s
pomočjo impra lahko poimenovala psihološka67 krepitev moči. S tem pa bi izključila nekaj
66

Splošno se krepitev moči nanaša na naslednje socialne sposobnosti: pridobivanje
informacij in drugih virov potrebnih za odločanje; sposobnost ocenjevanja osebnih
možnosti in izbire med njimi; sposobnost odločanja o individualnih ali skupinskih
življenjskih pogojih. Na intraosebnostni ravni pa pomeni: asertivnost; pozitivno
samopodobo; sposobnost učenja in pridobivanja veščin; zmožnost vplivanja na druge;
izobraževanje in udejanjanje; aktivno vključenost v razvojni proces; premagovanje stigme;
itd. (»empowerment«, b. d.).
67

Po Zimmerman in Rapport, 1988; v Peterson in Hughey, 2004, str. 2.
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pomembnih elementov krepitve kot npr. dejavnike socialnega konteksta, ki so sooblikovalci
ranljivosti. Tako raziskujem tudi interosebnostne dejavnike krepitve. Tudi teorija ni
naklonjena poimenovanju »psihološka krepitev moči«. Tako Perkins, ki analizira različne
koncepte krepitve moči meni, da »je krepitev moči več kot le tradicionalni psihološki
konstrukt« (Perkinsin Zimmerman, 1995, str. 570). Poimenovanje psihološka krepitev moči,
kot rečeno, namreč izključuje vire porazdelitve družbene moči, ki zaradi pogojevanja
objektivnih življenjskih okoliščin sooblikujejo (ne)ranljivosti posameznika.
Torej je pomembno poudariti, da se procesu krepitve moči srečujejo individualne,
organizacijske in družbene ravnine, ki so sooblikovalke individualne moči oz. ranljivosti in
so zato kot take vključene v proces krepitve (Perkins in Zimmerman, 1995, str. 574).68 Tako
obravnavam krepitev moči kot »proces združevanja individualne moči in kompetentnosti,
posameznikovih naravnih podpornih sistemov ter proaktivnega vedenja z družbeno politiko
in socialnimi spremembami« (Rappaport, 1981, v Perkins in Zimmerman, 1995, str. 569).
V skupini ranljivih ima krepitev moči z improm posameznika lahko različne oblike, odvisno
od ciljev udeleženih in glede na posebnosti kulturnega okolja. Največkrat pa zajema
krepitev tako intra- kot interosebnostnih komponent, socialna krepitev v pomenu družbene
uveljavitve pa je omogočena s predstavljenjem javnosti, kot rečeno.
Po Zimmermanu je eden od elementov intraosebnostne krepitve moči samozavedanje, kar
vključuje »spodbujanje samoučinkovitosti, motivacijo do nadzora, pridobivanje kompetenc
in veščin« posameznika (Zimmerman, 1995; v Peterson in Hughey, 2004). Samozavedanje
omogoča odkrivanje osebnih kognitivnih in čustvenih potencialov, talentov in interesov. Po
avtorici Ule (2000, str. 41) samozavedanje spodbuja posameznikov občutek življenjske
skladnosti, ki je vir pozitivne samopodobe o lastni usposobljenosti za ustrezno odzivanje na
notranje in zunanje življenjske okoliščine. Življenjska skladnost npr. daje mladostnikom
občutek, da lahko sami oblikujejo svoje življenjske pogoje. Kobolt in Zupančič (2010) pa
menita, da mora posameznik čim prej razviti lastne življenjske cilje, proti katerim usmerja
svoje dejavnosti. Na interosebnostni ravnini mora biti posameznik, da bi upravljal s svojim
življenjem, precej fleksibilen in refleksiven. Posameznik v postmoderni družbi sam izbira
vrednote, oblikuje svojo identiteto, izbira socialna pravila po katerih oblikuje odnose,
sprejema odločitve, ki vplivajo na njegov življenjski potek, itd. Od njegovih izbir je torej
odvisno tudi njegovo socialno vključevanje. Samo-uveljavitev v sodobni/postmoderni
družbi je tesno povezana s pripravljenostjo posameznika, da zavzame aktivno vlogo do
sebe, svojih življenjskih pogojev (Ule, 2000).

68

Intraosebnostna socialna krepitev zajema štiri dimenzije: prepričanja in stališča,
kompetence, samoodločanje, in učinkovitost/vpliv (impact). Strukturalne in kulturne
značilnosti okolja, v katerih poteka krepitev vplivajo na proces sam (Spreitzer v Perkins in
Zimmerman, 1995, str. 574). Gre za proces, ki omogoča posameznikom, da v sodelovanju z
drugimi, dosegajo osebnostne cilje (Maton in Salem, prav tam). Takšna definicija se
osredotoča oz. poudarja pomen individualne motivacije in skladne kolektivne akcije.
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Impro omogoča prav to: ozaveščanje, izgradnjo samozavesti, samopodobe in identitete,
prepoznavanje oviralnih spoprijemalnih strategij in razvoj fleksibilnosti itd. Nadalje pa na
interosebnostni ravni posameznika (socialne krepitve moči) pridobitev veščin in kompetenc
za izboljšanje socialnih stikov in performativnosti, kot načinu socialnega delovanja. Torej,
aktiviranje udeleženca in njegovo aktivno angažiranost ter tudi spodbujanje posameznika in
skupin k dejavnostim, ki omogočajo aktivnejšo samorealizacijo posameznika ali skupin v
širšem socialnem okolju. Podobno tudi Walther (2005) poudarja pomembnost motivacije in
(samo)aktivacije posameznika kot pomembna elementa krepitve moči. Tudi Ule (2000)
pravi, da je krepitev moči proces, ko posameznik postane subjekt lastnega življenja.
Impro pa omogoča še predstavitev skupin ranljivih javnosti itd. To je pomembno zato, ker
zizhajam iz trditve, da krepitev moči pomeni tudi večanje vpliva skupin ranljivih in ne samo
večanje možnosti izbire z razvijanjem veščin (komunikacijskih, socialnih itd.). Z izvedbo
javne impro predstave, ki je mogoča zaradi aktivnega sodelovanja posameznikov v procesu
raziskovanja medija impra, se pridobljena osebna moč lahko spremeni v družbeno moč, saj
mladostniki s črpanjem vsebin impro prizorov iz osebnih vsebin, kažejo javnosti, kako je biti
mladostnik v (konkretni) družbi, pri čemer je uporabljenm medij dramska improvizacija, ki
je sama po sebi lahko medij družbene kritike in refleksije.
2.5.1. Samouravnavnje kot način socialne krepitve
Splošno gledano je razvojni cilj vsakega posameznika samoaktualizacija kot uresničitev
individualnih potencialov. Vendar pa le uspešna vključenost posameznika v socialno okolje
omogoča individualizacijo v smislu celostnega razvoja in realizacije posameznika. Zato je:
»Ena od ključnih razvojnih nalog odraščajočih je na temelju biološke danosti, sociokulturnih
vplivov okolja in osebnih zmožnosti razviti lastne cilje in orientacije ter v skladu z njimi
delovati«, kot trdita Kobolt in Pelc Zupančič (2010, str. 60).
Modeli premagovanja individualnih ranljivosti oz. individualne socialne krepitve temeljijo
na spoznanjih, da ima posameznik sposobnost »samouravnalih razvojnih intervencij«
(Kobolt, Pelc Zupančič, 2010). Na splošno je samouravnavanje proces nenehnega razvoja
posameznika, ki omogoča njegovo prilagajanje okolju, vzpostavljanju ravnotežja med
osebnimi potrebami in zahtevami okolja. Prilagajanje ni mehanično, ampak zajema tako
kognitivne kot čustvene vire posameznikovih vedenj in procesov prilagajanja, kot je to
zastavljeno v modelu samoregulativnih mehanizmov (Hofer, Yu in Pintrich 1988; v Peklaj,
2000).
Mehanizmi samouravnavanja torej zajemajo mehanizme notranjega
uravnavanja in tudi mehanizme oz. sposobnosti delovanja. Kot pravi Kobolt:

psihičnega

»Model samouravnavanja razvoja … ' … razumemo kot človekovo ravnanje v kontekstu,
pri čemer gre za kognitivno in motivacijsko organizacijo in regulacijo, ki poteka preko
različnih med seboj povezanih mehanizmov – načrtovanja, primerjanja, samopresojanja
in integracije povratnih sporočil iz okolja« (Kobolt, Pelc Zupančič, 2010, str. 60).
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Pri tem je ključnega pomena za reševanje razvojnih zahtev socialna spretnost posameznika,
socialna inteligentnost, ki »zagotavlja pravilno prepoznavanje težav in povratnih sporočil
oseb iz okolja in temu skladno prilagajanje lastnih skriptov, namer in ciljev« (Kobolt, Pelc
Zupančič, 2010, str. 62). Socialna spretnost zajema mehanizme, ki omogočajo posamezniku
upravljanje vedenja, in vključuje tako prepričanja, čustva, vedenjske vzorce itd., ki se
izražajo skozi nezavedno in zavedno prilagajanje na zahteve okolja.
Socialna spretnost je lahko vir posameznikove odpornosti, moči. Lahko pa je tudi dejavnik
ranljivosti, če ni zadostno razvita. Zato posebej ranljivi mladostniki potrebujejo podporo pri
iskanju individualnih virov moči in razvijanju socialnih spretnosti (Kobolt, Pelc Zupančič,
2010). Mladi v sodobni družbi pa so lahko ranljivi že zaradi svoje (nove, spremenjene)
družbene vloge. Pomembno pa je, kot trdita avtorici Kobolt in Pelc Zupančič, da ranljivi
mladi sami odkrijejo svojo odpornost in moč, predvsem pa motivacijo za razvijanje socialnih
spretnosti, za povezovanje z okoljem ter za obvladovanje zahtev okolja. Vir motiviranosti
namreč vpliva na uspešnost nadaljnjega delovanja in načinov njihovega aktiviranja
(vplivanja).
Prav posameznikova motivacija in (socialne) sposobnosti, kot trdijo nekateri avtorji, so
lahko ključni dejavnik uspešnosti socialne integracije 69 posameznika (Walther, 2005;
Dobrovoljc et al., 2003). Pogoja za socialno integracijo v sodobni družbi pa sta tudi
»avtonomnost in participacija« (Walther, 1997; v Furlong, McNeish (ur)., 1997, str. 92), ki
pomenita predvsem možnost samostojnega odločanja in aktivnega vključevanja v socialno
okolje. Walter (2005) trdi, da so v sodobni družbi motivacija in socialne sposobnosti ključ
uspešnega socialnega vključevanja in samoaktualizacije. Vendar mladi po dolgotrajnem
šolanju pogosto niso motivirani za nadaljnje izobraževanje oz. za nenehno dopolnjevanje
znanja in veščin, ki je potrebno zaradi ohranjanja konkurenčnosti na sodobnem trgu dela.
Spodbujanje raziskovanja razvojnih možnosti in iskanja lastne motivacije pa omogočajo
kreativni mediji, med njimi tudi impro.
Viri motiviranosti posameznika za raziskovanje impra in aktivno vključevanje v proces
socialne krepitve so različni, individualni. Eden od načinov pa je prav gotovo vzpostavljanje
»igrivega odnosa z realnostjo« (Jones, 2007), kar omogoča dramski medij. Igriv odnos
pomeni, da se proces krepitve odvija poredno, s pomočjo spontanosti in kreativnosti v
skupinski igri.

69

Negativni vidik individualizacije moderne družbe je, da posameznik dojema vsakodnevno
tveganje in neuspehe kot individualno odgovornost ter ne kot posledico družbenih
procesov. »Na eni strani se je povečalo tveganje za njihovo izključenost (mladih, o. p.),
medtem ko se je odgovornost za soočenje s tem tveganjem individualizirala…« (Walther,
2005, str. 371). Walther (2005) meni, da se je celo povečalo tveganje, da se vez med
svetom odraslih (integriranih v družbo večinoma zaradi zaposlitve) in mladimi (vključeni v
družbo po individualnih motivih in partikularnih možnostih), pretrga. Podobno menijo
Dobrovoljc et al. (2003), da umeščenost mladih na obrobje družbe slabi kohezivnost
družbe. Tudi Močnik tako (2003).
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2.5.2. Socialna omrežja kot vir opore posameznika

Socialna mreža je, na splošno, povezava posameznika s subjekti v njegovem okolju.
»Posameznikovo socialno omrežje sestavljajo člani omrežja in odnosi med njimi« trdi
Dremelj (2003, str. 157). Rapuš Pavel (2004; v Dekleva, 2004) v raziskavi »Socialna
vključenost in psihosocialno zdravje mladih z izkušnjami brezposelnosti na območju
Ljubljane« ugotavlja, da imajo med mladimi brez zaposlitve ali vira preživljanja glavno vlogo
blažilca ekonomskih, bivanjskih, pa tudi emocionalnih problemov, najprej njihove družine.
Takoj za družinami so najbolj pomemben podporen element posameznika socialna
omrežja, katerim pripada. Povezovanje v socialna omrežja je v sodobni družbi zelo
pomembno, saj so mreže lahko ključni vir pomoči posamezniku, posebej pri mladostnikih,
ki nimajo ustrezne družinske podpore (Gilighan, 1999; v Čačinovič Vogrinčič, 2006, str. 98).
»Ljudje v primeru različnih problemov in stisk lahko poiščejo pomoč in oporo pri različnih
osebah. Osebe, ki jih posameznik navede kot vire socialne opore, tvorijo njegovo socialno
omrežje za izvajanje socialne opore« (Dremelj, 2003, str. 157).
Dragoš in Leskošek (2003, str. 61; v Boškić, 2005, str. 185) opozarjata na pomembnost
povezovanja na mikro ravni, torej povezovanje posameznika v socialne mreže, saj se s
pomočjo mrež posameznik lahko aktivira, informira, vpliva na druge itd. torej krepi svojo
socialno moč.
Ugotovitve že omenjene raziskave o socialni vključenosti in psihosocialnem zdravju
brezposelnih mladih (Dekleva, nosilec, 2004, str. 200-203) kažejo, da so vse skupine mladih
kot svojo pomembno socialno podporo navedle starše, rejnike, prijatelje in vrstniško
družbo. Ti so opora z vključevalnimi ali vsaj blažilnimi učinki pri poskusih osamosvajanja in
socialne integracije mladih.
Podobno trdi tudi Cossa (2010), da so osebna socialna omrežja med najpomembnejšimi
oblikami vključevanja posameznika v družbeno okolje, posebej mladih. Vključevanje v
omrežja in socialne odnose pomeni možnost dostopa do čim več udeležencev socialnega
življenja. Možnost sodelovanja v mreži akterjev socialnega življenja pa je vir krepitve
osebne moči posameznika. Osebni kulturni kapital, pridobljen s socializacijo (s
ponotranjenjem kulturnih dobrin, katerih dostopnost je pogojena z ekonomskimi in
socialnimi pogoji posameznikove socializacije), je odločujoča podlaga in pomemben vir
socialnih interakcij posameznika. V sodobnosti pa je socialni kapital tisti, ki vpliva na
povezanost posameznika z okoljem. Posamezniki, ki imajo dobro zaledje v obliki podpore
oseb, na katere se lahko zanesejo (in ki se lahko zanašajo na institucije), so dobro
preskrbljeni, meni Burkitt (2008).
Sodelovanje v delavnici impra, kot že rečeno, omogoča krepitev posameznikovih virov moči
in razvijanje socialne kompetentnosti. Raziskovanje tega kreativnega medija je interaktivna,
predvsem pa skupinska dejavnost, ki angažira posameznika na vseh nivojih: čustvenem,
kognitivnem, telesnem, motivacijskem itd. V skupini posameznik najprej v impro disciplinah
in igrah ozavešča svoje obstoječe socialne veščine in kompetence ter se srečuje tudi s
svojimi spoprijemalnimi strategijami vzpostavljanja in ohranjanja medosebnih odnosov, ki
so lahko tudi zaviralne za njegovo skupinsko ustvarjanje. S posrednimi sredstvi –
kreativnostjo, improm – jih lahko v skupini ozavešča, razpravlja o svojih prepričanjih v
pogovorih z mentorji in sovrstniki ter se nenazadnje z njimi sooča v skupini s pomočjo
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strukturirane izkušnje – impro disciplin oz. prizorov z ustrezno zastavljenim središčem
pozornosti.
Tako dobi posameznik priložnost za njihovo integracijo, za osvajanje veščin, kompetenc in
preizkušanje novih vlog. Najprej s pomočjo medija, kasneje pa tudi v neposrednih
interakcijah s sovrstnikih v impro skupini. Mladostnike močno poveže skupna izkušnja
raziskovanja medija, in sodelovanje v procesih medsebojnega podpiranja, poslušanja,
konfrontiranja, krepitve. To pa so izkušnje, ki jih prenekateri mladostniki v svojem okolju ne
morejo izkusiti.
2.5.3. Kompetence
Na splošno lahko kompetence definiramo kot posameznikove sposobnosti, ki omogočajo
življenje v svetu: socialno kompetentna oseba je sposobna z razmišljanjem, čustvovanjem
in procesiranjem informacij doseči svoje socialno integracijske cilje (Ardent, 1958 v Schoon,
2009). Žižak pravi: »Socialna kompetentnost je izraz, ki označuje zapleten konstrukt. Tvorijo
ga vedenje ter kognitivne in emocionlane spremenljivke, ki so nujne za ustvarjanje
ustreznih socialnih razmerij in želenih socialnih rezultatov« (Žižak, 2009, str. 404).
Natančneje lahko kompetence opredelimo kot lastnosti posameznika, ki »zajemajo to, kar
je posameznik sposoben narediti, in ne, kaj ve« (»competence«, b. d., str. 2). Ker so vezane
na delovanje, pomeni, da se kompetence dogajajo v kontekstu, v okolju, da so rezultat
posameznikove dejavnosti v času (Tight, 1996; v »competence«, b. d.).
»Kompetenca je več kot samo znanje ali veščina. Vključuje sposobnost zadovoljevanja
kompleksnih zahtev z vključevanjem psihosocialnih virov (vključno z veščinami in stališči)
v določenem okolju. Na primer: sposobnost učinkovitega komuniciranja zajema
posameznikovo znanje jezika, praktične veščine obvladovanja informacijske tehnologije
in prepričanja, stališča, o teh s katerim on ali ona komunicira« (Organisation for
economic co-operation and development, OECD, 2005, str. 4)
Po Kobolt (2010) vključuje socialna kompetentnost posameznika sposobnost integrativnega
razmišljanja, čustvovanja in delovanja za doseganje socialnih ciljev in rezultatov, ki so
družbeno prepoznani v okolju in kulturi ter vplivajo na interakcije med posameznikovimi
značilnostmi ter družbenimi zahtevami. Socialna kompetenca je pogoj učinkovitega
ravnanja v socialnih situacijah.
Avtorica Nastran Ule (1992) pa pravi, da socialna kompetentnost sestoji iz intra- in
interosebnostnih, interkulturnih ter socialnih dejavnikov. Dejavniki socialne
kompetentnosti so po njej:
a) intraosebnostni dejavniki, ki vključujejo predvsem sposobnosti samozavedanja,
(samodialoškost, notranja imaginacija), samorefleksije, razumevanja in obvladovanje
lastnih emocij, razumevanja svojih ciljev in motivacij. So primarnega pomena za razvoj
socialne kompetentnosti in osnova za posameznikovo sposobnost zadovoljevanja svojih
psihosocialnih potreb ter
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b) interosebnostni dejavniki socialne kompetentnosti, ki se oblikujejo skozi komunikacijo
in interakcijo ter zaobjemajo vse nivoje interakcije posameznika z okoljem.
Nadalje, trdi Nastran Ule (prav tam), da so predstave o socialnih situacijah (tudi)
subjektivne in ne obstajajo ločeno zunaj posameznika. Hkrati pa niso popolnoma
subjektivne, saj so nastale prav v interakciji s socialnim svetom. So del intersubjektivnosti,
skupno deljenega socialnega sveta ljudi. Ker so socialne kompetence pomembne za
oblikovanje samopodobe, ki izhaja tudi iz percepcije, kako mislimo, da nas ocenjujejo drugi,
lahko družbena hierarhija socialnih kompetenc povzroča nemalo konfliktov v odnosu
posameznik-socialni kontekst. Socialne kompetence lahko kot lastnosti posameznika v
interakciji z okoljem razdelimo na tri sklope: veščine, motivacijo in pričakovanja.
Socialna kompetentnost je torej rezultat (preteklih) posameznikovih interakcij z okoljem, se
nenehno spreminja in jo je možno sooblikovati. Na njeno razvijanje, kot trdi Kobolt,
»temeljno vpliva priložnost posameznika, da aktivno sodeluje v socialnem življenju različnih
skupin« (2010, str. 65). Elementi, ki prispevajo k učinkovitemu delovanju v socialnem
okolju, so: socialna kognicija, zavzemanje perspektive drugega ter organizacija mentalnih
skriptov različnih socialnih situacij (Kobolt, 2010, str. 63). Faza obračanja signifikantnih gest
navznoter oz. postavljanje v vlogo drugega ter sposobnost videti sebe z očmi drugega pa je
pomembna razvojna faza posameznika, ko postane z »jazom« opremljeno družbeno bitje,
trdi Nastran Ule (1992, str. 44).
Medij impra omogoča odkrivanje, ozaveščanje in razvijanje intra- in interosebnostnih
dejavnikov socialne kompetentnosti. Dragoceno vlogo v tem procesu imajo možnosti, ki jo
ponuja impro: ozaveščanje, interaktivno igranje v skupini in igranje vlog v namišljeni
realnosti ter ustvarjanje »tukaj in zdaj«. Spoznavanje znanih socialnih situacij s pozicij zdaj
enih in drugič drugih vlog omogoča posamezniku vpoglede v socialno dogajanje, sproščanje
čustev, razširjanje razumevanja sebe in drugih, pa tudi raziskovanje novih reakcij (v novih
vlogah) na znane situacije. Interaktivnost omogoča spoznavanje in razvoj komunikacijskih
veščin kompetenc, kot je prepoznavanje nebesedne komunikacije, oblikovanje pomena,
itd. V impru kompetenc ne razvijamo s pomočjo ponavljanja naučenih vlog, temveč z
individualnim izkušanjem dramsko-gledališke strukturirane situacije in samooblikovanjem
osebne vloge v njej. Hkrati iščemo in krepimo motiviranost za izkušanje okolja (spontanost)
in krepimo osebnost (kreativnost) za raziskovanje okolja.
Kot multidimenzionalne in kompleksne lastnosti posameznika kot kazalca posameznikovih
stanj in refleksije bivanja v okviru življenjskega okolja se socialnih kompetenc lotevam s
pomočjo kreativnega medija impra tudi v raziskovalni nalogi. 70

70

V diskurzu sodobne družbe so kompetence pogosto reducirane na veščine, ki se jih da
standardizirati (npr. vozniški izpit zahteva točno določen način vožnje avta) in ocenjevati
(»competence«, b. d., str. 3).
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2.5.4. Veščine
Razmerje med socialnimi kompetencami in socialnimi veščinami lahko ponazorimo s
stavkom: »Socialna kompetentnost pomeni konsistentno izvajanje med seboj povezanih
socialnih veščin in vedenj« (»socialne veščine«, b. d.). Žižak (2009) definira veščine kot:
»Veščina se primarno nanaša na vedenjsko (vidno) stran socialne kompetentnosti. Pri
tem socialne veščine vključujejo različna vedenja – medosebna vedenja, v naloge
usmerjena vedenja in nase usmerjena vedenja. Socialne veščine so torej specifična
vedenja posameznika v specifičnih socialnih situacijah« (Žižak, 2009, str. 404).
Socialne kompetence se nanašajo na celoto (vsebino) intra- in interosebnostnih ravni
povezovanja posameznika z okoljem, veščine pa so posamična, fragmentirana znanja in
sposobnosti izpolnjevanja zahtev okolja.
Med odločujoče komponente socialnih veščin spadajo posameznikova znanje, kot na
primer o vsebinah in lastnostih socialno kulturnega okolja, obvladovanje neverbalne in
verbalne komunikacije, govorice telesa, konverzacije itd., ali pa so veliko bolj specifične.
»Čim bolj konstruktivne socialne spretnosti izbere iz množice različnih možnih strategij tem
večja je verjetnost, da bo svoj cilj dosegel« (Zavod RS za šolstvo, b. d., str. 2). Tudi Zurilla,
Goldfried, Frosch (1983; v Metelko Lisec, 2004, str. 101) pravijo, da v pojem socialne
veščine spada tudi sposobnost prepoznavanja različnih možnosti in odzivanja (zmožnost
izbire in delovanja). Obvladovanje socialnih veščin se kaže skozi posameznikovo vedenje, v
uporabi telesne govorice (stik z očmi, pozicije med subjekti, odnos do prostora), v uporabi
intonacije glasu, obvladovanju čustev, v besednem diskurzu.
Vsako okolje ima neka merila za ocenjevanje doseganja socialnih veščin71. Primerno razvite
socialne veščine omogočajo uspešnejše prilagajanje na zahteve okolja, na medosebne
odnose (socialne interakcije) z drugimi ljudmi, preprečujejo nastanek frustracij, omogočajo
uresničitev ciljev ter na sploh omogočajo konstruktivno delovanje in interakcijo med
posameznikom ter okoljem. Medtem so nezadostno razvite oz. socialne veščine pomemben
dejavnik ranljivosti.
Učenje socialnih veščin poteka ves čas in je lahko formalno, neformalno ali »informalno«
oz. priložnostno. Kot trdi Metelko Lisec: »Informalno učenje je naravni spremljevalec
vsakdanjega življenja in predstavlja tisti del znanja in spretnosti, ki jih pridobimo v življenju
samem, ko ga živimo iz dneva v dan in ni nujno, oz. najpogosteje ni, namerno« (Metelko
Lisec, 2004, str. 109).

71

Socialne veščine lahko klasificiramo na najrazličnejše možne načine. Tako na primer
glede na namen: delodajalčeve potrebe, ki išče ljudi določenih spretnosti; glede na
uporabnost: natančnost, koordinacijo, iznajdljivost, vztrajnost; prenosljivost: osebne
(lojalnost, zanesljivost, integriteta in samozavest) in skupinske (timsko delo, organizacijske,
vodstvene); specializirane: komunikacijske spretnosti, uporaba računalnika, tuj jezik itd.
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Posameznikovo delovanje v socialnem okolju izhaja iz njegovega razumevanja pomenov
socialnih dejanj (svojih in drugih), ki nastajajo v socialnih interakcijah. Ker so pomeni
spremenljivi in se oblikujejo v interakciji, lahko poasemznik sodeluje v njihovem
sooblikovanju, kar je odvisno tudi od individualnih veščin in kompetentnosti. Nastran Ule
(1992) razlikuje tri glavne dimenzije socialne interakcije: a) interakcija kot izmenjava
vedenjskih oblik in dejanj med osebami; b) kot soočenje in povezovanje socialnih pomenov
ter c) kot izraz nezavednih dispozicij in vedenjskih vzorcev posameznika. Na vseh treh
nivojih socialne interakcije pa so socialne veščine tiste, ki vplivajo na poteke (komunikacijski
šum) in rezultate interakcij.
Socialne veščine so povezane z intra- in interosebnostnimi dejavniki, ki oblikujejo
posameznika in njegovo vlogo v socialnem okolju, zato ukvarjanje s socialnimi veščinami
posameznika v okviru modela socialne krepitve z improm ni mehanično ponavljanje gest,
gibov in besed, »dril« naučene uporabe in gibanja telesa, obrazne mimike v interakciji z
osebami, prostorom, dogajanjem. Posameznik s pomočjo impra predvsem doživlja, izkuša,
spoznava in raziskuje svojo sporočilnost, ki se odraža skozi gib, besedo, pa tudi skozi
odnose, misli in čustvovanja ob sproženih reakcijah, ki se dogajajo tako na zavedni kot
nezavedni ravni. Pri tem vedno bolj spoznava in obvladuje tudi sam proces interakcije in
komunikacije. Obvladovanje veščin je predmet samoaktivacije posameznika, pri čemer so
kot trdi Walther: »… samomotivacija in osebne aspiracije so glavni viri za pridobivanje
osebnih veščin, kot odgovor na spreminjajoče zahteve v tem nenehno spreminjajočem se
svetu …« (Walther, 1999, str. 228).
V sodobnosti npr. v ekonomski sferi družbenega življenja, se vedno večji poudarek daje na
razvijanje fleksibilnosti, podjetništva in osebne odgovornosti. Od posameznikov se
pričakuje, da so prilagodljivi, inovativni, kreativni, samousmerjevalni in samomotivirani.
Poudarja se razvoj »ključnih kompetenc«, to je takih, ki opremljajo posameznika
strukturalno in so uporabne na več področjih (tako delovnem kot zasebnem). »Ključne
kompetence vključujejo mobilizacijo kognitivnih in praktičnih veščin, kreativnih sposobnosti
in drugih psihosocialnih virov, kot so prepričanja, motivacija in vrednote« (OECD, 2005, str.
8). Najpomembnejša sestavina ključnih kompetenc je refleksivnost, ki vključuje refleksivno
razmišljanje in sposobnost za akcijo. Poudarja se tudi pomembnost preseganja
spoprijemalnih strategij posameznika, ki izhajajo na načinu razmišljanja »ali-ali«, in se
spodbuja prevzemanje spoprijemalne strategije »in«, se pravi ne izključevanja temveč
vključevanja, povezovanja.
Socialnih veščin se lahko naučimo, pravzaprav jih razvijamo ves čas, lahko pa to storimo v
zato posebej namenjenem okolju. Tako Žižak (2009) navaja, da je trening socialnih veščin
visoko strukturiran psihoedukativni ukrep, ki vključuje osvajanje ali učenje socialnih veščin;
spodbujanje uporabe ali vadbo veščin in omogočanje posploševanja ter prenosa veščin na
druge socialne okoliščine (Žižak, 2009, str. 404).
Tudi s kreativnim medijem impra posamezne osebnostne veščine in veščine medosebne
interakcije najprej ozavestimo kot dele širših mehanizmov oz. spoprijemalnih strategij
bivanja in ustvarjanja v okolju. Ker so element ustvarjanja v tem mediju tudi njegova
načela, ki omogočajo ustvarjanje v interakciji, se zaradi interaktivnosti ne moremo izogniti
vsebinam ustvarjalca oz. udeleženca, globljim plastem, ki zadevajo njegove
intraosebnostne strukture in interosebnostne vzorce vedenj, čustev, mišljenj itd., torej
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mehanizmov samoregulacije. Pravzaprav do teh vsebin želimo priti, saj so vsebina impro
(umetniških in kreativnih) prizorov.
Ponavljanje strukturno usmerjenih izkušenj hkrati omogoča posamezniku, da sooblikuje
svoje kompetence oz. veščine tako, da mu omogočajo čim bolj svobodno izražanje v skladu
z njegovimi cilji in željami, pa tudi z njegovo močjo kreativnega ustvarjanja. Talent namreč v
tem modelu pojmujemo kot sposobnost izkušanja okolja (Spolin, 1994), zato prav to
izkušanje in raziskovanja svojih sposobnosti in novih možnosti v znanih situacijah v procesu
ustvarjanja nenehno spodbujamo, podpiramo in krepimo. S tem spodbujamo angažiranje
posameznikovih kognitivnih, emotivnih, psihofizičnih potencialov. Mehanično ponavljanje
posameznih veščin v impru ne deluje, kajti onemogoča individualno kreativnost v interakciji
– saj moramo upoštevati, da je v tem mediju kreativen tudi soudeleženec, soigralec, ki prav
tako kot mi išče kreativne rešitve nastale situacije sproti (skozi impro discipline so znane le
strukture socialnih situacij, ni pa znana njihova vsebina, ker je individualno ustvarjanje
možno le v trenutku »tukaj in zdaj«, v katerem individuum je).
Kot pomemben del socialne kompetentnosti z improm razvijamo tudi veščine nastopanja in
kompetentnost javnega samopredstavljana (kar vključuje samozavest, samopodobo,
komunikacijske veščine itd.), ki so pomembne kvalitete posameznika v sodobnem svetu
samoreprezentacij.

2.5.5. Modeli krepitve moči s pomočjo socialnih kompetenc
Čeprav se model krepitve moči s pomočjo socialnih kompetenc, ki ga bom predstavila v tem
podpoglavju, nanaša na nekoliko starejšo populacijo mladih, kot jih obravnavam v drugem,
raziskovalnem delu disertacije, so v njem ključna kategorija družbenega udejstvovanja
posameznika (in aktualizacije) prav kompetence. Prav tako je zanimiv zaradi razlagalnega
potenciala, ki ga ima za pojmovanje ranljivosti, moči.
Okvir predstavljenega modela je nova konceptualizacija mladih v sodobni družbi. Sodobni
kapitalizem je spremenil načine vključevanja mladih v svet odraslih. Osvojena znanja v
dolgotrajnem izobraževalnem procesu ne opremljajo posameznika dovolj dobro za uspešno
integracijo. V družbi, kjer naj bi bil ključni element participacije v družbi posameznik
(Walther, 1997; v Furlong, McNeish (ur)., 1997, str. 90-101), zaposlitev ni več sredstvo
integracije. Izobraževalni sistem posameznikom ne zagotavlja več (večinoma) ustreznega
kapitala, zaposlitve pa v sodobni ekonomiji niso stalne, ampak izmuzljive, spremenljive. To
prekinja vlogo zaposlitve kot glavnega dejavnika integracije v družbo odraslih in vpliva na
proces odraščanja mladih.
V sodobni ekonomiji, katere potrebe po kvalifikacijei delovne sile se nenehno spreminjajo,
so za vključevanje posameznika v družbo (katere sredstvo je zaposlovanje) pomembnejše
posameznikove sposobnosti nenehnega nadgrajevanja znanja in pridobivanja novih
kompetenc. Tako v skladu s tem modelom integracije sredstvo participacije posameznika v
družbo – njegove socialne integracije, postanejo kompetence in socialna omrežja.
V resoluciji OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj) so nove razvojne
potrebe na nivoju posameznika opredeljene kot »ključne kompetence«, to je kot tiste: »ki
jih ne določajo arbitrarne odločitve, katere osebnostne kvalitete in kognitivne veščine so
103

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

zaželene, ampak jih določajo potrebe po psihosocialni opremljenosti za uspešno življenje in
dobro funkcioniranje družbe« (OECD, 2005, str. 6).
Kompetence in veščine so vidni izraz posameznikovih posebnosti, ki so nastale po eni strani
zaradi njegovih stikov z okoljem in po drugi kot posledica njegovega izbora. Hkrati so
pomemben vir ustvarjanja lastnega življenja in preživetja v sodobni družbi. Če so
pomanjkljive, je njihov primanjkljaj lahko vir ranljivosti. Ker pa jih lahko nenehno razvijamo,
so kot individualen izraz osebne moči tudi pomemben vir samoregulacije, kot trdi Kobolt
(Kobolt, 2010).
Po drugi strani pa, kot trdi Walther, avtor modela krepitve socialne moči s pomočjo
socialnih kompetenc: »kompetence ne vodijo nujno v socialno integracijo in zaposljivost«
(Walther, 1997; v Furlong, McNeish (ur.), 1997, str. 97), lahko pa so tista razlika, ki ima
odločilen pomen pri zaposlovanju, integraciji posameznika. Kajti kompetence niso samo
individualne kvalitete, ampak so tesno povezane z okoljem, v katerem nastajajo in se
razvijajo. Hermann (2003; v Boškić, 2005), ki razvija koncept krepitve moči, trdi, da
družbeni odnosi omogočajo in poudarjajo posameznikove sposobnosti in zmožnosti. Meni
tudi, da je participacija tista, ki omogoča ljudem ravnovesje med osebnim razvojem in
uskladitvijo z družbenim okoljem.
Waltherjev (Walther, 1997; v Furlong, McNeish (ur.), 1997) model krepitve s pomočjo
kompetenc vključuje tri elemente: znati (angl. knowing), biti (angl. being) in delovati (angl.
doing), ki so bistveni elementi obvladovanja socialnega življenja. Razvijanju »znanja« se
posveča izobraževalni sistem, razvijanju »biti« referenčne skupine (npr. cerkev) in
»delovati« npr. šport. K temu lahko dodamo tudi umetnost, saj je v proces umetniškega
ustvarjanja vključena kreativnost, kognicija, čustva, delovanje posameznika. Posamezni
elementi tega modela72 sami zase ne usposabljajo osebe za uspešno delovanje: »znati« še
ne pomeni »delovati«, medtem ko »delovati« pomeni »znati« oz. vedeti, kje znanje dobiti.
»Znati« ni kompetenca sama po sebi, ampak »pomeni imeti kompetence, biti zmožen
reševanja problemov« (Walther, 1997; v Furlong, McNeish (ur.), 1997, str. 97).
Trije elementi modela so medsebojno povezani, odvisni. Vendar samo njihove medsebojne
povezave ne razložijo vpliva oz. moči kompetenc kot vira avtonomnega odločanja in
vključevanja. »Biti« in »znati« omogočata »delovati«, vendar pa le glede na kontekstualne
okoliščine ustvarjata odločujočo kompetentnost posameznika. »Vsebina »biti« in »znati«
mora biti usklajena s kontekstualno komponenco – to tvori kompetenco« (Walther, 1997; v
Furlong, McNeish (ur.), 1997, prav tam). Kompetence se nanašajo tudi na sposobnost
vzpostavljanja povezave do konteksta, na povezovanje.
Tradicionalno najmočnejši vir socialne integracije posameznika na prehodu v odraslost sta
(bili) zaposlitev (Walther, 2005) 73 ter izobrazba kot sredstvo doseganja čim boljšega
72

Lahko pa model razumemo tudi širše: tako sta npr. grška in rimska civilizacija izobraževali
mlade za »biti izobražena oseba«, saj je za zavzemanje pomembnih pozicij v družbi bilo
potrebno znanje. Znanje je omogočilo delovanje in socilano vključitev posameznika. V
industrializirani družbi 20. stoletja je posameznika za delovanje v družbi usposabljalo
praktično znanje. Le to pa je v času razširjanja formalne izobrazbe izpadlo iz
izobraževalnega procesa zaradi sprememb gospodarstva oz. ekonomije.
73

V modernih družbah je bila nezaposlenost bolj kratkega časa in/ali pa posledica
pomanjkanja motivacije pri posamezniku. V sodobni, postmoderni družbi pa je težko najti
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izhodišča za zaposlitev. Toda, danes so zaradi zgodovinskih okoliščin mladi po dokončanju
šolanja opremljeni z znanji (in kompetencami), ki jih ne morejo unovčiti.
Sodobne izobraževalne institucije danes posameznikom sicer dajejo znanje (»znati«),
vendar iz posameznikov ne naredijo delujočih članov družbe (angl. doers) (Walther, 1997; v
Furlong, McNeish (ur.), 1997, str. 94-96).
V sodobni družbi je dimenzija »biti« reducirana. Kot pravi Walther, je:
»Dimenzija »biti« je v nekaterih družbah – predvsem tistih kjer je družbeni izvor
posameznika manj pomemeben -, bolj fokusirana na individualno bit ali na problem
individualne identitete…Prav tako se je spremenila perspektiva »delovati«.
Nenehno spreminjajoče se sodobno tržišče dela nenehno poraja nove izzive.
Praktično učenje potrebuje znanje in osebni razvoj. Praktične veščine ne določajo
funkcij dela, ampak določa potrebne veščine . Tak razvoj zahteva (od posameznikov
o. p.) sposobnosti refleksije, analiziranja situacij in kontekstov, ne pa samo
opremeljenosti za specifične zahteve dela« (Walther, 1997; v Furlong, McNeish
(ur.), 1997, str. 96).
Sodobni družbeni procesi in načini zaposlovanja (integriranja) zahtevajo od mladih
nenehno prilagajanje in razvijanje kompetenc, veščin (tudi izobraževanja). Vendar so mladi
pogosto po daljši brezposelnosti in dolgoletnem šolanju nemotivirani, da bi svoje znanje
(nenehno) dopolnjevali, kar povečuje njihovo ranljivost. Posebej so pri tem izpostavljeni (in
ranljivi) mladi, ki nimajo zadostnih kvalifikacij, izobrazbe, znanj, kompetenc in veščin zaradi
neugodnih življenjskih potekov. Kot pravi Walther:
»Moramo vedeti, da so v vseh evropskih državah skupine mladih ljudi, ki ne samo da
so nezaposleni, ampak tudi ranljivi zaradi celega sklopa medsebojno povezanih
problemov. Mogoče jim primanjkuje kvalifikacij ali drugih temeljnih veščin kot je
pismenost in obvladovanje številčnih operacij (angl. numeracy) in nimajo t. i. mehkih
veščin (angl. soft skills), ki jih tako cenijo delodajalci. V družbi znanja so te skupine
mladih posebej ranljive« (Walther, Furlong, McNeish, 1997, str. 88).
Težave mladih se z nezaposlenostjo širijo na druga področja njihovega življenja: v socialno
osamljenost, konflikte s starši, nezmožnost samostojnega življenja, ustvarjanja lastne
družine. Otroci in mladostniki, ki so na prehodu iz otroštva v mladost opremljeni z
neugodnimi okoljskimi pogoji individualnega razvoja, s spremembami in zahtevami
razvojnega obdobja, so dodatno obremenjeni še z zgodovinskimi okoliščinami in aktualno
vlogo mladih.
Impro omogoča razvijanje vseh treh komponent Waltherjevega modela, katerega del je
tudi krepitev moči s pomočjo kompetenc. Impro omogoča razvijanje kompetence »znati« (z
ozaveščanjem, raziskovanjem komunikacije, interakcije, zakonitosti drame, poznavanje
jezika itd.), razvijanje kompetence »biti« (s pomočjo ozaveščanja spoprijemalnih strategij,
razvijanja samozavesti, samopodobe, asertivnosti itd.) ter razvijanje kompetence
»delovati« – kreativni medij impro je predvsem medij akcije. Lahko bi rekli tako kot na
primer za psihodramo (Blatner, 2007), da je impro akcijska metoda z izjemnim
potencialom. Tako kot v Waltherjevem modelu (1997) pa je potrebna za uspešnost
razloge za motiviranje mladih, ki so dokončali šolanje (v pričakovanju zagotovljenih, dobrih
služb), a niso zaposljivi, ker ni delovnih mest.
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uporabe kreativnega medija vključenost vseh treh komponent: »znati«, »biti« in
»delovati«.

2.6.

Primeri dobre prakse

V podpoglavju predstavim nekaj sodobnih praks, ki se krepitve moči mladih lotevajo s
pomočjo medija drame oz. gledališča.
V okviru sistemskih rešitev se države različno lotevajo reševanja problema družbenega
položaja mladih. Pretežno se spopadajo s problemom nezaposljivosti mladih in reševanjem
težav, ki nastajajo zaradi nezmožnosti integracije skozi zaposlitev. Zaključno poročilo
raziskave Evropske skupnosti o dilemah mladih v tranziciji pri zaposlovanju in aktivaciji
politike trga dela (Walther, 2005) navaja sledeče sistemske ukrepe reševanja
brezposelnosti mladih kot vir ranljivosti: institucionalne programe za spodbujanje
»sposobnosti za usposabljanje«, razvijanje motivacije in sposobnosti (program JUMP v
Nemčiji); klasične reforme izobraževalnega sistema za boljše usposabljanje mladih ljudi
(Španija, Italija); prekvalificiranje (Velika Britanija), ki naj bi iskalce dela opremilo z
veščinami, ki jih potrebujejo delodajalci; reforme izobraževalnega sistema (Nizozemska), s
poudarjanjem individualne odgovornosti in pridobivanja kvalifikacij oz. veščin.
V Franciji je še vedno močna povezava med zaposljivostjo in pridobljenim formalnim
znanjem (diploma). Ker pa je izobrazbena raven zelo visoka, imajo vedno večjo prednost pri
zaposlovanju posameznikove izkušnje, kompetence in kulturne reference. Tukaj je zelo
prisotna razprava o ločitvi vezi med socializacijo (integracijo) in delom. Na Švedskem je
politika osredotočena na prilagajanje izobraževalnega sistema strukturalnim spremembam
gospodarstva. Poudarek je na vseživljenjskem učenju in razvijanju temeljnih kompetenc
(radovednosti, sposobnosti za učenje, sposobnosti komuniciranja, reševanja problemov ter
nenazadnje razvijanju socialnih kompetenc).
Danska močno izstopa od ostalih držav, saj se osredotoča predvsem na spodbujanje
motivacije (za učenje, izobraževanje) in na kompetence, ki jih obravnava kot »kontekst za
individualne razvojne kvalitete« (Walther, Furlong, McNeish, 1997, str. 145). Formalne
kvalifikacije so vedno manj pomembne, pozornost je na kompetencah, kot so
samostojnost, fleksibilnost in individualnost. Posamezniki, ki izpadejo iz izobraževalnega
procesa, prekinejo šolanje predčasno, se morajo resocializirati (skozi reedukacijo). Proces
pridobivanja izobrazbe je razumljen kot proces razvoja osebnega individualizma, katerega
cilj je vedno manj pomemben.
V Sloveniji je še vedno največ poudarka na formalni izobrazbi, izobraževalni proces se
podaljšuje navzgor in navzdol: začne se zgodaj, čim prej, z najrazličnejšimi interesnimi
obšolskimi dejavnostmi, zaključi pa se čim kasneje. Kljub temu je stopnja brezposelnosti
mladih v porastu, mladi vedno dlje ostajajo doma in so odvisni od staršev. Nekih
strukturalnih, sistemskih rešitev še ni, prav tako pa ne znatnejših premikov v vrednostnih
sistemih. Programov, ki bi se lotevali problema s preusmerjanjem na aktivacijo mladih,
razvijanje motivacije in kompetenc, še ni, razen osamljenih poskusov. Primera takih
poskusov sta modela uporabe gledališkega medija za razvijanje veščin in kompetenc v
okviru programa Projektno učenje mladih ali ukvarjanje z mladimi v mladinskih centrih.
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Tudi Walter in Stauber (1999) ugotavljata, da je gledališče zanimiv medij, ki omogoča prav
veščenje kompetenc, saj neformalni pristopi v izobraževanju s pomočjo medija spodbujajo
razvoj »kreativnosti, osebne moči in socialnih kompetenc depriviligiranih mladih ljudi«
(Walther, Stauber, 1999, str. 220). Tako npr. gledališki projekti v mladinskih centrih
ponujajo celo paleto predvsem mladim zanimivih možnosti.
Primer je dramska delavnica v Manheimu, v katero so vključeni mladostniki, ki so
predčasno zaključili šolanje in so otroci migrantov. Uporabljena gledališka metoda je
improvizacija, s pomočjo katere (so) se udeleženci naučili zavzemati druge perspektive in
ozavestili nekatere vidike svojega življenja.
Naslednji primer je Lizbonska delavnica, ki je v kombinaciji s cirkuško pedagogiko
orientirana na integracijo udeležencev (dijakov) v svet zabavništva in seznanjanje mladih z
različnimi vidiki dela v zabavni industriji.
V Liverpoolu so bili v delavnico vključeni nezaposleni, depriviligirani mladi, ki niso izkoristili
možnosti izobraževalnega sistema in so brez kvalifikacij, v starosti od 18 do 25 let. Cilj
projekta je bila predstava, učili so se dramske umetnosti, hkrati pa je bil to tečaj socialnosti
s poudarkom na razvijanju različnih veščin, ki so uporabne tudi v delovnem okolju
(samozaupanje, timsko delo).
V Sloveniji že nekaj let izvajamo uspešen program Projektno učenje mladih, ki je sistemska
institucionalna rešitev ukvarjanja z mladimi, ki so se predčasno prenehali šolati in so
nezaposleni, imajo ob tem še različne težave doma, s sovrstniki, s seboj. Program temelji na
načelu aktivacije posameznika in je namenjen pridobivanju veščin, hkrati pa odkrivanju
posameznikovih močnih področij. Kompetence, ki jih mladi pridobivajo, so temeljne:
pismenost, računanje, računalništvo, jezik, oblikovanje poklicne identitete itd. Sestavi del
programa je bilo nekaj časa tudi delo z gledališkimi metodami. Ker ima program
projektnega učenja tudi močno socialnointegracijsko noto so v potekajoči raziskavi
spremljali tudi součinke gledališke dejavnosti na socialno vključevanje: »Pri udeležencih je
bilo opaziti boljše prilagajanje v skupinah, pridobivanje novih prijateljev, … ' ... večjo
socialno prilagojenost, večjo strpnost, kooperativnost in boljše delovne navade«
(Dobrovoljc et al. 2003, str. 11). Oblike pomoči z različnimi gledališkimi metodami najdemo
tudi v Mladinskih centrih (Kranj, Brežice), v Centrih za socialno delo Ljubljana (Center,
Šiška), tudi nekaj nevladnih organizacij občasno uporablja (delno) gledališki medij v
projektih, katerih cilj je odkrivanje virov osebnih moči kot izhodišče socialnega vključevanja.
V zadnjih dveh letih se impro v Sloveniji uporablja tudi v projektih s socialnointegracijskimi
cilji, npr. v zaporih in drugih socialnih zavodih. Tako npr. projekt Zaprto – odprto (2010) z
izvedbo impro predstav v zaporih z namenom, da impro »odpira prostor za ustvarjalnost
tam, kjer ga po navadi ni veliko ter je hkrati izpostavljen stalni preobrazbi in preizkušnji
življenja v drugačnem okolju. Improvizacija, najbolj odprta metoda gledališkega ustvarjanja,
se sooča z zaprtostjo in pušča sledi tako na eni kot na drugi strani« (»Kolektiv Narobov«,
Zaprto – odprto, b. d.).
Tako teorija kot praksa potrjujeta, da so programi, katerih kreativni medij je drama oz.
gledališče, posebej učinkoviti za razvijanje socialnih kompetenc in/oz. za socialno krepitev
posameznikov. Programi pa niso tako razširjeni, kot bi si želeli, predvsem pa niso del
sistemskih rešitev reševanja ranljivosti npr. mladih. Mogoče je temu tako tudi zato, ker
udeleženci pridobivajo veščine in kompetence, ki niso nujno merljive.
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Vendar:
»Če predstavljata samomotivacija in osebne aspiracije glavni vir pridobivanja
osebnih veščin, ki ustrezajo zahtevam v nenehno spreminjajočem se svetu, ti
projekti zagotavljajo njihovim udeležencem izkušnje, ki imajo temeljno vlogo v
promociji vseživljenjskega učenja« (Walther, Stauber, 1999, str. 228).
Socialna integracija je vedno bolj individualni cilj, vseživljenjska naloga, ki zahteva
sposobnost posameznikov, da delajo pravilne izbire in da ves čas pridobivajo kompetence
in veščine.
»Kombinacija velikih individualnih pričakovanj in močnih kompetenc postane nujna
za navigiranje v zelo odprtem svetu. Tako se izziv modernega 'indirektnega sveta'
mladih razreši z izgradnjo 'transformacijskih kompetenc', ki zagotavljajo socialno
integracijo in zaposljivost« (Walther, Furlong, McNeish, 1997, str. 92, poudarki
avtorjevi).
V tem poglavju sem predstavila pojma mladosti in ranljivosti, razloge pojavljanja in
družbene okoliščine, ki ju pogojujejo. Izpostavila sem posameznika, ki je zaradi procesov
individualizacije in fragmentacije moderne družbe izpostavljen pastem svobodne izbire
med bogastvom možnosti, ki zakrivajo, da je posameznik hkrati poglavitni nosilec
odgovornosti za lastne odločitve. Sodobni kapitalizem (še) nima razvitih ustreznih
mehanizmov regulacije svojih strukturnih pomanjkljivosti, katerih rezultat je tudi
brezposelnost in vedno večje pomanjkanje mehanizmov socialne varnosti. Zato je več
nevarnosti za nastajanje individualne ranljivosti, saj se težave, ki posameznika slabijo,
kopičijo. Tako ima npr. brezposelnost mladih za posledico celo vrsto drugih primanjkljajev:
nezmožnost (ekonomska) za samostojno življenje, nezmožnost formiranja lastne družine,
psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti itd.
Posebej so izpostavljeni tudi mladi na prehodih iz otroštva v mladost, ki so zaradi spleta
objektivnih življenjskih okoliščin, subjektivnih ali objektivnih dejavnikov, kot so osebnostna
struktura, učni (ne)uspeh, vključenost med sovrstnike, vedenjske in čustvene težave,
socialno ekonomski položaj itd., ranljivi zaradi kopičenja posameznih elementov, ki
povečujejo ranljivost. Kajti glede na razvojno obdobje, v katerem se nahajajo, so
obremenjeni še z individualnimi psihofizičnimi spremembami in potrebami.
Združitev medija impra in skupine s ciljem socialne krepitve je potencialni vir individualne
krepitve, s pomočjo ozaveščanja psihofizičnih, čustvenih, kognitivnih in vedenjskih vzorcev,
navad in spoprijemalnih strategij skozi impro igrice in skupinske krepitev s pomočjo iskanja,
raziskovanja in definiranja skupnih tem ter najboljšega načina njihovega razreševanje in
morebitne predstavitve. S predstavitvijo ranljive skupine širšemu družbenemu okolju s
pomočjo kreativnega medija impra in s tem ozaveščanjem družbenega okolja pa lahko
dosežejo posameznik in skupina vse tri faze socialne krepitve: individualno, skupinsko in
družbeno.
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B: RAZISKOVALNA NALOGA
3. OPREDELITEV PROBLEMA
Avtorji (Walther, 1997, 2005; Ule, 2000; Rener, 2010; Kobolt, 2010) izpostavljajo, da so
kompetence in veščine lahko eden ključnih elementov socialne krepitve in zmanjševanja
ranljivosti posameznikov. Hkrati ugotavljajo, da so v sodobnih družbah posebej ranljiva
skupina prav mladi zaradi svoje specifične pozicije v sodobni družbi in zaradi zahtev, ki jih
postavlja pred posameznika to zahtevno obdobje odraščanja. Walther (1997) na podlagi
nekaterih evropskih projektov razvijanja kompetenc mladih s pomočjo gledaliških metod
ugotavlja, da je medij gledališko-dramskega ustvarjanja primeren medij socialne krepitve,
razvijanja kompetenc in veščin. Kobolt (2008), ki raziskuje ta medij v okviru mednarodnega
projekta Na odru življenja (Twisfer, Grundtvig), pa ugotavlja, da ima drama oz. gledališče
kot kreativni medij potencial socialne krepitve ranljivih.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj uporabe medija drame v različnih okoljih menim, da je
drama in znotraj nje tudi impro, lahko pomemben medij socialne krepitve posameznika.
Impro omogoča ozaveščanja potreb in krepitev osebnih virov moči, osebno rast, razvijanje
različnih veščin ter omogoča socialno krepitev ranljivih zaradi bogastva interakcijskih
možnosti, ki ga spodbuja raziskovanje medija v skupini. Krepitev in rast posameznika je z
improm omogočena z aktivnim sodelovanjem posameznika v procesu skupinskega
dramskega ustvarjanja. Kompetentnost, ki jo posameznik v tem procesu lahko pridobi pa
omogoča nadalje socialno vključevanje z javnim predstavljanjem na impro predstavah.
Predpostavko, da je medij impra uporaben za krepitev moči, sem preverila najprej v
pregledu ustreznih teorij, nato pa še z raziskovanjem učinkov medija v izkustveni delavnici
dramsko-gledališke improvizacije – impra z ranljivimi mladostniki.
Namen pričujoče naloge je nuditi čim bolj celosten uvid v različne potenciale medija.
Raziskava je pretežno kvalitativne narave in je zapis različnih pogledov na medij. Ker je
tovrstnih raziskav malo, se ob tem razkriva več vprašanj, kot je konkretnih odgovorov.
3.1.

Vsebina raziskave

Zaradi izvedbe raziskave sem s pomočjo fakultete navezala stik s Centrom za socialno delo
(v nadaljevanju Center), ki že nekaj let organizira poletna taborjenja v naravi za skupine
ranljivih otrok in mladostnikov. V program taborjenja so vključili impro delavnico, ki je bila
podrobno predstaviljena tako Centru kot staršem in mladostnikom. Skupaj smo realizirali
najprej enotedensko impro delavnico na taborjenju v naravi Tabor 10, nato celoletno impro
delavnico v mestu (Center 10/11) ter čez eno leto še tretjo impro delavnico na taborjenju,
Tabor 11.
Sočasno s tremi impro delavnicami je potekala raziskava potencialov impra na različnih
ravneh: umetniški, animacijski, terapevtski. Podatke sem zbirala s pomočjo subjektivnih

109

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

doživljanj otrok in mladostnikov, udeležencev impro delavnic, s pomočjo opazovanj
dogajanja dveh odraslih aktivnih udeleženk (asistentk) in lastnega opazovanja.
3.2.

Namen raziskave

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako lahko z improm mladostniki razvijajo svoje vire moči
in se okrepijo za doseganje socialnointegracijskih ciljev. V raziskavi sem želela preučiti, kako
medij učinkuje na posameznike in medsebojne odnose v skupini na različnih ravneh.
3.3.

Cilji raziskave

a) ugotoviti, kako impro spodbuja odkrivanje potreb posameznikov in kako medij omogoča
razvijanje osebnih virov moči;
b) ugotoviti, kakšni so učinki spodbujanja kreativnosti, spontanosti z improm na individualni
ravni;
c) ugotoviti, kako lahko z improm okrepimo posameznika za njegovo uspešno socialno
vključevanje;
d) ugotoviti, kakšna je vloga skupine pri obvladovanju medija oz. za razvoj veščin za
soočanje z ranljivostmi.
3.4. Model uporabe impra
Teoretske osnove modela uporabe impra kot medija socialne krepitve za doseganje
socialnointegracijskih ciljev ranljivih predstavljajo trije segmenti: impro, potrebe ranljivih in
socialna krepitev. Segmenti se na določenem področju prekrivajo: načela ustvarjanja z
improm se delno ujemajo s cilji socialne krepitve ranljivih skupin in delno z načeli delovanja
močnih, kohezivnih skupin. Področje, ki je skupno vsem trem segmentom je kreativnost.
Graf 1: Vennov diagram treh področij vključenih v raziskovanje potencialov impra

IMPRO

SKUPINA
RANLJIVIH

SOCIALNA
KREPITEV
kreativnost

Impro omogoča razvijanje spontanosti, ki je predpogoj kreativnosti. Spoznavanje medija v
skupini lahko ob določenih pogojih (skupni cilji, kohezivnost, varnost, itd.), spodbuja
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aktivno udejstvovanje posameznika v procesu soustvarjanja. Skupinsko soustvarjanje
(medij in skupina) omogoča soočanje z individualnimi potrebami ter ozaveščanje preprek,
ki onemogočajo ustvarjanje in celostno izražanje. Tako proces raziskovanja in usvajanja
ustvarjanja z improm omogoča posameznikom, da najprej odkrijejo svoje potrebe in
ranljivosti, jih ozavestijo in ob podpori skupine iz njih ustvarijo vire lastne moči.
Učinek medija impra je okrepljen, kadar je poleg obvladanja medija cilj delavnice tudi
socialna krepitev, saj lahko postanejo individualni primanjkljaji predmet skupinskega
procesa ustvarjanja. Elementi izgradnje skupinske kohezivnosti, kot npr. sodelovanje,
podpiranje, empatija, enakopravnost, pa so podobni nekaterim načelom ustvarjanja z
improm v umetniškem okolju oz. na odru.
Pregled elementov (Tabela 1) procesa socialne krepitve, razvoja skupine in ustvarjanja z
improm razkriva nekatere stične točke teh treh področij.

Tabela 1: Nekatere stične točke treh področij vključenih v raziskovanje potencialov impra
SOCIALNA KREPITEV

IMPRO

SKUPINA RANLJIVIH

KOMUNIKACIJA
SODELOVANJE
PODPORA
SOODGOVORNOST
INTERAKCIJA
AKTIVNOST

KOMUNIKACIJA
SODELOVANJE
PODPORA
SOODGOVORNOST
INTERAKCIJA
USTVARJALNOST

KOMUNIKACIJA
SODELOVANJE
PODPORA
SOODGOVORNOST
INTERAKCIJA
RAZVOJ

Tako je na primer izboljšanje veščin komuniciranja, kar je pogosta potreba ranljivih,
pomembna sestavina kreativnega ustvarjanja v drami in je hkrati nujna lastnost socialno
kompetentnega posameznika. Brez sodelovanja ustvarjanje v impru ni mogoče, skupina pa
omogoča, da posameznik spozna moč, ki jo sodelovanje nudi (podpora, zaupanje, zavest),
ter da se tudi sam okrepi s sprejemanjem in dajenjem drugim s katerimi je povezan. S tem,
da v impru posameznik prevzema odgovornost za rezultate skupne igre in ne samo za svojo
soudeležbo, dobiva pomembno izkušnjo so-oblikovanja socialne situacije. Interakcija v
impru je sprotno prilagajanje in oblikovanje pomena, med tem ko je v socialni krepitvi to
pomemben element povezovanja z drugimi. Skupina pa nudi posamezniku možnost
raziskovanja in obvladovanja interakcije iz najrazličnejših plati. Udeležba posameznika v
procesu socialne krepitve pomeni najprej njegovo aktiviranje, za kar je dostikrat potrebno
najprej razviti spontanost in ustvarjanost. Ustvarjalnosti pa brez aktivne in čim bolj celostne
udeležbe posameznika ni, posebej v impru. Izkušnja usvajanja ustvarjanja z improm
omogoča razvoj posameznika in skupine tako, da lahko s pomočjo improvizirane igre v
impro predstavi predstavi javnosti svoje vsebine in teme, stile igre, kot umetniški izdelek
oz. kot rezultat celotnega procesa krepitve.
Največ raziskovanja je v nalogi posvečenega sestavinam, naravi medija in načelom
ustvarjanja, ki imajo potencial krepitve in razvoj kompetenc posameznika in njegove
interakcije z okoljem na različnih ravneh. Impro je kreativen medij, ki zahteva aktivacijo
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posameznika, brez tega skupinsko ustvarjanje ni možno. Tudi v socialni pedagogiki se
vedno bolj poudarja potreba po aktivni udeležbi posameznika v procesu krepitve.
Ustvarjanje v skupini nujno zahteva prilagajanje posameznika in s tem mogoče tudi njegovo
rast. Za mladostnike, ki so sodelovali v raziskavi impra je bila izkušnja sodelovanja in
podpore skupine ter izkušnja soodgovornosti za v interakciji oblikovane pomene posebej
spodbudna. Individualna izkušnja impra pa se lahko nadgradi v skupnostno, socialno
izkušnjo. Nadaljnja javna predstavitev, ki smo jo izvajali ob zaključku delavnic pa je
omogočila še širše družbeno prepoznavnost posameznikov in skupine ranljivih.
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4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Vprašanja kvalitativnega dela raziskave:
1. Kako uporabljati impro pri delu z ranljivimi mladostniki?
2. Kakšne so individualne potrebe mladostnikov?
3. Kakšne potrebe so mladostniki izražali na področju socialnih kompetenc in veščin?
4. Kaj doživljajo mladostniki na impro delavnicah?
5. Kaj doživljajo mladostniki na impro nastopih?
6. Katere ključne teme se tekom impro delavnice odpirajo mentorjem in katere
mladostnikom?
7. Kako lahko s pomočjo impra delujemo v smeri krepitve socialnih veščin in kompetenc
udeleženih?
8. Kako specifično impro omogoča razvoj interakcijskih kompetenc?
V kvantitativnem delu raziskave, ki se nanaša na samooceno počutja, sem preverila trditev:
»Udeleženci bodo zaznali pozitiven trend razvoja svojih počutij.«.
5. OPIS SKUPINE UDELEŽENCEV
V raziskavo oz. v vse tri impro delavnice so bili vključeni isti otroci in mladostniki, ki jih
obravnava Center v okviru drugih svojih programov.
V prvo fazo raziskave74 Tabor 10 je bilo vključenih 9 otrok (od vseh 17 otrok na delavnici),
starih od 8 do 18 let: 3 dekleta in 6 fantov. Od teh devetih otrok se jih je druge faze
raziskave Center 10/11 udeležilo 5, starih od 9 do 13 let: 2 dekleti in 3 fantje. Vsi so se
spoznali z improm na Taboru 10. Vsi že dosedaj vključeni v raziskavo so se udeležili tudi
tretje, zaključne delavnice oz. raziskave Tabor 11. Skupaj je bilo v tretjo fazo vključenih vseh
17 otrok in mladostnikov, starih od 10 do 18 let. Izbor udeležencev za prvo fazo raziskave
Tabor 10 je predlagal strokovnjak s Centra, ki je tako z mladostniki kot z njihovimi
družinami v stiku že več časa. V drugo fazo, v impro delavnico Center 10/11 (in v raziskavo),
pa so se vključili mladostniki sami.
Pri vsakem posamezniku, ki se je raziskave udeležil, se združuje več dejavnikov ranljivosti in
jih lahko glede na teorijo Kobolt (2010), Rener (2000), uvrstim med ranljive mladostnike.
Elementi ranljivosti, ki so upoštevani tukaj, so: šolski uspeh, vedenjske in čustvene težave,
aktivnost v prostem času in družinske okoliščine.
Nekaj prikazanih podatkov o družinskih stanjih in življenjskih okoliščinah mladostnikov je
ustno (zaradi zaupnosti podatkov) podal strokovni delavec Centra, zadolžen za program
Centra, namenjen ukvarjanju z otroki in mladostniki. Nekaj otrok in mladostnikov je iz
74

Ime Tabor sem izbrala zato, ker se je delavnica dogajala na taborjenju v naravi, številki 10
in 11 pa pomenita letnico, ko so bile delavnice realizirane. Ime delavnica Center 10/11 je
nastalo na podoben način: delavnica se je odvijala na Centru v šolskem letu 2010 /2011.
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enostarševskih družin, družin priseljencev ali druge generacije priseljencev. Nekatere
družine prejemajo denarno pomoč. Nekateri starši so v okviru programov Centra za
socialno delo deležni svetovanja in pomoči pri vzgoji vedenjsko zahtevnih otrok ali pa
potrebujejo strokovno pomoč pri reševanju svojih problemov oz. obvladovanju lastnega
življenja. V nekaterih družinah je prisotno nasilje, fizično nasilje, čustvene in fizične zlorabe.
Nekateri udeleženci so psihofizično in čustveno zanemarjeni, zlorabljeni in imajo izkušnjo
čustvene stiske.
Podatke o šolskem uspehu in vključenosti v obšolske dejavnosti so dali otroci in mladostniki
sami v uvodnem intervjuju. Podatki o obšolskih dejavnostih kažejo na njihovo aktivnost v
svojem življenjskem okolju. Udeleženci raziskave obiskujejo osnovno ali srednjo šolo, njihov
uspeh je različen, v razponu od odličnega do manj uspešnega. Dva mladostnika obiskujeta
osnovno šolo s prilagojenim programom (zaradi nedoseganja šolskih zahtev, vedenjskih,
čustvenih težav), ena mladostnica pa obiskuje prilagojen učni program.
Otroci in mladostniki se nekaterih aktivnosti v organizaciji centra udeležujejo prostovoljno
in radi, kot pravijo sami (Uvodni intervju; Dnevnik Delavnice Tabor 10). Najljubši so jim izleti
in taborjenja, kreativne delavnice pa odvisno od razpoloženja in zahtevnosti aktivnega
sodelovanja.
Anonimnost mladostnikov udeleženih v raziskavi je zagotovljena s spremembo imen in
drugih bistvenih podatkov. Pred začetkom delavnice in raziskave, ki sta bili obe podrobno
predstavljeni na srečanju staršev, otrok in prostovoljcev, je bilo od staršev mladoletnih
otrok pridobljeno pisno soglasje o sodelovanju v raziskavi ter soglasje o snemanju.
Podatki so delni pokazatelji, parcialne informacije o življenjskih pogojih mladostnikov, v
ostale številne dejavnike ranljivosti pa nisem dobila vpogleda.
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6. RAZISKOVALNE METODE
V tem poglavju predstavim uporabljene metode raziskovanja za vse tri raziskovalne faze
skupaj. Najprej podrobneje predstavim kvalitativno metodo in vse uporabljene instrumente
v vseh treh fazah raziskave, nato pa še kvantitativno metodo, ki je uporabljena le v enem
delu (Center 10/11).
V podpoglavju 6.3. podrobneje predstavim enoten okvir in postopek analize podatkov,
skupen vsem trem fazam kvalitativne raziskave, tako da v kasnejših poglavjih, kjer so
predstavljene posamezne faze, predstavljam samo posebnosti uporabljene metode oz.
analize.
S takšno predstavitvijo sledim napotkom, ki jih podaja Mesec: »… če je bila uporabljena
sekvenčna analiza, opišejo razvoj spoznavanja po posameznih sekvencah« (Mesec, 1998,
str. 57). Taka odločitev je hkrati rezultat več poskusov čim bolj preglednega urejanja in
predstavitve obsežnih rezultatov raziskave.

6.1.

Uporabljene metode raziskovanja

6.1.1. Kvalitativna metoda
Kreativni medij sem želela spoznati s stališča posameznika, ki s pomočjo impra ustvarja
dramske prizore v skupinski igri, pri čemer uporablja osebne vsebine kot vir kreativnosti.
Zato sem se zaradi težnje po razumevanju pojava, možnosti obravnave posameznega
udeleženca z več različnih zornih kotov v njegovem vsakdanjem okolju 75 (Mesec, 1998;
Brikci in Green, 2007; Vogrinc, 2008; Savenye in Robinson, 2012) odločila za uporabo
pretežno kvalitativne raziskovalne metode.
Upoštevanje posameznika in njegovih subjektivnih doživetij v stiku z medijem razumem
najprej kot socialno krepitev skupine ranljivih, saj prav upoštevanje osebnih izkušenj kot
predmeta raziskave omogoči, da postanejo individualne zgodbe oz. izkušnje slišane, videne
oz. javne na več ravneh – v primarni in sekundarnih skupnah, pri strokovnjakih in širši
javnosti, kar omogoča medij z javno predstavo. Kot pravi Razpotnik: »Preko dialoga zatirane
ali zapostavljene skupine znotraj družbe dobivajo možnost, da spregovorijo … ' … sporočila
zatiranih družbenih skupin, ki v dialogu nastajajo, naj bi strokovnjak prenašal tudi širši
družbi« (Razpotnik, 2006, str. 34).
Mladostniki so odigrali v okviru raziskave nekaj impro nastopov in se z improm predstavili
javnosti – najprej staršem, potem pa vedno večjemu, heterogenemu občinstvu še s
pomočjo drugih improvizatorjev. Nadalje sem iz posnetkov naredila neke vrste
dokumentarni video film, ki je bil predstavljen strokovni javnosti oz. strokovnjakom, ki se z
mladostniki ukvarjajo na institucionalni ravni.

75

Kar vključuje raziskovanje dejanske individualne teme in možnosti konstruktivističnega
raziskovanja posameznikovih subjektivnih dojemanj svojega doživljanja.
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Ker sem želela razumeti, dojeti, kako deluje medij na krepitev ranljivih, sem se osredotočila
na raziskovanje prepletanja vsebin udeleženih posameznikov in elementov impra.
Raziskovanje je bilo usmerjeno v proces krepitve osebnih virov, kar je omogočilo
razkrivanje različnih potencialov medija impra in hkrati tudi različnih potencialov
posameznega udeleženca. Kvalitativno raziskovanje mi je omogočilo osredotočanje na
proces sam in ne toliko na rezultate.
Sama raziskava je potekala med dvema poletnima taborjenjema otrok in mladostnikov,
katerih sestavni del (a ne edini) je bila delavnica impra. Tako je v prvi in tretji fazi,
raziskovanje potekalo v kontekstu taborjenja, različnih dejavnosti, kopanja, izletov,
pomivanja posode, druženja, vsakdanjih opravil, v počitniškem, življenjsko vsakdanjem
okolju mladostnikov. To je omogočilo raziskovanje posameznikovih doživljanj, dogajanja v
kontekstu socialnega okolja, upoštevanje interakcij in medsebojnih odnosov, kar je v skladu
s teorijo kvalitativnega raziskovanja (Babbie, 2007; v Roblek, b. d., str. 2).
V drugi fazi raziskave je bil kontekst dogajanja drugačen. Impro delavnica je bila enkrat
tedensko na sedežu Centra, mladostniki so hodili v šolo, živeli doma, kar lahko še vedno
razumem kot raziskovanje v vsakdanjem življenjskem okolju.
Vse tri impro delavnice (in raziskave) sem tudi vodila, na njih posredovala znanje in
omogočala praktične izkušnje impra, zaradi česar je moje raziskovanje udeleženo, z
elementi akcijske raziskave, saj sem skupaj z udeleženci ugotavljala in iskala rešitve za
probleme, tako da je udejstvovanje mladostnikov z improm napredovalo v skladu s
potrebami. Tako so v raziskovanju sodelovali tudi udeleženci, kar pomeni, da je bil
posameznik v teku delavnice spoznavanja medija sam svoj predmet raziskovanja (Landy,
1994, str. 246), udeleženec in opazovalec hkrati. Na podlagi spoznanj, pridobljenih v prvi
fazi, sem poglobila in nadgradilo delo v kasnejših fazah.
V veliko pomoč mi je bilo teoretično izhodišče, da poteka v umetniških medijih proces
ustvarjanja nove simbolne vrednosti (umetnine) podobno kot raziskovalni proces: umetnik
raziskuje svoja čustva in doživljanja, išče zanje primerne oblike, izraze, jih artikulira v besedi
in/ali medijih, analizira, sintetizira, se uči na »napakah«. V dramski umetnosti, vsaj v
eksperimentalnem gledališču, je umetnina (dramski prizor, predstava) prav tako rezultat
individualnih in skupinskih raziskovanj. Tudi mi smo v skladu z glavno značilnostjo
ustvarjalnega procesa iskali primerne artikulacije, nove forme za svoje vsebine. Najprej smo
ozaveščali ustaljene vzorce razmišljanj, čustvovanj, prepričanj, pogledov na svet,
vzpostavljanja odnosov z drugimi ipd. V nadaljevanju pa smo skozi izrazni aparat medija
razvijali spontanost in ustvarjanje ter s tem tudi svoje kompetentnosti in pridobivali
veščine. Ob zaključku vsakega srečanja smo skozi refleksije ozavestili dogajanje, podelili
osebne izkušnje, čustva, spoznanja, kar so tudi značilnosti metode kvalitativnega
raziskovanja.
Glavna raziskovalna metoda spremljanja dogajanja je deskripcija, t. j. opisovanje dogajanja
s strani udeležencev (mladostnikov in odraslih), ki nam kot metoda refleksije omogoča
vpogled na preteklo dogajanje in je zapis »raziskovanja o odigranem« (Courtney, 1982; v
Landy, 1994, str. 246). Udeleženec dogajanja ob zapisovanju ali ustnem reflektiranju
zavzema distancirano pozicijo, postavlja se v opazovalca svojih dejanj ali dogajanj, ki so se
mu zgodila. Raziskovalec ga lahko spremlja, z udeležencem komunicira, preverja svoje
zaznave in po potrebi prilagaja instrumente. Nekateri teoretiki menijo, da naj bo
raziskovalec v tem odnosu čimmanj viden, drugi pa, da je ta odnos aktiven. Pomembno pa
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je, da je položaj raziskovalca transparenten saj, kot pravita dve izkušeni raziskovalki
izobraževalnih metod Savenye in Robinson, je »interakcija med raziskovalcem in
udeležencem prepoznavni znak subjektivnih opazovanj« (Savenye in Robinson, 2012, str.
1172).
Eden od uporabljenih načinov raziskovanja je opazovanje skozi »tretjeosebno perspektivo«,
kot pravi Kordeš (Kermauner, Novljan, Kordeš, 2010, str. 74), kar pomeni, da smo izkušnje z
medijem, ki so jih doživljali mladostniki, opazovali in beležili tudi odrasli udeleženci: jaz in
dve asistentki. Tudi doživljanje v prvi osebi, moje lastne izkušnje, so sestavni del
metodologije raziskovanja.
Izkušnje mladostnikov z improm smo zajemali s pomočjo intervjujev, izvedenih na začetku
delavnice, in delno strukturiranih vprašalnikov, izvedenih na sredi in na koncu impro
delavnice (in tabora). Za dokumentiranje dogajanja sem uporabila tudi video posnetke vseh
delavnic, ki so subjektivna predstavitev. Nadalje spadajo med deskriptivne opise dnevniški
zapisi dveh asistentk (soraziskovalk) in izčrpen dnevnik o celotnem dogajanju okoli
delavnica impra in na njej, ki sem ga vodila sama.
Skladno s tem je bila v tem delu raziskovanja uporabljena metoda konstruktivističnega
raziskovanja posameznikovih subjektivnih dojemanj svojega doživljanja, kar je po Vogrincu
ena od štirih temeljnih76 značilnosti kvalitativne metodologije (Vogrinc, 2008).
Kombinacija različnih instrumentov raziskovanja se je zdela zelo primerna posebej zato, ker
so bili udeleženci raziskave mladostniki in otroci, od katerih ne moremo pričakovati
nenehnega spremljanja osebnih izkušenj, introspekcije, posebej če ne želimo ovirati njihove
izkušnje. Posebej so bili instrumenti prilagojeni razmeram, saj sta prva in tretja delavnica
potekali v naravi, brez možnosti uporabe razbremenjujočih tehnoloških pripomočkov.
Slabost pretežno deskriptivne metode je, da je težko definirati zelo natančna enotna
»merila« analize (npr. pri intervjujih, vprašalnikih, video posnetkih), če spremljamo več
udeležencev. Nadalje je problem pri izvajanju intervjujev, ko je vprašljivo, koliko vpliva
prisotnost raziskovalca na intervjuvanca v smislu, da ta odgovarja tako, kot meni, da si
raziskovalec želi slišati. Kot trdi Campbell, se pomisleki porajajo zaradi raziskovalčeve
prisotnosti v intervjuju, ki je lahko pozicija moči in avtoritete (Campbell, b. d., str. 6). Prav
tako pa se pojavljajo etični pomisleki glede interpretiranja zgodb drugih. Eden od
pomislekov je tudi, da interpretacija udeleženčeve zgodbe sama po sebi namreč še ne
pomeni tudi njegove emancipacije. Raziskovalec, samo ponuja svojo interpretacijo človeške
izkušnje.
Kvalitativna raziskava teži k razumevanju posameznega pojava – želi se izogniti
posploševanju, povprečju, ki vodi v stereotipizacijo. Ker je metoda ideografska, teži k
razumevanju posameznega pojava iz njega samega in iz njegovih interakcij z okoljem, kot
trdi Vogrinc (2008). V tem je njeno bogastvo – pojav lahko predstavimo s čim več različnih
vidikov, z upoštevanjem subjektivnosti. Dobljene ugotovitve veljajo samo za ta primer in iz
njih ne moremo izpeljati splošno veljavne teorije, a vseeno lahko posredujemo izkušnje, ki
so lahko uporabne v nadaljnjem delu.
76

Temeljne značilnosti kvalitativnega raziskovanja so: interpretativna paradigma,
simbolični interakcionizem, fenomenologija in konstruktivizem (Vogrinc, 2008).
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6.1.2. Kvantitativna raziskava
V delu raziskave je uporabljena kvantitativna metoda.
Za kombinacijo obeh metod sem se odločila kljub pomislekom, ki so posledica konflikta
med paradigmatskimi izhodišči kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode. Različni
teoretiki se do problema sočasne uporabe obeh metod različno opredeljujejo. Sama sem
zavzela pragmatično stališče: ker so pogoji dela v drugi fazi raziskave omogočali uporabo
kvantitativnih instrumentov v daljšem obdobju, sem želela ugotoviti, kaj mi bodo povedali
tako dobljeni podatki. Po vzoru že izvedenih podobnih raziskav uporabe gledaliških metod v
skupini ranljivih (Kobolt, 2008; Grcič, 2008; Brinovšek, 2008) in uporabe impra v poslovnih
okoljih (Barrett, 1998; Leyborn in Sadler Smith, 2006) sem se odločila za uporabo
subjektivnega ocenjevalnika počutja udeležencev.
Kvantitativne podatke sem zbrala s standardiziranim merskim postopkom s pomočjo
vprašalnika (Grcič, 2008; Brinovšek, 2008), ki je bil podlaga za samoocenjevanje
(petstopenjska Likertova lestvica) na vsakokratnih srečanjih v enoletni impro delavnici.
Na podlagi tega sem dobila:
s pomočjo subjektivne samoocene počutja udeležencev na posameznem srečanju
trend počutij v teku delavnice Center 10/11;
s pomočjo subjektivne samoocene počutja na začetku srečanja in ob njegovem
zaključku spremembe počutij pred in po končanem impro srečanju.
Nadalje sem s pomočjo statističnega povprečja treh neodvisnih ocen, ki smo jih pripisovali
udeležencem raziskave jaz, strokovni delavec Centra in asistentka (numerično ocene od 1
do 5), dobila oceno veščin nastopanja za posameznika.
Podatke, ki sem jih dobila s kvantitativno metodo, sem interpretirala tudi s pomočjo
podatkov, ki sem jih dobila z vzporedno potekajočo kvalitativno raziskavo. Tako so podatki
postali bolj smiselni, saj sicer sama kvantitativna metoda ni dala preveč zgovornih podatkov
o načinih učinkovanja medija ali o osebnih izkušnjah.
Uporaba različnih metod in instrumentov je omogočila upoštevanje različnih perspektiv.
Osrednje mesto je imela perspektiva mladostnikov in odraslih udeležencev, asistentk. Del
empiričnih podatkov so tudi (moje) refleksije na dogajanje. Ti podatki predstavljajo, kot
pravi Vogrinc (2008), primarno gradivo raziskave.
Hkrati sem z uporabo več različnih instrumentov (intervjuji, dnevniki, posnetki, seznam
naslovov in tem prizorov, supervizije, refleksije) in več različnih virov (udeleženci,
asistentke, jaz, strokovnjaki) poskrbela za triangulacijo, ki je sicer posebej problematična pri
kvalitativnih raziskavah (Campbell, b. d.).
Tako se je povečala verodostojnost podatkov, kot to priporoča teorija (Savenye in
Robinson, b. d; Vogrinc, 2008; Brikci in Green, 2007).
Preverljivost je realizirana z natančnim opisom celotnega postopka raziskave.
Veljavnost raziskovanja pa
dokumentiranjem gradiva.
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Anonimnost udeleženih je zagotovljena s spremembo imen in nekaterih podatkov.
Raziskovanje je potekalo sekvenčno, v treh fazah77, ki so bile izvedene v obdobju enega
leta. Faze so se dopolnjevale, rastle ena iz druge, kot pravi Mesec: »… kvalitativna raziskava
tako za razliko od kvantitativne poteka iterativno, in ne linearno, to je z neprestanim
vračanjem, preverjanjem in utrjevanjem v prejšnjih krogih sprejetih ugotovitev« (Mesec,
1998, str. 39). Tako sem npr. v drugi fazi raziskave Center 10/11 podrobneje raziskala
kategorije, ki sem jih odkrila v prvi fazi, ter prilagodila metodo raziskovanja glede na
spoznanja. V vsaki naslednji fazi sem torej razširila in poglobila raziskovanje spoznanj iz
predhodnih faz, s čimer se je moj krog razumevanja medija vedno bolj širil. V teoriji se to
imenuje hermenevtični krog (spirala) spoznavanja (»Kvalitativna metodologija«, b. d. str.
2), saj spoznanje raste in se razvija iz pojava oz. iz raziskovanja.
Na začetku raziskovanja sem razpolagala z določenim predrazumevanjem, ki se je v teku
raziskovanja spremenilo, nadgradilo, poglobilo. Hkrati sem bila odprta za nepredvidena
dogajanja in pojave, tako da sem lahko zaznavala tudi nove vidike dogajanja, iskala sem
vzorce in bila posebej pozorna na odstopanja, ki jih je prav tako pomembno upoštevati pri
kvalitativni analizi (Savenye in Robinson, 2012).
Podatki so bili podlaga za razvoj prizemljene teorije, ki je, kot trdita Strauss in Corbin,
»splošna metodologija razvijanja teorije, ki izhaja iz sistematično zbranih in analiziranih
podatkov« (1994; v Savenye in Robinson, 2012, str. 1177).

6.2.

Pregled načinov zbiranja podatkov

V posameznih fazah so bili uporabljeni različni instrumenti raziskovanja, kar je omogočilo
spoznavanje medija z različnih plati, tako da je, kot pravi Mesec: »raziskovanje postopno
širjenje vednosti o predmetu raziskovanja« (Mesec, 1998, str. 37). Ob predstavitvi vsakega
instrumenta je navedeno, v kateri fazi je bil uporabljen.
Instrumenti in načini kvalitativne in kvantitativne metode pridobivanja podatkov so
sledeči78:
Vprašalnik za uvodne intervjuje Tabor 10 (I) je sestavljen s pomočjo vprašanj odprtega
tipa, ki dopuščajo, da sogovorniki podajajo subjektivne razlage in osebna mnenja. S
pomočjo uvodnega intervjuja ugotavljam izhodiščno splošno vzdušje udeležencev
(vprašanja o trenutnem počutju, pričakovanjih), pridobivam osnovne informacije o
njihovem udejstvovanju v socialni sredini (npr. obiskani krožki, športno udejstvovanje) in
splošni življenjski angažiranosti.
Uvodni intervjuji Tabor 10 so bili opravljeni takoj ob prihodu na tabor. Z otroki in
mladostniki, vključenimi v raziskavo, so se pogovarjali odrasli, ki so bili na taboru vodje
manjših skupin, v katere smo razporedili mladostnike. Vodje manjših skupin so imeli vlogo
77

V okviru treh izkustvenih impro delavnic: dveh enotedenskih (Tabor 10, Tabor 11) in ene

enoletne impro delavnice s srečanji enkrat na teden (Center 10/11).
78
Zaradi predstavitve podatkov je ob naslovu vsakega instrumenta podana tudi okrajšava
za kasnejšo uporabo.
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mentorja in so z mladostniki v svoji skupini vzpostavili pristne odnose, kar je omogočilo, da
so intervjuji potekali v kar se da spodbudnem okolju. Tak poglobljen pristop, kjer je
raziskovanec v enakopravnem položaju, v bolj odprtem dialogu z udeležencem, kot pravi
Landy, omogoča neposredno zajemanje podatkov in upoštevanje življenjskega položaja
udeleženca, (Landy, 1994, str. 248).
Delno strukturirani vprašalnik Tabor 10 (V) za spremljanje opažanj doživljanj posameznika,
v skupini in na nastopu je bil uporabljen dvakrat: med delavnico in po končani delavnici
Tabor 10. Odrasli udeleženci, ki so mladostnikom zastavljali vprašanja, so sproti, pred
mladostniki, vpisovali reducirane izjave iz odgovorov v vprašalnike. Vprašanja so bila
polstrukturirana (nedokončana), kar je omogočalo relativno svobodo pri odgovarjanju.
Zajeta so tri področja raziskovanja: subjektivna ocena počutja (samozavest, samozaupanje,
samopodoba, strah, čustva), vprašanja o interakcijah posameznika s skupino in drugimi
posamezniki ter vprašanja glede doživljanja impra.
Dnevnik delavnice Tabor 10 in Tabor 11 (DD1 in DD3) sem pisala sama, zajema pa različne
vidike dogajanja na delavnici in taboru.
Spremljala sem število udeležencev na posameznem impro srečanju, vodila načrt poteka (v
več fazah: ogrevanje, skupinsko delo, gledališke veščine, dramske kreativne igrice,
discipline in prizori), beležke o realizaciji, beležke o dogajanju v skupini in na taborjenju.
Načrt za naslednji dan sem sestavljala na predvečer delavnice ter ga v fazi izvedbe po
potrebi sproti spreminjala, kar je omogočalo maksimalno prilagajanje potrebam
udeležencev. K dnevniku spada še dnevna evalvacija doseženega, ki zajema dosežke in
dogajanja s področja razvoja gledaliških kompetenc in ustvarjanja pri posameznikih,
beležke o dogajanjih tako v skupini kot v taboru. Zapisovala sem si posamezna, izstopajoča
dogajanja, svoja počutja in refleksije, kar je bilo smiselno s stališča samorefleksije
raziskovanja in mentorstva, pa tudi osebnega razvoja (Inin dnevnik, DI). S temi podatki sem
ustvarila pregleden okvir zapisov dogajanj v impro delavnici.
Dnevnik dogajanja na delavnici in taboru sta pisali še dve odrasli aktivni udeleženki impro
delavnice in mentorici vsaka svoje manjše skupine – Dnevnik Nene (DN) in Dnevnik Beti
(DB). Nena in Beti sta študentki socialnega dela in socialne pedagogike, prostovoljki,
mentorici manjših skupin in aktivni udeleženki delavnice. Hkrati tudi asistentki raziskave, ki
sta pisali dnevnik v skladu s predstavljenimi cilji raziskave. Njuni zapisi so subjektivna
opazovanja skupine in posameznih udeležencev v povezavi z improm. Da bi bili dnevniki
čim bolj iskreni, odprti oz. odkriti, ni bila določena posebna, enotna oblika zapisovanja, prav
tako pa sem dnevnike dobila v branje šele po zaključku delavnice in tabora.
Dnevniki vseh treh raziskovalk so izhodišče za vpogled na dogajanje in hkrati zagotavljajo
več kotov pogleda. Obenem so podlaga za primerjavo glede opazovanj istih pojavov,
mladostnikov, dogajanja v skupini in skupinskih ali individualnih tem, ki so se pojavljale. So
tudi okvir, s pomočjo katerega je bilo mogoče razložiti nihanja trenda počutij iz
kvantitativnega dela raziskave. Sovpadanje pojavov iz različnih virov (opazovalcev) je bil
eden od kriterije analize podatkov.
Video posnetki srečanj Tabor 10 (VP) omogočajo neposreden in živ vpogled v trenutke,
situacije, dogajanja. So sredstvo dokumentiranja procesa ustvarjanja in krepitve moči
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posameznikov in skupinskih procesov. Omogočajo spremljanje različnih procesov razvoja
osebnostnih tem (dramske vinjete) in razvoja spontanosti, kreativnosti. Video posnetki
omogočajo vpogled z dobesednimi, neposrednimi podobami, ki ponujajo relativno celostno
sliko dogajanja, saj kot pravijo zagovorniki te metode: »Podobe in slike so veliko bolj močne
kot besede, saj vsebujejo veliko več informacij in zagotavljajo te informacije v veliko
hitrejšem ritmu« (»PhD2«, 2008, str. 2). Iz posnetkov sem sestavila eno uro trajajoč
dokumentarni film celotnega dogajanja in kratke filmčke reprezentativnih primerov
dramskih prizadevanj vsakega posameznika v različnih časovnih točkah, ki sem jih kasneje
pokazala tako mladostnikom kot strokovnjakom Centra, ki se v okviru svojih programov
ukvarjajo z mladostniki. Nadalje pa sem posnetke predstavila tudi na konferenci socialnih
pedagogov in strokovnem srečanju izvajalcev pomoči z umetnostjo. Tako sem predstavila
širši javnosti mladostnike in njihovo delo z medijem.
Iz video posnetkov sem naredila opisno analizo posnetega dogajanja po kriterijih, ki so
predstavljeni kasneje v analizi.
Snemanje posameznih srečanj z video kamero v teku delavnice Tabor 10 je bila zahtevna
naloga. Za vsakodnevno snemanje nismo imeli na voljo posebej določenega posameznika,
tako da je snemanje prevzel nekdo, običajno odrasel udeleženec, ki je bil prost. Tako so
nekateri posnetki slabše kvalitete, nekaj pa smo jih tudi izgubili.
Ocenjevalnik veščin dramsko-gledališke igre Center 10/11 (O) za vsakega udeleženca, ki
smo ga izpolnili jaz kot mentorica, asistentka delavnice in vodja programa, je heteroocena
napredovanja posameznikovih veščin improviziranja (dramskega igranja) in nastopanja.
Podatki so pridobljeni s strani treh ocenjevalcev v treh različnih časovnih obdobjih.
Ocenjevanje je potekalo v obdobju delavnice Tabor 10 (julija 2010), drugič smo ocenjevali
mladostnike na prvem nastopu v okviru delavnice Center 10/11 (decembra 2010) in tretjič
na nastopu marca 2011.
Ocenjevali smo vsak zase in neodvisno drug od drugega. Predhodno smo uskladili namen
ocenjevanja. Za podlago ocenjevanj sem izdelala Opisni razdelilnik veščin s pomočjo
kriterijev uspešnega nastopanja v dramski improvizirani igri, kot sem jih razbrala iz impro
teorije (Spolin, 1994; Johnstone, 1996) in je v Prilogi 7.
Z izračunanim povprečjem ocen sem dobila povprečno oceno razvoja veščin igranja pri
posamezniku: uporabe glasu, telesa, mimike obraza, oblikovanja vlog; pripovedovanja
zgodb, sodelovanja z drugimi, zmožnosti ohranjanja koncentracije, sledenja fokusu in
kreativnosti. Ocene so bile v razponu od 1, to je najnižja, do 5, ki je bila najvišja možna
ocena. Ocenjevanje je bilo izvedeno kot ena od oblik spremljanja posameznikovega
napredovanja v veščini impra, ki je eden od ciljev raziskave.
Dnevnik delavnice Center 10/11 (DD2) predstavlja referenčni okvir analize dogajanja na
celoletni impro delavnici, ki je potekala v okviru Centra. Srečanja sem snemala z avdio
napravo (referenčna podlaga), zapisala in podatke uredila glede na: aktualne teme skupine
in/ali posameznikov, proces realizacije zastavljenih ciljev, napredovanje v impru, opaženo
umetniško ustvarjanje. Vodila sem pregled načrtovanih in uresničenih impro disciplin ter
zapisovala posebne dogodke. Dnevnik je referenčni okvir za razlago podatkov, pridobljenih
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z ostalimi kvalitativnimi metodami in kvantitativno analizo deskriptivne statistike.
Zapisovala sem tudi osebna počutja, refleksije, utrinke, pa tudi opažanja dogajanj v skupini.
Vsebine impro zgodb, prizorov, teme, žanri zgodb Center 10/11, ki so jih predlagali in
izvajali (igrali) mladostniki v delavnici Tabor 10, so se pokazale za bogat vir podatkov in
uvidov. Zato sem to temo v raziskavi Center 10/11 načrtneje spremljala. Naredila sem
preglednico vsebin zgodb (kratkih povzetkov), tem, žanrov zgodb in dramskih prizorov (na
podlagi avdio zapisa). Tako sem dobila ponavljajoče se ali/in posamične vzorce tem, ki so se
skozi pripovedovanje zgodb in odigrane improvizirane prizore pokazali pri posamezniku.
Iz teorije impra (Spolin, Johnstone) in načina ustvarjanja v tem mediju izhaja, da ustvarjalec
deluje in ustvarja na podlagi svojih izkušenj, svojih prepričanj svojih čustvovanj, ustaljenih
reakcij na izzive okolja Ustvarja (improvizira), »iz sebe«, kot je rekel Amir (Dnevnik
delavnice Center 10/11), in svojih opažanj okolja, drugih ljudi. Kot kriterije za zapisovanje
zgodb in njihovo analitično obdelavo sem uporabila strukturne elemente zgodbe: kdo v
zgodbi nastopa, stranske in glavne vloge – karakterji, kje se zgodba dogaja – prostor, kaj je
tema dogajanja, kašen je zaplet in kako poteka resolucija zapleta zgodbe. Podobne
strukturne elemente uvaja impro kot konstitutivne elemente impro zgodbe, ki jih lahko
strnemo v vprašalnice, ki si jih zastavljamo ob vsakem dramskem prizoru: kdo, kje, kaj?
(Johnstone, 1999; Spolin, 1994).
Pripovedovanje zgodb lahko tako postane vir interpretacij tem posameznika (in skupine),
kjer analiza vsebine zgodb, eksplicitnih dramskih potekov zgodbe, uporabljenih žanrov,
likov v igri pripoveduje o pripovedovalcih in njihovih življenjih, okoljih.
Analize s pomočjo zgodb se lahko lotimo na več načinov. Tako ugotavlja Lahad: »... s
pripovedovanjem zgodbe in z upoštevanjem elementov pravljic in/ali mita, lahko vidimo
projekcije osebnosti v poskusih soočanja s svetom« (Lahad, 1992, v Meldrum, 2000, str.
190). Še močnejše sredstvo raziskovanja posameznikovih spoprijemalnih strategij je
izmišljanje lastnih zgodb ali, kot pravi Gersie (1990): »Učinkovito sredstvo ugotavljanja
klientovih posameznih težav je, da si sami izmislijo in povedo zgodbo« (Gersie, 1991; v
Meldrum, 2000, str. 191).
Evalvacije nastopov Center 10/11 (E1 in E2) sestavljajo transkripcije avdio posnetkov
srečanj mladostnikov, na katerih smo se pogovarjali o njihovih doživljanjih na nastopih.
Refleksije se nanašajo na dva javna nastopa, na katerih so se širši javnosti predstavili
udeleženci impro delavnice Center 10/11. Opravili smo jih na prvem srečanju po nastopu.
Vodilo razgovora so bila uporabljena usmerjevalna vprašanja, postavljena tako, da je o
svojih doživetjih in občutkih na nastopu lahko spregovoril vsak udeleženec.
Avtorske video filme Center 10/11 (AF) so udeleženci celoletne impro delavnice Center
posneli ob koncu impro delavnice. Ker smo do ideje o snemanju prišli nepričakovano, se
nisem v smislu raziskovanja nanje posebej pripravila. Čeprav je snemanje video filmov v
zadnjem desetletju postalo samostojna terapevtska in raziskovalna metoda, se nisem
odločila za podrobnejšo analizo filmov, saj je raziskovalna naloga že dovolj obsežna.
Z dvema mladostnikoma smo se zaradi snemanja video filma sestali posebej, ker smo
snemali v okolici njune šole, torej zunaj Centra. Obe dekleti sta vsaka svoj film posneli v
sobi Centra, kjer smo imeli srečanja. Obema so z igranjem, snemanjem in pripravo scene
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pomagali ostali udeleženci. En mladostnik se je odločil za montažo različnih posnetkov
(sebe pri iskanju ideje skozi razgovor s pomočjo kolaža posebnih učinkov) v film.
Vprašalnik za ocenjevanje počutij Center 10/11 (P) za samooceno počutij, ki so ga
izpolnjevali udeleženci delavnice Center 10/11 na začetku in po zaključku vsakega srečanja.
V vprašalnik o počutjih so vnašali ocene svojih počutij pred in po vsakem srečanju glede na
posamezne raziskovalne kategorije (15 različnih občutij za 3 področja). Tako sem dobila
subjektivno samooceno učinka medija impra na počutja in ob zaključku celoletne delavnice
trend razvoja počutij. Udeleženci so pri ocenjevanju svojega počutja lahko izbrali med 15
vnaprej določenimi kategorijami, in sicer: Zadovoljno, Pogumno, Ustvarjalno, Zmedeno,
Sprejeto, Samozavestno, Žalostno, Osamljeno, Bogato, Občutljivo, Tekmovalno, Aktivno,
Vztrajno, Sproščeno in Obvladam.
Vprašalnik je izpolnjevalo 7 udeležencev, na 21-ih, od skupno 33-ih srečanj, torej je bilo ob
zaključku raziskave izpolnjenih 178 vprašalnikov.
Dramske vinjete so krajši improvizirani dramski prizori, ki se kot raziskovalni instrument
uporabljajo večinoma v dramski terapiji, zadnjih nekaj let pa tudi drugod. Skozi
improvizacije udeleženci srečanja, in delavnice posameznik ali skupina artikulira svoje teme
tako, da prizor odigra. S tem imajo možnost ozaveščanja pomena odigranih odnosov,
izraženih čustev in stališč itd. To je hkrati vsebina terapevtskega, integracijskega ali
animacijskega procesa. Analiza dogajanja improviziranih dramskih prizorov s pomočjo
zapisa v obliki vinjet nam razkriva večplastno strukturo procesa skozi različne vidike
dramsko-gledališkega medija, ki proces omogoča (Landy, 1994; Jones, 2007; Jennings,
2000; Moreno, 2000). Kot raziskovalni instrument omogočajo vinjete zapis večplastnega
dogajanja na pregleden način.
Dnevnik delavnice Tabor 11 (DD3) in fotografije impro delavnice z avtorskimi maskami.
Dnevnik vključuje podatke o potekih vsakodnevnih impro srečanj. Predstavlja okvir za
pomoč pri razumevanju dramske vinjete, v kateri so bile uporabljene maske. Fotografije so
posneli odrasli udeleženci, nenačrtno. Izbor predstavljenih fotografij maksimalno upošteva
potrebo po zaščiti identitete mladostnikov in so objavljene samo tiste fotografije, na
katerih se ne vidi obrazov.
Zapiski supervizij Center 10/11 in Tabor 11 (S). Supervizije so bile zelo pomemben vir
informacij. Potekale so ves čas delavnic pod strokovnim vodstvom doktorja psihiatrije z
dolgoletnimi izkušnjami s psiho in socioterapevtskim delom s skupinami otrok in
mladostnikov. Supervizij so se udeleževali odrasli sodelujoči v programu Centra, ki je
namenjen mladostnikom.
Na taborih smo se o dogajanju z otroki in mladostniki odrasli udeleženci oz. mentorji
pogovarjali tudi v okviru vsakodnevnih evalvacij dogajanja na taboru, si delili opažanja ter
usklajevali izhodišča za ravnanja in morebitne intervencije. To je omogočilo celovit vpogled
v dogajanja in ustreznost izbranih pristopov ravnanja. Evalvacij nisem zapisovala.
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6.3.

Okvir urejanja in analize podatkov

Izhodišča analize
Urejanje in analiza pridobljenega gradiva sta potekala sekvenčno, z neprestanim vračanjem
in ponovnim pregledovanjem gradiva. Gradivo sem analizirala tako induktivno kot
deduktivno, iskala sem eksplicitne in implicitne elemente pojavov. Določila sem kriterije
kategoriziranja in pojme kodirala v skladu z modelom kvalitativne analize Glaserja in
Straussa (v Mesec, 1998, str. 21).
Uporabila sem induktivno-deduktivni pristop analiziranja gradiva. Za analitično indukcijo
sem izhajala iz posameznega pojava, ugotovila njegove značilnosti in sestavine ter
ugotavljala, v kakšnih medsebojnih odnosih so elementi pojava, od česa so odvisni oz. ali
obstajajo med njimi zveze, ali se časovno spreminjajo itd. Kar je v skladu s teorijo
kvalitativne analize, ki pravi, da »na posameznem primeru proučimo, kako so posamezne
lastnosti, procesi ali dogodki med seboj povezani, v kakšnih odnosih ali razmerjih so:
strukturnih (npr. hierarhični odnosi), časovnih, historičnih (zaporedni dogodki, sočasni, kaj
čemu sledi) ali dinamičnih, razvojnih (kaj se iz česa razvije)« (»kvalitativna metodologija«, b.
d., str. 12).
Ker sem začela raziskovati z določenim teoretičnim predznanjem, sem79 brala podatke tudi
skozi svoja (ne)zavedna predznanja tematike. To, da sem to znanje upoštevala, se je zdelo
edina smiselna rešitev. Tako sem ugotavljala, ali v gradivu obstajajo teoriji znani elementi
pojavov. Odkrila sem tudi nekaj pojavov, ki jih nisem predvidevala. Tudi te podatke,
dobljene na induktiven način, sem upoštevala v analizi.
Nadalje je metoda analize komparativna, saj sem poiskala v podatkih podobne pojave, jih
med seboj primerjala in tako izluščila lastnosti ter definicije posameznih pojavov. Hkrati
sem ugotavljala posebnosti oz. novosti – izjeme.
V analizo sem skušala zajeti tako eksplicitne (opravičevalne) in implicitne (delujoče,
dejanske) (»kvalitativna metodologija«, b. d.), vidike ravnanja posameznikov oz. razliko
med njimi.80 Eksplicitne razlage vedenj so tiste, za katere posamezniki mislijo in razlagajo,
da jih izvajajo, oz. se vedejo v skladu z svojimi zavestnimi odločitvami. Implicitni vidiki
posameznikovih vedenj pa so tisti, za katere lahko rečemo, da se dejansko dogajajo81. Ta
razlika med dvema vrstama vedenja se je izkazala za bogat vir uvidov.
V skladu s teorijo kvalitativnega raziskovanja (Campbell, b. d.; »kvalitativna metodologija«,
b. d.; 2012; Vogrinc, 2008; Savenye in Robinson, b. d.; Kermauner, Novljan, Kordeš, 2011)
sem določila kriterije urejanja in analiziranja, selekcije in redukcije podatkov tako, da bi

79

Kot navajajo raziskovalci zdravstvene edukacije Tavakol, Torabi, Zeinaloo (2006), je
pomemben element kvalitativega analiziranja in oblikovanja prizemljene teorije to, da pri
oblikovanju prizemljene teorije ne raziskujemo teorije pred izvedbo raziskave.
80
Tako sem se izognila samoreprezentaciji v primerih, ko se posamezniki predstavljajo
pozitivno ali negativno, njihova dejanja pa razkrivajo neko drugo sliko. Tako sem zajela
dogajanje, ko pomen nastaja šele v interakciji z okoljem.
81
Kar seveda je na neki način arbitrarno: gre za razliko med tem, da nekdo govori, da hoče
dobro, dejansko pa so posledice njegovih dejanj lahko za nekoga (tud zanj) slabe.
124

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

dobila čim bolj celovito sliko in razumevanje, ki bi ga lahko uporabljala pri nadaljnjem
socialno-pedagoškem delu.
Kriteriji analize
Pogostost pojavljanja nekega pojava, ki nam omogoča določiti njegovo relativno
pomembnost (Brikci in Green, 2007, str. 27), glede na pogostost pojavljanja (tudi
intenziteta), omenjanja ali pri udeleženih ali pri opazovalcih. Bricki in Green menita, da ta
kriterij omogoča zagotavljanje zanesljivosti in veljavosti (Brikci in Green, 2007, prav tam).
V teku analize se je izpostavilo pomembno vprašanje, kako obravnavati oz. upoštevati
implicitno, skrito znanje mentorja pri učenju impra. V Dnevniku delavnice sem namreč
izpustila zapise o elementih, ki se nanašajo na medij impra, kot so: aktualna načela, principi
delovanja, usmerjevalni stavki, ki sem jih uporabljala pri posameznih impro disciplinah, na
posameznem impro srečanju. Zame je njihova vključenost v proces učenja ustvarjanja z
medijem samoumevna, saj so sestavni del delovanja medija, ki pa ni bil v tej raziskavi nikjer
zapisan. Drugim, bralcem raziskave, ti principi niso samoumevni, v večini primerov so celo
neznani. Zato načela in principe impra vključujem v raziskavo kot del širšega konteksta
dogajanja, kot pojasnjevalne okoliščine.
Pri določanju končnega izbora prikazanih tem sem upoštevala, da v besedilni analizi ni
nujno, da upoštevam samo pogostost pojavljanja (Vogrinc, 2008; Savenye in Robinson, b.
d.) določenega pojma.82 Upoštevam lahko tudi smiselnost glede na raziskovalna vprašanja,
temo.
Časovna razporeditev je bila za spremljanje učinkovanja impra na posameznika zelo
pomembna. Ker so me zanimali učinki medija impra na posameznike in skupno ranljivih,
sem torej zajela podatke o počutjih (in doživljanja sebe in sveta) pred impro delavnico ter
podatke o morebitni spremembi med srečanji in po zaključku ustvarjanja z medijem.
Prav tako je bil čas pomemben dejavnik s stališča, da so se določeni pojmi oz. kategorije v
časovnem sosledju, eden iz drugega, pojavili v različnih časovnih presekih, zaporedjih, kar
sem upoštevala v analizi.
Odgovori na vprašanje, kdo je vir trditev, so pomembni s stališča interpretacije, saj sem
ugotavljala tudi povezave med kategorijami oz. elementi pojava, ki so odvisne tudi od
upoštevanja vira (in konteksta). Tako da je del besedila analiziran podobno kot diskurz83 –
kdo je rekel kaj, komu in v kakšni obliki (Rugg in Petre, 2007, str. 160). To se nanaša
predvsem na drugo raziskovalno fazo, Center 10/11, ko sem skušala zajeti dogajanje z
analizo dramskih impro prizorov in zgodb.
Posebnosti, izjemnosti, odstopanja od pričakovanj ali od nekih odkritih splošnosti, skupnih
lastnosti pojavov so pomemben vir podatkov (Brikci in Green, 2007). To so podatki, ki ne
sovpadajo z ostalimi ugotovitvami, njihova razlaga pa lahko samo okrepi ugotovitve, kot
82

Tj. besede ali besedne zveze, ki se nanašajo na temo, kot pravi Mesec(2008).
Razlika med vsebinsko in diskurzivno analizo je zamegljena in predmet številnih teorij.
Rugg in Petre uvajata zanimiv in predvsem praktičen kriterij razlikovanja: če gre za akcijo, je
to diskurzivna analiza, sicer pa je vsebinska analiza.
83
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trdita Brikci in Green (2007). Podobno meni tudi Vogrinc, da je potrebno pri vsaki temi
poiskati izjeme (Vogrinc, 2008, str. 55).
Postopek analize
Načinov analize kvalitativnih podatkov je veliko, kot trdita Brikci in Green (2007). Sama sem
najprej izdelala preglednice (katerih primeri so v Prilogi 4, 9) glede na pričakovane glavne
teme, saj je bilo potrebno organizirati množico podatkov (Vogrinc, 2008). Potem sem se
lotila odprtega in osnega kodiranja.
Analizo sem razčlenila na šest korakov: urejanje gradiva (različne razpredelnice, primerjalne
tabele), določitev enot kodiranja, odprto kodiranje in seznam kod, izbor in definiranje
relevantnih pojmov in kategorij (seznam kategorij) in interpretacija (»kvalitativna
metodologija«, b. d.).

Tabele
Najprej sem uredila skupne tabele po posameznih vprašanjih intervjuja in vprašalnika.
Primeri tabel so podani v analizi podtakov v okviru predstavitve posameznih faz. To mi je
olajšalo zaznavo skupnih značilnosti doživljanja impra s strani mladostnikov in otrok (9
udeležencev raziskave), pa tudi zaznavo posebnosti. Tabele so mi omogočile, da sem hkrati
analizirala povezavo med virom (subjektom) izjave in pojmi. Gradivo je tako postalo bolj
pregledno, saj sem reducirane zapise izjav vseh intervjuvancev na eno vprašanje lahko
predstavila v eni tabeli.
Podobno sem uredila tabelo primerjave pojavljanja skupnih tem, oseb in dogodkov v
dnevnikih vseh treh raziskovalk. Nadalje pa še za pregled izjem in posebnosti. Isto velja za
teme, vsebine zgodb in prizorov v drugi fazi raziskave, kjer sem lahko s pomočjo tabelarne
ureditve lažje analizirala povezave med posameznikom, vsebino, žanrom, virom,
pogostostjo pojavljanja, izjemami itd. Ureditev dnevniških zapisov v tabeli po časovnici
(posameznih srečanj) mi je olajšala primerjavo kvantitativne in kvalitativnih podatkov.
Kodiranje
Kot že rečeno, sem se odločila za vsebinsko analizo, kot jo imenuje Vogrinc (2008), ki
omogoča logično urejanje velikega števila opisnih podatkov in določanje glavno temo glede
na proučevani problem. Gre za, kot jo imenujeta Brikci in Green (2007), neke vrste
tematsko analizo podatkov. To je »analiza, v kateri se ozremo čez vse podatke in
identificiramo skupne zadeve, ki se pojavljajo, identificirano glavne teme (povzamemo), ki
vsebujejo vse zbrane poglede« (Brikci in Green, 2007, str. 24).
Pri večkratnem prebiranju podatkov sem bila pozorna na besedne zveze, pojme, ki so se
pojavljali, in se spraševala, kaj se v tekstu dogaja. Poskušala sem odgovoriti čim bolj
abstraktno, ne samo s povzetkom besedila, ampak razmišljati, o čem je v tekstu govora
(Brikci in Green, 2007). Tako sem določila glavne teme – kot npr. Skupina, Posameznik,
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Krepitev, Medij, ki so smiselno zajemale skupaj več pojmov, ki so izpolnjevali kriterije
analize.
Posamezno frazo stavka sem kodirala na različne načine: najprej kot osnovno kodo (v Brikci
in Green, 2007; Kermauner, 2011). Te sem nato primerjala med seboj, razčlenjevala,
združevala v podkategorije (kode 2. reda, v Tavakol, Torabi, Zeinaloo, 2006, str. 3) in
nazadnje še v glavne kategorije. Kategorija je »enota informacije, ki jo sestavljajo dogodki,
dogajanja in stanja« (Tavakol, Torabi, Zeinaloo, 2006, str. 3). Isti postopek t. i. odprtega
kodiranja navaja tudi Mesec (1998), in sicer kot faze: pripisovanje kod pojmom,
združevanje sorodnih pojmov v kategorije in analiza značilnosti pojmov ter kategorij .
Nato sem določila odnose med kategorijami in podkategorijami s pomočjo osnega
kodiranja. To je postopek, s katerim vzpostavimo odnose med pojmi določene kategorije
(»kvalitativna metodologija«, b. d.) ali/in med podkategorijami s pomočjo primerjanja,
selekcije, združevanja ali redukcije. Ker pa nisem mogla tem jasno ločiti, saj izhajajo ena iz
druge, se prepletajo, sem se namesto za izdelavo modela oz. standardne sheme kategorij
odločila za izdelavo tabel 84 kategorij in njim pripadajočih podkategorij, ki vključujejo
raziskovane pojme.
Raznolikost uporabljenih instrumentov mi je omogočila vzpostavljanje ravnotežja med
opisom dogajanja (treh opazovalk) in opažanji (doživljanji) udeležencev. Trudila sem se
ohranjati ideografski poudarek kvalitativnega raziskovanja, a tako, da se posamezna
odstopanja niso izgubila. Prav tako sem se namesto sklepanja o vzrokih osredotočala na
pomen posameznega dogajanja, npr., kaj menijo o dogodku mladostniki, kako
interpretirajo dogajanje opazovalke, kaj se vidi na posnetkih, naslovih, žanrih.
Ključen element ohranjanja veljavnosti raziskave je bilo opazovanje dogajanja z več strani –
triangulacija s strani treh opazovalk. Pravzaprav je bilo to na neki način skupinsko
raziskovanje, saj smo vtise o poteku dogajanja udeleženci (tudi ostali mentorji manjših
skupin) primerjali med seboj in preverjali dojete pomene z intra- ali supervizorji .
V tretji fazi raziskave sem raziskovala samo uporabo mask v impro delavnici Tabor 11 s
pomočjo metode drama terapije.
Vse izjave mladostnikov so zapisane v poševnem tisku, brez navednic, prav tako pa zapisi iz
dnevnikov, transkripcije posnetkov, filmov, supervizij, evalvacij.

84

Glassner in Strauss (v Mesec, 1998) predlagata štiristopenjski postopek ugotavljanja
odnosov med kategorijami: identificiranje osrednjega pojma, razlikovanje ključnih in
stranskih pojmov, razvrščanje v časovno (oz. vzročno-posledično zaporedje in dodajanje
kontekstualnih pojmov.
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7. TRI FAZE RAZISKAVE
Raziskava je potekla, kot že rečeno, v treh sekvencah, fazah, izvedenih v teku enega leta. V
vseh treh fazah so bili udeleženi isti otroci oz. mladostniki. Tri faze so:
sedemdnevna delavnica impra Tabor 10 v okviru taborjenja v naravi julija 2010, kjer
je v raziskavi sodelovalo 9 otrok in mladostnikov;
celoletna delavnice impra Center 10/11 na sedežu Centra, ki jo je v celoti zaključilo
5 mladostnikov;
sedemdnevna impro delavnica Tabor 11 julija 2011, na kateri smo združili impro z
maskami, ki se je je udeležilo 17 mladostnikov in otrok.
Kot že rečeno, sta v posameznih podpoglavjih predstavljena le kontekst in potek
posamezne faze raziskave ter specifike postopkov urejanja in analize podatkov za vsako
fazo posebej ter odgovori na raziskovalna vprašanja. Interpretacija ugotovitev celotne
raziskave je podana za vse faze skupaj.

7.1.

Prva faza raziskave impro delavnica Tabor 10

Prva delavnica impra je potekala v okviru Centra za socialno delo Center, in sicer, kot že
rečeno, na taborjenju v naravi. Zaradi zahtevnosti pogojev izvajanja delavnice (brez
elektrike, brez vodovoda, čim bolj v stiku z naravo itd.) in raziskave so se teoretične
predpostavke umaknile potrebam praktične realizacije skupnega cilja – socialne krepitve
otrok in mladostnikov skozi impro. Tako sem na terenu takoj vzpostavila odprt odnos do
dogajanja, brez trdnega naslanjanja na teoretične koncepte, kar, kot trdi Mesec (1998)85,
omogoča oblikovanje različnih modelov na raznih ravneh. Kot vodilo raziskovanja je stopil v
ospredje namen delovanja: uporaba impra za socialno krepitev ranljivih.

7.1.1. Priprave in izvedba impro delavnice ter raziskave Tabor 10
S pomočjo mentorice na doktorskem študiju sem se povezala s Centrom za socialno delo, ki
je organiziral enotedensko taborjenje otrok in mladostnikov, ki so v obravnavi Centra.
Delavnico impra smo vključili med ostale predvidene dejavnosti, tako da je delavnica
potekala vsak dan – bila je rdeča nit tabora. Želja Centra je bila, da bi se s pomočjo medija
ukvarjali s potrebami mladostnikov in otrok po socialni krepitvi zaradi njihovega boljšega
socialnega vključevanja. Mladostniki so se želeli naučiti impra, kot so povedali. Sama pa
sem želela raziskati potenciale medija.

85

Mesec pravi, da sicer oblikujemo pojme med raziskavo, vendar jih ne povežemo prezgodaj v
stalen model (1998).
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Impro delavnica86 Tabor 10 je trajala sedem zaporednih dni, prvi teden julija. Ker je bilo že
zgodaj precej vroče, se je izvajala takoj po zajtrku, okoli 8. ure, kar je vplivalo na počutje in
občutke mladostnikov (zaspanost, nezainteresiranost ipd.).
Delavnice se je udeležilo 18 otrok in mladostnikov: 11 fantov v starosti od 8 do 18 let
(starost večine 13 let) in 7 deklet v starosti od 7 do 13 let (starost večine 13 let). Nadalje pa
še 13 odraslih (6 moških in 7 žensk), prostovoljcev in prostovoljk ter vodja programa oz.
tabora – strokovni delavec Centra. Na pripravah in z obiskom na taboru je sodeloval tudi
supervizor.
V raziskavo je bilo vključenih 9 otrok in mladostnikov: 6 fantov in 3 dekleta. Na predlog
Centra smo najprej izbrali 5 mladostnikov, med raziskavo pa so se prostovoljno prijavili še 4
mladostniki, ki sem jih z veseljem vključila. Udeleženci so kot skupina opisani v poglavju 5.
V povprečju je vsako impro srečanje trajalo uro in pol do dve uri, brez odmora. Redno se je
srečanj udeleževalo povprečno 15 mladostnikov in otrok ter 11 odraslih. Delavnice se ni
udeležil 1 mladostnik (je le opazoval), nekaj mladostnikov pa je impro srečanja občasno
»špricalo«.
V teku delavnice smo odkrivali različne vidike ustvarjanja z improm, kot:
spoznavanje in raziskovanje odrskega prostora
ozaveščanje in obvladovanje telesnega giba, mimike obraza, artikulacije glasu
nebesedna in besedna komunikacija
skupinsko ustvarjanje dramsko-gledaliških prizorov
spontanost (za razliko od impulzivnosti) na osebni in socialni ravni
kreativnost in sodelovanje v skupini ustvarjalcev/improvizatorjev
Dogajanje na impro srečanjih je bilo zelo povezano z življenjem v taboru. V vsakodnevnih
jutranjih srečanjih oz. evalvacijah dogajanja (intravizijah) smo odrasli obravnavali
posamezne in skupinske teme. Te teme sem poskušala na vsakodnevnih impro srečanjih z
mladostniki vplesti v izvedbo s pomočjo impro iger in disciplin. Posamezniki, mladostniki in
otroci, so se o svojih doživetjih na impro srečanjih pogovarjali med potekom srečanj in tudi
izven njih, s svojimi vodji oz. mentorji majhnih skupin in/ali med seboj.
Raziskava je potekala istočasno. Za vpisovanje odgovorov sem pred odhodom na taborjenje
pripravila delne vprašalnike in intervjuje ter jih natisnila. Dnevnik delavnice in svoj dnevnik
sem pisala čim prej, običajno pa šele zvečer. Prav tako soopazovalki. Po zaključku impro
delavnice in taborjenja sem uredila vsa gradiva, zapiske, vprašalnike, posnetke v primerno
obliko za analizo in interpretacijo.

86

Besedno zvezo impro delavnica uporabljam za več zaporednih srečanj, na katerih se
učimo impro. Besedno zvezo impro srečanje pa za enkratno izvedbo nekaj ur učenja impra.
Otroci in mladostniki, pa tudi odrasli udeleženci, uporabljajo izraz delavnica v obeh
pomenih. Beseda »impro srečanje« je nastala zaradi potrebe po razlikovanju med enim in
večimi impro srečanji.
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7.1.2. Metoda in raziskovalni postopek v prvi fazi raziskave
V tej prvi fazi raziskave je, kot že rečeno, v celoti uporabljena kvalitativna metoda, v kateri
prevladuje deskripcija subjektivnih doživljajev.
Uporabljeni instrumenti subjektivnih doživetij otrok in mladostnikov so intervju s
polstrukturiranimi vprašanji, izveden takoj na začetku impro delavnice, in vprašalnik,
izveden med impro delavnico ter po njenem zaključku, po javnem nastopu. Doživljaje in
dogajanja smo spremljale jaz, kot mentorica impra v Dnevniku delavnice, Ininem dnevniku
ter asistentki v Betinem dnevniku in Neninem dnevniku. Vir podatkov so tudi video
posnetki večine impro srečanj in delcev življenja na taborjenju. Instrumenti zajemanja
podatkov so obrazloženi v poglavju 6. 2.
Podatke iz intervjujev, delno strukturiranih vprašalnikov in dnevnikov (Dnevnik delavnice,
Inin, Nenin in Betin dnevnik) sem uredila v obliki preglednic (reduciranih) izjav udeležencev,
v skladu s splošnimi kriteriji: skupno/posebno, čas nastanka, glede na vir in temo
(vprašanje).
Vprašalniki za zajemanje subjektivnega doživljanja impra na treh ravneh so urejeni
predvsem po kriteriju časa – saj so bila ista ali podobna (bolj specificirana glede na
dogajanje v teku raziskave) vprašanja zastavljena dvakrat: tretji dan in po zaključni
predstavi.
Nazadnje sem izvedla vsebinsko analizo s pomočjo odprtega in osnega kodiranja ter se
odločila za izdelavo preglednice kategorij, podkategorij in pojmov. Določila sem osrednjo
kategorijo, podkategorije in pojme s pomočjo medsebojne primerjave, definiranja pojmov
in odnosov, njihovo klasifikacijo in upoštevala, kolikor se je dalo, časovno dimenzijo, saj je
celoten postopek pravzaprav proces.

7.1.3. Postopek urejanja podatkov v prvi fazi
Vsa vprašanja oz. odgovore nanje v Uvodnem intervjuju sem uredila v treh sklopih, ki
zajemajo:
osnovne informacije o pripravljenosti na sodelovanje na impro delavnici, o
angažiranosti in aktivnosti mladostnikov: Kako je v šoli? Imaš rada šolo? Katere
obšolske aktivnosti obiskuješ?;
vzdušje: Kaj ti pomeni tabor? Kaj pričakuješ od delavnice?
življenjske poglede: Kaj te v življenju zanima?, Kakšni so problemi današnjih mladih?
Za vsako vprašanje sem naredila preglednico vseh odgovorov vseh udeležencev.
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Tabela 2: Odgovori mladostnikov na prvi vprašanji uvodnega intervjuja
IME
1.Eva

Kako je v šoli? Imaš rad/a šolo?
Da. Dobri učitelji, razumem se s sošolci in učitelji – imamo se fajn.
Neki srednjega; v redu je, ker imam svojo prijateljico Bino in Nejo, pa fantje mi
2.Sali
grejo na živce.
3.Amir Mi je všeč šport, tehnika, matematika, punce izzivajo.
Ne, ker imajo neumno ravnatelco, ker ne zamenja varnostnika, ki otrokom
4.Fred
venomer grozi.
Ja. Zelo. Všeč, kadar se pogovarjamo s prijateljicami, ker mi je zabavno, nam
5.Ula
fantje nagajajo.
Sem zadovoljen. Ker je najboljša šola. Imamo fitnes, tehniko, likovno in športno
vzgojo. Včasih gremo z učiteljico na tortico in na sladoled. Včasih se skregamo s
6.Kid
sošolcem. Učenje in matematika in slovenščina je v redu.
Še kar zadovoljen. Povprečje 4,4; bronasti v matematiki na občinskem
7.Jože
tekmovanju, rad imam šport in matematiko, angleščine ne. Ne maram punc.
Ni. Ker mi učitelji težijo, skoz me bockajo, žalijo. Sem se prešolal: Sošolci so me
8.Robi
skozi zmerjali, kar jaz nimam rad. Debeluh, osel …
Ja in ne. Ja, s sošolci se včasih zabavamo, kaj novega naučimo. Ne, učiteljica ni
9.Maj sposobna (me ne uči) veščin, s katerimi bi prišel na dobro šolo (II. Gimnazija).

Izjave mladostnikov so napisane v poševnem tisku, brez navednic.
Na podoben način sem uredila tudi odgovore na vprašalnik o počutju, ki so jih mladostniki
dali tretji dan delavnice in ob njenem zaključku. Ponovno so jih spraševali vodje majhnih
skupin, ki so jim mladsotniki pripadali.
Vprašanja o subjektivnih doživljanjih zajemajo: intraosebnostna počutja o sebi, o
samopodobi in osebnih sposobnostih; vprašanja, ki se nanašajo na doživljanje skupine
(interosebnostna raven: o sodelovanju z drugimi, v (ne)všečnosti, o pričakovanjih) ter
vprašanja o impru kot mediju in svojih izkušnjah z improviziranjem z drugimi.
Glede na poročila mentorjev so intervjuvanci radi odgovarjali, pri tem pa je potrebno
izpostaviti, da se je večina pogovorov odvijala ob prisotnosti drugih mladostnikov, ki so z
zanimanjem poslušali ter se vpletali v pogovor med spraševalcem in mladostnikov. Na
taboru ni bilo prostora za mirnejša srečanja.
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Tabela 3: Odgovori mladostnikov na vprašanja postavljena med in po delavnici – izsek
MED DELAVNIC:
»Sebe doživljam kot….«

PO DELAVNICI:
»Osvojil/a sem nove načine….«

1. Eva

nekoga, ki ne ve točno, kaj je.

čustvovanja – lažje sprejmem in izrazim čustva

2. Sali

malo veverco, ki skače čez ljudi, čez na Inini delavnici na posnemanju glasov
spalne vreče

3. Amir

da sem luzer (če rečem kaj seksualnem. Pravim, da ne vem, kaj bi reku,
smešnega, pa se nihče ne smeji)
imam več izkušenj izražanj besed na področju
sexa, ne vem, kako bi, sem mel pičko, sem imel
ful treme, pol pa sem se sprostil

4. Fred
5. Ula
6. Kid

da mi gledališče daje več poguma
ponosno igralko
slabega … kaj, ne vem … slabega na
predstavi
včasih malo tečnega, zanimivega,
vesel, včasih sem jezen (zaradi krivic,
nepoštenosti)

IME

7. Jože

8. Robi

sposobnega
nečesa
sposoben igralec

9. Maj

normalno, hecno, ker sem se sprostil

nastopanja, igranja
ne vem
skoraj vseh, govorjenje, igranje, sodelovanje
prijateljstva, razumevanja drugih, spoznal sem
nove besede, štajerski dialekt

naredit, na mimiki, na glasovnem – več povem, kot sem
včasih, več sodelujem
nič novega

Ključni podatki dnevnikov, ki smo jih pisale vsaka zase tri odrasle aktivne udeleženke, so
predstavljeni v naslednji tabeli. Podatke sem primerjala po vsebini, času nastanka, temah in
posamezniku, ki ga omenjamo vse in posebej vsaka zase. Podčrtani so skupni podatki, glede
na postavljene kriterije. Navedeni so imena mladostniki o katerih pišejo vse tri raziskovalke.
Tabela 4: Primerjava podatkov vseh treh dnevnikov – izsek
IME/
DAN
1.

INA
zdi se mi, da so kar radi
vadili, nihče se ni
branil;
… ostali na koncu kar
precej zbujeni in dobre
volje; radost;
da se ujame njihova
pozornost,
ko
pa
začnejo enkrat delat,
so zelo predani ali pa
odidejo;
najlepši prizor je bil
»puljenje repe«;
Kid

NENA

BETI

impro telovadba … prijetno
presenečenje glede na zgodbe;
s prejšnjega tabora, ko so imeli
velike težave s sodelovanjem;
nekateri otroci so se hitro in
aktivno vključili, drugi težje;

slabša koncentracija, a se
otroci počasi sproščajo;
ugotavljajo, ali jim je
delavnica všeč ali ne;
ali se v njej lahko izrazijo,
ali jih preveč ogroža;

Eva, Robi

zgodbe (Martin Krpan,
Repa); skupine so se zelo
povezale, ko so delale
zgodbo; bilo je zabavno;
Ajša, Fred, Kid
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Video posnetke mladostnikov (en uvodni in še dva posnetka v različnih časovnih presekih)
sem montirala v video kolaž dramskih impro prizorov za vsakega posameznika. S tem sem
želela dokumentirati posameznikove veščine nastopanja, generiranja idej, interakcije z
občinstvom v različnih obdobjih. Analizirala sem jih s pomočjo metode abdukcije – iskanja
posebnega in izstopajočega. Analiza posnetkov zajema: prihod udeležena na oder, njegov
telesni gib, artikulacijo in obrazno mimiko, vsebino njegove predstavitve in njegova
interakcija z občinstvom. Primeri analize video posnetkov so v Prilogi 5.
Vmesni video posnetki so opisani za vsakega posameznika posebej, pri čemer so
uporabljeni isti kriteriji kot za posnetke uvodnih predstavitev. Izbirala sem posnetke, v
katerih ima posameznik glavno vlogo (je protagonist, akter odrskega dramskega dogajanja)
v impro disciplinah.
Vse podatke sem razdelila na smiselne enote, jih kodirala in razvrstila v kategorije. Pri
določanju glavnih kategorij sem upoštevala namene raziskave, predstavljene v poglavju 3.
2. Osrednja kategorija87 (po Straussu, 2005; v Tavakol, Torabi in Zinaloo, 2006, str. 4) je
učinkovanje impra na socialno krepitev. V skaldu s tem sem s pomočjo dedukcije določila
kategorije (in odgovarjajoče pojme): Impro, Mladostniki, Krepitev, Kompetence in Teme.
Pri pregledovanju besedila sem z indukcijo odkrila še nove podkategorije in sicer:
Spremembe, Kreativnost, Spontanost in Učinki.
Omejila sem se na pojme, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja, oz. sem pojme in
podkategorije abstrahirala (reducirala po Straussu, 2005; v Tavakol, Torabi in Zinaloo,
2006), da sem dobila tiste, ki najbolj vključujejo vse sorodne, podrejene pojme. Hkrati sem,
kolikor se je dalo, upoštevala dimenzijo časa tako, da sem kategorije (in pojme), ki so
nastali najprej, vpisala v stolpce, in tiste, ki so se pojavili kasneje, pod njih, po vrsti, glede na
čas nastanka.
Tabela 5: Pregled kategorij in podkategorij Tabor 10
MLADOSTNIKI

KOMPETENCE

KREPITEV

TEME

Ranljivost

Koncentracija in
osredotočenost

Pomoč in
podpora

Individualne
teme

Počutja

Veščine

Sodelovanje

Skupinske
teme

Doživljanje sebe
in drugih
Potrebe

Komunikacija,
Interaktivnost

IMPRO

Gib in telo,
v impro
prizorih
Metoda in
načela impra
Kreativnost in
spontanost
Učinki in
spremembe

Samopodoba

87

Osrednjo kategorijo prepoznamo, kot trdijo Tavakol, Torabi in Zinaloo, po: a) pogostem
pojavljanju v vseh delih besedila, b) da povezuje različne podatke c) pojasnjuje veliko
podatkov d) vpliva na oblikovanje prizemljene teorije e) omogoča razvijanje teorije f)
omogoča maksimalne variacije in analize. (2006, str. 2)
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V vseh kategorijah, podkategorijah in pojmih sem združevala podatke iz vseh uporabljenih
instrumentov vseh primarnih virov pa tudi iz sekundarnega vira – podatkov institucije.

7.1.4. Ugotovitve analize prve faze raziskave
Kriteriji analize v prvi fazi so splošni (obrazloženi v poglavju 6. 3.) ter posebni, obrazloženi v
vsaki fazi posebej.
Analiza je izvedena tako, da iščem (glede na kriterije analize) značilnosti in posebnosti
dobljenih podatkov v vseh načinih zbiranja skozi prizmo raziskovalnih vprašanj. Ugotovitve
analize podajam tako, da reprezentativne (ne vse) ugotovitve povezujem v smiselno
pripoved. Ugotovitve pri posameznih kategorijah so iz precej gostih zapisov iz različnih
virov (označenih s krepkim tiskom), posebej v tej fazi raziskovanja, ko sem uporabila več
načinov zbiranja podatkov. Izjave in zapisi udeleženih so zapisani v poševnem tisku in
opremljeni s kratico instrumenta, ki je vir izjave.
MLADOSTNIKI
Ranljivost
Kot se vidi iz transkripcij, so mladostniki o sebi v intervjujih povedali na primer, da relativno
radi obiskujejo šolo, da se imajo fajn; neki srednjega, v redu, ker imajo svoje prijateljice; jim
je všeč; zelo všeč; so zelo zadovoljni; še kr zadovoljni (I 1/, 1, 2, 3, 5, 6, 7) oz. da bi hodili v
šole, kolikor je treba (I 4/7). Nekaj jih načrtuje svojo prihodnost in razmišlja o zaposlitvi kot
viru preživljanja, en mladostnik pa o profesionalnem športu kot viru velikega zaslužka (I 1/1,
7). Mladostniki imajo določene predstave o prihodnosti, na primer: po poklicu bi bil
gostilničar v piceriji, ker imam rad pico; ali pa: fizično delo je najbolje plačano, stari (I 4/6,
7).
Trije mladostniki, ki šole ne marajo (I 1/4, 8, 9), so v intervjuju povedali, da so nezadovoljni
s šolo, in sicer: z ravnateljco, ki ne zamenja varnostnika, ki otrokom venomer grozi; ker jim
učitelji težijo in jih bockajo in zmerjajo sošolci; ker učiteljica ni sposobna in jih ne uči veščin,
s katerimi bi prišli na dobro šolo (I 1/7, 8, 9).
Mladostniki so nadalje povedali, da se radi udeležujejo izvenšolskih dejavnost in so zelo
aktivni, ugotovim pa lahko, da se najpogosteje ukvarjajo s športom in glasbo (I 4/1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9).
Da bi rad imel več denarja, je omenil le en mladostnik (I 4/7), ostali materialnega položaja
niso omenjali, razen, da ne bi bilo toliko socialnih razlik. Njihovi pogledi na težave mladih so
precej različni, pri mladih pa jih moti na primer arogantnost, samovšečnost,
nepripravljenost na kompromise, navezanost na mobitele in računalnike; fant in punca se
ne razumeta, se na koncu ločita; prevarantstvo, občutek v šoli, premalo denarja; premalo
zabav, če bi si bolj pomagali; seks, denar; zasvojenost z drogami, kajenje, alkohol, vozijo
prehitro (I 5/1, 2, 3, 4, 5, 6,). En mladostnik je odgovoril, da je največji problem mladih
razposajenost, ko so v puberteti hitra čustva, ki jih ne moreš nadzirati (I 1/9).
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Vsi, ki so se predstavili v video predstavitvah na začetku impro delavnice, so v predstavitev
vključili tudi svoje družine, o katerih so govorili kot o družinah, ki so funkcionalne in v redu
(VP).
Podatki, ki jih je o mladostnikih posredoval strokovni delavec Centra, se razlikujejo od
samopredstavitev mladostnikov. Večina družin mladostnikov je enostarševskih, prejemajo
denarno pomoč in različne vrste strokovne pomoči (svetovanja, terapije, informacije).
Nekaj mladostnikov ima težave z učnim uspehom in vedenjske težave, imajo izkušnje
družinskega nasilja, čustvene stiske ter zlorabe.
Počutje
V to pod kategorijo vključujem različna individualna čustva, stanja in misli, ki smo jih
zapazile pri posameznikih, pri sebi, ali so jih povedali mladostniki sami, ali pa se jih da
razbrati s posnetkov.
Mladostniki so takoj ob pričetku taborjenja povedali v intervjuju, da so polni pričakovanj,
da se veselijo življenja v naravi, druženja s prijatelji in zabavne dejavnosti, prijateljstva,
sprostitve, družabnosti ter da pričakujejo, da bo tabor hiša polna smeha. Pričakovali pa so
tudi igre, da bodo imeli zabavne aktivnosti, saj tabora brez delavnice ni (I 2/1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9).
Iz dnevnikov vseh treh opazovalk lahko vidimo, da so zaznale pri mladostnikih različne in
drugačne občutke. Beti je opazila, da na začetku impro srečanja ugotavljajo, ali jim je
delavnica všeč ali ne. Ali se v njej lahko izrazijo, ali jih preveč ogroža (DB 31/10, 11). Zapisala
je tudi, da imajo mladostniki na začetku slabšo koncentracijo, a se počasi sproščajo (DB
31/6). V Neninem dnevniku pa lahko beremo, da smo začeli z impro telovadbo, v kateri so
sodelovali vsi, kar je bilo prijetno presenečenje, glede na zgodbe iz prejšnjega tabora, ko so
imeli velike težave s sodelovanjem (DN 40/1).
V svoj dnevnik sem prvi dan zapisala, da sem na trnih, precej negotova, posebej ker sem
opažala dolgčas, nezainteresiranost, pa tudi napetost pričakovanja: praktično naše prvo
skupno jutro, stari se že poznajo, ta novi še ne, vsi pa tipajo in gledajo, kako poteka socialna
stratifikacija. Nekaj fantov je vstalo že veliko pred mentorji in čakalo na začetek dogajanja
(DI 24/5, 6). Pomembno mi je bilo, da takoj na začetku zbudim njihovo zanimanje. V
dnevnik sem zapisala: na začetku se zelo upirajo in je treba zelo delati, da se ujame njihova
pozornost, ko pa začnejo enkrat delat, so zelo predani ali pa odidejo (DI 25/4). Ob zaključku
srečanja sem zaznala spremembo in sem zapisala, da so kar precej zbujeni in dobre volje.
Občutila sem srečo (DI 24/21).
V prvi polovici impro delavnice smo izvajali veliko fizično dinamičnih skupinskih iger, kot
kaže rubrika Cilji in igrane discipline v Dnevniku Delavnice. Tako smo energijo otrok in
mladostnikov usmerjali v izražanje, kot vpitje, pačenje, gibanje in živahnost. Obe
sozapisovalki sta o tem pisali. Nena pravi npr.: zelo se mi je vtisnila v spomin igra, ko smo
stali v dveh vrstah, eden nasproti drugemu in se odzivali eden na drugega. Začutila sem, da
nam je vsem všeč, da lahko izkazujemo tudi nekatera agresivna čustva, kar pa je bilo
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pogojeno z osebnim prostorom »nasprotnika« (DN 41/2). Beti je opazila, da so se zelo
vživeli. Jih je sprostilo, dali so si lahko duška (DB 33/28). Meni se je zdelo najpomembneje,
da so pri teh impro disciplinah začeli izražati svoja aktualna, resnična čustva, niso se več
trudili predstaviti boljše, kot so (DI 26/9, 10).
Iz posnetkov lahko razberem, da je na začetnih srečanjih vladal kaos, da so bili otroci in
mladostniki nemirni, da vpijejo eden čez drugega, vpadajo v besedo, se veliko gibajo, odrasli
udeleženci pa jih skušamo umiriti in zagotoviti pogoje za impro (VP). V dnevniku je zapis:
ves čas jih tudi mirimo, kar je zelo, zelo naporno, saj se mi zdi kot, da me trgajo na koščke
(DI 25/13, 14).
Na posnetkih uvodnih predstavitev lahko vidim, da njihova telesna govorica izraža tudi
negotovost in nesproščenost. Dva mladostnika sta ves čas silila v bližino vodje srečanja, ob
stran odra in obračala proti publiki hrbet (VP 7. 1. 5. 1; 7. 1. 5. 3.).
Iz odgovorov na vprašalnik počutij, ki smo jih izpolnjevali na sredi impro delavnice, so
mladostniki povedali: da se počutijo dobro (6x), veselo (5x), odlično (2x) in perfektno (1X),
pa tudi lepo, duhovito, zabavno, zadovoljno (vse po enkrat v V 1a/ 6, 7, 9). Nadalje so se
počutili še hkrati slabo (2x), zaradi tečnarjenja drugih; utrujeno (V 1a/2, 1, 8, 9). En
mladostnik se je počutil čudno, kot je sam povedal, zaradi kajenja, en mladostnik pa se
počuti čudno, pa sam ne vem, zakaj (vse v V 1a/ 4, 9).
Dogajanja med udeleženci na taboru, izven impro srečanj, so se poznala na počutjih otrok
in mladostnikov tudi na impro srečanjih. Tako je na primer v dnevniku zapisano: imeli smo
burno noč. Jan je bil kot obseden z duhovi in je bilo dekleta strah. Spat so šli šele ob 1, 3 h,
otroci so manj zaspani kot odrasli, mir je večji (DI 27/16).88
V drugi polovici delavnice smo na impro srečanjih vse tri opazile, da so postajali vedno bolj
sproščeno umirjeni, v odprtih impro prizorih so se sprostili in bili zelo ustvarjalni. Tako sta
dve opazovalki zapisali: vzdušje je bilo dobro pa tudi povezanost, sodelovanje je bilo večje
kot prejšnje dni. Tudi sproščenost (DN 42/12). V Betinem dnevniku: so se zelo angažirali,
otroci se hitro vživijo. Čez proces so se učili sodelovati (počakati drug drugega), skupaj
graditi predmet. Zdi se mi, da je to otroke povezalo, učili so se podpirati (DB 34/6, 7, 8). Vse
tri smo opazile, da so bolj zavzeto delali (DB 33/27). Nekateri posamezniki so se poglabljali
v igro in postajali vedno bolj ustvarjalni, kot kažejo zapisi kot: Ula in Kid sta se zelo vživela v
svoje vloge in jih super odigrala (DI 28/4). Nekateri mladostniki so ostajali na obrobju
dogajanja dlje časa, kot kaže primer: Maj je ves čas nihal med »to je brez veze« in svojim
talentom. Je pa šel enkrat v Skupen prostor in odlično zaigral en karakter (DI 28/5, 6).
Prav tako smo vse tri opazile pri nekaterih mladostnikih samoiniciativnost, ki je na začetku
ni bilo. Kot je zapisala Nena: zanimivo je videti, kako samoiniciativni so nekateri otroci, ki se
drugače držijo bolj v ozadju (DN 45/7). Tudi druga opazovalka je zaznala dobro voljo, veliko
delavnost, iniciativo, sodelovanje (DB 37/5). Nadalje druga opazovalka opiše podobno
situacijo (in istega mladostnika) kot prva opazovalka: mladostnik je bil samoiniciativen. Ni
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Osebna počutja so se nenehno spreminjala in dinamika medsebojnih odnosov je bila
intenzivna.
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rabil spodbude, takoj ko je dobil gib/zvok, ga je sam podal naprej. Bolj se je sprostil, začel
zaupati skupini, pri tej vaji ni rabu jasnih navodil – saj se je znašel in je hitro poslal naprej
(DB 34/16).
Večino slabih občutij se nanaša na neuspehe pri vzpostavljanja pozitivnih odnosov z
drugimi, kot so v vprašalnikih povedali udeleženci, npr.: fantje me jezijo; Ema mi stalno
nagaja; Jože nagaja; fantje se norčujejo ipd. (V 4a/2, 4, 5, 6, 7). Več je bilo teh občutij na
sredi delavnice, na koncu teh občutij glede na odgovore ni. Trije mladostniki so se
pritoževali, da jim je dolgčas. To je občutek, ki ga ne marajo, kot so povedali: ne maram
dolgčasa (V 4a, /2, 7, 9,). Svoja občutja pa so povezovali ali z dogajanjem na srečanjih ali
disciplinami in igrami, ki smo jih igrali: všeč so mi dobre in zanimive igre; pričakoval sem
psihološko bolj zahtevne igre (V4b/4, 7, 9). Ob zaključku impro delavnice dolgčasa ne
omenjajo več.
Impro nastop ob zaključku delavnice je bil za večino vir zadovoljstva, kot so povedali v
odgovorih po nastopu, ker so premagali, obvladali, neko svojo ranljivost, kot na primer
tremo, strah. 6 mladostnikov je povedalo, da so občutili tremo in strah pred javnim
nastopom, a so na odru dobili dober občutek; da so si sedaj všeč; da jim je 'hudo' (v smislu
dobrega o. p.) nastopat; da je to prijetno (V 7b/1, 3, 4, 6, 7, 8,) in da imajo samovšečnost (V
7b/7).
Dva mladostnika, ki treme nista premagala, sta občutila nezadovoljstvo, kot sta povedala:
en čas mi je šlo, pol pa sem isto delal kot prej; dobim tremo in se smejem, lahko bi pokazal
več. (V 7b/4, 9). V refleksiji sta ozavestila, da je predstavljanje drugim bilo odvisno tudi od
njiju in da svojega potenciala nista uporabila, kot bi si ga želela, oz. kot je povedal
mladostnik: malo treme sem imel lahko bi bil boljši, a vem, da imam po navadi tremo pred
publiko. Malo me je tudi zmedlo (V 8b/9).
Poseben je odgovor udeleženca, ki je pogrešal prizore nasilja, in ki si je želel, da bi jih igrali,
pa jih nismo in sem razočaran. Sem sprejel, da jih nismo odigrali (V 2b/5). Na vprašanje,
zakaj si želi igrati te prizore, je odgovoril: (Rad) bi ga videl, kako v resnici zgleda nasilje (V
2b/5).
Ob zaključku tabora in impro delavnice so bili otroci in mladostniki z impro delavnico, kot
so povedali v zaključnem vprašalniku, na splošno zadovoljni. Enim je bila ful všeč in jo bodo
ful pogrešali ter so si želeli, da bi trajala več časa (V 8b/2, 3, 6). Na impro delavnico, ki smo
jo napovedali za jeseni v mestu, bi prišl; bi sodelovali in jih zanima (V 8b/3, 4, 7, 8).
Dva mladostnika sta povedala, da jima ni bilo všeč (V 8b/4, 7) in da bi prišla, če bi bilo delo
bolj poglobljeno in/ali če bi bili na televiziji (V 8b/4, 7).
Doživljanje sebe in drugih
Pod to kategorijo so opisi, ki so jih o svojih občutkih sebe in doživljanju drugih na impro
delavnici ter v taboru povedali mladostniki. Doživljanja so bila pri posameznikih zelo
različna, kot je razvidno iz odgovorov.
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Dva mladostnika sta se doživljala negativno: eden je povedal, da misli, da je luzer, če rečem
kaj smešnega, pa se nihče ne smeji (V 3a/3); drugi pa se je doživljal kot slabega … kaj, ne ve,
… slabega na predstavi (V 3a/6).
Ena mladostnica je povedala, da ne ve točno, kaj je (V 3a/1), druga se je predstavila z
ekspresivnim opisom občutja, saj je povedala, da se doživlja kot malo veverco, ki skače čez
ljudi, čez spalne vreče (V 3a/2). Drugi spet so se doživljali kot normalne, hecne; kot
sposobne nečesa naredit; ali kot včasih malo tečne, zanimive, vesele, jezne (zaradi krivic,
nepoštenosti) (V 3a/7, 8, 9).
Dva mladostnika sta doživljanje sebe povezala z improm, in sicer mladostnik, da se doživlja
kot sposobnega igralca, in mladostnica, kot ponosno igralko, ker mi gledališče daje več
poguma (V 3a/4, 5).
V drugi polovici impro delavnice so povedali, da se po impro delavnici lažje sprostijo v
družbi, lažje sprejemajo in izražajo svoja čustva; bolje razumejo druge; več povedo (V 3b/1,
7). Kot je povedala mladostnica: sem ugotovila, da znam igrati, se vživeti v vlogo, se družim
z ljudmi, preženem strah, ki ga imam v sebi (glede treme in nastopanja pred drugimi, o. p.;
V 6b/ 1).
Na vprašanje, kaj pričakujejo od drugih, je večina (razen dveh) odgovorila, da ima neka
pričakovanja, in sicer, da bo sodelovanje z drugimi boljše; da bo še več sodelovanja in še več
igranja zabave, sodelovanja otrok v igricah; družba (V 5 a/1, 2, 4, 5). Všeč jim je bilo, da
lahk skup sodelujejo; vse; da se gremo igrice; igranje določenih vlog; skupne igre; vse, vse;
da lahko uporabljajo grde besede (V 4 a, b/2, 1, 3, 4; V 5a, 4 b/3;). Hkrati pa so si želeli, da
bi bilo manj hrupa; da skup sodelujemo (V 4a/5, 2, ). Ni jim bil všeč hrup drugih otrok, da
govorijo; da smo morali nekatere skoz miriti; da so scene prveč otročje; ker skačejo v besedo
(V 4a/5, 7, 8).
En mladostnik je pričakoval bolj zahtevne, psihološko globoke prizore, bolj timsko delo, ki pa
mu je bilo hkrati najbolj všeč na delavnici (V 8a, b/7).
Potrebe
Potrebe otrok in mladostnikov v okviru raziskave pojmujem kot njihove implicitne in
eksplicitne želje, ki so jih zaznali sami in/ali, ki so jih opazili odrasli udeleženci.
V intervjuju so mladostniki povedali, da bi se s pomočjo impra radi znebili treme in da bi v
bodoče bolje nastopali v javnosti (I 3/1, 3). Prav tako pa so si želeli nagrado, pohvalo,
zabavo in smeh ter da bi bili v družbi, ki bi jih imela rada (vse I 1/ 4, 5). Želeli so si, da bi
zaradi sodelovanja na impro delavnici izboljšali svoje komunikacijske sposobnosti in
sposobnosti javnega nastopanja, da bodo imeli več stikov z drugimi. Povedali so tudi, da bi
se radi naučili nastopati in se znebili strahu (vse I 2 in I 3).
Nekaj mladostnikov ni zanimalo nič (I 3/7, 9) ali pa ni želelo biti na impro delavnicah, tako
da je ostala prvi dan v taboru skupina deklet, ki so želele družiti in pogovarjati s
prijateljicami, kot so opazile vse tri opazovalke in zapisale v svoje dnevnike (DN 41/7, DD1
26/1, DB 34/12).
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V dnevniku je nekaj zapisov o tem, da je na začetku potreben ogromen napor, da so se
osredotočili. Ob pomoči odraslih mentorjev je to uspelo. Jupi, zdi se, da bo super! (DI 24/19,
20, 21).
Opazovalke smo zaznale zelo različne individualne potrebe po vključevanju na srečanja. Kot
je zapisala Beti: sem opazila manjše korake aktivnosti, ki so jim mnogokrat sledila
»izmikanja«, »umiki«, opazovanje iz distance (npr. zadnji dan je hodil okoli nas, ko smo
vadili, se skrival v grmovju, poslušal, a ni sodeloval), menjavanje teme – ko je nagovarjal
sosede (cigareti, ogenj, kaj je bilo včeraj itd.) (DB 32/18, 19).
Večina mladostnikov in otrok je potrebovala podporo mentorjev oz. odraslih udeležencev
(posebej dva mladostnika s posebnimi potrebami), ne samo na impro srečanjih, temveč
tudi ob ostalih dejavnostih. V dnevniku je zapis: Arne me skozi nekaj sprašuje in Ula se me
drži kot klop (DI 27/4, 5, 6).
Kar nekaj mladostnikov je imelo potrebe po premagovanju strahu in treme, kar so povedali
v intervjujih (I 1/1, 2, 3, 6) in se vidi na videoposnetkih njihovega udejstvovanja, posebej pri
dveh mladostnikih (VP 7. 1. 5. 1; 7. 1. 5. 3.). En mladostnik si je želel izboljšati samopodobo,
saj je bolj močne postave, kar je slabo in hitro pada v jezo (V 2a/8), kot je povedal sam.
Prav tako pa je bila pri mladostnikih močno prisotna potreba po izboljšanju veščin
nastopanja, kar je več kot polovica udeleženih izrazila v intervjuju že na začetku srečanj,
kot na primer: rad nastopam, rad bi se naučil še bolje nastopati (I 3/6). Na podlagi analize
video posnetkov lahko ugotovim, da so pri nekaterih mladostnikih sposobnosti sodelovanja
v dramski kreativni igri komaj opazne (VP 7. 1. 5. 1.). Prav tako sposobnosti kreativnega
ustvarjanja (VP 7. 1. 5. 3.). To omenjajo tudi sami v vprašalnikih: nimam idej, ne znam igrati
(V 7a/4, 8).
Pri drugih so se predvsem na začetku delavnice pojavljali strah in negotovost glede skupine,
posebej, ker so asertivnejši mladostniki pripominjali in komentirali početje drugih, kot
kažejo videoposnetki: z občinstvom ni interakcije, obrnjen je navznoter, ko prileti nesramna
opazka s publike, je njegovega nastopa konec, obmolkne, obrača se samo še k meni
(mentorici o. p.) (VP 7. 1. 5. 3).
Potreba po pozornosti na sploh je bila na začetku impro delavnice in tabora velika pri večini
mladostnikov, kot smo opazile vse tri. Tako je Beti zapisala v dnevnik, da se je Robi v celoti
vživel, izražal in je zelo dobro sodeloval z drugimi. Pri tem je naredil premik (ker Robi
navadno upornik, s katerim se moraš posebej ukvarjat – želi posebno pozornost). V
gledališki se je naučil, da nima posebne pozornosti, a mu je bilo kljub temu v redu (DB
37/12).
Pogosta je bila potreba po druženju, ki se je kazala tudi skozi nenehno iskanje stikov, vsaj
pri večini. Tako smo se, kot kažejo dnevniki vseh treh opazovalk, na primer veliko
pogovarjali, tud sedaj ko pišem, hodijo »težit«, ali se pa igrajo karte na sosednih pogradih
in vlečejo na ušesa (DI 27/1, 2, 3).
Močneje izražena je bila potreba po sprejetju s strani sovrstnikov. Tako je bilo obvladanje
veščine impra pomembno tudi zato, ker so uspeh pri impru povezali z sprejetjem pri
sovrstnikih, oz. kot je povedal mladostnik, če kaj dobrega odigram, sem popularen in vesel,
če pozabim besedilo, potem mi ni fajn (V2a/3).
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Potreba po družbi sovrstnikov se je kazala tudi v času, ko delavnice ni bilo. Kot kaže Nenin
dnevniški zapis: Robi, ki je na predhodni predstavitvi pokazal zanimanje za impro, se ni
vključil, vendar je to po mojem mnenju povezano s tem, da se je želel družiti z ostalimi
puncami iz moje skupine, saj mu je izredno pomembno, da ga sprejemajo in imajo o njem
dobro mnenje (DN 41/7). Beti je pri drugem mladostniku opazila, da je na začetku delavnice
iskal bližino mentorice, proti koncu impro srečanja pa je iskal družbo sovrstnikov (DB 32/17,
21, 22).
Prav tako je zapisala Beti, da je prisotnost sovrstnikov lahko tudi vir inspiracije in pozitivna
spodbuda pri angažiranju na delavnici. Pravi: za Maja sem opazila, da ga lahko neke osebe
zelo potegnejo, recimo Maju sta bili blizu Ajša in Kia ter Jože, Amir in Fred. Prva dva dni je
potegnil z Ajšo – iz gledališke se je umikal. Ko je prišla Kia, se je ful vživel v igro – morda mu
je pri tem pomagala. Ko pa je bil z Amirom in Jožetom, pa se tudi ni moral kontrolirati –
recimo zadnji dan na predstavi, se mi je zahvalil, da sem ga presedla, ker zraven njiju ne
more biti resen (DB 26/16).

Samopodoba
Na začetku delavnice so svojo samopodobo (kako posameznik vidi samega sebe89) ocenili
zelo različno, v razponu od visoka, preko dobra, srednja, povprečna, tko tko, do slaba (V
2a/1, 2, 3, 6, 9). Tri dekleta so povedala, da so zelo zadovoljna s svojo samopodobo, da so
lepe, da se rade pogovarjajo; da so prijazne, ponosne, da o sebi razmišljajo pozitivno; da je
njihova samopodoba visoka (V 2a/2, 5, 1). Fantje so povedali, da so: inteligenten, smešen,
ponosen športnik; da se počutijo povprečno, vredno, cenjeno, ponosno (V 2a/7, 9, ), pa tudi
kot že omenjeno, da je njihova samopodba slaba; da imajo jezo; da je srednja (V 2a/4, 9, 3).
Svojo samopodobo je ena mladostnica povezala z doživljanjem drugih. Tako je asistentka
Nena zabeležila v dnevnik: najprej je odgovorila, da ima o sebi visoko samopodobo, nato pa
je čez dve vprašanji, ko je vprašanje spraševalo, kako je delavnica vplivala na samopodobo,
pa je Eva najprej dolgo molčala in se ni odzivala na moje spodbujanje k odgovoru. Nato pa
je padala v jok in mi ni želela razložiti, zakaj joka. Predvidevala sem, da je njen jok povezan z
vprašanjem o samopodobi, saj sem o Evi že večkrat razmišljala, kako sprejema svojo
prekomerno težo in kako velika obremenitev, je to zanjo oz. če je njeno prenajedanje s čim
povezano. Po previdnem spraševanju, zakaj joka in po tem, ko sem ji ponudila svojo pomoč
in prostor za pogovor, mi je Eva rekla, da odkar je na taboru, ne ve več, ali je dobra oseba
ali ne. Preverila sem, če je to povezano z njenim druženjem z ostalimi puncami, ki so
nagnjene k precej agresivnem obnašanju in nesramnemu govorjenju (DN 43/4).
Mladostnika, ki sta svojo samopodobo povezala tudi z improm, sta izjavila: da se
samopodoba izboljšuje; in da je dobra, ko se gremo kakšne igrice; če kaj dobrega odigram,
sem vesel (V 2a/5, 3). Mladostnik, ki ni bil zadovoljen s svojim improviziranjem, ni bil
zadovoljen niti s svojo samopodobo. Menil je, kot je povedal, da je slaba, če slabo odigra
prizor (V2 a/3).
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Sicer sestavljajo samopodobo tri komponente: kako vidimo sami sebe, kako nas vidijo
drugi in kako mi mislimo, da nas vidijo drugi. Upoštevali smo samo prvo.
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Po zaključku delavnice so vsi razen enega odgovorili na vprašanje o samopodobi, da je
boljša; da si skor vse upajo; boljša, ker sem lahk igral; ker znam ustvarjat prizore; oz. ker se
bolje pozna, ker je nastopil pred občinstvom, všeč mi je bilo, da so mi ploskali (V 2b/1, 4, 5,
8). En udeleženec s svojo samopodobo po zaključku delavnice ni bil zadovoljen (tako kot na
začetku). Rekel je, da je njegova samopodoba tko tko in da se ne pozna (V 2b/3). Zanimivo
je, da je iz video posnetkov improviziranja videti, da je mladostnik relativno dober v igri in
da deluje precej samozavestno (VP 7. 1. 5. 6.).
Nekaj mladostnikov je sredi delavnice v odgovorih povedalo, da je dokaj samozavestnih in
so se predstavili, kot sem že povedala, gibčne, zabavne, pametne, ponosne, zanimive,
sposobne nečesa narediti, da znajo igrati, se družijo z ljudmi itd.(V 6 a in V 7a). Tudi njihovi
nastopi na video posnetkih kažejo napredek v samozavesti nastopanja. Posebej eden
izstopa: ves čas so letele nesramne pripombe in pomenljive opazke (iz občinstva o. p.), saj
so bili takrat že v sporu ... ' ... a se ni menil zanje (VP 7. 1. 5. 4., 7. 1. 5. 5.). Sicer je bil razpon
samozavesti pri posmazenikih zelo različen, tako se na video posnetkih vidi, na primer: na
medklice se odziva ne tako suvereno, sicer pa samozavestno, prepričljivo, kontaktira ves čas
z občinstvom oz. samozavesten nastop skoraj večino časa; suveren nastop brez zadrege. Ali
pa: nima želje, da bi se predstavljal, a brani se tudi ne; v redu nastop, čeprav ni imela
očesnega stika ves čas, je komunicirala (VP 7.1.5.7; 7. 1. 5. 8.; 7. 1. 5. 4.).
Medtem je bilo pri drugih zaznati, vsaj na samopredstavitvah, pomanjkanje samozavesti: ko
prileti nesramna opazka iz publike, je njegovega nastopa konec; gleda v občinsto in kamero,
a ne vzdrži dolgo, vidi se, da mu je nerodno, ko govori išče podporo (VP 7. 1. 5. 1.; 7. 1. 5. 3).
Analiza posnetkov nekaterih mladostnikov pa kaže, da so se v drugi polovici impro
delavnice vedli bolj samozavestno kot prej, kot na primer: Maj je zbran, ima pozitiven
odnos do tega, kar počne, ne reagira na pripombe iz občinstva in fante, ki komentirajo, ima
lik, ki ga igra, gibi so skoraj že jasni, artikulirani (VP 7. 1. 5. 8. , 7. 1. 5. 9).
Odrasle udeleženke so nekatere mladostnike, katerih odgovori so kazali na relativno
samozavestnost, videle drugače. Tako je Beti zapisala v dnevnik: nekako se mi je zdelo, da
njuna samopodoba še ni čisto integrirana, zares stabilna in močna, skriva se za »maskami«,
rabi še neke obrambe mehanizme norčevanja (ali izjav, da je tečno), ker ne more zares
samozavestno stati pred svetom (DB 35/9).
Po drugi strani je razvoj samozavesti pri nekaterih udeležencih očiten, kot kažejo zapisi v
dnevniku, na primer pri mladostniku s posebnimi potrebami: ko je igral ata v prizoru, je
točno vedel trenutek, kdaj mora spregovoriti, kar je naredil zelo samozavestno (DI 29/1, 2).
Analiza video posnetkov nam pove, da so nekateri bili v kasnejših nastopih bolj
samozavestni kot na začetku, tudi v ekstremnih oblikah kot: v prvem poskusu, ko je
ugotovil, da ne ve, kaj bi, je postal zelo resen in je kar odšel z odra. V naslednjem posnetku
istega mladostnika pa posnetek kaže: ne predstavlja se, ne igra, kontakt s publiko ima, v
glavnem s svojimi prijatlji, izmenjuje zabavne, zabavljaške opazke (VP 7. 1. 5. 6.). Ponekod
je bil proces obraten in se je samozavestnost v nastopu mladostnikov zmanjšala, kot na
primer: ona ga skuša pripraviti, da bi sodeloval / sicer ima nasmeh na obrazu, a zato ker mu
je nerodno ... ' ... potem pa reče naenkrat »Bojim se, da bom naredil napako«(VP 7. 1. 5. 4).
Včasih pa je postalo opazovanje samozavesti popolnoma nepomembno, ker so se toliko
poglobili v ustvarjanje, kot na primer: izjemno je to, da je pozabil na publiko, da se je obrnil
proti mentorici, čeprav ni iskal podpore, ampak mislim, da je toliko v procesu ustvarjanja,
da je pozabil na vse ostalo (VP 5. 1. 5. 7.).
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Po zaključku impro delavnice je večina mladostnikov na vprašanja odgovorila, da se na
impro delavnici razvili veščine, ki jim omogočajo, da: se lažje sprostijo v družbi; bolje
vključujem v delavnice; da se z drugimi bolje razumejo; da se veselijo sodelovanja (V 6 b/1,
6, 3, 6, ). Povedali so, da se sedaj lažje izražajo na čustvenem področju in se lažje
prilagajajo; da so našli nove načine izražanja, da so se sprostili, da pomagajo drugim in jim
je manj dolgčas (V 6 b/8, 9), kar prav gotovo vpliva tudi na njihovo samozavest.
Večina mladostnikov in otrok (5), ki je svojo izboljšano samopodobo povezala z improm, je
povedala, da se sedaj bolje poznajo, ker so lahk igrali, da bolje sodelujejo z drugim
(petkrat); lažje komunicirajo s tistimi, ki so sodelovali na delavnici, ker si skor vse upajo in se
med seboj veliko pogovarjajo (vse V 2 b/1, 2, 6, 8, 9).
KOMPETENCE
Kompetence razumem kot kompleksen skupek intra- in interosebnostnih lastnosti, ki
omogočajo posamezniku soustvarjanje improviziranih dramskih prizorov in na splošno
sodelovanje na delavnici.
Koncentracija in osredotočenost
Koncentracijo in osredotočenost pojmujem kot zmožnost neprekinjenega ukvarjanja z
impro dejavnostjo glede na dolžino trajanja posameznega srečanja.
Kot kažejo video posnetki, so se mladostniki in otroci na začetku delavnice težko
koncentrirali na impro dejavnost in so med potekom klepetali, delali druge stvari, se šalili, si
nagajali (VP). Veliko truda odraslih je bilo usmerjenega v zagotavljanje ustreznih pogojev,
kot kažejo zapisi iz dnevnikov (DI, DN, DB).
Iz Dnevnika delavnice se vidi, da smo v prvem delu igrali veliko impro disciplin, ki se
nanašajo na povečanje zmožnosti osredotočenosti (Alien, tiger, cow; Samuraji haha; Zip,
zap, boing; Čik, tak, bum itd.). Te igrice so mladostniki radi igrali, saj je evidentiranih veliko
njihovih ponovitev. Mladostniki so jih omenjali v odgovorih na vprašanje, kaj jim je všeč na
delavnici (V 4b/ 1, 4, 6, 7, 8). Discipline kot Samuraji, Bunny, Zip, zap, boing v vseh mogočih
variantah so bile uspešne v smislu, da so se lahko osredotočili nanje in da so jih lahko igrali
vedno dalj časa. Temu ustrezajo večkrat se ponavljajoči zapisi v dnevnikih vseh treh
opazovalk o tem, da njihova sposobnost koncentracije in osredotočenosti raste (DI 26/11,
13; 27/10, 19; 28/14, 29/4; DB 33/25; DN 44/4). Bolj ritmično zahtevne in koordinacijsko
kompleksne igre kot Čik, tak, bum ali Kera rit, Šaumbah niso pritegnile pozornosti, kot se
vidi iz dnevniškega zapisa Beti: glasovna vaja za koncentracijo (Čik tam, bum): slaba
koncentracija, mnogi niso hitro sledili in so odtavali, se pogovarjali, ali so jih prevzeli
dražljaji okolja (DB 33/25).
Sposobnost osredotočenja na izpolnjevanje znanega in povedanega namena določene
impro naloge se je nenehno izboljševala. Tako je v drugi polovici impro delavnice zapisano
v dnevnik: osredotočenost (na skupne naloge o. p.) je bila večinoma takoj vzpostavljena.
Vajo so takoj razumeli in jo igrali brez večjih težav (DI 29/4, 5). Ali: danes so bili
presenetljivo tiho, tudi Trio adijo. Skupaj so zavzeto sodelovali, vse do discipline skupen
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prostor, cca 45 minut. Osredotočenost se podaljšuje (DI 28/12, 13). Nekajkrat pa smo
srečanje podaljšali in bi igrali še dlje, če bi delavnica (impro srečanje o. p.) trajala še dlje (DI
28/2, 3).
Prav tako se vidi iz dnevnikov, da je bilo v drugi polovici delavnice manj nemira na
srečanjih. Na primer: pri Zip zap boing90 je bila koncentracija že veliko, veliko večja, kot na
začetku; opazno je, da se koncentracija in zmožnost osredotočenja podaljšujeta; tudi
največje klepetulje utihnejo. Le pri Expertu na kvadrat so polni opazk, a so kar zabavne (DI
26/13). Tudi Nena je opazila, da sposobnost koncentracije raste: sedaj smo že zelo
skoncentrirani pri igrah, in da smo precej bolj pozorni drug na drugega, pa tudi manj časa
potrebujemo, da »pademo not« (DN 44/3, 4, 5).
Koncentracija je na nekaterih srečanjih proti koncu upadla, saj se je v tako lepi naravi težko
upreti želji po raziskovanju, kopanju ali preprosto lenarjenju (DD 4/13). Tudi v drugem
dnevniškem zapisu podobno: slabše vzdušje in nezbranost … ' … je bila proti koncu
pozornost pri nekaterih slabša in je naraščala razpetost med dogajanjem v taboru (glasba)
in dogajanju na delavnici (DB 39/1).
Na začetku zaključnega nastopa, kot kažejo posnetki, so bili na odru precej zmedeni,
improvizirani dramski prizori so bili kaotični kot, da so vse pozabili, kasneje pa so se zbrali in
nekatere prizore odigrali dramsko prepričljivo in ob tem zelo uživali (VP).
Poseben pogled na vprašanje koncentracije in osredotočenosti na skupno dejavnost je
zapisala v dnevnik Beti: kot da bi angažirana koncentracija na dogajanje improvizacije
pomenila grožnjo in je zato moral poskrbeti, da ni zares prisoten in da malo plava med
dogajanjem (DB 32/18).
Veščine
Veščine pojmujem kot posamezne sposobnosti, ki jih otroci in mladostniki imajo ali nimajo,
ali sami sebe ocenjujejo kot vešče na področju igre – impra, nastopanja, ustvarjanja ipd.
Glede na izjave v uvodnem intervjuju ocenjujejo mladostniki svoje sposobnosti precej
različno. Najprej omenjajo različna področja, kjer so uspešni: matematika, glasba, kitara,
šport, kolesarstvo, gimnastika, igralstvo (I 1/3,6, 7; I 4/6, 8, 9). Na vprašanje, kako
ocenjujejo svoje spoobnosti, postavljeno na sredi delavnice, pa omenjajo, da: sem preveč
zaprt; da imam tremo; bi se rad načil še bolje nastopati (V 3 a/1, 3, 6).
Največ o njihovih veščinah igranja, nastopanja, komuniciranja in interakcije povedo video
posnetki samopredstavitev, iz katerih se vidi, da so nekateri mladostniki realtivno
samozavestni in se dobro predstavljajo. Vendar se mladostniki, tudi tisti, ki so v posnetkih
uvodnih predstavitev dovolj glasni in nasmejani, na začetku izmikajo neposredni
izpostavljenosti na odru na različne načine. Večina sicer govori s takšno jakostjo, da se jih
sliši, dva sta pretiha, in dva preglasna (VP 7. 1. 5. 1; 7. 1. 5. 2; 7. 1. 5. 3.;7. 1. 5. 6.; 7. 1. 5.
7.). Nekaj mladostnikov je zelo resnih (VP 7. 1. 5. 3.; 7. 7. 1. 5. 5.), nekaj mladostnikov se
občasno, med nastopom nasmiha (7. 1. 5. 1.; 7. 1. 5. 2.; 7. 1. 5. 4.). Predvsem fantje se na
široko smejejo občinstvu (7. 1. 5. 6.; 7. 1. 5. 7; 7. 1. 5. 8.), vendar se na posnetkih vidi, da
90

Impro igrica, v kateri si udeleženci podajajo zvoke »zip«, »zap« in »boing«. Ima tri stopnje
težavnosti in omogoča razvijanje sposobnosti fokusiranja.
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jim je pravzaprav nerodno. Le en mladostnik je ta svoj občutek nerodnosti jasno izrazil in ga
vključil v sicer relativno samozavestno samopredstavitev (VP 7. 1. 5. 6.).
Več mladostnikov je gibalno togih oz. splošno neartkuliranih v nastopu, kot vidimo iz
analize uvodnih video posnetkov, na primer: Telesni gib: ramena vzdignjena, telo rigidno,
obstal je na mestu in se ne premika, večkrat pomenca pod nosom, malo mečka majico med
prsti, vrat je nepremičen, obrača se s celotnim trupom. Artikulacija glasu: tih, skoraj se ga ni
slišalo. Obrazna mimika: ni nasmeha, mogoče samo misel, da bi nasmeh lahko bil, gleda v
tla, sploh ne v kamero, ne v občinstvo, očesni kontakt je iskal z mentorico (VP 7. 1. 5. 3.).
Vmesni posnetki kažejo določene spremembe. Nekaj mladostnikov v igranju prizorov uživa,
se popolnoma prepušča domišljiji in trenutku ustvarjanja, kot je zapisala v dnevnik Beti,
npr. opazim dobre veščine nastopanja – je ustvarjalna, inovativna in zna dobro improvizirati
ter nima treme. Tudi odprta do publike (DB 37/9).
Pri večini mladostnikov se kaže neka sprememba v veščinah igranja in nastopanja, kot na
primer: 2. prizor: disciplina Neznani predmet, ki je tokrat nahrbtnik / Sali je sama na odru,
vzame nahrbtnik, si ga da na hrbet, spusti se na kolena, da roko pred nos, in jo elegantno
giblje gor in dol, spušča zategle, dolge zvoke, občinstvo uganjuje, kaj je naredila / Sali igra
umirjeno, počasi razvija idejo, mogoče, da jo je imela pripravljeno, vseeno, izvedba je lepa,
improvizacija in igra tečeta / izvedla je enostavno idejo na zelo lep, preprost način. Bila je
slonček (VP 7. 1. 5. 2.).
Proti zaključku impro delavnice pa lahko v dnevnikih opazovalk preberemo: vidijo se že
igralske veščine (hrbti, glasnost), izražajo čustva, karakterji, odnosi – odlično (DD 19/6).
Ali na primer: mladostnik se je zelo sprostil in razživel, v igri postane bolj aktiven. Opazila
sem, da recimo v igri 1, 2, 3 jaz sem, mnogokrat dela nekaj aktivnega/nekaj počne (umika
kamen, prižiga ogenj, igra karte), dostikrat (večkrat kot ostali) naredi potezo, s katero
spremeni situacijo (DB 33/10). Tudi udeleženec s posebnimi potrebami je v drugi polovici
impro srečanj bil, kot je zapisano v dnevniku, bolj samoiniciativen. Ni rabil spodbude, takoj
ko je dobil zvok/gib, ga je sam podal naprej (DB 34/18).
Po zaključku delavnice smo dobili od mladostnikov bolj natančne odgovore na vprašanje,
kaj so novega pridobili v impro delavnici. Večina otrok in mladostnikov je menila, da so na
delavnici pridobili veščine na področju: nastopanja, igranja, govorjenja, na mimiki,
posnemanja glasov. Spoznali so nove besede in nove načine izražanja čustev, sodelovanja,
razumevanja drugih, nastopanja, da povedo več kot včasih (V 7b/1, 2, 4, 6, 7, 8). En
mladostnik je odgovoril z ne vem (V 7b/5) in drug mladostnik, da ni pridobil, kot je rekel nič
novega (V 7b/9).
Dva mladostnika sta glede na izhodiščne veščine igranja, nastopanja izstopala (DI 28/4, 5,
6), četudi je bilo glede na opazovanja njuno delovanje (in izkazovanje veščin) odvisno od
trenutnega razpoloženja, kot npr: ves čas je nihal med »to je brez veze« in svojim talentom.
Je pa šel enkrat v prostor in odlično zaigral en karakter (DI 28/7). V drugem dnevniku: Jože
je v drugi polovici sedel v sredini in zelo na glas vsake par minute zajamral, da je tečno,
čeprav se je par minut nazaj ful vživel (DB 35/7); in Maj govori, da je tečno na način, da je
on bolj kul kot ta situacija tukaj (DB 35/8). Ali zapisi ob drugih priložnostih, da je mladostnik
bil npr.: ves dan bolj aktiven, sproščen, se je zelo izrazil, pri čemer pride na dan njegova
inovativnost idej. Dokazal se je na drug način (predvsem v inovativnem/asertivnem
pomivanju posode (v igri. o. p.; DB 34/23; DB 35/2, 3, 4; 35/7, 8). Zapisi govorijo o tem, da
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sta mladostnika precej inovativna, da imata talent, če se jima le da angažirati, kot na
primer: ko pa sta se pokazala polno, na pozitiven način, in sta se lahko dokazala/potrdila
preko dobre igre, inovativnosti, ustvarjalnosti, sta pokazala svoje pozitivne veščine. Vedela
sem, da je to na njuno integriteto dobro vplivalo, da sta ta dva dneva bolj nastopila kot
celostna osebnost, predvsem Maj (DB 36/13).
Drugim sta bila včasih za vzgled, kot pove beležka: tudi ostali so poskušali narediti nekaj
inovativnega in jim je tudi uspelo (DB 35/5).
Sicer je v dnevnikih nekaj zapisov o njunih socialnih veščinah oz. odnosu do soigralcev na
taboru in na impro srečanjih. Drugi udeleženci se pritožujejo čez njiju, kot na primer: rad se
družim z ostalimi vrstniki, tudi s puncami, odraslimi, razen z Jožetom (I 2/6). Podobno tudi v
dnevnikih opazovalk npr.: Maj je težil, da hoče vstran (DI 29/8). Ali: Jože in Amir sta bila zelo
groba, ščipala (DB 34/1, 2). Glede na beležke v dnevnikih pa sta oba do zaključka delavnice
uspela spremeniti odnos do drugih mladostnikov in obuditi določene veščine (DB 38/20,
21; DI 28/8, 9; BN 39/5). Tako je mladostnik po delavnici sam povedal, da sedaj bolje
sodeluje, je postal vzdržen (V 2b/7), kar se nanaša na njegovo upoštevanje drugih v
improviziranju. Na vprašanja, postavljena sredi delavnice, kaj mu je všeč, je odgovoril nič mi
ne pomaga, ne paše mi (V 8a/7), po zaključku delavnice pa, da meni, da se po delavnici
impra lažje prilagodim, delavnica mi je bila dolgčasna, vendar sem se lažje potrudil vzdržati
(V8b/7).
Drugi (od njiju) je menil, da se njegove sposobnosti nastopanja zaradi delavnice niso
spremenile, in da se manj smeje (V 8b/9). Menil je, da so njegove sposobnosti nastopanja še
vedno slabe, a hkrati je razložil, zakaj je temu tako in povedal, da zato, ker ima tremo in se
preveč smeje, ter da bi lahko pokazal več (V 8b/9). Lahko torej rečemo, da je razvil veščino
samorefleksije.
Poseben je odgovor mladostnika na vprašanje o svojem počutju po nastopu, da ima več
izkušenj izražanja besed na področju sexa, ne vem, kako bi, sem imel pičko, sem imel ful
treme, pol pa sem se sprostil (V 7b/3).
Mladostniki so povedali še, da so najboljše nekatere impro discipline (1, 2, 3 jaz sem;
Skupen prostor; Odprti prizori; Samuraji, Eksperti), torej igre, ki so skupinske in interaktivne
ter razvijajo sposobnosti oz. veščine za timsko delo, usklajenost (V 8b/7).
KREPITEV
Krepitev razumem kot proces razvijanja virov osebnih moči predvsem kot razvoj
kompetentnosti na področju komunikacije in interakcije s pomočjo podpore drugih
udeleženih ter sodelovanja z dugimi.
Pomoč in podpora
Kot pomoč in podporo razumem dejavnosti, ko so si mladostniki pomagali pri izpolnjevanju
nalog ali uresničevanju osebnih potreb na impro srečanjih in tudi v življenju tabora; ter ko
so odrasli pomagali mladostnikom pri improviziranju in/ali izven impro srečanj.
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Iz Ciljev in seznama odigranih impro disciplin v Dnevniku delavnice se vidi, da smo na
začetnih impro srečanjih izvedli veliko impro disciplin, ki spodbujajo družabno
udejstvovanje. Tako smo odigrali discipline, ki zahtevajo od posameznika veščine
poslušanja, čakanja in upoštevanja drugih (kot npr. skupaj oblikovati predmet, graditi
prostor, prizor) itd., kot kažejo zabeleženi cilji v rubriki Fokusi.
Iz video posnetkov začetnih impro srečanj, pa tudi iz video posnetkov samopredstavitev
mladostnikov, se vidi, da je bilo na začetku med nastopajočim posameznikom in
občintsvom – sovrstniki, bolj malo medsebojne podpore in pomoči. Prej obratno, kot na
primer: gleda v občinstvo in kamero, a ne zdrži dolgo … ' … posebej ko ga fantje začenjo
zafrkavati (VP 7. 1. 5. 1. 9.); občinstvo komentira (VP 7. 1. 5. 2.); ves čas so letele nesramne
in pomenljive opazke fantovske druščine (VP 7. 1. 5. 5.); na medklice občinstva se odziva ne
tako suvereno (VP 7. 1. 5. 7.) ipd.
Mladostniki so na takšno odsotnost podpore in pomoči sovrstnikov reagirali zelo različno.
Nekateri so se pri nastopih zmedli, kot na primer: pogleduje proti mentorici, ko govori, išče
podporo (VP 7. 1. 5. 1.); ali: ona ga skuša pripraviti, da bi sodeloval. Sicer ima nasmeh na
obrazu, a zato ker mu je nerodno (VP 7. 1. 5. 1.); ko prileti nesramna opazka, je njegovega
nastopa konec (VP 7. 1. 5. 3); ali: ker noče na oder, se premaknemo tako, da je oder okoli
njega, ne govori, ne reagira, je zaprt, a opazuje in spremlja dogajanje (VP 7. 1. 5. 3.).
Nekateri mladostniki so odigrali svojo samopredstavitev pred občinstvom bolj samostojno,
samozavestno in so bili manj dovzetni za nenaklonjenost oz. odsotnost podpore s strani
občinstva, t. j. sovrstnikov, kot kažejo video posnetki, na primer: ko občinstvo komentira, se
nasmehne, a se ne vda (VP 7. 1. 5. 2.); odgovorila je na medklic, se zaveda, da je občintsvo
tam, a se ga ne boji, je ni sram (VP 7. 1. 5. 5.); ali: reagira na medklice občinstva z
nasmeškom, pozitivno (VP 7. 1. 5. 6.); gleda neposredno v kamero, razen ko se s celim
telesom obrne vstran, k puncam, suveren nastop, brez zadrege, nima želje, da bi se
predstavljal, a brani se tudi ne (VP 7. 1. 5. 8.); in: ne reagira, ko ga nekateri fantje žalijo, da
ima velike joške (VP 7. 1. 5. 9.) itd.
Na nekaterih video posnetkih impro srečanj v drugi polovici delavnice se vidi, da
mladostniki med igranjem impro disciplin ali iger večinoma čakajo tiste, ki potrebujejo več
časa za ustvarjanje, v glavnem brez pripomb, kot na primer: je bilo občinstvo zelo tiho,
zbrano, brez komentarjev (VP 7. 1. 5. 5., prvi prizor). Beti je zapisala v dnevnik: da je to
odraz, da se je skupina bolj povezala, otroci so bolj pozorni drug na drugega in manj tavajo
v svoj svet ali dražljaje okolice (DB 37/7). To je dobro vplivalo na razvoj splošnega vzdušja
ustvarjalnosti na impro srečanjih, kot meni Beti: dobra dinamika skupine, čuti se
povezanost, sodelovanje, tudi sproščenost (DB 38/24).
V drugi polovici delavnice, ko smo lahko zaradi obvladanja impro načel začeli igrati »odprte
prizore«, je bilo zelo ustvarjalno vzdušje. V sklopu teh prizorov in nekaterih drugih impro
disciplin so imeli mladostniki hkrati več samostojnosti, a hkrati tudi več odgovornosti, saj so
morali pri svojem ustvarjanju bolj upoštevati prispevke drugih soigralcev. So pa sedaj že
poznali vsaj temeljna načela impra. Kot načelo o pozitivni naravnanosti prizorov, na primer:
on sedi na prestolu sredi kroga, opazke padajo … ' … a občinstvo mu daje tudi lepe stvari
(VP 7. 1. 5. 9.). Ali: v nadaljevanju discipline, ko ona kaže pantomimsko igro naslednjemu
igralcu, pa je super kazala njemu in občinstvu (VP 7. 1. 5. 1). Improviziranje v daljših impro
formatih jih je zelo prevzelo in so se, kot se vidi v video posnetkih, zelo vživeli in uživali v
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medsebojni igri. Tudi opazovalke so zaznale in zapisale v dnevnike opažanja, kot na primer:
zdi se mi, da je to otroke povezalo, učili so se podpirati91 (DB 34/8).
V drugi polovici impro srečanj smo poskušali še aktivneje vključiti mladostnike, ki so brez
težav izpolnjevali zadane naloge in/ali so se dolgočasili. Drugim so lahko pomagali ali bili za
vzgled, o čemer govori zapis v dnevniku, kot npr. s svojo igro je lahko podpiral druge, manj
učinkovite igralce, ki so imeli priložnost se učiti od njega in se zanašati na njegovo podpro
(DI 29/8).
Mladostniki so se z dogajanjem na impro delavnici ukvarjali tudi po srečanjih in si med
seboj pomagali z nasveti. Tako je npr. Nena zabeležila v dnevnik pogovor dveh
mladostnikov, ko sta se pogovarjala ob ognju. Med celotnim taborom so se otroci nekoliko
izogibali Ule, niso se veliko pogovarjali z njo, so pa bili v večini primerov spoštljivi do nje … '
… sem slišala, da je Kid Uli povedal, da o sebi misli, da nič ne zmore. Ula mu je odgovorila,
da to ni v redu in da se temu reče, da ima nizko samopodobo. Kid ji je odgovoril, da ne ve,
kako se temu reče, ampak da se sam počuti, kot da ne more narediti stvari, ki jih drugi
lahko in da se zaradi tega slabo počuti. Ula ga je poslušala in še enkrat poudarila, da to ni v
redu in da mora lepše misliti o sebi in verjeti, da zmore vse, kar želi. Kid se je namuznil, kot
da se čisto ne strinja z njo, potem pa je odšel stran in pogovor se je spontano končal. Pri
tem pogovoru mi je bilo najbolj neverjetno in zato sem tudi postala pozorna nanju, saj sta
sedela tesno skupaj, eden od drugemu in videlo se je, da se pogovarjata resne stvari. Kid ni
odrinil Ule stran, ampak je v danem trenutku v njej našel osebo, ki ji lahko zaupa svoje
strahove in stisko, kar je več, kot je meni Kid kadarkoli povedal. S tem ji je pokazal, da je
zanj enakovredna sogovornica kot ostali otroci, še celo več, rekla bi, da je s tem pokazal, da
spoštuje njeno razmišljanje in mnenje (DN 45/5).
Hkrati so mladostniki dobivali veliko podpore in spodbude od odraslih udeležencev. Najprej
s strani mentorice impra, s pomočjo sprotnih izjav v obliki usmerjevalnih stavkov, kar je
sestavni del učenja impra. Tako so v dnevniku zabeleženi stavki kot: »Ni slabih gibov! Vsak
gib je dobr gib! Prvi gib, ki ti pade na pamet! Na kaj te spominja tvoje ime? Še zvok … ! Kar
je, je že ideja! Podpiraj druge!« itd.
Na videoposnetkih se vidi, da mladostniki vodilne oz. usmerjevalne stavke92 tudi vedno bolj
upoštevajo, kot npr.: Maj je zbran … ' … na vodilne stavke se odziva in jim sledi brez
ustavljanja (VP 7. 1. 5. 8.). Ponekod je mentorica sodelovala v prizorih, kjer je s pomočjo
vlog ali akcije omogočila vključevanje manj asertivnih posameznikov, kot se vidi iz video
posnetkov: mentorica mu zagotovi, da ne iščemo napak, ampak se igramo, iščemo
ustvarjalnost. Po tem se Kid malce sprosti in poskuša aktivneje sodelovati (VP 7. 1. 5. 1.). Ali
zapis iz dnevnika: ko je bil na vrsti, da cela skupina ponovi njegov gib in zvok, pa je spustil
91

Dramska igra 1, 2, 3 … jaz sem je igra, v kateri igralec zakliče: »1,2,3, jaz sem slon …« in se
postavi v sredino skupine in s telesom nakaže kip slona. Ostali igralci s telesom in
izgovorjavo kaj so, dopolnijo skupno sliko npr. »jaz sem slonov kakec, … jaz sem voda, ki jo
slon pije« (DI) ipd., dokler se jim prizor, nekakšen tablo, ne zdi celosten.
92

Stavki so neobvezni, usmerjajo dejavnost in posameznike na ozaveščanje, nakazujejo
možne smeri in podpirajo udeležence v njihovem raziskovanju medija, sebe, skupine,
interakcije. Med drugim omogočajo tudi intervencije v posameznih situacijah, ko je
potrebno okrepiti občutek varnosti ali zaupanja pri posameznikih.

147

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

ramena in glavo, roke so mu omagale ob telo in rekel je »ne vem …«, po tiho, s spuščenim
pogledom. Mentorica pa je z velikm entuzijazmom vzkliknila »Tooo! Odličnoo! Iskreno
odigrano, perfektno, to iščemo, to je že ideja, to je spontanost. Dajmo, ponovimo vsi za
njim, ta odličen gib in glas«. In je cela skupina z veseljem ponovila. Bil je navdušen (DI,
24/11, 12, 13).
Podpora odraslih na impro srečanjih je bila bolj indirektna v obliki omogočanja sodelovanja
in izvajanja konkretnih nalog, kot je na primer zapisano v dnevnik opazovalke: potrpežljivo
so vključevali tudi tiste, ki so potrebovali več spodbude in podpore, da so se izrazili (Ula,
Arne, Fred). Prav tako je Ina na neobsojajoč način poskušala nagajivost nekaterih fantov
transformirati v igro ter vsem nam pokazati, da je to enakovreden način izražanja, ki pa se
ga da preseči. Otroci, ki izrecno niso želeli sodelovati, so bili vključeni vsaj toliko, da so lahko
sledili dogajanju in jim ni postalo preveč dolgočasno (DN 41/5). To je omogočilo, da smo
postali precej bolj pozorni drug na drugega. Pri tem se je zdelo bistvenega pomena, da
sodelujejo odrasli (DI 27/15).
Ali v dnevniku tretje opazovalke, da: je vloga mentorjev pomembna. Najprej za ustvarjanje
pogojev (koncentracija, osredotočenost), pa tudi za podpiranje in pomoč otrokom in
mladostnikom pri ustvarjanju. Nadalje pa še zaradi tega, ker sodelujejo z otroki tudi izven
impro srečanj, se z njimi pogovarjajo, jim pomagajo ozaveščati in spodbujajo v vseh
pogledih dobrobit mladostnikov (DI 28/10, 11). Podobno tudi v Dnevniku delavnice: veliko
je bilo napetosti, strahu pred nastopom. Pri umirjanju in osredotočanju na predstavo so
imeli pomembno vlogo vodje manjših skupin, ki so se ukvarjali s posamezniki (DD 30/11,
12).
O pomoči so razmišljali tudi mladostniki že v začetnem intervjuju, saj en mladostnik na
vprašanje o tem, kakšni so problemi današnjih mladih, odgovoril, da: če bi si bolj pomagali,
bi bili bolj veseli in boljši prijatlji (I 5/6). Nadalje v vprašalniku o počutjih, da se počutijo
dobr, pa mal slabo. Dobr, da sodelujemo, slabo, ko mi vedno ona tečnari (V 1/2).
Sodelovanje
Sodelovanje razumem kot aktivno in konstruktivno izmenjavo med odraslimi in mladostniki
ter sodelovanje mladostnikov med seboj, tako na impro srečanjih kot na taboru.
Glede na odgovore iz vprašalnika so se mladostniki na področju medosebnih odnosov
začeli zavedati pomembnosti sodelovanja že med delavnico. Povedali so, da so se naučili
izražanja čustev, prilagajanja, komunikacije in sodelovanja (V 4a, b/1; 6 a, b/1, 5, 6).
Pravzaprav je bilo sodelovanje, oz. potreba po njem, največkrat omenjeno v različnih
povezavah. Tako so na primer omenili, da jim je sodelovanje z drugimi onemogočeno zaradi
različnih preprek: treme, nesproščenosti, dolgčasa, medsebojnega nagajanja, dolgočasja,
da ne grejo vsi, hrupa drugih otrok, skakanja v besedo, ker je preveč otročje (V 4a/1, 2, 3, 4,
6, 9).
Sodelovanje (v igrah) je možnost, sposobnost, pa tudi potreba, kot kaže primer iz dnevnika:
zanj je bilo dobro, da je imel svojo vlogo (enako kot v soboto, v igri Martin Krpan), izrazito
vesel je bil, da je lahko sodeloval – je bil vključen (DB 37/10).
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Posamezniki so se srečevali s sodelovanjem na različne načine, tako npr. Kid – na začetku
podobno tava skozi skupine (prvi dan), a je čez teden šel skozi proces. Proti sredini vaj in na
koncu postane manj neroden, več si upa, bolj samozavesten, z veseljem gre na oder,
predvsem pa bolje sodeluje z drugimi (zna počakati, ne prekine takoj, manj se spotika ob
drugih ljudeh (DB 33/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
Sodelovanja med mladostniki je bilo v drugi polovici impro delavnice več, kot kažejo video
posnetki. Na primer: Eva je sproščena, vendar ne nasmejana, trudi se uganiti, ne sodeluje,
ampak mogoče zato ker ne ve, o čem je pantomima, a s tem zgreši namen discipline, ki je
»sodeluj, četudi ne veš točno, za kaj gre« / na koncu prizora se sprosti in na Nikino iniciativo
sodeluje v prizoru. Potem, v nadaljevanju discipline, ko ona kaže pantomimsko igro
naslednjemu igralcu, ki uganjuje prostor, poklic in morilsko orodje, pa je super kazala s
pantomimskimi gibi, kazala je njemu in občinstvu (VP 7. 1. 5. 4).
Iz Dnevnika delavnice, rubrika Discipline, se vidi, da smo v drugi polovici impro delavnice
velikokrat igrali interaktivne impro discipline, od enostavnih iger, kot na primer Tablo,
Akcija/reakcija, Podajanje daril, do kompleksnejših vaj in disciplin, kot na primer Kdo pride
na večerjo, Eksperti, Od P-P (DD 5, 19, 28, DD 7/20, itd.).
Po zaključku delavnice so mladostniki odgovorili na vprašanja o svojem počutju, da se
sedaj bolje razumejo z drugimi, se veselijo sodelovanja in se lažje prilagajajo, lažje ter bolje
nastopajo pred drugimi, prej so imeli tremo, da sedaj lahko igrajo osebe in živali, kar je zelo
težko (V 7b/1, 2). Večina mladostnikov je po zaključku delavnice povedala, da se sedaj več
pogovarjajo in da so bolj družabni, da se bolje razumejo z drugimi; lažje se prilagodijo;
vključijo (V 6b/3, 6, 7).
Pet mladostnikov je omenilo izboljšanje sodelovanja kot element osebnega napredovanja
na področju komunikacije in nastopanja. Povedali so, da so izboljšali svoje veščine in da
sedaj (po impro delavnici o. p.): lažje komuniciram, ustvarjam dramske prizore, bolje
opazujem; sem boljši pri pantomimi, mimiki ... ' … nekaj mladostnikov pravi, da po delavnici
bolje sodeluje z drugimi (V2b/ 6, 7, 8, 9 ).
Mladostnik, ki se je vedel med impro srečanji in v taboru bolj samozadostno, tekmovalno
tako v prizorih kot v odnosih, je povedal, da bolje sodeluje z drugimi, saj je za igro potrebno
timsko delo in usklajenost (V2b/7). Zanimiv in spodbuden je odgovor mladostnika, ki je
odkril, da je želja po sodelovanju večja od treme (V 2b/6).
Opazovalke so v dnevnikih zapisale, da je sodelovanje relativno velikega števila odraslih
udeležencev ključno za izvedbo impro srečanja, saj je bil na začetnih srečanjih velik
problem nemir, ali pa so bili odrasli za vzor, v pomoč (DI, DN, DB).
Odrasli udeleženci so bili v impro disciplinah dobrodošli soigralci, saj so jih mladostniki
lahko posnemali v igri, kot se to dobro vidi na video posnetkih: Eva ne ve, kaj naj odgovarja
in ji Peter (odrasli udeleženec o. p.) sugerira, Eva posluša in sprejme nekaj njegovih
predlogov in potem doda še svoje. Na začetku je stresirana, gleda v tla, momlja, obrača
glavo vstran, potem, ko pa ji uspe nadgraditi Petrove predloge, ji je malo laže in prizor
zaključi s šalo (VP 7. 1. 5. 1).
Medsebojno sodelovanje se je glede na pogosto omenjanje v odgovorih mladostnikov
najbolj spremenilo od začetka do zaključka delavnice. Prav tako pa lahko ugotovim, da je
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medsebojno sodelovanje mladostnikov po delavnici boljše, kot je bilo na začetku delavnice,
saj tako kažejo njihovi odgovori, naša opažanja in video posnetki.

Komunikacija in interaktivnost
Komunikacijo kot sklop veščin posameznikov sem že delno predstavila v podkategoriji
Veščine.
Interakcij, ki jih v okviru raziskave razumem kot izmenjavo različnih dimenzij v medsebojnih
stikih, je več vrst: med mladostniki med improvizacijo in v skupini, med mladostniki in
odraslimi na impro delavnici ter v taboru.
Začetne stike med mladostniki v impro prizorih smo pomagali vzpostavljati odrasli posebej,
ko so bili mladostniki pasivni, kot kažejo video posnetki: pri igranju prizora iz Rdeče kapice
Sali, Nena, Kid in Ina / Sali kot Rdeča kapica hodi po gozdu, sreča volka (Nena), v grmovju je
lovec (Kid), Ina je smreka in Fred, kateremu 'določimo', da je gobica / ker noče na oder, se
mi pomaknemo tako, da 'premaknemo' oder ob stran – razporedimo se okoli njega, on ne
govori, ne reagira (VP 7. 1. 5.3)
Aktivnega udejstvovanja mladostnikom na impro srečanjih nismo vsiljevali, a kot kažejo
zapisi v dnevniku so kar radi hodili (na srečanja o. p.) in sodelovali, nihče se ni branil, vsaj
ne preveč. Če smo jih uspeli vključiti, tiste, ki so bolj sramežljivi, so potem hoteli še več.
Sramežljive, ki se niso ekstra vključili, smo pustili na miru, da so sami zase v svojem ritmu
raziskovali, kaj se dogaja okoli njih. V drugi polovici vaje ni bilo več pripomb »to pa ne bi, to
pa je brez veze«, ampak so vsi kar delali, vključno z odraslimi (DI 23/1).
Za čim prejšnje vzpostavljanje stikov med vsemi posamezniki smo najprej delali znane,
enostavne prizore po predlogah znanih pripovedk, pravljic, ki so jih izbrali sami, kot npr.
Martin Krpan in Repa, skozi katere so se ad hoc manjše skupine (igralcev o. p.) zelo
povezale, ko so delale zgodbo. Bilo je zabavno (DB 31/9).
Tudi v drugem dnevniku je zabeleženo podobno: najlepši prizor je bil »puljenje repe«, ko so
na oder prišle repa (Hajdi), babica (Klara), dedek, muca, medo, miška. Vsi so zelo dobro
odigrali svoje karakterje. Na koncu je medo rekel: »brunda gunda, še ena runda«. Dobili so
spontan, bučen aplavz od gledalcev, ostalih udeležencev. Prizor je bil resnično dobro
odigran in so na koncu vsi padli zelo realistično na rit (izgubili so ravnotežje o. p.; DI 25/7).
Mladostniki so spodbujanje odraslih h komuniciranju in različnim vrstam interakcij preko
igre doživljali različno, nekateri so se odzvali takoj, drugi pa kasneje, kar ugotavljajo vse tri
zapisovalke dnevnikov: so se nekateri lahko hitro in aktivno vključili, drugi pa težje (DI, 23/1,
2; DB 31/6, 7; 32/13; 33/12; DN 40/12; 46/2; itd.).
Nekate mladostnike je v interakcijo pritegnila možnost sodelovanja s sovrstniki. Tako je
opazovalka zapisala: spomnim se, da je na koncu po Ininem povabilu (in Sebini spodbudi)
skoraj prišel Jan. Zanimivo se mi je zdelo, da ni moral tega narediti samoiniciativno, in ko je
potem še nekdo drug rekel, da bi šel, mu je kar prepustil mesto. Zanimivo se mi je zdelo,
kako je Jan na gledališki delal stvari, a res samo po spodbudi drugih, in nekako je vedno
vprašal, če je improvizacijo »naredil v redu«. Nikoli si ni dovolil samoiniciative, spodbude, da
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bi akcijo naredil zase. Vedno je tudi čakal feedback, želel je ustrezati, narediti, kaj si drugi
želijo. Najbolj aktiven in najboljše je lahko izživel/sprostil kasneje v odnosu s Sevdo (DB
35/6).
V nadaljevanju impro srečanj smo takšno spodbujanje stikov opustili, glede na to, da jih
nobena opazovalka v svojem dnevniku ne omenja več.
Iz Seznama impro disciplin v Dnevniku delavnice lahko ugotovim, da smo najprej izvajali
impro discipline, ki spodbujajo neverbalno komunikacijo (Masažni stroj, Tablo, Organizem
itd.). Odrasli so bili pri izvedbah teh disciplin izjemno pozorni, da ne bi mladostniki med
seboj presegli meja osebne integritete in ugodja sodelujočih, kot kažejo zapisi v dnevniku:
zelo mi je bilo všeč, da so bile nekatere vaje namenjene medsebojnemu dotikanju, ki pa je
moralo biti tako, da je drugemu prijetno. Iz izkušenj z mladostniki vem, da še predobro
poznajo grobost in izživljanje nad drugimi, medtem ko so jim prijetni dotiki tuji. Kot jih niso
navajeni sprejemati, jih tudi dajejo težko, ob tem jim je nelagodno in se hecajo (DN 40/3).
Aktivna udeležba odraslih v impro prizorih je na začetku bila mladostnikom za vzor, kot je
menila ena opazovalka: izredno pomembno se mi zdi, da smo odrasli odprto sprejeli
delavnico, kajti tudi za mnoge od nas je javno izražanje nekaj, česar nismo vajeni. In v
nadaljevanju: mnenje mnogih posameznikov pa doma ni bilo tako odprto sprejeto, zato so
se naučili skrivati »sebe« in ostajajo v (ne)varnem ozadju. Po mojem mnenju se otroci
hitreje sprostijo, če čutijo, da odrasli nimamo težav tako s telesnim, kot govornim
izražanjem (DN, 40/6).
Interakcije so se odvijale tudi na našem odru v skupini, ko so nastopali posamezniki pred
skupino sovrstnikov. V uvodnih posnetkih samopredstavitev na začetku impro delavnice se
vidi kvaliteta stikov med občinstvom in posamezniki. Interakcije z občinstvom so zelo
različne: nekatere nastopajoče mladostnike so klici iz občinstva popolnoma zmedli, opazke
sovrstnikov (posebej neumestne in nesramne) pa so jih odvračale od nadaljnjega
nastopanja. Nekateri pa niso popustili in so mirno sledili svoji ideji o nastopu in jo več ali
manj uspešno izvedli do konca (VP 7. 1. 5. 2.; 7. 1. 5. 4.; 7. 1. 5. 5.; 7. 1. 5. 7. in 8.).
Ugotovim lahko, da je interakcij z občinstvom več vrst, so različne intenzitete, vendar je na
splošno v samopredstavitvah mladostnikov manj sodelovanja s publiko in več
nesodelovanja. Le dva udeleženca, kot kažejo video posnetki (VP 7. 1. 5. 7. in 7. 1. 5. 5.), se
relativno sproščeno vedeta ali zabavata ob svoji igri z gledalci, ki komentirajo njuno igro.
Tudi sicer so mladostniki sčasoma na impro srečanjih vedno bolj sproščeno in brez zadržkov
izražali svoja resnična počutja, četudi negativna. Tako je npr. Jože v drugi polovici sedel v
sredini in zelo na glas vsake par minut zajamral, da je tečno (čeprav se je par minut nazaj
ful vživel in užival). Te izjave so se mi zdelo bolj kot da hoče nase pozornost preusmeriti,
dejansko mu ni bilo tečno. Nekako se Jože tudi skriva za njimi (DB 35/7).
Relativna svoboda izražanja je imela različne posledice, tudi manj prijetne, kot npr. da sta
živahna mladostnika nenehno, ne glede na to, kje, kdaj itd., uporabljala opolzke besed, a
več o tem v kategoriji Teme.
Za nekatere otroke in mladostnike je bila uporaba kletvic moteča, kot so povedali v
odgovorih pri izpolnjevanju vprašalnikov na sredi delavnice. Tako so povedali, da jih motijo
grde besede in da jih preseneča, da jih je toliko dovoljenih (V 4a/2, V 4b/3, V 5a/3, itd.).
Odrasli smo se s tematiko večkrat ukvarjali na naših vsakodnevnih evalvacija dogajanja na
taboru in na impro srečanjih.
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V video posnetkih druge polovice impro srečanj pa se vidijo spremembe v nastopih istih
mladostnikov. Kot primer: mladostnik, ki je večino časa preživel ob strani odra, ali pa je prve
dni sedal bolj blizu mentorice, je sedaj na kamnitem zidu, kjer so ostali fantje, s katerimi
kontaktira (VP 7. 1. 5. 3).
Podoben prizor oz. situacijo je v dnevnik zabeležila Beti: pri njem sem opazila manjše
korake aktivnosti, ki so jim dostikrat sledila izmikanja, umiki, opazovanja iz distance; … ' ...
ko je nagovarjal sosede (cigareti, ogenj, kaj je bilo včeraj ipd. DB 32/22, 33/1).

TEME
Skozi igre in impro discipline smo se v teku delavnice ukvarjali z individualnimi
spoprijemalnimi strategijami oz. temami93 kot osebno prepoznavnim načinom interakcije
posameznika z okoljem, ki je deloval zaviralno na njegovo ustvarjanje, improviziranje ali na
vzpostavljanje medosebnih odnosov. Skupinske teme so značilni oz. prepoznavni načini
vedenja, čustvovanja, izraženih prepričanj večih posameznikov v skupini.
Individualne teme
Kot se vidi iz dnevnikov, so se odrasli in mladostniki pogovarjali o sledečih individualnih
temah: nesprejetosti pri vrstnikih, s tem povezanim vprašanjem osebne integritete, o slabi
samopodobi, vedenjskih posebnostih, kot npr. grdo govorjenje, o prilagajanju (vedenja).
Vsaka opazovalka se je osredotočila na določene mladostnike94. Večinoma so to bili
posamezniki, s katerimi so tudi sicer imele več stika kot vodje, mentorice manjših skupin.
Tako so se vodje manjših skupin skupaj z mladostniki skozi pogovore ukvarjali z
individualnimi težavami. Reprezentativen je primer, ki ga je Nena zapisala v dnevnik:
mladostnica mi je rekla, da odkar je na taboru, ne ve več, ali je dobra oseba ali ne. Preverila
sem, če je to povezano z njenim druženjem z ostalimi puncami, ki so nagnjene k precej
agresivnem obnašanju in nesramnem govorjenju. Zaupala mi je, da ima največje težave z
dekletom, ki je včasih nesramno do nje, pa tudi s samo skupino deklet, ki je nesramna do
drugih in v to »povlečejo« še njo (DN 44/1, 2).
Z vključevanjem med sovrstnike in v skupino na impro srečanjih je imelo občasne težave
nekaj mladostnikov iz različnih razlogov. Nekateri so impro srečanja včasih opazovali samo
od daleč. Tako je Beti opazila: pri mladostniku sem opazila … ' ... zadnji dan je hodil okoli
nas, ko smo vadili, se skrival v grmovju, poslušal, a ni sodeloval (DB 32/22).

93

To so načini obvladovanja življenjskih izkustvenih situacij, načini vedenja, ki se ponavljajo
in postanejo nekakšen prepoznavnem mehanizem posameznika v soočanju z zahtevami
okolja. Izraz tema prevzemam iz psihodrame in iz dramske terapije (Blatner (1988), Jones
(2007), Jennings (1995)).
94
Opažanja odraslih opazovalk so med seboj primerljiva in ugotavljajo načeloma podobne
zaplete in razplete dogajanj. Podrobnosti opažanj se razlikujejo, kar je razumljivo (in
zaželeno), saj so dnevnike pisale osebe z različnimi pogledi na svet.
152

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

En mladostnik, pravzaprav še otrok, je ostal naš opazovalec ves čas. Sedel je ob strani, ni
komentiral in ni želel sodelovati. Tudi na samopredstavitvi je le sedel (sicer skupaj z nami v
krogu), kot se vidi na video posnetku, predstavil pa ga je odrasli udeleženec (VP).
V dnevnikih pa so tudi zapisi, da je prisotnost sovrstnikov lahko stimulativna za
vključevanje posameznika. Tako zapis govori o mladostniku, ki je bil najbolj aktiven in
najboljše se je lahko izživel/sprostil kasneje v odnosu z njo (DB 16 (15). Ali: za njega sem
opazila, da ga lahko neke osebe zelo potegnejo … ' … ko je prišla ona, se je ful vživel v igro –
morda mu je pri tem pomagala (DB26/16).
Slaba samopodoba zaradi prekomerne fizične podobe (teže) je bila tema enega dekleta in
enega fanta. Mladostnik je povedal, da je zaradi svojega videza tarča sovrstnikov, da ga
bockajo, žalijo, skozi zmerjajo … ' … debeluh, osel in ga ne sprejmejo medse (I 1/8).
Podoben problem je bilo vprašanje ohranjanja osebne integritete pri eni mladostnici, ki jo
je zanimala impro delavnica, medtem ko njenih prijateljic ni. Dnevniški zapis pravi: tudi ona
se je vedno bolj sprostila. Ostala je pri svoji integriteti, kljub temu, da njeni prijateljici nista
želeli iti na gledališko. Na tej točki je ugotovila, da je ona drugačna, da jo zanimajo druge
stvari, in da ji ni vse brez veze. To mi je povedala, ko sva hodili do gledališke. Nekako je
zbirala pogum, da se izrazi. V prihodnjih dneh je vedno bolj pogumno sodelovala. S tem se
mi zdi, da si je tudi pomagal graditi samopodobo – zavedala se je, kaj ni, da ni takšna kot
njeni prijateljici, in da s tem ni nič narobe (DB 26/18).
Posebna tema je bila asertivnost oz. tekmovalnost pri dveh mladostnikih,95 ki sta v različnih
situacijah za seboj potegnila v tekmovanje ali celo v konflikte še druge mladostnike.
Dostikrat so asertivnejši fantje in tudi dekleta v skupinah nagajali šibkejšim udeležencem
tabora, jih trpinčili. Tudi na delavnici in skozi igre na impro srečanjih, kot npr.: sta bila zelo
groba (ščipala), bolj sta nagajala drugim kot jih masirala (DB 34/1).
Glede na nekatere zaznane potrebe sem prilagajala izbor disciplin ter predvsem v odprtih
impro prizorih ponujala mladostnikom naslove in teme, s katerimi so se lahko identificirali.
Tako sem opazila, da so npr. v impro disciplini Organizem soustvarjali skupinske slike glede
na asociacije iz osebnih življenj. V Tabloju so se pri izražanju različnih čustev, kot so jeza,
dolgčas, sovraštvo, strah, zelo vživeli, pa tudi opazovali druge in njihove izraze, kar jim je
bilo zanimivo in se imeli majhne razprave o tem, ali lahko zgleda čustvo tako, kot ga je
posameznik pokazal. V impro disciplini Kdo pride na večerjo? so mladostniki igrali vloge
staršev v skladu s svojimi občutki, oblikovali so ali idealne družinske člane ali njihove
negativne like, določili kvalitete staršev ipd. V te daljše, odprte impro prizore so se zelo
vživeli96(DI 30/3, 4, 5) in so se nanje čustveno odzivali, kot to na primer kaže zapis v
dnevniku: Robi se je zelo dobro vživel v vlogo mame. Umetniško je zelo dobro nastopal (DB
37/12).

95

Tabora sta se udeležila na željo staršev, sicer pa nista bila v obravnavi Centra.
To pomeni, da ne gre samo za prosto improvizacijo vsakega posameznika, temveč da gre
za skupinsko improvizacijo, v kateri se pri ustvarjanju skupnega prizora upoštevajo
določena naučena impro načela.
96
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Skupinske teme
Ena od pomembnejših skupinskih tem je bilo »frajerstvo«97, kot jasno prepoznaven način
vedenja nekaterih mladostnikov. Deloma se je ta samopromocija odvijala s pomočjo
podrejanja, norčevanja in ogrožanja šibkejših mladostnikov. S problemi, ki so nastali zaradi
posameznih vidikov takšnega vedenja (uporaba grdih, opolzkih besed, poniževanje
šibkejših, verbalno napadanje, izkazovanje fizične premoči), smo se ukvarjali več v prvi
polovici taborjenja in delavnice.
Najprej so se na impro srečanjih nekateri mladostniki (ne vedno isti) odkrito dolgočasili in z
opazkami, nagajanjem drugim vnašali nemir, kot se to vidi na video posnetkih impro
srečanj. Na primer: … ga začnejo fantje zafrkavati; občinstvo komentira; prileti nesramna
opazka; ves čas so letele nesramne in pomenljive opazke fantovske druščine, saj so takrat že
bili v sporu; izmenjujejo zabavljaške opazke itd. (VP 7. 1. 5. 1.; 7. 1. 5. 2.;7.1.5.4.; 7. 1. 5. 5.;
7. 1. 5. 6.).
Ostali mladostniki so v odgovorih na vprašanja sredi in ob koncu delavnice povedali, kot
sem že omenila, da jim nagajanje drugih otrok ni všeč. Opazovalke so zapisale o tem več
krat v dnevnike, kot na primer: mladostnik je zelo na glas vsake par minut zajamral, da je
tečno (DB 35/8). Nadalje podoben zapis, ki se nanaša na drugega mladostnika: govori, da
mu je tečno (na način, da je on bolj »kul« kot ta situacija tukaj) (DB 35/9). Dnevniški zapisi
opisujejo tudi vedenje obeh mladostnikov skupaj, kot na primer: včasih se potem začneta
skrivati za žalitvami, smehom in spolnimi izjavami (DB 35/9). Drugi mladostniki so v
odgovorih na vprašanje, kaj jih moti na delavnicah povedali, da nekateri fantje (navedeni z
imeni o.p.) zelo radi nagajajo; da jim ni všeč hrup drugih otrok, ki govorijo in si jih morala
mirit; da skačeta v besedo (V 4a/5, 8). V samih situacija pa so bili večinoma tiho, kot se to
vidi na video posnetkih srečanj (VP).
Pri nekaterih posameznikih je bila pogosta uporaba opolzkih besed zelo moteča, saj so te
besede uporabljali ves čas. To so večkrat zabeležile vse tri opazovalke, kot na primer: zadnji
dan sta ponovno zapadla v staro skrivanje in norčevanje (z opolzkimi besedami, o. p.), a se
mi vseeno zdi, da sta naredila nek korak, saj sta se tega zavedala (vsaj en, za drugega se mi
samo dozdeva), da nista primerno nastopala (DB 26/1, 2).
Kot neko obliko frajerstva in vzbujanja pozornosti smo obravnavali tudi skupino fantov, ki je
skrivaj odhajala kadit v gozd. Kot frajerstvo zato, ker so potem to povedali odraslim ali
sovrstnikom, kot npr. v intervjuju: se počutim čudno, sem neki kadil (I1 4, 9), ali pa so se
odkrito hvalili pred ostalimi udeleženci tabora.
V skladu s smernicami, sprejetimi na intravizijah in po nasvetih suprovizorja, smo večino
takih vedenj sproti razreševali in ne kaznovali ali omejevali. Ves čas smo skupaj iskali
primerne taktike in strategije, ki bi prispevale k temu, da bi mladostniki ozavestili svojo
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V SSKJ (1994) je to pogovorna beseda, ki označuje moškega, navadno mlajšega, ki se
vpadljivo vede in oblači. Supervizor je definiral frajerstvo kot izraz potrebe mladostnikov po
sprejetju s strani mentorjev, vodij, predvsem pa s strani sovrstnikov, z oponašanjem nekih
stereotipov, ki so nadomestna identiteta za svojo lastno identiteto, ki je porušena.
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perečo spoprijemalno strategijo oz. temo, se z njo soočili. O teh temah smo se skupaj z
mladostniki pogovarjali tudi izven impro srečanj.
Hkrati smo nekatere teme posredno preigravali v dramskih improviziranih prizorih na
impro srečanjih. Odprti impro prizori, v katerih so vsebina dogajanja na primer kajenje in
droge, uporništvo itd., so bili zelo dobro sprejeti, mladostrniki so v njih radi igrali, kot
kažejo video posnetki (VP). S pomočjo odigravanja teh vlog in smeha, ki so jih sporažale, so
mladostniki nekatere teme deloma izživeli in so tako izgubile intenziteto, kot npr. raba
opolzkih besed.
Poskusi vnašanja nemira in izživljanja so v dveh primerih prerasli v odkrito zavračanje,
izločevanje posameznikov. Posebej v enem primeru se je konflikt med manjšo skupino
mladostnikov in posameznikom zaostril do te mere, da smo se morali odrasli angažirati pri
razreševanju konflikta na vseh ravneh. O temi smo se ob različnih priložnostih in z
različnimi skupinami mladostnikov ali s posamezniki pogovarjali, tako da so imeli priložnost
ozavestiti različne plati in plasti konflikta. Različnih vidikov tega konflikta oz. teme smo se
lotevali tudi v odprtih impro prizorih.
Tako je središče pozornosti v dnevniških zapisih vseh treh opazovalk uspešen zaključek oz.
razrešitev tega konflikta med posameznikom in skupinico. Skupina fantov je na določeni
stopnji konflikta v impro disciplini začela sodelovati s posameznikom, česar prej niso hoteli.
Pred tem so ga odkrito zaničevali, poniževali in se izogibali sodelovanja z njim na impro
srečanjih in v taboru. Sedaj pa so izpolnili zahteve impro prizora (Kraljevi prestol) in s tem
simbolno omogočili ponovno sprejetje mladostnika v skupino: fanti so lepe stvari poklonili
mladostniku (čeprav so se prejšnji dan z »napravljanjem« vsedli vstran od njega). Tu so
nekako izrazili, da mu res želijo dobro, in kljub temu da jim je tuj in strašljiv ... ' ... fantje so
pokazali sočutje (DB 38/20, 21). Tudi v drugem dnevniku podobno: potem je bil kralj on, ki
so ga ves čas izključevali. Presenetljivo pa je bilo, da so mu fantje iz mobing skupine dajali
lepe stvari (DI 28/8).
Po drugi strani pa so posamezni mladostniki tudi sami v dramskih improvizacijah in igri
impro disciplin izražali, da se počutijo kot nekakšne žrtve skupine, kot npr. mladostnik v igri
Skupen prostor, kot je zapisala Beti: (v dvorišče) prinese bombo … ' … kar kaže, da se v
njemu dogajajo skrite eksplozije, da je v skupini strelovod (DB 4/5).
IMPRO
V to kategorijo sem vključila dve pomembni značilnosti ustvarjanja z medijem impra: telo
oz. gib in metodo kot način usvajanja medija.
Telo in gib
V uvodnem intervjuju je le en mladostnik navedel svoje telo oz. prekomerno težo kot
razlog, da ga sovrstniki ne sprejmejo medse. Rekel je: me stalno bockajo, sošolci so me
zmerjali debeluh, osel, kar jaz nimam rad (I 1/8).
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V okviru vprašanj o počutju po delavnici pa so v vprašalnikih mladostniki povedali, da jih
sodelovanje v impro delavnici dela bolj gibčne, da so sedaj boljši na področju pantomime,
mimike (fizične dejavnosti o. p.) (V 4b/1; 2b/8).
Video posnetki kažejo pri več kot polovici udeležencev na začetku impro delavnice
skromen gib na odru. Primeri impulzivnega, neobvladanega načina uporabe telesa so na
primer: je nemiren, ne stoji na mestu, se prestopa z noge na nogo, maha z rokami, se čoha
po glavi, dviguje nogo in stoji kot štorklja (VP 7. 1. 5. 1. 1.); parkrat potegne z roko po nosu
(VP 7. 1. 5. 2.); telo je rigidno, ramena so vzdignjena, mečka majico med prsti, se ne
premika, vrat je nepremičen (VP 7. 1. 5. 3.); roke so blizu genitalij, kot nekak tik (VP 7. 1. 5.
3.). Primeri bolj samozavestne uporabe drže telesa v posnetih samopredstavitvah: glava
skromno skolonjena, roke visijo ob telesu, popravlja si obleko, diskretno (VP 7. 1. 5. 4); roke
je prekrižala na trebuhu, gleda naravnost, precej sproščeno telo, komaj opazno upognjeno,
a glava mogoče malce preveč naprej (VP 7. 1. 5. 5.); oponaša gangsterje ali reperje (VP 7. 1.
5. 6.) itd.
Kot del nebesedne komunikacije in sestavino telesne govorice lahko iz video posnetkov
razberemo tudi obrazno mimiko: na začetku se nasmiha, zavrti z očmi nekja krat (VP 7. 1.
5. 1. 1.); se ne nasmehne (VP 7. 1. 5. 2.); ni nasmeha, mogoče samo misel, da bi nasmeh
lahko bil, gleda v tla, sploh ne v kamero ali v občinstvo (VP 7. 1. 5. 3.). In posnetki bolj
samozavestnih nastopov: na koncu nasmešek … ' … ko jo fantje komentirajo, vzpostavi
očesni stik z njimi in jih odločno (mogoče celo jezno) gleda (VP 7. 1. 5. 4.); brez nasmeška, a
ne napeto, sproščeno (VP 7. 1. 5. 5.); nasmešek ves čas, dobrika se nam (VP 7. 1. 5. 5.) in
nasmešek, gleda naravnost v kamero (VP 7. 1. 5. 6.).
Eden od pomembnih ciljev impra je bilo na začetnih srečanjih prav telesno aktiviranje.
Tako je za eno srečanje v Dnevniku delavnice zapisano, da so posamezni cilj na različnih
impro srečanjih: zavedanje prostora, telesa, drugih, zavedanje performativnosti, vsakdanje
umetnost = kreativnosti v nas in njenega izražanja s preprostimi sredstvi – glasom, zvokom,
telesom, gibom (DD 4/5, 6, 7,). Podrobneje so bili ti cilji v Dnevniku delavnice razdelani v
osrednjih fokusih kot: fizična prisotnost v prostoru, kako je biti v prostoru, kdo je aktiven,
kdo sedi, zakaj, kdo raziskuje, kdo zasede najboljše sedeže – vse to so fizični znaki, ki govore
o posamezniku in skupini (DD 4/10, 11, 12).
V opažanjih odraslih je telesnemu gibu namenjeno relativno veliko prostora, kar je posebej
pri eni opazovalki razumljivo, saj se ukvarja s cirkuško pedagogiko, kjer je telo glavni
instrument ustvarjanja. Tako so zapisi v njenem dnevniku precej bogati opisi narave
telesnih gibov, kot na primer: ona je nekako sramežljiva. V vaji v krogu z gibi in zvokom se je
pri njej gib zmeraj prelevil v enak ne pretirano izrazit gib in zvok (ne glede na to, kakšen je
bil gib osebe pred njo). Na misel mi je prišlo, kot da ne more izraziti prav svoje enkratnosti in
posebnosti, kot da nima ta pravega poguma in samozavesti. Vsi gibi postanejo isti, da ne bi
bili napačni, neizraziti, tihi, iz ozadja. Tako mi je zgledala narava njenega giba (DB 32/5).
Druga opazovalka opaža občutljivost vprašanja telesnih dotikov med mladostniki. Opazila
je pomembne spremembe v telesni govorici medsebojnih stikov. Tako je na začetku impro
delavnice zapisala: zelo mi je všeč, da opažam, da so otroci vedno bolj zavedajo eden
drugega. Kljub temu, da si nekateri niso mogli pomagati in so še vedno nekoliko »grobi« pri
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igri z masažnim strojem, pa sem dobila občutek, da otroci spoznavajo, da lahko drug
drugemu ponudijo drobne in primerne dotike, ki so prijetni in izražajo prijateljstvo in
spoštovanje do tujega telesa (DN 42/13, 14, 15).
Opazila je tudi pomembnost telesne sproščenosti odraslih udeležencev pri improvizaciji. In
zapisala: uživam, ko s telesom ustvarjam zgodbo in jo prepletam z zgodbami drugih članov
(DN 40/8, 9, 10, 11), in nadalje: vedno bolj popuščajo telesne in govorne zavore, kriki so
vedno glasnejši in bolj pristni, gibi pa vedno bolj odločni in »dodelani« (DN 41/9).
Telo in gib sta nam ves čas govorila o dogajanjih z mladostniki, zato tudi zapisi kot:
mladostnik se je zelo ujel in zdi se mi, da je bil tudi prvi, ki se je predstavil pred kamero. Še
vedno pa, kot da bi preverjal vsak svoj gib in naš odziv nanj. Z vsakim pozitivnim
feedbackom se široko nasmeji in oči se mu zasvetijo od zadovoljstva (DN 42/11).
Za počutje skupine in posameznikov je bil izbor impro iger in disciplin zelo pomemben, saj
se je na primer s pomočjo gibanja in zvokov kot skupne naloge nekaterih impro disciplin
skupina povezovala. Tako je Nena zapisala: prva igra v krogu nas je ogrela in povezala v
delovno skupino, igra v dveh vrstah pa nas je popolnoma razživela (DN 42/7). Ko izbor
impro discipline ali igrice, kot npr. Čik tak bum, ni bil uspešen, v smislu, da je bila naloga
fizično prezahtevna, preintenzivna, premalo intenzivna itd., za trenutno počutje
udeležencev, so bile posledice takoj vidne: odpor, nemir, dolgšas, odhajanje z srečanja itd.
Metoda
V to podkategorijo spadajo nekateri načini poučevanja medija impra oz. načini spoznavanja
z medijem.
Mladostniki so pričakovali od impro delavnice, kot so povedali v uvodnem intervjuju:
zabavo, smeh, druženje pa tudi kaj koristnega. Center je izrazil željo, da bi ukvarjali s
socialnimi veščinami, mentorica pa je želela raziskovati medij. Tem ciljem je bila prilagojena
metoda usvajanja.
Ker je bil na začetku impro delavnice, kot že rečeno, na impro srečanjih kaos, smo poskušali
osredotičiti pozornost mladostnikov okoli impro srečanj kot ločeno dejavnost, kot piše v
Dnevniku delavnice, ločiti od ostalih dejavnosti kot zajtrk, kopanje, karte (DD 5/11).
Pravzaprav smo to storili tudi s pomočjo ritualov, kot sta skupni prihod na delavnico in
postavljanje odra, ki sta opisana v dnevniku: razpršena vrsta, skupen odhod na pot, iz
tabora, čez travnik … ' … spremljava bobna (DD 4/14).
Dejavnosti na srečanjih smo najprej izkoristili za samospoznavanje in ozaveščanje, za
spodbujanje samorefleksije s pomočjo stavkov: Kako je biti v prostoru? Kdo je aktiven, kdo
sedi, kdo raziskuje, kdo zasede najboljše sedeže? To so vse fizični znaki, ki vam
pripovedujejo o vas. Kako se počutite? (DD 4/10, 11). Pri tem sta nam recimo fizična
prisotnost posameznikov in način njihovega gibanja po prostoru pripovedovala o
posameznikih, saj, kot je zapisano v dnevnik: v gledališču, posebej pa v impru, je vse, kar je
v prostoru, na odru, simbolni znak, ki pripoveduje zgodbe o ustvarjalcu (DD 4/13).
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Nadalje smo razvijali veščino osredotočanja s pomočjo zabavnih, družabnih impro igric, kot
piše v dnevniku: Podajanje daril, Glasovna improvizacija, Jutranja ne-telovadba,
Organizem, Priredbe znanih pravljic, 1, 2, 3, jaz sem ... itd. (DD 5/6, 19; 8/14 itd.). Pri tem si
je mentorica pomagala z usmerjevalnimi stavki, kot na primer: Vsak zvok je dober;
prisluhnite tišini; ko je po vaše čas, da se oglasite, se oglasite itd. Zvok ritmično ponavljajte
dokler ima to za vas smisel, potem zvok spremenite in prilagodite skupni zvočni sliki (DD
5/12, 13).
Ustvarjalno vzdušje je postopoma naraščalo tudi s pomočjo poglabljanja kreativnega
izražanja s preprostimi sredstvi, kot pantomimska igra, sprejemanje in dajanje (DD 5/23,
24).
Želja, interes, motivacija mladostnikov po igranju v impru so vztrajno rasli, kar so opazile
vse tri opazovalke. To je omogočilo, da je mentorica lahko razložila (na kratko) impro
načela, s pomočjo katerih lahko bolje improvizirajo. O tem priča zapis v dnevniku: prvič sem
zares uspela razložiti načela (npr. fokusiranje, komunikacija) in so poslušali. Povezala sem
jih z vajami, tako da sedaj vedo, kaj katera vaja razvija. Mislim, da jim je bilo všeč in da so
potem bolj zavzeto delali (DD 8/16).
Nadalje so nam načela impra oz. vztrajanje na njih dostikrat pomagala iz zahtevnih ali
konfliktnih situacij v skupini. Tako smo namesto nadzora in discipliniranja lahko tekom
ustvarjanja uporabili načela medija za to, da smo spodbujali medsebojno spoštovanje in
upoštevanje, kot na primer v že omenjeni igra Kralejvi prestol.
Presenetljiv učinek je imelo načelo »vse je dovoljeno, razen poškodovanja«, kot so opazile
zapisovalke dnevnikov: včasih delujejo celo zmedeno, ker je tisto, kar je drugače
prepovedano in sankcionirano tu dovoljeno in v nekih oblikah celo zaželeno in obravnavano
kot iskrenost (DN 42/10). S pomočjo načel je bilo mogoče vključevati njihove trenutne
impulze in želje v impro ustvarjanje: kakršen koli gib je dober gib. Zehanje je fantastičen
gib; govorjenje (v smislu klepetanja o. p.) je ogrevanje glasu; (DD 1/14, 15). Kaos in nemir
smo vključevali v dogajanje v improviziranih disciplinah s stališčem: pozitivni komentarji t. j.
v vsaki stopnji aktiviranosti videti nekaj pozitivnega; spodbujanje mlajših s pohvalami o
izraženi obliki (DD 1/ 7, 9). Tako smo vključevali vse, kar se je dogajalo, v poteke impro
srečanj z nasveti odraslim udeležencem kot: govorjenja ne zatiramo, temveč se z njimi med
fizično zaposlitvijo pogovarjamo (DD 2/3, 4, 5, 6, 9).
Odrasli udeleženci so imeli pomemebno vlogo v več pogledih. Opazovalke so zapisale v
dnevnike, da je mentorica impra pokazala veliko posluha tako za otroke kot za dramsko
ustvarjanje. Tako je Nena opazila: Ina ima po mojem mnenju izredno sposobnost, da ujame
te trenutke in jih vključi v dogajanje ter nastajanje zgodbe, otroci pa dobivajo sporočila, da
grdo obnašanje ni nujno edini način, da bodo pridobili našo pozornost (DN 42/11).
Pomembno je bilo tudi, da so se odrasli udeleženci aktivno udeleževali impro disciplin, saj,
kot je zapisala udeleženka: pomembno je, da smo odrasli odprto sprejeli delavnico (DN
40/6), saj so bili s tem lahko za vzgled z načini spoprijemanja s svojimi odpori.
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Kreativnost in spontanost
Kreativnost razumem kot proces ustvarjanja, katerega rezultat je viden na primer v obliki in
izvedbi nekega dramskega prizora. Spontanost pa razumem kot pripravljenost, željo oz.
sposobnost za odkrivanje novih načinov vedenja, čustvovanja, reagiranja na znano
situacijo.
Prvo jutro je mentorica pri jutranji telovadbi, ki je potekala nekoliko drugače kot običjano,
razložila tudi proces ustvarjanja oz. načine pridobivanje idej. Tako je v Dnevniku delavnice
zapis razlage mladostnikom: ideja za ustvarjen gib in zvok, igro, prihaja lahko iz okolja,
preko čutil, lahko pa od znotraj … ' … narediš prvi gib, ki ti pride na pamet in potem pomisliš
kaj ti pomeni ter ali si s tem zadovoljen (DD 2/14, 15, 16). Cilj razlagj je bil podoben kot
usmeritve za odrasle udeležence na evalvacijah: ozaveščanje, zavedanje prostora, telesa,
duha in drugih oseb, zavedanje performativnosti, vsakdanje umetnosti delovanja,
kreativnosti v nas in njenega izražanja s preprortimi sredstvi: glasom, zvokom, telesom,
gibom (DD 4/4, 5, 6, 7).
Rekacije mladostnikov na spodbujanje h kreativnemu izražanju so bile različne, a večinoma
pozitivne. Tako je v dnevniku opazovalke na primer zapis: zjutraj smo začeli z impro
telovadbo, v kateri so sodelovali vsi (so pomagali s predlogi oblikovati vaje o. p.), mentorica
nas je razgibala na zabaven in za večino nov način (DN 40/1, 2).
Po drugi strani smo na začetku impro delavnice improvizirali po predlogah različnih znanih
pravljic (npr. Rdeča kapica) – vendar s pomočjo dodajanja, spreminjanja osnovne zgodbe. V
smislu impra so bili prizori relativno uspešni, v smislu zabave in užitka ustvarjanja pri
mladostnikih pa so bili odlični. Mladostniki so se potrudili, odigrali znane vloge malo po
svoje, oblikovali smiselen in verjeten prizor ter se pri tem silno zabavali, kot so zapisale vse
tri opazovalke. Tako na primer: Zgodbe Martin Krpan, Puljenje repe ...' … skupine so se zelo
povezale, ko so delale zgodbo. Bilo je zabavno (DB 31/8,9, 13, ). Ali: najlepši je bil prizor
puljenja rep … ' … dobili so spontan, bučen aplavz (DD 25/7).
V naslednjih dneh smo skušali skupaj obuditi spontanost oz. prebuditi pozabljeni impulz
kreativnega izražanja v skladu z zadanim vodilom: izražanje trenutnega osebnega stanja kot
vira umetniškega izraza, vključevanje prostora (DD 8/5). V raznih impro prizorih smo
odigravali čustva in spodbujali rast samozavesti, kot se vidi iz video posnetkov: Kid sedi
sredi kroga vseh udeležencev srečanja / čakamo, da bo reagiral na dogajanje, kar je naloga
v tej igri / snemalec rine vanj s kamero, Kid mu govori: daj ugasni zdej to! ne boš snemu
mene zdej! Bejš!. Nato vstane s kamnitega podstavka, na katerem sedi in zbeži ven iz kroga,
odločno, a se smeje, ni ogrožen. Ploskamo mu in se smejimo skupaj z njim, zelo je
zadovoljen (VP 7. 1. 5. 1). Ozaveščali smo od kod dobivamo ideje kot na primer: Sali se zelo
trudi povedati kaj dobrega. Preusmerim njeno pozornost na druge sodelujoče v prizoru.
Poseben je način, na katerega išče ideje, popolnoma zgubi občutek za okolje, obrnjena je
vase, mrzlično išče dobro idejo (VP 7. 1. 5. 2). Ali: disciplina TV dnevnik, Eva je poročevalka s
terena in ne ve, kaj naj odgovarja. Peter ji sugerira. Eva posluša in sprejme nekaj njegovih
predlogov in potem doda še svoje (VP 7. 1. 5. 4.).
Na sredi impro delavnice je nastopilo obdobje, ko smo na področju dramske igre vse tri
opazovalke opazile več umetniških presežkov, v smislu dramskih prizorov ali posebej dobro
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odigranih vlog. V skupini je bilo zelo intenzivno ustvarjalno vzdušje. Ugotovile smo, da
otroci in mladostniki vedno bolj radi igrajo, radi sodelujejo, in da bi sodelovali še dlje, če bi
srečanja trajala dlje. Ali, kot sem zapisala v dnevnik: za kaj več disciplin ni bilo več časa, ker
se je igranje prizorov tako zavleklo, res so odlično igrali (DD 19/6).
Pri večini mladostnikov smo po nekaj dneh impro delavnice vse tri opazovalke zapisale v
dnevnike svoje vtise o napredovanje v smislu obvladovanja impro igre. Prav tako pa se vidi
iz evidence prisotnosti, da se je izoblikovala skupina stalnih udeležencev, ki jih je impro
zanimal, in ki so se redno udeleževali srečanj ter sodelovali, kar kažejo zapisi v dnevnikih:
na delavnicah se je sedaj že oblikovala skupina, ki redno obiskuje delavnico in je viden
opazen napredek (DI 19/6). Vzdušje je bilo zelo sproščeno, prevladovali so, kot je zapisala
Beti: dobra volja, velika delavnost, iniciativnost, sodelovanje. Dobra dinamika skupine,
povezanost, sodelovanje je bilo večje kot prejšnje dni. Tudi sporoščenost (DB 34/21).
V tem delu tudi naslovi impro disciplin ali impro odprtih prizorov kažejo na povezanost
vsebin zgodb z dogajanji v vsakdanjem življenju tabora. Tako so npr. naslovi impro disciplin
TV dnevnik: Nevihta je podrla tabor ob reki (imeli smo posebej nevihtno noč); Punca ga je
zapustila (neke zaljubljenosti na taboru je bilo konec); podoben je ekspert za zdravljenje
zaljubljenih src, ali naslov odprtega prizora: Najstnik pove staršem, da bo padel razred in da
si je dal delat tatu (DD 11/8, 12/8, 12 /4).
Nena je zapisala v dnevnik tudi, da so postajali bolj ustvarjalni tudi odrasli udeleženci, saj
smo se znova opominjali na pomembnost spontanosti in domišljije, kar je marsikdo med
nami, v svojem vsakdanu, nekoliko postavil na stran (DN 46/3).
Tudi na zaključnem nastopu je bilo veliko ustvarjanja v okviru improvizacije. Po začetnih
zagatah zaradi treme so potem, ko so se sprostili, vsi mladostniki nastopili v nekaj impro
disciplinah. Prizori so imeli polno igralsko zasedbo, saj so v njih sodelovali vsi. Tudi trajali so
dlje časa, saj so imeli polno idej (VP; DD).
Spontanost mladostnikov kot nov način reagiranja na znane situacije smo opazile vse tri
opazovalke. Tako so mladostniki na primer, kot je zapisano v Dnevniku delavnice, na nov
način v impro prizorih pomivali posodo, sesali, bili na plaži, ali poskusili kako je biti
avtomehanik itd. (DD). Ali so regairali na nove načine na znane situacije, kot kažejo video
posnetki: Amir je sredi kroga in ne ve, kaj bi, govorim mu, naj si vzame čas. Stoji, sicer
sproščeno na sredi, nas gleda, a nima idej, parkrat reče »ne vem, kaj sem« in potem »1 ,2,
3, jaz sem … Shrek«, ostali dopolnijo prizor. Ko se ostali nameščajo (v prizor kot njegov
sestavni del o. p.), vsakega gleda, sicer se smeji, a je dekoncentriran. To je njegov drug
poskus v tej disciplini. V prvem poskusu, ko je ugotovil, da ne ve, kaj bi, je postal zelo resen
in je kar odšel z odra (VP 7. 1. 5. 6.).
Zelo dobro je vidna sprememba spontanega reagiranja pri mladostniku, katerega video
posnetek na začetku impro delavnice kaže: Disciplina Tablo, določen je Kip svobode. Na
oder stopi Robi, takoj je bil pobran predlog … ' … postavi se kot Kip svobode, drugi
udeleženci hodijo gor kot prva stopnička, morje, čoln, ladja, galeb. Štala je velika. Robi ves
čas stoji, z distanco, ne reagira niti, ko ga nekateri fantje žalijo (VP 7. 1. 5. 9.). V posnetku
nekaj dni kasneje pa je drugače: Robi sedi na sredi kroga (kot Kralj v igrici Kraljevi prestol o.
p.), opazke padajo. Dajem mu vodilne stavke, kako sedi kralj in kako naj naredi visok status
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s telesom … ' … Robi posluša in prilagaja svoj telesni izraz navodilom, je miren. Izraža čustva
zadovoljstva … ' … ko dobiva neumestne pripombe od fantov, mu status ne pade in se ne
jezi, ampak jih mirno ustreli, kar je v skladu s pravile igre in usklajeno z njegovo vlogo v
prizoru (VP 7. 1. 5. 9.).
Učinki in spremembe
Učinke in spremembe pojmujem kot vidne in jasne spremembe, ki so nastale v vedenju ali
mišljenju, čustvovanju posameznika v impro prizorih zaradi ukvarjanja z medijem impra
(čeprav težko rečemo, da so nastali prav zaradi impra, saj smo se z mladostniki v času
taborjenja ukvarjali na več revneh).
Mladostniki so v delno strukturiranem vprašalniku povedali, da so na delavnici impra
osvojili poleg igranja, tudi nove načine na področju: čustvovanja, sprejemanja drugih in
sebe. Povedali so, se lažje sprejemajo in izražajo ter sprostijo v družbi, se več družijo in lažje
prilagajajo, znajo ustvarjat prizore, da bolje komunicirajo z drugimi, dobro opazujejo, bolje
sodelujejo z drugimi, da si skor vse upajo (V 2b/1, 2, 5, 6, 7, 8, 9). Pa tudi, da: jim je všeč, ko
jim publika ploska (V 2b/8). Odgovorili so, da jim sodelovanje na impro delavnici pomaga,
da se bolje sprostijo v družbi, se bolje razumejo, lažje nastopajo, se lažje prilagodijo, se lažje
potrudijo vzdržati (VP 6b/1, 3, 6, 7,)
Impro igrice in discipline, kot npr. Akcija/reakcija98 ali Kraljevi prestol, razni Tabloji itd., so
omogočile sproščanje in ozaveščanje različnih občutkov in čustev ali skupinskih tem. Kot sta
zapisali v svoje dnevnike dve opazovalki, so se različni mladostniki v te igrice zelo vživeli in si
dali duška (DB 33/28; DN/41/8).
Posebej v odprtih prizorih, ki smo jih začeli igrati v drugi polovici delavnice, so se
mladostniki sprostili in bili zelo ustvarjalni. Vzdušje je bilo dobro, kot že rečeno, pa tudi
povezanost, sodelovanje je bilo večje, kot prejšnje dni. Tudi sproščenost … (DN 41/9).
Opaženo je bilo, da so bolj zavzeto delali (DB 39/5). V teh prizorih so lahko odkrito kadili
drogo, cigarete, dobili neko distanco (do teme) tudi zato, ker so bili prizori zabavni in smo
se vsi skupaj smejali predstavljenim situacijam (VP 7. 1. 5. 1.)
Zanimivo je, da je več mladostnikov zaznalo spremembe na področju govora, kot so
povedali v odgovorih na vprašalnike. To vključuje različne elemente, kot npr.: da so se
naučili posnemati glasove, da imajo več izkušenj z izražanjem besed, da so spoznali nove
besede in štajerski dialekt, ter da povedo več kot včasih, da imajo več izkušenj izražanj
besed na področju sexa (V 3b/1, 2, 3). Ob zaključku so bili zelo zadovoljni, ker so lah vse
besede po našmu načinu izražal (V 4b/3). Hkrati pa je bilo izraženega nekaj nezadovoljstva
nad sovrstniki, ki so uporabljali kletvice in opolzke besede. Kot je povedala mladostnica, je
pričakovala manj grdih besed; oz. omejitev pri uporabi grdih besed (V 5a, b/3, 5).
98

To je igrica, kjer skupino razdelimo v dve nasproti si stoječi skupini. Prvi naredi preprost
gib in zvok ter vstopi v prostor svojega nasproti stoječega igralca. Za njim ponovi isti gib in
isti zvok celotna njegova vrsta. Igralec na nasprotni strani pa na to poskuša z gibom in
zvokom spontano reagirati. Prevladujoče impro načelo (in vodilni stavek) je: »Ni boljših
reakcij, so le reakcije«.
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Medtem so nekateri mladostniki v govorjenju grdih besed uživali, kot npr.: on se je kar
dobro vživel, opazim da mu je včasih pred publiko malo nerodno (takrat se smeje, ali pove
kakšno manj primerno stvar – z nasilno ali spolno tematiko - med igro. So kot neka mašila,
ki sprostijo napetost) (DB, 42/3).
En mladostnik je ob zaključku rekel, da se ni nič spremenilo, da je delavnica brez veze. Kot
je zapisala ena od opazovalk: nekako se je upiral in bil potem popoldan slabe volje in
»negativno« nastrojen, do gledališča …' ... vprašanje je, zakaj.« (DB, 37/8).
Spremembe v smeri razvoja veščin in kompetenc so bile pri nekaterih manj opazne in pri
drugih večje oz. bolj opazne. Individualne spremembe sta za določene posameznike navedli
opazovalki. Prva je zapisala opažene spremembe pri mladostniku/-ici, da: se je sprostil,
gradil samozavest, učil sodelovati; je izrazila samozavest; izboljšuje samopodobo; več
iskrenosti, inovativnosti, sodelovanja z drugimi; da je razvijal samozavest, pogum,
samopoazovanje in sodelovanje; da je razvijala pogum, samoiniciativo, samospoznavanje in
prepoznavanje, kaj je pomembno; razvoj veščin nastopanja, samoopazovanja; da sta bila
mladostnika s posebnimi potrebami sprejeta, sta se izrazila in se učila, ter da so ostali
mladsotniki sodelovali, da so se vsi sprostili, da so se bolj spontano izrazili (DB 39/5), krepili
odločnost, da so postali bolj pogumni in samoiniciativni, prav tako so razvijali
samozavedanje oz. samoopazovanje (DB, DN).
Na področju medosebnih odnosov, interakcije, kot sem že navedla, so začeli izražati svoja
notranja občutja, izživljali so svojo mladostniško nagajivost in nelagodnost, bili so sprejeti –
kot so zapisale vse tri opazovalke. Predvsem pa so si vse tri opazovalke enotne v zapisih, da
so posamezniki začeli sodelovati med seboj, drug z drugim.
Na področju medija impra so razvili sposobnost nastopanja, pokazali so nadarjenost za
gledališče, inovativnost ter razvili sposobnost izpovedovanja/iskrenosti, kot sta zapisali dve
opazovalki (DB, DN).
Nena je menila, da je vsak prispeval v okviru lastnih zmožnosti, in da so že na začetku prejeli
pomembno sporočilo, ki ga lahko umestim v vsakdanje življenje, da je med nami potrebno
sodelovanje, medsebojno spoštovanje in poslušanje, saj se na ta način med seboj
dopolnjujemo in smo drug drugemu lahko inspiracija (DN 46/2).
Kako so spremembe zaznavali mladostniki sami (zajeto s polstrukturiranim vprašalnikom),
je v glavnem že omenjeno pri drugih podkategorijah.
Mladostnikom je bila večina impro disciplin in iger, ki so jih delali na impro delavnici, všeč,
kot so odgovorili na vprašanje ob koncu delavnice. Nekaterim (trem) je bilo všeč vse,
drugim pa posebne discipline kot Ekspert na kvadrat; 1, 2, 3, jaz sem ... in skupne igre kot
Samuraji, pantomimske igre (V 4 b/3, 5, 7, 8; 5 b/6). Všeč jim je bilo tudi, kot so povedali,
da postajajo dobri igralci (V 4b/2). Mladostnica, ki je bila sicer aktivna in prisotna na vseh
srečanjih, je na odgovorila, da ji ni bilo nič posebej všeč (V 4b/5). Rekla je, da ji je bil všeč
njen nastop oz. super (V4b/5). Enemu mladostniku ni bilo tudi nič všeč, razen, Ekspert, ker
je zanimiv, rabiš neko usklajenost, timsko delo (V 4b/7). Dvema je bilo všeč vse, vse
(4b/3,6).
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Zdi se, da je pomembno že sama izpostavljenost oz. sodelovanje v kreativni dejavnosti, kar
je pomenilo predvsem možnost razvijanja v skladu z različnimi individualnimi potrebami.
Kot je zapisala Beti v dnevnik: to je zanj bil velik korak, saj je na glas povedal to in mislim,
da ga je to potem manj težilo. Skozi impro vaje se je naučil večjega samoopazovanja oz. je
lažje verbaliziral svoja počutja (DB 33/19).
7.1.5. Odgovori na raziskovalna vprašanja prve faze raziskovanja Tabor 10
1.

Kako uporabljati impro pri delu z ranljivimi mladostniki?

Najprej sem morala ugotoviti cilje sodelovanja, saj je od tega odvisna raven uporabe medija
(izkoristek njegovih potencialov). Ugotovila sem, da se naši cilji nekoliko razlikujejo: a)
mladostniki so se želeli družiti, zabavati, smejati in se česa tudi naučiti; b) Center je želel, da
se otroci in mladostniki skozi medij učijo veščin gledališkega oz. dramskega improviziranja –
in okrepijo svoje socialne veščine, a na neobremenjujoč način; c) sama sem želela skupaj z
udeleženimi raziskovati medij in me je zanimalo, kako proces spoznavanja ter raziskovanja
medija doživljajo mladostniki.
Upoštevala sem tudi posebno željo mladostnikov, da bi imeli ob zaključku delavnice
predstavo. Izvedba zaključne predstave ni bil prvotni cilj, ker pa je omogočala predstavitev
mladostnikov staršem in drugim, ki so prišli na obisk, in ker je bila predstava dober
motivator za mladostnike, je postala pomembna tudi meni.
Poznavanje ciljev mi je omogočilo, da sem lahko k aktivnemu sodelovanju na delavnici
pritegnila mladostnike, ki so imeli občasno tudi drugačne načrte preživljanja časa. Hkrati
sem ciljem prilagodila način poučevanja, metodo spoznavanja z medijem.
Lahko sklepam, da brez poznavanja in upoštevanja ciljev vseh sodelujočih ni možno izbrati
ustrezne metode in izvesti impro delavnice.
Najprej smo se skupaj ukvarjali z odnosom mladostnikov do običajnih dejavnosti, kot so
telovadba, gledališka igra, sodelovanje v skupini, ustvarjanje dramskih prizorov, in sicer z
nevsakdanjimi oblikami in vsebinami iger na začetku impro srečanj. Na podlagi izjav
mladostnikov in video posnetkov ter opazovanj z več strani lahko ugotovim, da so se zaradi
teh novosti večinoma radi vključevali in aktivno sodelovali v sicer ne preveč ljubih
dejavnostih, kot na primer jutranja telovadba, ker jim je zanimivo zgledal, kot je rekla Eva.
Iz tega lahko sklepam, da pritegnitev pozornosti z zabavnimi elementi medija spodbuja
zanimanja mladostnikov za sodelovanje in nadaljnje spoznavanje medija.
V veliki skupini je bilo na začetku impro delavnice veliko nemira, zato je bilo potrebno
poskrbeti za primerno vzdušje v skupini. Mladostniki so se spoznavali z medijem tako, da so
se v dramsko ustvarjanje z improm vključevali postopoma, nismo jih disciplinirali, ampak
smo njihove impulze (nemir) vključevali v izvajanje.
Tak pristop smo uporabili tudi pri impro disciplinah. Dokler nismo vključili v impro prizore (z
določanjem naslova, čustev, žanrov itd.) tem, ki so zanimale mladostnike, kot kajenje,
droge, alkohol, spolnost itd. smo imeli težave z vzpostavljanjem miru oz. ugodnih pogojev
na srečanjih. Ko pa so njihovi interesi, teme in načini komuniciranja postali centralni del
impro prizorov, je bila pozornost mladostnikov bolj osredotočena na impro.
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Iz tega lahko sklepam, da upoštevanje in vključitev konkretnih, aktualnih individualnih
počutij in vsebin omogoča ustvarjanje v mediju. Podobno se je zgodilo tudi kasneje, ko smo
vključevali v prizore teme medsebojnih konfliktov.
Večina mladostnikov je na začetku delavnice pri improviziranju izražala potrebo po podpori.
To so najprej nudili odrasli udeleženci. Na video posnetkih se vidi, da so se mladostniki ali
pri izvedbi nalog ali zaradi komentarjev sovrstnikov dostikrat obračali neposredno po
pomoč k mentorici in drugim odraslim. Zaradi te podpore so nekateri udeleženci sploh
lahko sodelovali. Sklepam lahko, da je prisotnost in pripravljenost na podporo odraslih na
začetku pomembna za vključevanje mladostnikov v dejavnosti.
Nadalje sem uvajala impro igre in discipline stopenjsko, korak za korakom. Tako sem želela
omogočiti lahkotnost obvladovanja danih nalog. S pomočjo razstavljenih impro igric (na
manjše naloge) so mladostniki svoje začetne telesne, glasovne, interakcijske in izrazne
impulze lažje usmerjali v vedno bolj strukturirano izkušnjo po posameznih impro disciplinah
in se vse bolj kreativno izražali. S tem so pridobivali tudi na samozavesti in samozaupanju,
ki sta nujni spremljevalki gledališkega ustvarjanja in tudi osebnega razvoja.
Iz njihovih zadovoljnih odzivov, ustvarjalnega vzdušja, inovativnosti lahko sklepam, da je
njihova samozavest glede improviziranja iz dneva v dan rastla prav s pomočjo medija, kot je
rekel mladostnik: nisem vedel, da je želja po sodelovanju močnejša od treme.
Hkrati je lahko vsak udeleženec naloge izpolnjeval v skladu s svojimi sposobnostmi, kot
kažejo dnevniki, in tako, da so se posamezniki z različnimi potrebami učili hkrati in drug od
drugega.
Tak pristop se je v tako heterogeni skupini izkazal za dobrega. Tudi v manjših skupinah, ki
so se formirale na impro srečanjih, sem pri izvajanje krajših dramskih prizorov združevala
skupaj posameznike različnih starosti in različnih sposobnosti. Tako so dobili nekateri
mladostniki priložnost, da so v skupnem ustvarjanju dramskih improvizacij razvijali občutek
za soigralce, da so se naučili podpiranja (drugih), potrpežljivosti, empatije. Medtem so drugi
zaradi igranja različnih (statusnih) vlog v impro disciplinah in prizorih dobili možnost
spoznavanja občutkov enakovrednosti ali celo nadrejenosti.
Sklenem, da je heterogena sestava skupine lahko celo prednost, saj ponuja možnost
medsebojnega učenja veščin vseh sodelujočih in s tem krepitev individualnih virov moči.
Glede na zaznane potrebe mladostnikov (opazovanja in vprašalniki) sem izbirala ustrezne
impro discipline in igrice za razvijanje neke določene aktualne veščine, vsebine, teme. Ker v
impru udeleženec igra iz sebe, kot je rekel Amir, se lahko skozi igre in discipline izraža
avtentično. Glede na opazovanja, video posnetke in izjave so mladostniki uspeli aktualizirati
nekatere svoje vsebine, artikulirati nekatere svoje specifične značilnosti, posebnosti, stil
ipd. Pri tem so razširili svoje zmožnosti, tako da so bili na koncu delavnic, kot so sami
povedali, boljši v igranju, na področju čustvovanja, sprejemanja drugih in menili so, da
znajo ustvarjat prizore.
Spremembe pa niso bile zaznane samo v improviziranju na impro srečanjih, temveč tudi
izven impro delavnice, v življenju na taboru. Vsebine, individualne teme in strategije, ki so
jih mladostniki ozavestili v okviru impro delavnice, so postale tudi bolj zavestne (in
prisotne) v vsakdanjem življenju tabora. O njih so se mladostniki pogovarjali med seboj, z
mentorji manjših skupin, o njih so razmišljali ter razpravljali, kot smo opazili. Mladostniki so
povedali, da se po impro delavnici lažje sprejemajo in izražajo ter sprostijo v družbi, se več
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družijo in lažje prilagajajo, da bolje komunicirajo z drugimi, dobro opazujejo, bolje
sodelujejo z drugimi.
Sklepam lahko, da so bile uporabljene impro igre, discipline in formati dovolj ohlapno
strukturirani, da so se lahko skoznje izrazile individualne vsebine in načini. Kar je prispevalo
k temu, da se je spreminjal tudi odnos do njih izven medija. Posebej odprti impro prizori so
vsem nudili obilo možnosti za nadgradnjo in sodelovanje. Te oblike impra smo uvedli, šele
ko so mladostniki že spoznali in obvladali temeljna načela impro ustvarjanja.
Brez načel in strukturirane izkušnje je bil lahko posameznik tudi zelo neaktiven (pasiven, je
npr. samo stal v prizoru) na odru. Sposobnost ustvarjanja po nekih (impro) načelih in v
skladu s svojimi željami pa je omogočilo odkrivanje preprek in slabosti posameznih osebnih
veščin ali neustreznosti osebnostnih spoprijemalnih strategij, kot so vedenjski, čustveni in
kognitivni vzorci reagiranja. Hkrati pa tudi premagovanje teh ranljivosti oz. razvoj potrebnih
elementov – veščin in kompetenc ustvarjanja.
2.

Kakšne so osebne potrebe mladostnikov?

Na podlagi opravljenih intervjujev z mladostniki, odgovorov na vmesna in zaključna
vprašanja, video posnetkov in opazovanj odraslih udeležencev lahko ugotovim, da so imeli
mladostniki na splošno veliko potrebo po izražanju svojih občutij, čustev, prepričanj, stanj.
Na začetku impro srečanj so zelo uživali, ko so se lahko sproščali z glasnim govorjenjem,
kričanjem, gibanjem, ko so se lahko potegovali za pozornost, tekmovali, na splošno
prisostvovali skupini. Vse to smo skušali čim bolj vključiti v impro dejavnosti.
Mladostniki so se v uvodnih samopredstavitvah, ki smo jih posneli, predstavili zelo
pozitivno. Njihove zavestno izražene potrebe lahko strnem v nekaj besed: igranje,
sodelovanje in sprejetje med vrstnike. Svojih ranljivosti in iz njih izhajajočih potreb (npr. po
zaščiti, podpori, razumevanju, tolažbi itd.) mladostniki večinoma niso izpostavljali. Na
podlagi posnetkov samopredstavitev lahko sklepam, da so imeli več potreb, kot so jih
zaznavali sami, npr. po veščinah nastopanja. Nekateri posamezniki so na odru zamrznili,
niso imeli idej, strah jih je bilo, da bodo naredili napako, bili so pretihi ali preglasni, v
interakcijah so bili dominantni ali pa niso hoteli biti del njih.
Sklepam, da medij omogoča samopredstavljanje in razkriva tudi potrebe.
Pri nekaterih mladostnicah in mladostnikih je bila prisotna močna potreba po oblikovanju
pozitivnega odnosa do sebe, pozitivne samopodobe in izgradnja zaupanja v svoje
sposobnosti, kar so razkrili v impro prizorih in ozavestili v priložnostnih razgovorih z
odraslimi ali sovrstniki.
Sklepam lahko, da lahko s pomočjo medija ozaveščamo osebnostne prepreke ustvarjanja,
pri čemer je mladostnikom v veliko pomoč podpora tako odraslih kot sovrstnikov.
Potreba po podpori in spodbujanju je bila zelo prisotna pri posameznikih, ki so imeli izrazito
nizko zaupanje v lastne sposobnostih: nekateri so se na začetku impro delavnice le ob
podpori odraslih uspeli vključevati v dogajanje. Dva mladostnika sta občasno opazovala
dogajanje iz varnega zavetja bližnjega grmovja, nekaj mladostnic pa impro delavnica na
začetku ni zanimala in so preživljale čas drugače.
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Mladostniki so imeli tudi določene želje in potrebe na področju igre – hoteli so dobro
improvizirati, saj jim je obvladovanje medija pomenilo tudi sprejetje med sovrstnike, kot je
na primer povedal Amir: če kaj dobr zaigram, sem popularen, če ne, pa nism. Prav tako pa
so se želeli predstaviti staršem, pa tudi širše, saj so bili nekateri maldostniki razočarani, da
ne bodo nastopili na televiziji.
Na podlagi opazovanj lahko ugotovim, da so načini izražanja potreb skozi medij različni in
odvisni od posameznika.
V nadaljevanju delavnice so nekateri mladostniki izboljševanje lastne samopodobe povezali
z improm. S sodelovanjem v skupinskih interakcijskih igricah so imeli možnost, da so se
doživeli v različnih vlogah. Tako so dobili nove izkušnje samega sebe, uvide nase in tudi na
druge. Hkrati so ugotovili, da je njihova samopodoba odvisna tudi od sodelovanja z drugimi
in od medsebojne komunikacije.
Ugotovim lahko, da so mladostniki lahko s pomočjo medija izboljšali svojo samopodobo.
3.

Kakšne so potrebe mladostnikov na področju socialnih kompetenc in veščin?

Večina otrok in mladostnikov si je želela izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti in
veščine javnega nastopanja tudi zato, ker jim bo to koristilo kasneje v življenju, kot so
povedali sami.
Menili so, da sta strah in trema pri stikih ali javnem nastopanju velika ovira osebnega
uspeha in vključevanja v družbo oz. med sovrstnike. Naslednja pereča potreba
mladostnikov je bila potreba po uveljavljanju, predvsem na začetku. Tako je skoraj polovica
udeležencev impro srečanja hotela hkrati biti v središču dogajanja in so, kot že omenjeno,
na najrazličnejše načini iskali pozornost drugih, spraševali, motili skupinsko delo ali pa so
hoteli voditi in narediti cel dramski prizor v skladu le z lastno idejo o poteku prizora. Tako
smo lahko skozi impro ugotovili individualne načine uveljavljanja. Ugotovim lahko, da nam
je medij omogočil odkrivanje nekaterih prevladujočih načinov vedenja posameznikov v
skupini.
S pomočjo impro disciplin, kjer se skupaj improvizirano pripoveduje zgodba, smo najprej
raziskovali, kako je poslušati druge in tudi kako je biti slišan. Nekateri mladostniki so tako
dobili pomembne socialne izkušnje enakovrednosti, saj so jih drugi poslušali, so mirovali, ko
so kaj razlagali, potrdili ali negirali njihovo idejo, z njimi razpravljali. Tako so lahko svoje
mnenje delili s skupino, doživeli zadovoljstvo biti slišan. Sklepam, da medij nudi možnosti
novega doživljanja sebe v odnosu do socialnega okolja – skupine.
Nekaterim mladostnikom smo odrasli s podpiranjem in spodbudo ali s prikazom primera
igranja vloge ali prizora omogočili, da so začeli igrati tudi sami. Nadalje pa, da so igrali
glavne, statusno nadrejene vloge, kot na primer kralj/ica, gospodar/ica, učitelj/ica,
voznik/ica itd. Nekateri mladostniki pa so se spoznavali s podrejenimi igralskimi statusi ter
se tako učili sodelovanja. Sklepam lahko, da impro omogoča širitev individualnega
repertoarja razpoložljivih vlog posameznikov.
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Nekateri mladostniki so potrebovali nekaj več časa, da so lahko skupaj z drugimi ustvarjali
dramske prizore, v katerih je vsak prispeval enakovreden delež – v skladu z impro načelom
»korak za korakom«. To impro načelo je omogočilo usvajanja novega načina ustvarjanja, ki
je izhajalo iz predpostavke o skupni delitvi odgovornosti za uspešnost prizora. Načelo je po
eni strani omogočilo razbremenitev posameznika, igralca, saj ni bil več odgovoren za
celoten impro prizor, temveč samo za svoje sodelovanje v njem, s tem pa so dobili več
individualne svobode – več je bilo spontanosti in iz nje izhajajoče kreativnosti.
Sodelovanje je bilo tudi za mladostnike ob zaključku delavnice najbolj pogosto omenjena
kvaliteta, ki so jo ob začetku delavnice omenjali le redki (na začetku so si želeli biti sprejeti).
S pomočjo impro prizorov (in tudi izven impro delavnice) smo se skupaj ukvarjali z
nekaterimi vedenji, ki so se izkazale v interaktivnem, sprotnem ustvarjanju kot: govorjenje
slabšalnih besed, igranje le z enako »močnimi«, poniževanje in podrejanje manj asertivnih
posameznikov, trpinčenje ali blatenje. Ugotovim lahko, da impro omogoča precej jasno
razkrivanje strategij posameznikov, s katerimi si skušajo zagotoviti ugodno vlogo v
situacijah in v skupini. Z improm so mladostniki povezali svoje potrebe po sprejetju med
sovrstnike. Menili so, da jim bo obvladovanje impra omogočilo sprejetje med sovrstnike,
ker če bodo dobro igrali (improvizirali), bodo v družbi dobrodošli, zato so bili tudi
pripravljeni na prilagajanje.
4.

Kaj doživljajo mladostniki na impro delavnicah?

Na impro delavnici so mladostniki doživljali impro (in skupino) najprej kot možnost
impulzivnega, nekontroliranega izražanja, v smislu kričanja, necenzurirane medsebojne
interakcije, prerivanja, tekmovanja in preizkušanja mej, ki so jih postavili odrasli
(neudeležba, nerganje, prizori kajenja, uživanja drog itd.). Nekateri starejši mladostniki so
se dolgočasili, ker so jim bili impro prizori preotročji. Drugi mladostniki so bili na začetku
bolj pasivni, ob robu dogajanja. Zanje nemir ostalih ni bil prijetna izkušnja, pa tudi grdo
govorjenje, ščipanje in nagajanje sovrstnikov jim niso bila všeč. V veliko pomoč so jim bili
odrasli.
Sklepam lahko, da mladostniki doživljajo na delavnicah različna čustva.
Hkrati imajo pri doživljanju skupine pomembno vlogo odrasli udeleženci, ki prispevajo k
ustvarjanju občutka varnosti.
V drugi polovici impro delavnice so se nekateri mladostniki stalno in redno udeleževali
impro srečanj in so bili zelo ustvarjalni. Prav tako so vedno pogosteje izražali svoje ideje, bili
inovativni, izrazili so svojo domišljijo, na impro srečanjih so ostajali tudi čez dogovorjeni
čas. Glede na to sklepam, da so v impro igri oz. ustvarjanju impro prizorov nekateri
mladostniki (več kot pol) uživali, kot so sicer povedali tudi sami, da jim je impro všeč in da
je super.
Dva mladostnika, ki jima na delavnici ni bilo super, sta si želela večje zahtevnosti zadanih
nalog. Eden si je želel večjega osebnega uspeha in je bil nad seboj kot improvizator
razočaran.
Sklepam lahko, da so počutja mladostnikov odvisna tudi od uspešnosti ustvarjanja z
medijem.
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Impro skupina je proti koncu delavnice postajala vedno bolj prostor sodelovanja, skupne
igre, interakcije, zabave. Vedno močnejši je bil občutek, da je to prostor, kjer se lahko
mladostniki izrazijo, kjer pridejo na vrsto, kjer uspešno artikulirajo in odigrajo svoje
kreativne ideje, da je skupina prostor za skupna doživetja, ki so strukturirana z medijem
tako, da je dovolj prostora za ustvarjanje. Če je prisotnost odraslih udeležencev na začetku
delavnice krepila občutek varnosti, sedaj njihova prisotnost ni bila več tako signifikantna,
saj so bili mladostniki sami dovolj angažirani, radovedni in podjetni. Sklepam lahko, da je
impro delavnica spodbudila pri večini spontanost in kreativnost.
Kontekst dela v skupini, ki smo ga oblikovali skupaj, je omogočal tudi razreševanje
medsebojnih konfliktov, ki so nastajali na taborjenju. S pomočjo improvizirane igre, impro
disciplin in kratkih improviziranih dramskih prizorov nam je uspelo, da so se nekatere teme
izzvenele (grdo govorjenje, dajanje replik, komentiranje igre drugih), in da so se druge teme
simbolno zaključile oz. razrešile (spor med skupino fantov in posameznikom).
5. Kaj doživljajo mladostniki na impro nastopih?
Impro nastop smo imeli ob zaključku impro delavnice oz. taborjenja, prisostvovalo pa mu je
tudi nekaj staršev, ki so prišli po mladostnike. Padla je že noč in vzdušje je bilo zelo
čarobno. Skoraj vsi mladostniki so želeli nastopati. Tudi tisti, ki so bili na vsakodnevnih
impro srečanjih manj aktivni, so hoteli biti prisotni na odru.
Sklepam lahko, da je bil mladostnikom nastop resnično pomemben.
Na predstavi so doživljali različne občutke, od začetne treme in kaosa pri izvedbi zaradi
nesodelovanja, do uspehov, zadovoljstva in nagrade v obliko ploskanja publike.
Tik pred nastopom smo se odrasli udeleženci skupaj z mladostniki ponovno srečali s
potrebo po obvladovanju treme in strahu. Kljub angažmaju mentorjev manjših skupin so
mladostniki ob začetku nastopa na odru nastopili kaotično, neobvladano. Sicer so se vsi
smejali in zabavali, vendar to ni bil sproščen smeh. Predvsem pa ni bilo improviziranja,
upoštevanja impro načela sodelovanja in skupnega ustvarjanja prizorov. Svojih občutkov
niso delili z občinstvom, ampak le med seboj in niso mogli skupaj uspešno ustvarjati. Bili so
skupinica, ki je begala po odru, skušala na silo zablesteti z zabavljivimi pripombami in
pokazati, kaj zna.
Sklepam lahko, da je javno nastopanje lahko obremenjujoče za mladostnike.
Ob pomoči spodbudnih besed in konkretnih napotkov odraslih in ko je prva napetost
popustila, so se umirili ter so preostanek nastopa uspešno izvedli. Nastopili so v več impro
disciplinah, ki so si jih izbrali sami, in v zasedbi, kot so jo določili sami. Nastopi so bili dobri,
sodelovanje in stik s občinstvom sta bila vzpostavljena, predstavili so svoje kreativne ideje,
svoje vsebine – igrali so »iz sebe«.
Večina mladostnikov je bila z nastopom zadovoljna in se je počutila odlično. Všeč jim je
bilo, da so obvladali svoj strah, tremo, da so lahko ustvarjali za druge. Všeč jim je bilo, da je
publika ploskala in da so stali na odru. Dva mladostnika s svojim nastopom nista bila
zadovoljna, a sta se zavedala razlogov (trema, neosredotočenost) svojega, kot sta menila,
neuspelega nastopa.
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Sklepam lahko, da je bila zaključna predstava bogata izkušnja za vse udeležene.
6.Katere ključne teme se pri izvajanju impro delavnice odpirajo mentorjem in katere
mladostnikom?
Mentorjem in odraslim udeležencem se je na začetku delavnice odprla tema zagotavljanja
pogojev za raziskovanje in usvajanje medija.
Z udeležbo ni bilo večjih težav, saj se je večina mladostnikov redno udeleževala impro
srečanj. Osredotočenost na skupne impro dejavnosti pa je bila na začetku problematična.
Nekateri, predvsem mlajši, na srečanjih niso vzdržali ves čas, starejši mladostniki pa so se
dolgočasili in imeli na začetku težave z osredotočanjem na impro. O načinih vzpostavljanja
miru in zagotavljanja primernih pogojev dela smo se odrasli udeleženci dogovorili na
vsakodnevnih evalvacijah. Odločali smo se za metode, ki ne bodo motile procesa izkušnje.
Tema nemira se me je posebej dotaknila kot mentorico impro delavnice, saj je bilo
ohranjanje pregleda nad celotnim dogajanjem v nemirni skupini težavneje, prav tako pa
sprotno prilagajanje potrebam posameznikov. A sem se sčasoma navadila na pogoje dela,
hkrati pa so se izboljšali tudi pogoji sami, ko je porastel interes mladostnikov za impro
ustvarjanje.
Nadaljnje teme odraslih udeležencev mentorjev manjših skupin so se nanašale na
postavljanja meja mladostnikom, ki so jih zanimale občutljive teme, kot: kajenje, droge,
uporaba slabšalnih besed in opolzkih izrazov, odnos do šibkejših. Ker se na evalvacijah
nismo mogli odločiti za konkretnejšo taktiko discipliniranja, smo se odrasli o načinih
interveniranja odločali sproti in v skladu z napotkom supervizorja, da naj red oblikujemo
skupaj z mladostniki, kar je bilo relativno uspešno.
Nadalje pa bi lahko kot temo obravnavali tudi medsebojno podporo med odraslimi,
organiziranost, utrujenost ipd., vendar teh tem ni nihče načrtno spremljal.
Teme mladostnikov so bile individualne in skupinske. Med individualne teme lahko glede
na dogajanje s posamezniki uvrstim: beg v domišljijski svet; nezadovoljstvo s fizično podobo
in gradnja samopodobe; osebna integriteta, vedenjske težave, sodelovanje na delavnici,
sodelovanje s sovrstniki, pomanjkanje idej, pomanjkanje osredotočenosti.
Med skupinske teme mladostnikov, torej tiste, ki so zadevale celotno skupino
mladostnikov in otrok, pa lahko uvrstim sledeče teme: verbalno nasilje, sprejetje med
sovrstnike, frajerstvo, prestopanje meja (kajenje, izločevanje posameznikov, seksualnost
kot taka in v besedi). Menim, da sta bili najmočneje izraženi skupni temi frajerstvo in pa
izločitev posameznikov. S tema temama in njunimi vidiki smo se ukvarjali večino časa na
evalvacijah, posvečali smo jim veliko časa izven impro srečanj v stikih in pogovorih z
mladostniki ter seveda na impro srečanjih. Tu smo z izborom impro disciplin te teme
naslavljali posredno z namenom, da bi mladostniki dobili priložnost za ozaveščanje,
doživljanje drugih preko menjave vlog ipd.
Med skupne teme lahko uvrstim tudi temo sodelovanja med mladostniki kot nekakšen
pozitiven vidik celotnega tabora, ki se je odvijal od prvega dne pa do zaključka. Mladostniki
so se o pomembnosti sodelovanja najprej seznanili na impro delavnici, nato pa še izven nje,
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v vsakdanjem življenju, med ostalimi dejavnostmi tabora, kot so pomivanje posode, igranje
kart, obroki, umivanje, plavanje, izleti ipd.
Sklepam lahko, da so teme odraslih udeležencev in teme mladostnikov razlikujejo.
Primerjanje opazovanj in evalvacije odraslih o dogajanjih s posameznimi mladostniki je
učinkovit način za določanje individualnih tem in ustreznih taktik ter strategij pomoči,
podpore ipd. S tem se izognemo subjektivnosti in linearnosti ocene dogajanj.
Prav tako lahko ugotovim, da lahko nekatere individualne teme izzvenijo same s pomočjo
ozaveščanja (razgovori, igranje različnih vlog v prizorih), za nekatere pa moramo pripraviti
ustrezno strukturirano situacijo. Nekatere teme lahko mladostniki razrešijo sami, za
nekatere teme, kot na primer izločanje in ustrahovanje, pa potrebujejo pomoč odraslih
mentorjev. Pri tem je pomembna vloga strokovnjaka, supervizorja, in predvsem
upoštevanje dejstva, da so to ranljivi otroci in mladostniki, posamezniki z obremenilno
preteklostjo.
7. Kako lahko s pomočjo impra delujemo v smeri krepitve socialnih veščin in kompetenc?
Ker v impru udeleženci igrajo iz sebe, se zaradi želje po boljšem improviziranju želijo in
morajo ukvarjati s seboj. Hkrati je impro medij skupinskega ustvarjanja, s čimer so
izpostavljene posameznikove interakcijske, komunikacijske in druge socialne veščine.
V skladu s cilji delavnice so na impro srečanjih udeleženci ves čas, vsak zase, s pomočjo
sprotnih vprašanj mentorice o počutju in dojemanjih dogajanj ozaveščali, npr., zakaj jih je
strah, zakaj nenadoma nimajo idej pred skupino, kako se počutijo ob tem ali onem.
Ozaveščanje je omogočilo, da so se mladostniki spoznavali in doživljali v novi luči. S
ponavljanjem impro disciplin in prizorov s podobnimi temami so imeli možnost postopnega
obvladovanja preprek ustvarjanja (blokad, kot se jim pravi v impru), ki so jih ovirale pri
improviziranju. S pomočjo medija in svojo zavestno akcijo (in ob podpori drugih) so lahko
preskusili nove načine reagiranja na že znane situacije.
Ugotavljam, da so mladostniki svoje občutke in počutja, npr. strah, jezo, nezadovoljstvo,
nizko samopodobo itd., poskušali spoznati, raziskati, se z njimi soočati tako, da so svoja
občutja začeli vključevati v impro prizore in se jih niso toliko trudili skriti. Njihove teme,
želje, zanimanja so postali zanimive vsebine impro prizorov, ki so bile uprizorjene,
udejanjene na odru, kar je ponujalo možnost za refleksijo in nadgradnjo.
Za razvijanje kapacitet artikulacije idej, čustev, razmišljanja in za razvoj sodelovanja več
soustvarjalcev v impro prizoru smo uporabljali impro načela kot npr. »sodeluj«, »deli z
nami«, »poslušaj«, »korak za korakom«, »sprejmi« itd. Načela, podana med impro
prizorom v obliki usmerjevalnih stavkov, so mladostniki večinoma upoštevali, jim sledili in s
tem skušali dopolniti razvijanje prizora. Usmerjevalni stavki so jim na začetku pomagali, da
so poskušali narediti, kar je bilo potrebno v prizoru na nov način, s tem pa so postopoma
posredno usvajali tudi nove veščine in načine sodelovanja. Na kasnejših srečanjih je bilo
manj potrebe po usmerjevalnih stavkih in so tudi samostojno iskali nove rešitve znanih
situacij. Usvojene veščine (komuniciranja, nebesedne komunikacije, samorefleksije in
obvladovanja, artikuliranja idej) so nekateri začeli uporabljati tudi izven impro srečanj,
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posebej samorefleksijo, zavedanje socialnega okolja, sproščenost, sodelovanje, asertivnost,
empatijo, kot so jih opredelili tudi sami in kot so jih zaznale mentorice manjših skupin.
Menim, da je tak način usvajanja socialnih veščin dober, saj so tako posamezniki aktivno
vključeni v oblikovanje socialnih situacij. Hkrati je posredno usvajanje veščin skozi medij
igrivo, relativno zabavno, posebej ker je impro sam bolj zvrst komedije (sicer ne nujno). Za
impro so zanimive »napake« in »zmote« ustvarjalcev, kar lajša soočanje z odgovornostjo, s
strahom in tremo v ustvarjanju, saj v impru ni napak. V teku spoznavanja medija so
mladostniki lahko izkusili, da so napake pravzaprav ustvarjalne možnosti, ki jih sprejemamo
kot sestavni del ustvarjanja in dogajanja v skupini.
S premagovanjem strahu, treme in tudi z motivacijo po ustvarjanju, sodelovanju z drugimi,
saj je želja po igranju močnejša od treme, kot je rekel Kid, so se mladostniki preko impra
spoznavali z različnimi elementi interakcije, ki je dialog in ne monolog. S pomočjo impro
načela »korak za korakom«, ki pomeni, da vsak od udeleženih prispeva npr. en stavek, eno
repliko ali en gib, eno reakcijo, nato pa prepusti soigralcu, da doda svojo spontano repliko,
so se znebili pritiska, da morajo sami ustvariti nekaj enkratnega, zabavnega. Odgovornost
za prizor so delili z vsemi sodelujočimi improvizatorji. Tako so začeli prepoznavati, da je
sodelovanje zelo pomembno in ga tudi kot najpogostejšo osebno pridobitev navajajo v
zaključni evalvaciji.
Sklepam lahko, da s pomočjo impra udeleženci spoznavajo soodgovornost in sodelovanje.
Nekatere resnejše oz. kompleksnejše teme so posamezniki razreševali tudi izven impro
srečanj, ko so skupaj z mentorji manjših skupin imeli priložnost podrobneje obdelati temo
oz. svoj problem. Tako sta se na primer Kid in Ula pogovarjala o Kidovi slabi samopodobi;
Nena in Eva o ohranjanju integritete, fantje o izločanju šibkega posameznika itd. To so
vprašanja, ki vplivajo na razvoj sodelovanja pri posameznikih in v skupini.
Mladostniki so med in po zaključku impro delavnice povedali, da se sedaj bolje poznajo, da
so bolj samozavestni, da lažje artikulirajo misli, ideje in čustva, kar vpliva na improviziranje
pa tudi na njihovo življenje v skupini sovrstnikov in odraslih. Na splošno so večinoma menili,
da po delavnici impra lažje komunicirajo in sodelujejo z drugimi udeleženci.
8. Kako omogoča impro posebej razvoj interakcijskih kompetenc?
V impru je mogoče le s pomočjo medsebojnih stikov in izmenjave na licu mesta skupaj
ustvarjati pomen impro prizorov. Prav usvajanje veščin prilagajanja, upoštevanja in
izmenjave idej med posamezniki nam je omogočilo ustvarjanje z improm, s tem pa tudi
razvoj veščin, potrebnih za medsebojno sodelovanje izven impro prizorov.
Začetni stiki med mladostniki, kot oblika neposredne interakcije, so bili sprva vzpostavljeni
s pomočjo odraslih, tako da je bila mogoča prijetna izkušnja novega medija. Povezanost in
rast zaupanja, ki sta bila posledica teh prvih skupnih izkušenj z medijem, ter možnost
raziskovanja svojih občutkov in okolja v skladu s svojimi potrebami, so nadalje spodbujali
spontanost.
Skozi raziskovanje improvizacije, z ozaveščanjem občutkov in senzacij, ki jih doživlja
posameznik skozi impro igre in discipline, so mladostniki pridobivali tudi na samozavesti,
tako da so začeli raziskovati tudi gibanje in ljudi v prostoru ter se nazadnje podali še v
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raziskovanje medsebojnih odnosov in interakcije: kako se tvori odnos, kako rešiti konflikte,
kako se uveljaviti, kdo ustvarja pomen, kako tvorimo statusne spremembe itd.
V ustvarjanje impor prizorov so se vključili tudi tisti posamezniki, ki so imeli več zadržkov,
saj je bilo bolj kot zadrega pomembno sodelovanje v skupini sovrstnikov. Opogumljeni z
začetnimi uspehi improviziranja so v drugem delu delavnice spodbude za medsebojne stike
dajali mladostniki sami.
Mladostniki so veliko igrali, improvizirali in se preizkušali v različnih nepredvidljivih
situacijah. Impro jim je omogočil, da so v znane strukture impro disciplin vnašali svoja
vedno sveža, aktualna občutja. Tako so se vedno bolj spoznavali z različnih perspektiv.
Najpomembneje pa je, da je ta izkušnja vezana na potekajoč prizor, akcijo, realni čas
dogajanja gledališkega prizora. Tako so razvijali tudi sposobnosti za doživlajnje kompleksnih
dejanj, kot je razbiranje in tvorjenje pomenov v interakciji.
Sprotno ozaveščanje, ki je potekalo ves čas, je omogočilo, da so mladostniki tudi sami
vedno bolj prepoznavali ključne elemente svoje igre in vzorce vedenja, ki jih najpogosteje
uporabljajo v interakcijah (in ki jih potencialno ovirajo pri ustvarjanju). Zaradi ozaveščanja
in ponovitve možnosti improviziranja na podobne interakcijske situacije so se mladostniki
postopoma navadili odzvati na drugačne, različne, nove, nepredvidljive, spontane načine.
Sklepam lahko, da reakcije na interaktivne situacije, ki so v začetku impulzivne, postanejo s
ponavljanjem prepoznaven vzorec, ki mu z ozaveščanjem (ali s čustvenim izražanjem) delno
lahko odvzamemo moč, ki jo ima v posameznikovem vedenju, s čemer omogočimo bolj
spontano reagiranje. Spontano pa pomeni v skladu s svojo svobodno voljo, in ne iz
(ne)zavednih navad, »naravnega vedenja« ali blokad.
Nadalje so se skozi »pričanje« drugim, skozi gledanje prizorov, v katerih so igrali drugi člani
skupine, v prizorih, ki so prikazovali njim znane vsebine, lahko identificirali, sprostili,
doživeli katarzo, spremembo itd.
Po zaključku delavnice so omenili kot najbolj priljubljejne impro discipline (tiste, ki so jih
najraje igrali) skupinske in interaktivne impro discipline. To so večinoma tudi discipline, v
katerih se morajo posamezniki uskladiti s skupino. Sklepam lahko, da jim je impro omogočil
izkušnjo, da lahko ustvarjajo le s pomočjo upoštevanja drugih, sodelovanja z drugimi, ter da
se pomen prizora ustvarja sproti. Predvsem pa, da lahko pri oblikovanju skupnega pomena
prizora sodelujejo enakopravno tudi sami.
7.2.

Druga faza raziskave impro delavnica Center 10/11

Zaradi zadovoljstva z impro delavnico Tabor 10 smo se jeseni istega leta skupaj s Centrom
odločili za izvedbo celoletne delavnice impra. Center je želel mladostnikom ponuditi
možnost nadaljnjega učenja impra, vključno z elementi socialne krepitve. Mladostniki so v
zaključni refleksiji prve delavnice jasno izrazili željo in interes do učenja impra. Sama pa
sem želela poglobiti raziskovanje predvsem nekaterih vidikov, ki so se pojavili v teku prve
faze.
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7.2.1. Priprave in izvedba impro delavnice (ter raziskave) Center 10/11
Druga impro delavnica je trajala od oktobra 2010 do junija 2011, vsega skupaj 33 srečanj.
Delavnica se je odvijala na sedežu Centra, sredi mesta, kjer smo se srečevali enkrat na
teden, takoj po šoli. Povprečno srečanje je trajalo uro in pol, brez odmora.
Na srečanjih je bila aktivno udeležena tudi asistentka, študentka socialnega dela, ki je
pokazala interes za medij in je bila zaposlena na programu ukvarjanja z otroki in
mladostniki. Odločili smo se za redne supervizije, v izvedbi zunanjega strokovnjaka.
Najprej se je na povabilo Centra odzvalo 7 mladostnikov, 2 dekleti in 4 fantje v starosti 13 in
14 let ter 9 let stara deklica. Vsi mladostniki so bili na impro delavnici Tabor 10. Vsi, razen
ene mladostnice, so tudi sodelovali v raziskavi Tabor 10. Celoleten progam impro delavnice
Center 10/11 je zaključilo 5 mladostnikov, en mladostnik se je preselil v drug kraj, eno dekle
pa je po prvem nastopu nehalo hoditi na srečanja. Mladostniki, ki so sodelovali na
delavnicah in v raziskavi, so bili predstavljeni v 5. poglavju.
V teku impro delavnice so mladostniki spoznavali:
ustvarjanje improvizirane zgodbe, pri čemer smo podrobneje spoznavali, kako lahko
skupina udeležencev nepripravljeno ustvarja skupaj;
zakonitosti dramskega uprizarjanja, obvladovanja igralskih veščin, ki so povečale
ustvarjalne možnosti; zakonitosti oblikovanja dramsko kohezivnega besedila;
krajše oblike impro disciplin in daljše oblike – formate dramskega prikazovanja
zgodb na odru ;
raziskovali smo nov medij – snemaje filma z video kamero.
Ko so se mladostniki odločili, da bi radi nastopali, smo se na impro srečanjih ukvarjali še:
s podrobnejšo analizo dramskih prizorov;
z nadaljnjim pridobivanjem in širjenjem igralskih veščin;
z zakonitostmi odrskega ustvarjanja in dramske igre.
Stiki z mladostniki izven naših srečanj so se tokrat dogajali le izjemoma. Največkrat se je z
mladostniki srečevala asistentka zaradi nalog v okviru drugih programov Centra (pomoč pri
učenju, preživljanje prostega časa, izleti). O dogajanjih v življenju mladostnikov me je
obveščal tudi vodja programa. Tako sem bila z vsakdanjim okoljem mladostnikov manj
povezana kot v teku prve raziskave Tabor 10. Vendar so mladostniki kmalu po začetku
impro delavnice ob začetkih srečanj sami pripovedovali, kako jim gre v šoli ter kaj se jim
dogaja.
Med potekom impro delavnice smo imeli 3 nastope za širšo javnost, in sicer: za božič 2010,
za materinski dan marca 2011, junija 2011 pa smo nastopili na mednarodnem festivalu Igraj
se z mano na odru v centru mesta.

173

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

Raziskava je potekala istočasno in je trajala ves čas delavnice. Ugodni pogoji in manjša
skupina mladostnikov so nam omogočili bolj individualno delo z mladostniki, pa tudi
možnost raziskovanja skozi daljše obdobje ter uporabo različnih raziskovalnih metod.
7.2.2. Metoda in raziskovalni postopek v drugi fazi raziskave Center 10/11
V drugi fazi sem raziskovala kategorije, ki sem jih zaznala v prvi fazi, kar je v skladu z
metodo kvalitativnega raziskovanja: reformulacija problema po analizi gradiva in nato
izvedba nove faze raziskave. Z vračanjem in preverjanjem prejšnjih ugotovitev poglabljamo
uvid na objekt/subjekt raziskovanja, širimo svoje znanje o pojavu, kot trdi Mesec (1998).
Tudi tokrat sem se osredotočila na proces socialne krepitve kot proces odkrivanja osebnih
emocionalnih, kognitivnih in socialnih virov moči in ne izključno na obvladovanje
ustvarjanja v impru.
V času urejanja gradiva prve raziskave Tabor 10 sem se podrobneje seznanila z raziskavami,
ki so potekale v okviru mednarodnega projekta gledališkega dela z ranljivimi skupinami
mladih »Na odru življenja« (Kobolt, Sitar Cvetko, Stare, 2005); z raziskavo v okviru
magistrske naloge iz socialne pedagogike (Grcić, 2008); glede uporabe gledališča v
Projektnem učenju mladih v okviru diplomske naloge (Dražumerič, 2007) ter raziskave o
uporabi gledaliških metod za delo z brezdomci v okviru diplomske naloge iz socialne
pedagogike (Štajduhar, 2008).
Vsem naštetim projektom je skupno, da uporabljajo gledališče oz. dramo kot medij krepitve
ranljivih skupin. Projekti so procesno usmerjeni v smislu, da je že samo sodelovanje
ranljivih v procesu spoznavanja gledališkega medija njihovo opolnomočenje (Kobolt, 2005).
Temu cilju so namenjene tudi zaključne predstave, ki so le eden od projektnih ciljev. V
projektih so bile uporabljene metode kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja.
V tej drugi fazi raziskovanja sem se odločila, kot že rečeno, za kombinacijo kvalitativnega in
kvantitativnega raziskovanja.
V kvalitativnem delu raziskave sem se osredotočila na spremljanje zgodb in vsebin, načinov
uprizarjanja dramsko-gledaliških prizorov, ki so jih mladostniki improvizirali v maniri impra.
Na delavnici Tabor 10 sem namreč ugotovila, da se potrebe in teme mladostnikov zelo
dobro razkrivajo skozi dramsko igro samo. V dramski terapiji npr., kjer je medij
individualnega in skupinskega zdravljenja dramska igra, se dramske uprizoritve (odigrane s
strani udeleženega) obravnava kot izraz notranjih procesov v posamezniku ali skupini
(Jones, 2007; Jennings, 1995). Tudi impro teorija obravnava vsebino in način zgodbe, kot
zgodbo, ki pripoveduje tudi o avtorju (Johnstone, 2007).
Odločila sem se za pisanje podrobnega dnevnika in sem srečanja snemala z diktafonom. Z
asistentko sva imeli ves čas delavnice sprotne evalvacije dogajanja. Obe sva podrobno
spremljali dogajanje, izvajanje zadanih nalog in dogovorjenih ciljev v okviru zastavljenih
strategij na supervizijah – kar je zapisano v dnevniku delavnice.
Snemala in zapisovala sem tudi supervizijska srečanja, na katerih smo predelovali teme, ki
so se pojavljale pri mladostnikih. Zapisala sem tudi sklepe nekaterih srečanj z vodjem
programa.
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V kvantitativnem delu raziskave so mladostniki vsakič pred in po impro srečanju ocenili
svoja osebna počutja, kot sem že povedala v Pregledu uporabljenih metod/instrumentov, s
čimer sem želela ugotoviti trend splošnega počutja skupine tekom celoletne impro
delavnice in razliko počutij mladostnikov pred in po posameznem impro srečanju.
Komentarje v dnevniku, zgodbe in prizore ter supervizijska srečanja sem v skladu z
modelom šestih faz, o katerem piše Mesec (1998), ob večkratnem prebiranju razdelila na
smiselne enote, kodirala, enote klasificirala ter združevala v kategorije. Nato sem poiskala
odnose med kategorijami in naredila tabelo kategorij ter pripadajočih podkategorij in
pojmov. Nazadnje sem povezala rezultate v odgovorih na raziskovalna vprašanja.

7.2.3. Postopek urejanja in ugotovitve kvantitativnega dela raziskave Center 10/11
Del podatkov sem dobila s kvantitativnimi metodami: oceno napredovanja veščin
mladostnikov, trend splošnega počutja na podlagi samoocene mladostnikov in podatke o
spremembi počutja po impro srečanju.
Heteroocena
O napredovanju performativnih kompetenc in veščin v teku delavnice impra Center 10/11
smo ocene podali trije ocenjevalci: mentorica, asistentka in vodja programa. Ob tem nismo
pozabili, da je usvajanje impra predvsem proces ozaveščanja in krepitve osebnih virov moči
ter da tovrstno ocenjevanje ni najboljši način spremljanja razvoja. Pa vendar – poskusili
smo.
Vseh pet mladostnikov, ki jih je bilo možno oceniti v vseh treh časovnih točkah, je glede na
povprečje ocene v ocenjevalnem obdobju napredovalo glede igralsko-gledaliških veščin (v
Prilogi 7). Glede na izračunano razliko v začetni in končni povprečni oceni vseh treh
ocenjevalcev je najbolj napredoval mladostnik, katerega sposobnosti nastopanja in
sodelovanja so bile na začetku najnižje. Njegove ocene kažejo najvišjo pozitivno razliko od
začetnega do končnega ocenjevanja, kar pomeni, da je po mnenju vseh treh najbolj
napredoval.
Mladostnik je na nastopu za materinski dan resnično presenetil vse, ki smo sodelovali pri
izvedbi delavnice in raziskave, prav tako pa prijatelje ter socialno delavko in psihologinjo iz
njegove šole, ki sta prišli na predstavo. Iz njegovih odgovorov na evalvaciji nastopa to
spremembo težko opazimo, saj so njegovi odgovori še vedno večinoma enobesedne
povedi, tako kot v obdobju pred nastopom. A spremembo oz. razvoj smo opazili vsi
udeleženi in se na superviziji strinjali, da je bil njegov nastop pozitivna sprememba. Tudi
dnevnik srečanj drugega obdobja nakazuje pri mladostniku spremembo, saj je iz evidence
razvidno, da je bil večkrat prisoten na impro srečanjih, kljub nestrinjanju starša, da se
delavnic udeležuje99. Predvsem pa je začel aktivno sodelovati, kar kaže tudi Tabela impro
vsebin, avtorjev, žanrov in tem (v Prilogi 9), kjer se pogosto pojavlja kot nosilec,
pripovedovalec ali igralec zgodb oz. improviziranih prizorov. Aktivnejši je bil tudi izven
99

S staršem se je vodja kasneje dogovoril o možnostih mladostnikove udeležbe na impro
srečanjih.
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srečanj, na začetku in ob zaključku se je pogovarjal z mladostniki in nama, veliko več je
sodeloval, podpiral druge, se svobodneje izražal in začel razvijati oz. artikulirati tudi nove
vsebine.
Glede na to, da je na delavnici impra Tabor 10 ob odru samo večinoma molče stal, je pri
njem v tem obdobju do konca delavnice Center 10/11 očiten preskok iz pasivnega
udeleženca do aktivnega, dobro artikuliranega igralca v vlogi novinarja v impro disciplini TV
dnevnik na nastopu. Veliko je povedal o sebi na sebi svojstven način tudi v avtorskem video
filmu.
Na srečanjih je vztrajno odpiral nekaj svojih tem (droge, nasilje). Teme je razvijal od
prikazovanja – provokacije, do razmišljanja in zaključka – integracije teme, saj npr. na
koncu filma protagonista filma joint odvržeta. Prav tako pa je v njegovem filmu prizor, kjer
razlaga, da se ne bo vpisal na Srednjo gostinsko šolo na Fužinah, ker je »tam preveč droge«,
in da bo zato raje šel na gostinsko šolo v manjšem kraju, kjer bo tudi blizu mame. Pri
snemanju filma je pri potrebni pripravi in režiji aktivno sodeloval v celotnem ustvarjalnem
procesu: od razvijanja ideje, dogovarjanja s soavtorjem, organiziranja izvedbe do igranja v
filmu.
Trend počutij
S kvantitativno empirično metodo sem želela raziskati subjektivna počutja udeležencev
impro delavnice. Odločila sem se za opazovanje trenda razvoja počutij udeležencev na več
področjih: osebnostnem, skupinskem, performativnem. Kot že rečeno, sem za potrebe
kvantitativne raziskave po vzoru Počutjemera (Grcič, 2005) in Ocenjevalne lestvice Moje
trenutno počutje (Dražumerič, 2007) izdelala vprašalnik za samooceno počutij udeležencev
na posameznem srečanju za 15 počutij: zadovoljno, pogumno, ustvarjalno, zmedeno,
sprejeto, samozavestno, žalostno, osamljeno, bogato, občutljivo, tekmovalno, aktivno,
vztrajno, sproščeno in obvladam (Priloga 6). Na vprašalnikih sem uporabila petstopenjsko
Likertovo lestvico s stopnjami 1 do 5, pri čemer je 1 najmanj in 5 največ (2 malo, 3 srednje,
4 veliko). Udeleženci so izpolnjevali vprašalnik pred začetkom vsakega srečanja in po njem.
Tako je bilo na 21-ih srečanjih (od skupno 33 srečanj) izpolnjenih 178 vprašalnikov, saj jih
vsakič niso izpolnili vsi udeleženci.
Pred začetkom raziskave sem postavila trditev:
Udeleženci bodo v teku delavnice impra zaznali pozitiven trend razvoja svojih počutij na
treh področjih – osebnem, v skupini in na področju medija.
Za preverjanje korelacij med vsemi 15-imi merami počutij sem uporabila Spearmanov rho
koeficient korelacij, ker sem dobila izrazito nenormalno porazdelitev podatkov. Tabela
opisnih statistik uporabljenih mer počutij je v Prilogi 6. Nato sem izračunala še korelacije
med merami počutij. Tabela izračuna je prav tako v Prilogi 6. Ker sem s pomočjo teorije
posamezna počutja združila v skupine, sem za skupine kategorij Jaz, Skupina in Medij
izračunala indekse kot povprečja vprašanj, ki merijo posamezno kategorijo (zanesljivost
sem potrdila z izračunom statistike Crobach Alfa).
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Mera zanesljivosti za indeks Skupina je bila prenizka, zato je v nadaljevanju ne upoštevam.
Iz samoocen za vsako posamezno srečanje vseh udeleženih sem izračunala povprečja za
posamezno srečanje. Rezultat je prikazan v obliki grafa.

Graf 2: Povprečne vrednosti samoocen počutja (splošno počutje) po posameznih srečanjih

Analiza grafa splošnega počutja po posameznih srečanjih pove, da je skupina dosegla
najvišje pozitivno splošno počutje takoj na začetku delavnice 26. 10. 2010, na četrtem
srečanju.
Ker sem uredila dnevnik delavnice kot referenčni okvir, ki upošteva tudi časovni potek, sem
lahko v razpredelnico pogledala, kaj se je takrat dogajalo.
V tem obdobju sva se z asistentko trudili zagotoviti udeležbo na srečanjih tako, da sva se
maksimalno prilagajali potrebam oz. željam udeležencev. Veliko smo se pogovarjali o šoli, o
njih, se šalili, večinoma smo sedeli za konferenčno mizo, ker jim je bilo tako všeč. Impro
discipline smo odigravali sede. Možno je, da njihovo ocenjevanje sebe na začetku ni bilo
najbolj kritično. Samoocenjevanje je bilo ves čas resen problem, kot bomo videli kasneje.
Udeležba se je kmalu ustalila, razen 14. 12. 2010, ko jih na vajo enostavno ni bilo, kar je bilo
zelo zaskrbljujoče. Primerjalno z dnevnikom lahko predvidevam, da so se ustrašili nastopa,
saj so za počutja pred tem (7. 12. 2010) zelo nizke ocene.
Podobno je bilo tudi na srečanjih pred preostalima nastopoma, tako da menim, da se je
izoblikoval ali pokazal vedenjski vzorec. Nastop, ki je bil 21. 12. 2010 v pravi gledališki
dvorani, je bil prvi nastop mladostnikov v takšnem okolju. Vaje pred nastopom se niso
udeležili, tako da ni bilo zagotovila, da se bodo udeležili svojega nastopa. Kljub moji
negotovosti so na nastop prišli in ga uspešno izvedli. Pomagali so jim gimnazijci, ki so se
posebej potrudili, da so se mladostniki na odru počutili dobro.
28. 12. 2012 smo imeli evalvacijo in nato še uspešno vajo. Vzdušje je bilo zalo dobro,
pozitivno (Dnevnik delavnice). Dobro splošno počutje je tukaj v porastu, saj so bili z
nastopom zelo zadovoljni, kar se pozna tudi še na prvem januarskem srečanju 4. 1. 2011.
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Nizko vrednost splošnega počutja na dan 11. 1. 2012 lahko razložimo tudi z značilnimi
fazami ustvarjalnega procesa, ko po zaključku ustvarjanja in uspehu (tukaj božični nastop)
razpoloženje običajno pade. V procesu umetniškega ustvarjanja lahko nastopijo po
njegovem dokončanju (izdelave umetniškega izdelka – predstave) brezbrižnost, apatija,
depresija ipd. Tudi na naših srečanjih je dobro splošno počutje (in zanimanje za impro), kot
se vidi v grafu, po predstavi padalo.
Izjema je srečanje 18. 1. 2011, ko so bili na srečanju prisotni samo fantje, ki so veliko
improvizirali in se imeli lepo. Lahko bi rekli, da so si »privoščili« – odigrali so veliko prizorov
kajenja, o drogah, zaporu itd. Na tej vaji je aktivno sodeloval tudi udeleženec, ki je bil sicer
večinoma neaktiven.
Kmalu za tem, 1. 2. 2012, je točka najnižje vrednosti skupnega splošnega počutja. Takrat je
srečanje vodila asistentka, ker sem bila sama odsotna. Na tem srečanju je bilo vzdušje
negativno, o čemer govori tudi njen dnevniški zapis z dne 1. 2. 2011: »Današnja delavnica
ni uspela in sem jo prekinila po pol ure. Že na začetku so bili mladostniki zelo nemirni in niso
želeli sodelovat. Pred delavnico sem jim povedala, da Ine danes ne bo in bom delavnico
vodila jaz. To jim ni bilo všeč in so rekli, da ne želijo sodelovati na delavnici, ker se jim ne
da.« (DN). Neuspelo srečanje je bilo tema pogovora tako z udeleženci kot z asistentko, ki jo
je dogajanje precej prizadelo.
Splošno počutje se je po tem vztrajno popravljalo, kljub še enemu padcu, ki je bil zabeležen
na srečanju tik pred nastopom, kar lahko ponovno povežemo tudi z vznemirjenostjo zaradi
bližajočega se nastopa 29. 3. 2011. Svoje težave s tremo, nervozo pred nastopi so izrazili
tudi v evalvacijah. Po drugem nastopu na materinski dan je ocena počutij spet visoka, nato
malce pade in se konča nekaj višje kot dobro splošno počutje ob začetku delavnice in
merjenj. Padec dobrega splošnega počutja po nastopu pa ni več tako dramatičen,
predvsem pa je vrednost sedaj kljub padcu višja kot na samem začetku samoocenjevanja.
V drugi polovici maja in juniju smo po zelo uspešnem nastopu na festivalu snemali avtorske
filme, delo je bilo delno terensko, delno so se na naša srečanja vključevali vsakič drugi
udeleženci, tako da pogoji niso bili več enaki. Počutij nismo več ocenjevali.
Izračunala sem še vrednosti indeksov počutja za skupini Jaz in Medij.
Dobljeni podatki so zelo zanimivi. Oba indeksa, Jaz in Medij, potekata približno po podobni
krivulji na začetku delavnice in ob njenem zaključevanju (oz. zaključevanju ocenjevanja).
Indeks Jaz je na začetku nižje glede na indeks Medij, ob zaključku samoocenjevanja pa je
višje od indeksa Medij. Prav tako pa je indeks Jaz ob zaključku samoocenjevanja na višji
točki, kot ob začetku ocenjevanja. Iz tega lahko sklepamo, da je uporaba medija impra
dosegla svoj namen – krepitev udeležencev.
Spomnimo se, da indeks »Jaz« merijo spremenljivke Pogumno, Samozavestno, Žalostno_R,
Občutljivo_R in Zmedeno_R. Indeks »Medij« pa spremenljivke Obvladam, Zadovoljno,
Bogato, Ustvarjalno in Vztrajno.
V času pred prvim nastopom, 7. 12. 2010, se indeksa začneta razhajati, njuni krivulji tečeta
v nasprotni smeri. Najbližje sta si krivulji 11. 1. 2011, ko so bili na vaji sami fantje. Potem še
25. 1. 2010 in 15. 3. 2010, ko se obdobje njunega očitnega razhajanja izteče.
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Med 7. 12. 2010 in 15. 3. 2011, ko je razkorak med indeksoma pravzaprav konstanten, je
obdobje, ko smo na srečanjih veliko delali, izkušali in raziskovali medij, pa tudi sebe.
Ozaveščali smo tako odnose v skupini kot osebnostne vzorce. Možno je, da so sebe (Jaz),
ocenjevali z nižjimi vrednostmi kot počutja v indeksu Medij, ker so se srečevali s svojimi
omejitvami, frustracijami, ker niso mogli improvizirati tako, kot so si predstavljali, da bodo
(vsaj ne takoj).
Tako je npr. ocena za indeks Jaz 18. 12. 2010 po prvem nastopu, v primerjavi z indeksom
Medij, zelo nizka, razkorak med njima pa velik. Možno je, da so svoje zadovoljstvo povezali
bolj z Medijem kot pa z Jazom, kajti nastopili so skupaj z gimnazijci in so se zavedali razlike
med njihovim ter svojim ustvarjalnim prispevkom na nastopu, o čemer spregovorijo tudi v
evalvaciji, ki je sledila nastopu (Evalvacija).
Graf 3: Povprečne vrednosti izračunanih indeksov počutja glede na dan srečanja

Nadalje sem želela prikazati zaznano razliko v počutjih udeležencev pred in po impro
srečanjih.
Za merjenje počutja ob začetku vsakega srečanja in po njegovem zaključku sem se odločila
zaradi izkušnje, da so udeleženci posamezna srečanja impro delavnic zapuščali bolje
razpoloženi.
Zato sem postavila trditev:
Ocenjujem, da bo ocena počutja po impro srečanju višja kot pred začetkom srečanja.
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Dobljene podatke sem statistično obdelala100 in so predstavljeni z grafom.
Statistično značilne razlike so pri merah označenih z zvezdico, ki so pri merah Zadovoljno,
Obvladam in Ustvarjalno (vse mere indeksa Medij) ter Samozavestno, počutje, ki je mera
indeksa Jaz.
Postavljene trditve ne morem potrditi v celoti.
Graf 4: Povprečna ocena posamezne mere počutja pred delavnico in po njej
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Cilj delavnice je bil krepitev osebnih virov moči udeležencev in razvoj socialnih veščin ter
kompetenc in ne samo obvladanje medija impra za vsako ceno. Pomemben nam je bil
proces krepitve posameznikov.
Izračunana povprečja nam npr. kažejo, da so se mladostniki po impro srečanjih počutili bolj
samozavestne kot pred njimi. Na srečanjih so bile pripisane ocene za spremenljivko
Obvladam bolj visoke, prav tako ocene za spremenljivko Ustvarjalno (počutje).
Samozavest kot mera ni del indeksa Medij, ampak indeksa Jaz, ker je lastnost posameznika
in ne medija.
Spremenljivki Ustvarjalno in Obvladam sta statistično značilno višje ocenjeni po delavnici,
kar je logično, glede na to, da smo se ukvarjali s kreativnim medijem in smo jih ves čas
spodbujali k ustvarjalnosti.

100

Statistično značilne razlike sem izračunala z Wilcoxonovim testom predznačenih rangov,
ki je neparametrična metoda za primerjavo dveh odvisnih vzorcev.
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Tudi ostale mere, ki spadajo v indeks Jaz – Žalostno, Občutljivo, Zmedeno, so zanimive.
Čeprav razlike ocene pred in po srečanju niso statistično značilno potrjena, jih poglejmo.
Ocene so celo višje po srečanjih kot pred njimi. Lahko štejemo to, da so se počutili bolj
Žalostno in Zmedeno po srečanju kot pred njim, za uspeh? Pravzaprav, da.
Sestavni del procesa obvladovanja impra je ozaveščanje vedenjskih, čustvenih in
mišljenjskih vzorcev posameznika, ki preprečujejo individualno ustvarjanje in soočanje s
frustracijami, čustvi, kot so žalost, jeza, obup, strah, trema itd. Prav tako je razumljeno
počutje Zmedeno. Ker smo v procesu ustvarjanja prizorov nenehno izzivali ustaljene
poglede na svet, smo pri mladostnikih prav gotovo sprožili tudi obilico vprašanj. O katerih
so razmišljali tudi izven srečanj, o čemer pričajo uvidi in spoznanj, ki so jih podelili z nama
pri pogovorih, evalvacijah, pa tudi iz igre, kjer so vidne spremembe stališč. Menim, da
razlike vrednosti pred in po srečanju pri teh merah prav tako potrjujejo uspešnost medija.
Vendar lahko to trdim le spekulativno, ker numerični podatki niso statistično značilni.
Nadalje je zanimivo, kako so uporabili vprašalnik za drugo obliko ustvarjanja – risanje.
Čačke in risbe, ki so jih uspeli med ocenjevanjem narisati na vprašalnike, lahko po eni strani
razumem kot npr. neupoštevanje vprašalnika. Po drugi strani pa jih lahko razložim, kot da
jim je bilo na srečanjih všeč, da so se dobro počutili, da so gojili prijazna čustva do skupine,
izvajalcev, drugih udeležencev, saj so čačke prijazne, veliko je srčkov, sončkov. Lepo se mi
zdi, da se jim je zdelo okolje dovolj varno, da so lahko ta občutljiva čustva izrazili, četudi na
nepričakovan način.
Zajemanje podatkov s kvantitativnimi instrumenti ni dalo pomembnejših rezultatov glede
na vložen trud. Mladostnike je bilo treba k izpolnjevnaju vprašalnikov nenehno nagovarjati,
hkrati pa so odgovarjali bolj v skladu s svojo želeno predstavo kot s svojimi počutji.

7.2.4. Postopek urejanja kvalitativnih podatkov druge faze raziskave Center 10/11
V fazi urejanja sem nekatere pridobljene podatke zaradi obsežnosti uredila v preglednici:
Dnevnik delavnice, Vsebine in žanri odigranih impro disciplin. Nadalje sem transkribirala
refleksije mladostnikov o nastopih in uredila povzetke avtorskih video filmov kot
deskripcijo, ki pa sem jo uporabila samo v interpretaciji. Snemanje avtorskih video filmov je
sicer zelo zanimiva, precej nova, samostojna raziskovalna (in socialno pedagoška) metoda,
a bi vključevanje v mojo raziskavo še povečalo obseg že tako obsežnih podatkov.
Preglednice so urejene v skladu s splošnimi kriteriji analize, ki so opisani v poglavju 6. 3. To
so kriteriji: čas, skupno-posebno, pogosto-redko, vir (v krepkem tisku).
Preglednica dnevniških zapisov je urejena v skladu s prevladujočim kriterijem časa tako, da
si zapisi srečanj sledijo po datumih. Tako sem lahko obrazložila podatke iz kvantitativnega
dela raziskave, kot na primer razvoj trenda počutij. Nadalje vsebuje preglednica ključne
podatke: število udeležencev na srečanju, zastavljene cilje in katere impro discipline ter igre
smo igrali, pregled tem, ki so se skozi dramsko igro pojavljale v impro prizorih ali kot
skupinsko dogajanje, ter kdo so bili njihovi nosilci. Zabeleženi so tudi izstopajoči dogodki na
posameznem srečanju.
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Tabela 6: Nekateri podatki iz Dnevnika delavnice Center 10/11 po področjih – izsek
Št.
vaje
/ude
leže
1/5

2/6

3/3

4/8

CILJI

IMPRO DISCIPLINE
IN IGRE

TEME

NOSILCI TEM

POSEBNOSTI

Vzposta
vitev
skupine
Osnove
pripove
dovanja
zgodb

1 MIN ZGODBA
Težave s
IGRA TRANSFORMACIJE sošolci v
šoli
ZGODBA V KROGU – 1
Kid se
beseda,
seli z
1,2,3, JAZ SEM;
družino
BESEDE
v Mb,
TV DNEVNIK
žalost ob
EXPERT ZA GLUHE
odhodu

Eva

Vinjeta

Kid govoril eno
celo minuto
brez prekinitve.

Osnove
pripove
dovanja
zgodb,
posluša
nje,
sodelov
anje
Osnove
pripove
dovanja
zgodb

STOPENJSKO DELANJE
ZGODBE V KROGU
CRKN

Amir

I: Danes
T: sem
K.: odšel
N: na
A: grmado
S: kjer
I: so
K: oblaki jokali.
Turoben, deževen
dan.

Nemir,
težave s
fokusom,
šibka
koncentr
acia

POSLUŠANJE DRUGIH,
ZGODBE V KROGU,
MORILEC

Nemir

Robi predlaga
otroško igrico
Morilec

Prvo izpolnjevanje
počutjemerov

V preglednicah sem upoštevala razdelitev vseh impro srečanj na tri obdobja, ki sovpadajo s
tremi javnimi nastopi, ki smo jih imeli z mladostniki v teku celoletne impro delavnice.
Druga Tabela vsebine zgodb, naslovov in žanrov impro prizorov je popis dogajanja med
improviziranjem in vsebuje vsebine impro zgodb in prizorov ter teme, ki so se pojavljale v
prizorih posameznikov.
Preglednica sestoji iz navedbe zaporedne številke srečanja in avtorjev zgodbe ali impro
prizora, ki so bili na tem srečanju najbolj opazni. V Vsebini je povzetek vsebine pripovedi ali
prizora. V stolpcu Način je na kratko opisan žanrski ali stilski način pripovedovanja zgodbe
ter posebnosti. Temu sledi analiza pripovedovalčeve veščine pripovedovanja.
Zgodbe oz. njihovi reducirani poteki, ki so zapisani v dnevniku, so bili tudi kodirani v skladu
s postopkom obrazloženim v poglavju 6.3.
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Tabela 7: Vsebine zgodb, prizorov, načinov, žanrov in izvedbe - izsek
Vaja/
UDE
2.
Kid

VSEBINA

NAČIN

Variacija na Rdečo kapico: deklica je srečala
fanta se z njim poročila, potem so šli vsi za
vedno in se niso vrnili nikoli več.
Odhajanje v MB.

Amir

Življenjsko zgodbo o asistentki , ki je srečala
fanta, se je preselil v Lj
Zajček in medved, ki sta se srečala pred
trgovino, ker zajček ni imel ne pravih
cigaret, ne pravih vžigalic, ga je medved
ubou
?

Pripovedni, uporaba
besed kot: je odšel za
vedno…poklicati
policijo…
Ves čas je
pripovedoval
Realistična drama

Sali

3.
Amir
4.
Amir

O prijatelju Frenkiju: sta šla na poligon za
bajkerje. Prijatelj mu je posodil kolo in ga je
polomil

POTEK
ZGODBE
Ni ga bilo, a se
je trudil
narediti
smiselno
celoto

Veliko idej, ogromna
domišljija, preveč
tlači v en koš

Potek strikten,
suhoparen
Malce
zmedeno,
a je zvozila

Drek, policija, udarili

Ni loka

Domišljijski
(dogodivščina):
premišljen potek,
doma je domislil
kako bo
pripovedoval zgodbe

Kar v redu
glava in rep, a
brez vrhunca

Po vsakem nastopu smo imeli z mladostniki razgovor o vtisih, ki sem jo posnela in
transkribirala refleksije.
Ob zaključku delavnice smo posneli še avtorske video filme v skladu z idejami vsakega
posameznega udeleženca. Primer zapisa je v Prilogi 7.
Impro delavnico smo zaključili z nastopom na osrednjem trgu mesta junija 2011 ter dva
tedna kasneje z ogledom avtorskih filmov udeležencev na Centru.

Kodiranje
Po večkratnem branju in pregledovanju podatkov sem pristopila h kodiranju osnovnega,
surovega gradiva. S pomočjo dedukcije sem se na podlagi ugotovitev raziskave Tabor 10
odločila za spremljanje kategorij Krepitev, Impro in Teme. Iz osnovnega kodiranja pa sem
na induktiven način prišla do kategorij Posebnosti ter Kreativni in umetniški presežki.
Potem sem določila še podkategorije in ustrezne pojme.
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Tabela 8: Kategorije in podkategorije Center 10/11
IMPRO

KREPITEV

TEME

*POSEBNOSTI

Izvedba srečanj

Podpora

Potrebe

*Dodatne
dejavnosti
*Veselje, užitek

Cilji
in
discipline

impro Veščine
in Vsebine
kompetence
zgodb
in
prizorov
Metoda in načela
Načini igre
Skupinske
Odzivi na nastope
teme

*KREATIVNI IN
UMETNIŠKI
PRESEŽKI
*Umetniški
presežki
*Kreativni
presežki-avtorski
video filmi

(z * so označene z indukcijo odkrite podkategorije).

7.2.5. Ugotovitve analize kvalitativnega dela raziskave
V kategorijah, podkategorijah in pojmih sem združevala podatke iz vseh uporabljenih
instrumentov, pri čemer sem upoštevala časovni potek. Glavni vir navedb je Dnevnik
delavnice, vendar je v njem več različnih evidenc, ki jih navajam kot vir, saj sem v njih
natančno spremljala dogajanja na specifičnih področjih. Pri opisu se nisem mogla izogniti
podajanju okoliščin, saj je medij relativno nepoznan in bi bilo brez teh opisov precej
nejasnosti. Pri opisu primera za določeno (pod)kategorijo navajam vir ter citiram izjave ali
opazovanja z in situ podatki, v poševni pisavi. Pri posameznih ugotovitvah so podani samo
reprezentativni primeri in ne vsi kodirani primeri. Kot že rečeno, nisem zajela vseh pojmov,
ampak samo tiste, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja.

IMPRO
Izvedba srečanj
V tej podkategoriji so v obliki smiselne pripovedi navedeni ključni pojavi, opaženi pri
izvajanju delavnice. To so: udeležba, nemir, osredotočenost, sodelovanje in začetki srečanj.
Na začetku delavnice je bila udeležba mladostnikov na srečanjih majhna, velikokrat so
manjkali, kot se vidi iz evidence prisotnosti v Dnevniku delavnice. Asistentki, ki jih je klicala,
so povedali, da bodo prihajali na impro srečanja, ko uredijo: sovpadanje termina z ostalimi
tečaji, oddaljenost od doma in potreben čas za prihod, obremenjenost v šoli, način prihoda
na srečanja, treninge (DD2 2/1, 2).
Srečanja sva izvajali redno po urniku, četudi je bil na njih samo en mladostnik. Na začetku
sem pripravila za posamezno srečanje dva programa, kot sem zapisala v dnevnik: pripravila
sem dve vrsti srečanja. Najprej takega, kjer bo malo otrok, eden ali dva, in mi odrasli.
Drugega, takega, kjer bo otrok več. V drugem primeru bomo začeli s sociometričnimi
vajami, preprostimi improvizacijami v prostoru in impro dvojic v prostoru, z uporabo telesa.
V primeru prvega scenarija bomo igrali družabno igro (DD2 2/5, 6).
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V drugi polovici delavnice je bila udeležba na srečanjih dobra, impro srečanja so postala del
urnika mladostnikov. Tako sem v dnevnik zapisala: na začetku je Amir povedal (s
prizadetostjo), da je na državni praznik prišel v Center pa so bila vrata zaprta. Bilo mu je žal,
da delavnice ni bilo (DD2 35/1). Proti koncu impro delavnice se vidi, da so bili na srečanjih
skoraj vsi, kljub temu da je bilo to obdobje zaključevanja ocen v šoli, da so imeli težave v
šoli, kot sta povedala na sestankih asistentka in vodja programa. Tudi mladostniki so sami
povedali v uvodnih pogovorih na srečanjih, da jim ta stari težijo (DD2 3/3, 7, 8; 41/2).
Njihov odnos do prostora in lastne angažiranosti se je spremenil, saj smo v drugi polovici
zabeležili: ko smo prišli, je bil prostor že pripravljen in vsi otroci prisotni (DD2 74/4).
Poseben dogodek je bila udeležba na impro predstavah. Čeprav so se za nastopanje vsakič
odločili sami, sem bila pred prvim nastopom zelo negotova, saj, kot sem zapisala v dnevnik,
vse do zadnjega trenutka nisem bila prepričana, da se bodo udeležili lastne predstave(DD2
23/11). Na zadnjih dveh nastopih tega občutka ni bilo.
Ko so se mladostniki začeli udeleževati impro srečanj v večjem številu, smo se veliko
ukvarjali z nemirom na srečanjih. Kot nemir pojmujem vse dejavnosti mladostnikov, ki niso
v skladu z dogovorjenimi cilji srečanj in so motile druge udeležence.
V okviru raziskave sva obe z asistentko opazili in zapisali v Dnevnik delavnice, da so to:
govorjenje drug čez drugega, neposlušnost, vstajanje, upiranje predlaganim fizičnim igram,
zapuščanje sobe, klepetanje, zafrkavanje med mladostniki, metanje papirčkov in
predmetov, nagajanje, motenje drugih z med klici pri dramski igri, nesramne pripombe,
prerivanje, uničevanje izdelkov v sobi itd. Nekajkrat sem zapisala, da je bil nemir prevelik, da
so fantje zelo nemirni, in da smo srečanje končali prej, ker jih je treba ves čas mirit, da je ves
čas štala (DD2 skupno 26 kod).
Nemir se je kazal na različne načine. Tako sem v dnevnik na primer zapisala: je
samozavestna, izmišlja si najrazličnejše karakterje, ni pa dovolj osredotočena in tudi fizično
ne more ostati na miru. Ves čas hodi naokoli, pleza na mizo, se ukvarja z drugimi stvarmi, se
jih dotika, premika (DD2 6/4, 5). Ali: on ima težave s koncentracijo, … ' ... ne vzdrži več in
postane nemiren … ' … če mora še neprej ostati na svojem mestu se potegne vase, postane
nejevoljen in teži (DD2 7/5).
Iz zapisa v dnevniku, ki ga je naredila asistentka za srečanje, ko sem bila odsotna, se vidi, da
je zaradi nemira impro srečanje prekinila. Zapisala je: današnja delavnica ni uspela in sem
jo prekinila po pol ure. Že na začetku so bili mladostniki zelo nemirni in niso želeli sodelovati.
Pred delavnico sem jim povedala, da Ine danes ne bo in bom delavnico vodila jaz. To jim ni
bilo všeč in so rekli, da ne želijo sodelovati na delavnici, ker se jim ne da. Vseeno se mi je
zdelo pomembno, da vztrajam in poskušam izpeljati delavnico, na katero sem se v
sodelovanju z Ino pripravila. Otroci se niso mogli umiriti, ves čas so se med seboj pogovarjali
in me niso poslušali. Ves čas so tudi govorili, da se jim ne da in da bi raje šli domov (DN 1/1).
V večini primerov sva poskušali obvladovati nemir na posredne načine s prigovarjanji,
preusmerjanji replik v šale, z nereagiranji ipd., kot si vidi v evidenci Fokusov v dnevniku:
Zabava in učenje; Zabava in sodelovanje, Zabava in poslušanje ipd. (DD2 12/3; 15/6; 19/2).
Večinoma sva mladostnike usmerjali v sodelovanje, kot povedo zapisani fokusi (DD2 10/22;
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12/10; 15/8 itd), ter tudi med razgrajanjem razlagali, kako ustvarjati z medijem, npr. potem
sem med razgrajanjem razložila, kako se dela zgodba (DD2 8/8). Tako sva stežka uspeli
osredotočiti dejavnosti na skupne cilje, kot se vidi iz dnevniških zapisov: uspelo mi je prvič v
celoti razložiti načela (DD2 50/10).
V zapisu Supervizijskih srečanjih smo o nemiru, ki ga ustvarjajo udeleženci rekli: ti otroci
prihajajo iz drugačnih okolij, z dramami. Okoli njih se dogaja in jih probajo prevzgajat.
Vendar problem ni prevzgoja, njihovi problemi so nastali v otroškem obdobju. Danes pa so ti
otroci problematični, imajo vedenjske in učne težave, so hiperkinetični in hipermotorični.
Dogovorili smo se, da ne bomo uvajali disciplinskih ukrepov, kazni ali podobnega, ker je to
kontraproduktivno, oz. kot sem zapisala, da ne bomo intervenirali z disciplinskimi ukrepi
ker, kot je svetoval supervizor: je red potrebno izoblikovati v soglasju z mulci (S 2/2).
O nemiru in motenju drugih smo se na treh srečanjih pogovarjali tudi skupaj z mladostniki.
Kot se vidi iz zapiskov, smo skupaj poskušali utrditi naše skupne cilje. Dogovorili smo se, da
je to gledališka delavnica in da je impro naš osrednji fokus, naš center pozornosti na
srečanjih, kot sem zapisala v dnevnik (DD2 26/3). Skupaj smo določili pravila vedenja na
srečanjih, ki so jih povedali sami, in jih sami zapisali: ne uporabljamo grdih besed, ne
preklinjamo, gremo se gledališča, ne zapuščamo sobe razen, če je nujno, poslušamo drug
drugega, ne zamujamo, ne klepetamo. Povedi smo na predlog asistentke preoblikovali v
pozitivno usmerjene izjave: poslušamo, smo točni, ostajamo v sobi, smo osredotočeni,
govorimo pozitivno (DD2 26/4).
V drugi polovici je zapisov o nemiru manj, vse do maja, ko je zapisov o nemiru več. V
dnevnik sem zapisala: poslabšanje osredotočenosti. Pa tudi: zelo dobra vaja. Veliko štale
sicer, ker je sonce in jih razganja (DD2 53/3).
V zvezi z nemirom je bilo tesno povezano sodelovanje mladostnikov ali med seboj ali pri
ustvarjanju prizorov in na nastopih. Nekateri na impro srečanjih niso sodelovali pri skupnih
nalogah, ker so bili zaposleni z medsebojnimi interakcijami (nemir), kot že rečeno.
V nekaj primerih niso sodelovali pri impru zato, ker so se sprli med seboj, kot na to kaže
zapisan primer: najprej sta hotela igrati Robi in Amir, potem pa se je Amir spomnil, da se je
z Robijem skregal in ni hotel več igrati z njim (DD2 48/14, 15). Ali iz drugih razlogov, kot na
primer: Amir se je očitno izmikal, da bi igral s Sali ... ' … zelo je bil nezadovoljen in je to tudi
povedal, da ne bo igral z njo, ker vse tlači v igro (DD2 52/7, 8).
Za nekatere mladostnike včasih ni bil jasen razlog nesodelovanja, kot o tem govori zapis:
čemel je na mizi in ni sodeloval (DD2 71/3). Za nekatere posameznike sva skupaj z
asistentko ugotovili, da je nesodelovanje njihova osebna tema, s katero smo se ukvarjali
skupaj z njim v nadaljnjih srečanjih in na supervizijah.
V drugi polovici srečanj zapisov o nesodelovanja med udeleženci ali pri impro dejavnostih ni
oz. jih je manj. Nesodelovanje je bilo manjše, posebej potem ko smo skupaj uvedli pravilo,
da ima vsak samo enkrat na srečanje pravico, da ne sodeluje, da ima vsak pravico do enega
»ne« (DD2 26/9, 10). To je pomenilo, da so lahko odklonili sodelovanje brez razlage v eni
impro disciplini ali vaji na srečanje. To pravilo so dosledno uporabljali in spoštovali, in če
sva jih opozorili, da so svoj »ne« že uporabili na tem srečanju, so šli na oder, četudi neradi.
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V zapisih je opaziti, da so bili začetki srečanj pomemben dejavnik, ki so vplivali na počutja
in tudi na sam potek. Začetek srečanj razumem kot skupaj dogovorjeno uro in prostor, v
katerem smo imeli srečanja, ter način, kako smo se zbirali in začeli izvajati naš program.
Na začetnih srečanjih smo morali čakati zamudnike. Čakanja smo zapolnjevali s pogovori.
Najpogostejše teme pogovorov so glede na zapiske: šola, potek dneva, veseli, zanimivi ali
žalostni pripetljaji čez dan. V dnevnik sem npr. zapisala: sedeli smo za mizo. Najprej smo vsi
povedali malo o tem kako se imamo, kaj se dogaja. Sali je povedala en vic, potem pa smo
brez posebnih priprav nadaljevali z ustvarjanjem impro zgodbe (DD2 4/4). V nadaljnjih
dnevniških zapisih je več beležk pogovorov, saj so mladostniki vedno pogosteje
pripovedovali o zanje pomembnih dogodkih. Tako je asistentka zapisala: povabila sem ga,
da začne z enominutno zgodbo. Po prigovarjanju se je začel zezat in z otročjim glasom
pripovedovat kako je danes »najebu od policista«. Pred delavnico mi je povedal isto zgodbo.
Takrat je njegova zgodba zvenela čisto drugače, izrazil je zaskrbljenost in strah, kaj bodo
rekli starši. O tem sva se pogovarjala (DN 2/3).
Pri branju dnevnika lahko opazim, da je razpoloženje za improviziranje pri mladostnikih
upadlo, kadar so bila čakanja na zamudnike predolga, kot npr.: uvodno pogovarjanje je bilo
predolgo, ker so bile v sobi še druge sodelavke, čakali smo Sali in se pogovarjali z njeno
mamo. To se je preveč zavleklo. Sicer je bil pogovor lušten in simpatičen, a je vzel preveč
volje in energije za delo (DD2 21/4).
Ali pa so bili moteči obiski, četudi kratki, zunanjih obiskovalcev, staršev, praktikantk ipd. kot
v naslednjem primeru: Sevda in Sali sta stopili na oder, da bosta igrali v prostorsko
določenemu prizoru – šolska jedilnica. Ravno sta začeli, prišli sta s pladnji hrane, ki sta si jo
naložili, pazili sta na hrbet in sta začeli jesti, ko je prišla Ajša, Amirova sestra in sta obe
dekleti stekli k njej. Sicer sta se hitro vrnili v prizor, a igre je bilo konec (DD2 37/4).
Cilji in impro discipline
V dnevniku je pri vsakem posameznem srečanju rubrika Cilji, v kateri so našteti želeni in
nameravani cilji – dosežki impro delavnice oz. posameznega srečanja. Cilje posameznih
srečanj lahko združim v nekaj glavnih skupin.
Na začetku delavnice smo želeli z mladostniki na novo vzpostaviti medsebojne stike in
sproščeno, prijetno okolje. Ta cilj smo na prvem srečanju dosegli in namesto programa
izvedli prvo dramsko vinjeto101 s temo vzpostavljanje zaupanja. V Dnevnik sem zapisala:
igrali smo družabno igrico Igra transformacije.102 Med igranjem se je izkazalo, da je igra za
Evo težka, in ker ni hotela podrobneje povedati o svojem problemu, ji je bilo težko pomagati
101

Termin je iz dramske terapije in psihodrame. Gre za to, da udeleženi sodelujejo v
odigravanju prizora po napotkih glavnega igralca – protagonista.
102
Igra je lahko družabno zabavna, lahko pa se uporablja v terapevtskem procesu. V tej igri
se podobno kot v Človek ne jezi se meče kocka, igralec v skladu z dobljenim številom
premika po začrtani poti na podlagi. Posameznik si določi osebno temo ali problem, ki ga
želi raziskovati, ozavestiti, razrešiti. Kartice v obliki pol odprtih stavkov na posameznih
poljih, so vodila za ozaveščanje teme.
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v procesu. Enkrat se je igra popolnoma ustavila in udeleženka je začela tiho jokati. Objela
sem jo in pustila, da se je zjokala. Potem smo se o temi vsi skupaj pogovarjali in ji s tem
omogočili, da je razgrnila svoj problem. Čez nekaj časa smo igro nadaljevali in se je Eva
bolje počutila, ko je dobivala dobre nasvete iz kart igre, ki jo je spremljalo samo govorno
ozaveščanje (DD2 4/1, 2).
V rubriki Cilji se vidi, da sva posamezne cilje srečanj prilagajali tudi trenutnim okoliščinam
in razpoloženjem mladostnikov. Na nekaj uvodnih srečanjih je kot cilj postavljeno
pripovedovanje improvizirane zgodbe. Ta cilj je posledica prilagajanja željam mladostnikov,
ki so v tem obdobju najraje ustvarjali sede. Tako sem v dnevnik zapisala npr.: sedeli smo za
mizo; sploh se jih ne da premakniti od mize (DD2 4/5; 12/3). Temu ustreza zastavljen cilj
tega obdobja: premakniti jih od mize, osvojiti prostor in gibanje po prostoru. Cilji so bili
zastavljeni vedno bolj konkretno, saj so bila zabeležena počutja, kot na primer: Eva ni
hotela igrati, češ da ne bo delala nič fizičnega, ker ji to ni všeč (DD2 11/6).
V drugem delu impro delavnice so cilji bolj osredotočeni na impro. Tako so navedeni v
dnevniku: podaljševanje časa sproščene koncentracije in osredotočenosti, učenje novih
impro disciplin, razširjanje veščin nastopanja (DD2 38/2, 42/1, 46/8; 54/10; 63/3;
66/26;74/3). Cilji drugega obdobja: pridobivanje veščine medsebojnega poslušanja,
opazovanja in usklajevanja dejavnosti ter ozaveščanje, kaj tvori interakcijo, so privedli do
dobrih rezultatov. Tako lahko v dnevniku na primer prebermo: nismo vsega naredili, ampak
naredili smo veliko glede na to, da so bili na vaji trije fantje, težavni, in da sta dva med seboj
skregana. Zares zelo učinkovita, uspešna delovna vaja s fanti. Sami so šli (pri ogrevanju o.
p.) v prostor, Samuraji so šli odlično, Zip, zap, boing pa še bolje, čeprav je na prvi pogled
zgledalo kot da ne. Ampak: Fred, ki je večino časa zaustavljal igro z »boing«, je na moje
vztrajno podajanje njemu, podal naprej, ker se me je naveličal sicer, ampak vseeno –
končno je sodeloval v igri. Podajanje fokusa smo končali z najvišjo stopnjo zahtevnosti –
sporazumevanje samo z očmi, sicer v zmedi, a z nasmeški na ustih (DD2 46/2, 3, 4, 5).
V zadnjem obdobju delavnice je bil naš cilj priprave na nastop na mednarodnem
festivalu103, kot se vidi v zapisih iz Dnevnika. To je bil za mladostnike pomemben dogodek:
njihova udeležba na impro srečanji, kot se vidi iz evidence prisotnosti, je bila v tem času
skoraj 100 %. Ne glede na šolske obveznosti in zaključevanje ocen, spore s starši ipd. so se
srečanj redno udeleževali.
Posebni cilji so bili postavljeni neposredno pred nastopi. Na prvem nastopu je bilo to:
Pokazati se na odru in dihati (DD2 23/12). Na naslednjem nastopu je bil cilj Sodelovati po
najboljših močeh (DD2 54/11). Na zadnjem, tretjem nastopu, pa cilj Vsi za enega, eden za
vse (DD2 74/7). Vse ostale dogodke na odru smo obravnavali kot osebne presežke
posameznika. To so bila hkrati neka »merila« samoocenjevanja uspešnosti nastopanja.
Pri pregledu dnevnika nam seznam impro disciplin pove, kaj smo najpogosteje igrali. Na
začetnih srečanjih smo predvsem pripovedovali zgodbe. Kot kažejo evidence vsebine
zgodb, so se naše zgodbe nanašale na preživeti dan. Na primer: kako sta z mamo prezgodaj
103

Za sodelovanje so se odločili sami. Festival je potekal več dni, na velikem odru sredi
mesta, pred relativno veliko množico neznanega občinstva.
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vstali, ker je mama narobe nastavila uro in pozabila, da so počitnice. Kako sta se oblekli,
pripravili, potem pa ugotovili, da sta vstali ob petih //. Pod rubriko Način pa: lepo
pripovedovanje z elementi humornega, brez zastojev, besednih mašil. Na začetku se je
malce zapletla, trema po moje (DD2 9/2).
V sklopu pripovedovanja zgodb, kot se vidi v rubriki Uresničene discipline, smo radi igrali
Enominutno zgodbo, Zgodbe v krogu, Ekspert za gluhe, Ekspert na kvadrat, Crkn', Zgodbe v
rimah. Primer iz dnevnika: Crkn'/naslov = To boli, žanr = grozljivka. Komentar: naštevali so
grozljivosti, ni pa bilo nekega dramskega trikotnika. Pripovedovali so v redu, kadar niso
imeli idej, sem pokazala na drugega igralca. Malce so se lovili med nadaljevanjem za
predhodnim igralcem (ponavljali so zadnje besede), čeprav pa so potem 'pravilno' (v skladu
s pravili discipline), smiselno nadaljevali zgodbo (DD2 30/6, 7). Glede na impro načela, ki jih
je potrebno upoštevati pri tvorjenju zgodb, »ja, in«; »korak za korakom«, »osmišljanje za
nazaj« itd. so te discipline omogočile razvijanje medsebojnega poslušanja, sodelovanja in
usklajevanja104.
Iz dnevnika lahko razberem, da smo se nato ukvarjali z ozaveščanjem uporabe telesa,
prostora in predvsem odnosov v improviziranem prizoru. Pri tem smo uporabljali
pantomimsko igro, ki je spodbujala fizično udeležbo igralcev in spoznavanje telesne
govorice. Iz tega je bila izpeljana izvedba tako fizičnih kot govornih impro disciplin, kot so
npr.: Skupen prostor, variacije discipline Morilec, nadalje Policijska preiskava, Čigav sem?,
Žur, Čajniz box/Kitajska škatla itd. Posebej so se razživeli pri impro igri 1, 2, 3, jaz sem …, kot
kaže zapis: pri tej igrici so vsi stari udeleženci delavnice na taboru zelo uživali (DD2 17/1).
Mladostniki so bili na srečanjih glede na dnevniške zapise relativno sproščeni in
osredotočeni na impro nekako od prvega nastopa naprej. Tako smo v drugi polovici impro
srečanj poglabljali spoznavanje impra in igrali discipline s poudarki na: žanrih, oblikovanju
vlog, osmišljanju skupne pripovedi, skupnemu sprotnem ustvarjanju. V tem obdobju smo
veliko igrali impro discipline Kvadrat, 1/2 časa, Utapljanje v številkah, Pisatelj, Od p do p itd.
Proti koncu delavnice smo začeli improvizirati v odprtih impro prizorih oz. impro
formatih.105 Najprej smo improvizirali sede, se šli neke vrste radijske igre, nato pa igrali vse
daljše in kompleksnejše impro prizore oz. formate, kot Naše malo mesto; Prazen prostor
itd. (DD2 55/1; 65/1).
Metoda in načela
Metoda zajema načine strukturiranja izkušnje raziskovanja in usvajanja medija.
Na eni od začetnih supervizij smo odrasli, ki smo se v Centru ukvarjali z otroki in
mladostniki, skupaj definirali cilje naše dejavnosti: cilj je individualizacija otrok preko
104

Na osebnem področju omogočajo razvijanje kreativnosti, najprej s poudarjanjem
pomembnosti (kako kaj igramo), spontanosti (kaj in zakaj igramo, kar igramo) in
ozaveščanja procesa generiranja idej (kje dobivamo ideje).
105

Ti zahtevajo od igralcev precejšen pregled nad dogajanjem, upoštevanje drugih ob
hkratnem poslušanju samega sebe in sledenje svoji spontanosti, maksimalno angažiranost v
kreiranju karakterjev in poteka zgodbe.
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skupinskega ustvarjanja. To pomeni, da ne pridemo mi ven s svojim modelom, kaj od njih
pričakujemo in jih furamo v tej smeri. Nikoli ne smemo pozabiti, da so to otroci, ki imajo
zgodovino. Hudih prizadetosti ne moremo pozdraviti s policijo in sodiščem. Deluje pa:
odkrivanje, kaj njemu leži, kaj mu leži, pa mu ne gre (S 27/6). Te usmeritve smo izvajalci
upoštevali pri izvedbi srečanj, kot tudi dogovor, da je kazen kontraproduktivna, nagrada je
koruptivna, togost ne deluje. Pomembno je prebujanje in usmerjanje kreativnosti in to čim
bolj konkretno, kolikor se da (S 27/7). Za mladostnike je bila to prvenstveno delavnica
učenja impra, kot so večkrat omenili.
Prva tretjina impro delavnice je bila usmerjena v, kot je zapisano pod rubriko Fokusi v
Dnevniku delavnice: medsebojno poslušanje in sodelovanje, odpoved svoji ideji na račun
ustvarjanja skupne zgodbe (DD2 7/9). Izbor disciplin je bil sproti prilagojen aktualnim
razpoloženjem mladostnikov. Tako smo na začetku pogosteje igrali v disciplini Skupen
prostor, kjer ni neposrednih interakcij med sodelujočimi, temveč je vsak igralec
soustvarjalec prizora v nizu, posamezniki so raje nastopali eden za drugim. Tudi
Enominutna zgodba je ustrezala potrebi po ohranjanju osebnih meja, saj daje
pripovedovalcu popolno svobodo pri izvedbi. To kažejo tudi različne in nepovezane Vsebine
impro zgodb posameznikov, kot na primer: o dečku, ki je bil na eni delavnici pa je razbil
radio (DD2 12/6); v šoli so imeli tehničen dan, so vpili, so se stepli (DD2 12/8); povedal je
zgodbo o sebi (DD2 16/3); bila je lutka, ki je hodila vsako soboto na delavnico (DD2 16/6);
ko je bila majhna, je po naključju polomila mobitel, prijateljice niso prijateljice (DD2 20/3)
ipd.
V program sem vključevala tudi posebne želje in ideje mladostnikov: igranje raznih otroških
iger, ki jih poznajo iz otroštva, ali pa družabne igre ipd., kot Morilec, Leti, leti, Zamenjava
vlog, Imitacije (DD2 21/5; 15/3, 4).
Ker je bil, kot že rečeno, na začetnih srečanjih velik nemir, smo v dejavnosti srečanja
vključile njihovo željo po zabavi. Tako so naši fokusi106 bili npr.: Zabava ob hkratnem
sodelovanju; Zabava in hkratno učenje sodelovanja; Zabava in učenje poslušanja (DD2 15/6;
19/2; 21/2). Na začetku se nismo ukvarjali toliko z umetniško platjo impro prizorov, kot s
tem, da so se mladostniki lahko izražali čim bolj svobodno, tako glasovno, telesno, miselno
in čustveno, kar je običajno povzročalo veliko hrupa in nemira. Pri tem sva z asistentko
pazili, da so se vsi počutili udobno, posebej najmlajša udeleženka ali mirnejši člani naše
skupine, kot sem zapisala v dnevnik: fantje so bili kot rjoveči morski levi. Ja, in Sali, kot
levinja med njimi (DD2 78/9). Sali je bila v skupini najmlajša in fizično najšibkejša, a srčna,
pa prava borka (DD2 6/7).
Impro načela so odigrala pri odločanju za metodo pomembno vlogo, saj sem jih lahko
upoštevala tudi pri načinu izvedbe srečanj. V prvi vrsti mi je načelo »upoštevanje in
vključevanja v poteke tega, kar že je«, ne samo v dramskih prizorih, temveč tudi v skupini
sami, omogočilo upoštevanje potreb mladostnikov, njihovih čustvovanj in razpoloženj. Tako
sem na primer mladostniku, ki ni želel pripovedovati enominutne zgodbe (ne vemo, zakaj),
ponudila, da je to minuto oblikoval drugače od drugih, kot sem zapisala v dnevnik: ni želel
106

Fokusi so pomagali tudi nama, da sva dajali ustrezne sprotne usmeritve v obliki kratkih
vodilnih oz. usmerjevalnih stavkov, ki so omogočali ozaveščanje preprek in blokad.
190

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

pripovedovati, zato sem ga izzvala, da naj vzdrži eno minuto, da ga vsi gledamo. In je pristal
na to igro. Na koncu smo mu vsi zaploskali, kar mu je bilo všeč (DD2 9/6).
Na začetnih srečanjih se po razlikah v zapisih med rubrikama Potek srečanja (načrtovan
potek posameznega srečanja) in Izvedba (ugotavljanje, kaj smo na srečanju realizirali in kaj
ne), vidi, da so srečanja bila bolj ohlapno strukturirana, da se nismo držali načrta, če ni bilo
za to pogojev. Pomembneje je bilo maksimalno prilagajanje potrebam udeležencev. Tako
sem zapisala v osebni refleksiji srečanja: vaja mi je bila zelo všeč, ni bila preveč
strukturirana, ampak sem sledila otrokom in hkrati usmerjala, da smo šli po poti, ki je v
skladu z našo namero in fokusom (DD2 6/6).
Zlagoma smo na srečanjih vedno bolj sledili načrtom dela, posebej ko so se pokazali prvi
napredki. To se je dogajalo, če pogledamo rubrike v Dnevniku, ki se nanašajo na impro,
takrat ko so začeli usvajati načela in se poglabljati v improvizacijo. Tako sem v Dnevnik
zapisala: Amir je posebej dobro zapopadel pravilo dodajanja in nadaljevanja »Ja, in ...«,
»korak za korakom«. Vidi se, da sem bila vesela napredka, saj sem zapisala: saj počas bodo
kapljale veščine vanje. Potrpljenje, potrpljenje (DD2 25/12).
Kot primer napredovanja v impru je v Vsebini zgodb povzetek zgodbe, ki jo je povedal
Amir:
Živela je babica / šla je na bus na morje/ zgodila se je huda nesreča/ bus je explodiral/ obe
oči sta ji padli ven / videlo se je žile / krvav obraz / prišla je Nena in ji z alkoholom / ne s
šentjanževko / pomagala in čistila / nato se je starka zbudila (DD2 21/6, 7, 8).
Ter v rubriki Način: Pripoveduje zbrano, počasi, sledi toku in logiki zgodbe (DD2 25/5).
Nadalje je bilo zelo uporabno impro načelo »korak za korakom«, prav tako ne samo v
improviziranju, temveč tudi v posredovanju znanja impra. Posamezne naloge, igre, vaje,
impro discipline so bile zadane udeležencem razstavljene na tako velik korak, da so ga
lahko izvedli z lahkoto. Mladostniki, ki so v drugi polovici delavnice že relativno dobro
improvizirali, so bili še vedno pogosto frustrirani, ker niso vedno mogli improvizirati tako,
kot so si predstavljali, da bi lahko. Tako je povedal mladostnik pri Evalvaciji: jaz sem mislu,
da bom ful tak glup, pa neumen, pa legenda, pa tak (naredi bebav obraz), nikjer mi ni bilo
všeč (smeh)(E 81/1).
Učenje je bilo hkrati odprto, v smislu, da sva se prilagajali potrebam različnih posameznikov
v enem prizoru. Tako sem v dnevnik na primer zapisala: opozorila sem ga na nujnost
upoštevanja načela sodelovanja med dvema igralcema, da mora drugi sprejeti igro
statusnih razlik, sicer prizor ni prepričljiv. Ves čas pa sem morala poudarjati, da fizičen
kontakt ni dovoljen, v tem konkretnem primeru zaradi zavračanja fizičnega kontakta pri
soigralcu (sicer fizični kontakt ni prepovedan, o. p.) (DD2 27/4).
Z impro načeli, ki spodbujajo poslušanje drugega, sodelovanje, skupno ustvarjanje, smo se
lotili tudi problema treme. S tremo smo se s pomočjo medija ukvarjali predvsem kot z
blokado ustvarjanja in improviziranja, za katero je največkrat skrita slaba samopodoba,
šibka samozavest ipd. Tako so mladostniki v refleksijah svojega prvega nastopa povedali, da
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so jim pri premagovanju treme pomagali gimnazijci107, katerim je bil zadan impro izziv
dopolnjevanja prizorov, tako da so bili mladostniki s Centra v središču dogajanja v impro
prizorih. Kar jim je uspelo, saj so se mladostniki počutili zelo dobro, bili so glavni!, počutili
so se smešno in glavno, kot je po nastopu povedala mladostnica (E1 82/1, 2).

KREPITEV
Krepitev pojmujem kot napredovanje v osvajanju veščin improviziranja in razvijanje veščin
komunikacije in sodelovanja. Najpomembnejše pri krepitvi so bile v okviru raziskave
podpora med udeleženci ter veščine, ki smo jih skupaj raziskovali in razvijali.
Podpora
Podporo razumem kot pomoč posamezniku v teku igre, dano v obliki kratkega stavka
(usmerjevalni oz. vodilni stavek) o načinu izvedbe ideje, o možnem poteku prizora ipd.
Nadalje kot pomoč izven dramskih prizorov kot razgovor. Podpore so se dogajale na relaciji
mentor/asistentka-mladostnik in med mladostniki samimi, ali v prizorih ali v skupini, pa tudi
v vsakdanjih življenjskih okoljih.
Najprej se je zdelo na uvodnih srečanjih, da mladostniki za pripovedovanje o svojih
vsakodnevnih pripetljajih potrebujejo prostor in poslušalce. Ne gre za opisovanje samo
zelo dramatičnih dogodkov, ampak za pripovedovanje o majhnih nevšečnostih ali dobrih
trenutkih, ki so se jim zgodili čez dan. Tako smo na začetku srečanj predvsem pripovedovali
in poslušali.
V Dnevniku delavnice oz. Preglednici Vsebin lahko vidim, da smo se vse do sedmega
srečanja impro skupine ukvarjali pretežno z osnovami pripovedovanja zgodb; in da smo
odigrali dve psihodramski vinjeti (DD2 Tabela 14/2, 3, 4; 13/1, 14/5). Vsebine zgodb so
različne, a se včasih prepletajo z domišljijskimi elementi: variacija Rdeče kapice (DDT 19/2).
Tudi način pripovedovanja je tesno povezan z avtorjem, kot vidimo v rubriki Način, na
primer zgodba z uporabo besed, kot je odšel za vedno … ' ... so odhajali … (DDT 19/2), kar
ustreza življenjski situaciji mladostnika, ki se je selil v drugo mesto in je bil zadnjič na impro
srečanju z nami (DD2 2/3).
Zgodbe drugih mladostnikov so bile na začetku impro srečanj podobno »vsakdanje«
življenjske: zgodba o asistentki Neni, ki je srečala fanta, ki se je preslil v Ljubljano; o zajčku
in medvedu, ki sta šla po cigarete v trgovino; o prijatelju, s katerim sta šla na poligon za
bajkerje s kolesom, ki ga je polomil; pripoved o odpravljanju v šolo in službo z mamo (DDT
19/2, 3, 4, 5). Poteki zgodb so bili: strikten, suhoparen; malce zmeden; kar v redu glava in
rep, a brez vrhunca; ni vrha; super; (DDT 19/2, 3, 4, 5,). Načini pripovedovanja: realistična
drama; ogromna domišljija, preveč tlači v en koš; pogosto uporablja drek, policija, udarili;
premišljen potek, doma je domislil, kako; opisala je karakterje, življenska zgodba, realistična
(DDT 19/2, 3, 4, 5).
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Srednješolci iz moje druge impro skupine, z dve ali triletnimi izkušnjami igranja impra.
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Nadalje so mladostniki potrebovali veliko spodbude pri improviziranju, s pomočjo sprotnih,
vodilnih stavkov. Podporo so potrebovali tudi osebnostno in sicer najpogosteje zaradi
pomanjkanja samozavesti. Tako je v dnevniškem zapisu: fantje (predvsem Amir in Fred) so
potrebovali več podpore in so ves čas iskali očesen kontakt z menoj, ne s publiko (DD2
27/2). Primerov podpiranja je veliko, zato sem zapisala tudi: da sem izčrpana od podpiranja
otrok (DD2 34/3).
V drugi polovici delavnice so se začeli mladostniki podpirati med seboj. Tako smo vsi
spremljali dogajanje z mladostnikom, ki je imel doma zelo resne probleme in zaradi tega
zdravstvene težave. O njegovih težavah so nama povedali najprej mladostniki sami. Kasneje
pa je mladostnik, ki sicer ni veliko govoril, pred celo skupino povedal zgodbo: da je zbolel,
da je bruhal, da je bil v bolnici na intenzivni, da ga je prišla iskat mama, s katero ne živi
(DD2 66/4). Ko smo na istem srečanju začeli improvizirati, na začetku ni sodeloval, a smo ga
ves čas nekako vključevali v dogajanje. Nato se nam je pridružil v impro disciplini 1, 2, 3, jaz
sem …, kot piše v dnevniku: to je bilo posebej lepo, saj je stopil na sredo našega malega
'odrčka' in rekel: »1, 2, 3, jaz sem … sonce«, razširil roke in čakal. Ostali otroci so takoj
prileteli dopolnit sliko kot žarek, ptiček, oblak, barva. To mu je bilo fajn (DD2 71/2). To je bil
eden izmed redkih prizorov, ko je ponudil pozitivno usmerjeno iztočnico, skupina pa ga je
pri tem podprla. Preostanek srečanja je bolj sodeloval.
O mladostnikovih družinskih težavah in njihovem razreševanju smo se dostikrat pogovarjali
na supervizijah ter ugotovili, da je impro skupina mladostniku pomembna podpora v
življenju. Supervizor je povedal, da najstniki sami, taki fantje nimajo navade verbalizirati
svojih težav. Skupina mu je nek otoček. Šola je nevaren teren. Tu pa je zanimiv teren, ni
destruktiven, je odprt, a strukturiran, mu omogoča da deluje. Hkrati ima neko upanje najbolj rahla cvetlica na njegovem vrtu (S 22/8).
Nadalje je bilo za mladostnike pomembna podpora sovrstnikov. Kot na primer, ko so imeli
priložnost na svojem prvem nastopu nastopati s skupino izkušenih improvizatorjev,
gimnazijcev iz ene mojih drugih impro skupin, ki so nam priskočili na pomoč. S te vrste
podporo so bili zelo zadovoljni, saj so povedali v Evalvaciji nastopa, da so bili bolj sproščeni,
kajti, če bodo sami zasrali, bodo oni (gimnazijci o. p.) to popravili (E 84/6).
Nenazadnje je bila pomembna podpora, kot so povedali mladostniki na evalvacijah
nastopov, njihovih staršev, babic in tovarišic, ravnatelja, supervizorja, vodje programa, ki
so se udeležili njihovih nastopov. Tako je mladostnica (ločenih staršev, živi pri mami)
povedala: najbolj mi je bilo všeč, sicer mi je bilo skor vse dobr, ampak, ko je oči pršu (DD2
86/4).
Veščine in kompetence
Pri mladostnikih lahko opazim razvoj veščin na področju improviziranja, osredotočenosti in
samozavesti ter sodelovanja oz. interakcijskih sposobnosti, ki jih tukaj razumem predvsem
kot sposobnost vzpostavljanja in ohranjanja stikov med posamezniki.
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V impro prizorih je bila na začetku delavnice besedna artikulacija nekaterih mladostnikov
šibka. Pogosti so bili zastoji v pripovedovanju, uporaba besednih mašil, kletvic in grdih
besed, kot so jih imenovali sami. Posebej en mladostnik je rad uporabljal slabšalne besede,
kot piše v Dnevniku delavnice: šupak, nabil, razpizdil, drek itd. (DD2 6/1, 2; 7/7; 12/11,
32/5; 35/3; 36/10; 56/6; 72/5; itd). V drugi polovici delavnice je teh besed manj. Nekateri
mladostniki v začetku sploh niso hoteli govoriti: Robi ni želel pripovedovati; ali:
pripovedovanja se je branil, potem pa je le sestavil neko zgodbo, ki je imela rep in glavo
(DD2 9/9, 10).
V drugi polovici delavnice so nastopile spremembe, kot na primer pri mladostniku, ki je bil
zelo molčeč: verbalno nima več težav, ima dovolj idej in jih normalno pove; proti izteku časa
je uletel s pravo repliko (DD2 34/2; 37/2). Spremembo pri njem so opazili tudi gledalci na
nastopu, posebej učiteljica in psihologinja iz njegove šole, ki sta povedali v Odzivih
občinstva: da sta zelo presenečeni in da govori (DD2 91/2). Na supervizijskem srečanju
vseh odraslih je strokovni delavec Centra podrobno razložil situacijo pri mladostniku doma
in posredoval tudi njemu podano ugodno oceno šolske psihologinje o učinkih sodelovanja
mladostnika na impro delavnici: psihologinja iz šole je povedala, da je bila sprememba po
predstavi znatna … ' ... da je po božiču (po nastopu o. p.) začel govoriti (S 21/10).
Nadalje so se glede na Dnevniške zapise prve spremembe pojavile na področju sprotnega
oblikovanja idej, kar je del veščine improviziranja dramskega prizora: govoril je
neprekinjeno celo minuto; se je takoj zbrano lotil zgodbe – vidi se, da je doma premišljeval,
kako se dela zgodba; v zgodbe je začel vključevati strukturo; danes je pripovedoval z večjo
odločnostjo; prisotna je jasnost govora in idej, super; (DD25/15; 8/19, 9/2; 10/13; 22/13).
Prav tako so začeli v improvizacije vključevati humor: šla je v detalje (pripovedovanja o. p.)
z elementi humornega, lepo, tekoče pripovedovanje (DD2 9/7); ali: lepo in na smešen način
je opisovala situacije, v katerih sta se znašla (DD 9/8).
Napredovanje sovpada s porastom zmožnosti osredotočenja in usklajenosti s skupaj
določeno temo, naslovom ali žanrom. Tako so v dnevniku zapisi kot: upoštevanje dialoga;
akcija; prvič se pojavlja žanr. Napredovanje je bilo opazno tudi na področju stila igre,
pripovednega ali uprizoritvenega žanra. Žanri so bili vedno bolj raznoliki, kot kažejo zapisi:
izvedene žanr zgodbe je realizem; dokumentarec, grozljivka, španska romanca; socialna
drama; risanka, tragedija; znanstvena fantastika; karakterna drama itd. (DD2 8/1; 8/2;
31/4; 22/7; 29/1; 33/5; 36/10; 36/11; 39/1, 42/2; 42/9, 43/9). Na kasnejših srečanjih se
kaže tudi vedno več pestrosti v igranju vlog, tako na primer: sta pri risanki spremenila glas
in uporabila stereotipne like (DD2 36/9). Porast ustvarjalnosti, ki se je kazala v raznolikih
vsebinah in oblikah (DD2 45/4), pa je bila občasno tudi prekinjena, kot kažejo zapisi, da so
bili dolgočasni; suhoparni; in da je bilo kr neki (DD2 48/10; 29/2; 35/8).
Ko smo začeli bolj delati na odru, na odrski prisotnosti, uporabi telesa v improviziranju,
mimiki obraza, ekspresivni rabi glasu v različnih vlogah, so bili najprej zelo zadržani: najraje
so delali sede, potem pa smo prešli zlagoma na razgibavanje prstov in njihovo uporabo kot
lutke, potem smo razgibavali obraz kot osnovo za vajo ogledala in na koncu smo vstali in
pripravili prostor. Mize smo umaknili ob stene, stole postavili v vrsto kot v gledališču, Robi je
zaznamoval odrski prostor s svojo rumeno pelerino (DD2 15/11, 12, 13, 14). Nadalje sledijo
v dnevniku zapisi kot: opazni napredki v smislu, da je pri nekaterih že sama uporaba telesa
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v igri bila napredek. Robija sem morala ves čas opozarjat na kazanje hrbta publiki, prav
tako je zelo rad 'pobegnil' na rob odra in tam stal naslonjen na mizo, tudi sicer je bil vesel
moje pomoči, ko sem mu stopila za hrbet in 'dublala'. Potem je dobil več idej (DD2 17/3).
Pri vseh mladostnikih so se sčasoma tako telesa kot glasovi odprli in so jih začeli zavestno
uporabljati za oblikovanje različnih vlog. Tako je proti koncu delavnice vse več zapisov kot:
dobra uporaba telesa; fizičnost, status je primerno izražal na telesni ravni; trudili so se
uporabljati telo; smo vadili dobro prezenco na odru – kako se pripravimo, telesno,
vzdihnemo, gremo na oder, preprosto in odkrito povemo, kdo smo; ima dovolj idej in je
fizičen, in se skoraj v celoti telesno odpre (DD2 6/3; 16/6; 26/5; 33/1, 2; 34/5; 48/2).
Z mladostnikom, ki je bil na začetku delavnice pretežno pasiven opazovalec dogajanja, smo
skupaj delali na njegovem vključevanju v igro precej časa, saj je do polovice srečanj stal ob
strani, z bundo zapeto do vrha, z rokami v žepih (DD2 21/6). Vključevali smo ga tako v
prizore kot v interakcije v skupini na različne načine: smo se vsi nastopajoči v prizoru
premaknili, tako da je bil potem oder okoli njega (DD2 21/6), kar smo počeli tudi že na prvi
delavnici na taboru. V zadnji tretjini srečanj in po drugem nastopu sva z asistentko zaznali
pri njem radikalno spremembo vedenja, saj je na nastopu spregovoril in odlično odigral
vlogo novinarja, zastavljal je smiselna vprašanja, opaziti je bilo, da se smeji in da uživa. Kot
pove zapis o nastopu: in bravo Fred, odlična vprašanja, super fizičnost, sodelovanje z
drugimi, artikulacija, kontakt (DD2 50/1). Odpiral se je tudi skupini na impro srečanjih, se
začel družiti z drugimi fanti, bil je bolj aktiven (telesno) v dramski igri: se je tako razvnel pri
igri, da je dal roke iz žepa in jih dvignil visoko nad glavo; in čez nekaj srečanj: je slekel bundo
in snel kapo z glave ter se nam pridružil (DD2 40/8, 9, 10, 11).
Kaj točno je vir te spremembe, ni jasno. Lahko je to podpora skupine, ki jo je doživel,
konsistentno izkazovanje pozornosti in ukvarjanje z njim. Ali pa je preučil situacije, načine
vedenja, vloge, saj je bil ves čas zelo buden opazovalec dogajanja. Zapis pravi: Fred zelo
napreduje, verbalno nima več težav, ima dovolj idej, in če jih nima, to normalno pove. Ima
vsaj roke iz žepa, kar je napredek, sicer pa je fizično šibkejši v izražanju. Ni nobene
artikulacije, a to, da je danes vstopal v prostor, je super (DD2 34/2).
Spodbudno pa je bilo tudi to, da so mladostniki v igri oz. impru začeli vedno bolj uživati
tako na srečanjih kot na nastopih. Reprezentativen je primer: Amir je vedno boljši, postaja
lačen igre, kar je zelo dobro. Vedno bolj se spušča v prostor in postaja fizičen. Idej ima
dovolj. Težave s koncentracijo proti koncu, a vedno manj. Sodeluje pri vsem (DD2 34/1).
Amir je tud avtor izjave: da ne moreš brez, da bi počel, kar delamo tukaj (na impro srečanjih
o. p.), si kot zasvojen (DD2 11/2).
Posebej pa so mladostniki poudarili v Evalvacijah nastopov, da sedaj obvladujejo svojo
tremo, kot je rekel mladostnik: na začetku sem imel tremo, zdaj pa je nimam več. Sem se
navadu, sem doma več govoru pa to (DD2 82/9). Za premagovanje treme so našteli nekaj
svojih strategij, kot na primer: če si predstavljaš občinstvo v spodnjem perilu (DD2 81/3);
obvladovanje metuljčkov v trebuhu tako, da jih postaviš v vrsto (DD2 82/12).
Če smo na začetku imeli težave zaradi pomanjkanja koncentracije in osredotočenosti, sem v
drugi polovici nekajkrat zapisala: koncentracija je zelo visoka, opazila sem osredotočenost
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na več stvari hkrati (sposobnosti opravljanja več nalog hkrati). Ali: koncentracija sicer tokrat
ni popustila po 45 minutah, ampak po uri in pol časa, kar je velik napredek (DD2 18/4).
Prav tako sem v drugi polovici impro srečanj opazila veliko samoiniciativnosti: same so
vstale in odšle igrat; sam je umaknil mize in pripravil oder; prvič so odšli igrat prizor brez
udeležbe asistentke ali mene (DD2 52/7; 53/8 itd.).
Nadalje je opaziti, da sta rastli samozavest v nastopih posameznikov in suverenost na odru.
Tako je udeleženka povedala na evalvaciji nastopa: na začetku sem imela tako majhen
cmok v grlu, no pa sem pol nehala. Ko sem bila na odru, je blo že kr mir. Ko smo prvo igro
začel, mi je kr nehal. Jaz sem človek, ki se ful hitr navadi (E 82/11). Ali pa: igra je bila (na
drugem nastopu o. p.) bolj tko, smešna, zabavna. K sploh nism mislila, kaj bom zdaj nardila,
ampak sm se spustila not pa igrala (E 85/1,3).
Na začetku delavnice so si pri uveljavljanju svoje ideje v impro prizorih radi pomagali z
agresivnostjo, pretirano asertivnostjo, zabavanjem na račun drugih, predvsem na račun
telesne podobe (DD2 48/16; 59/11; 50/12). Tako na primer: Sandra je pripomnila, da ji je
vseeno, s kom igra, razen z Robijem noče. Almir je imel pripombe na njegove joške. Robi je
debelko, je pripomnila Sali. Moj usmerjevalni stavek je bil, da soigralcev ne žalimo, ker z
njimi igramo (DD75/6, 7, 8). Več o agresivnosti pa v Temah skupine.
V drugem delu delavnice pa je bilo tudi izražene več nežnosti in ranljivosti (DD2 37/13). To
zaznavam kot pozitivno spremembo pri posameznikih, pri katerih je bilo razumeti agresiven
nastop predvsem kot način obrambe. Najprej so se spremembe začele na odru. Tako sta
fant in dekle odigrala prizor, kjer sta morala uporabiti stavek »Rad te imam«: dekle je
slaščičarka, ki skuša prodati kupcu torto. Dogajanja v prizoru je v dnevniku opisano kot: ko
sta v prizoru uporabila ta stavek, sta bila zelo ganjena. Videlo se je, da se je njega dotaknilo.
Čeprav je probal it kr čez, kot da je to stvar, ki jo on izraža vsak dan, je bilo očitno, da je
ganjen. Njej je bilo laže, le malce nerodno, se mi zdi (DD2 66/1; 2).
Na sploh so se v impro prizorih v drugi polovici srečanj vedno bolj medsebojno podpirali.
Lahko so skupaj igrali (večinoma) ne glede na morebitne medsebojne spore. Nadalje je bilo
vedno več tudi sodelovanja, poslušanja in medsebojne podpore izven dramske
improvizacije, kot kažejo pripisi v dnevniku pri kar nekaj srečanjih v drugi polovici delavnice.
Tako je na primer mladostnik, ki je bil na začetku srečanj bolj usmerjen nase, razvil
prijateljski, zaščitniški odnos in empatijo do sovrstnika. Tako lahko berem v dnevniku: da je
Robi prišel na skupino in pripeljal še Fredija zraven (DD2 71/8). Začela sta se družiti tudi
izven skupine. Prav tako je bilo pri snemanju avtorskih filmov, saj sta snemala film skupaj in
je Robi organiziral za oba vse, kar sta potrebovala (DD2 77/1). Poboljšalo se je tudi
sodelovanje na splošno med fanti in dekleti. Tako lahko preberem v dnevniku pri snemanju
avtorskih filmov: Sandra je igrala mačko, Fred, Robi, Nena in jaz avte, Sali je bila mačka.
Sodelovanje je bilo zgledno in ni bilo večjih zapletov. Fantje so sicer proti koncu začeli malce
dolgočasiti, a so sodelovali (DD2 76/7, 8).
Posebej v drugi polovici impro delavnice, ko smo začeli igrati daljše zgodbe in odprte impro
prizore, kjer je struktura ohlapna (načela pa še vedno veljajo), se je razcvetela tudi
ustvarjalnost mladostnikov. Takrat je bilo opaziti veliko umetniških presežkov, srečanja smo
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podaljševali, redno so prihajali na vaje, vsi so sodelovali, igrali smo veliko impro disciplin na
srečanje, izpolnjevali načrte zadanih ciljev in impro disciplin.
Hkrati so ob impru, torej v nenehnih interakcijah med člani skupine, prihajale na površje
tudi tekmovalnost, asertivnost/pasivnost in agresivnost, kot na primer: so mladostnika
surovo zafrkavali zaradi njegove debelosti (DD2 72/6). Na impro srečanju, na katerem so
prisostvovali tudi gimnazijski improvizatorji, je bilo velik tekmovanja, in ker hočejo biti
frajerji, povozijo vse, svoje soigralce, goste, mene (DD2 74/5, 6). Tekmovanje se je razširilo
tudi na odnose v skupini. Tako so v dnevniku proti zaključku delavnice zapisi kot: Almir je
želel, da bi bil sprejet v druščino Freda in Robija … ' … bil je ves ubogi. Najprej je bil sam, in
je že hotel oditi ... ' … deklet je bil vesel, potem pa ni mogel narediti bogve kaj v igri. Ko sta
prišla fanta, je začel hoditi po vodo, kar sam je odšel sredi prizora ... ' … hotel je klepetati z
Robijem, začel je preklinjati. Ko sem odhajala, je bil še spodaj pred hišo. Zelo osamljen in
pripravljen storiti vse, da bi ga sprejeli. Postal je bad guy, umaknjen v nulo, s tem je izgubil
kreativnost (DD2 71/6, 7; 72/4).
Načini igre
V kategorijo Krepitev vključujem kode, ki se nanašajo na pod kategorijo Načini igre, po
katerih se vidi razvoj ustvarjalnosti tako posameznikov kot skupine.
Na začetku lahko glede na dnevniške zapise opazim tri poglavitne tendence v načinih
igranja: v prvi vrsti pretežno govorjenje iz glave in nevključevanje telesa v igro. Ker so se na
impro delavnico prijavili mladostniki sami, je bilo pričakovati, da bodo takoj radi
improvizirali, vendar niso hoteli tega vsi, sploh ne takoj na začetku. Pogosto sva opazili tudi,
da niso pripravljeni vključiti v svojo igro drugih, prihajalo je do boja idej tudi na odru.
Zapisala sem, da ne poslušajo drugih in ne odstopajo od svojih pripravljenih idej, torej igrajo
in improvizirajo v smislu nezmožnosti dialoga (DD2 6/6).
Nekateri mladostniki so razumeli ohlapnost strukture srečanj in disciplinskih pravil kot
priložnost za uporaba grdih besed in kletvic, kot že rečeno. Nekaj je bilo tudi poskusov
imitiranja in uporabe primerov s televizije, You tuba in uporabe stereotipov, kot npr. je bil
peder, kar jih zabava, a to ni impro (DD2 22/6).
Pri načinih pripovedovanja zgodb na začetku je bilo veliko realizma, suhoparnosti,
naštevanja dejstev, za katerimi so nekateri maldostniki skrivali svojo negotovost. Sčasoma
pa so začeli bolj tvegati, posebej ko sem jim predstavila impro načelo »wabi-sabi« in
ponovno razložila, da v impru ni napake, oz. je napaka vir ustvarjalnosti. Kot na primer:
precej dobro za prvič. Sta se kar upoštevala, imela sta dialog, karakterji niso bili preveč
jasni, sta bila kar sama onadva. Sprejela sta akcijo (eksplozijo) in iz tega naredila prizor. V
glavnem je Robi že bolj upošteval, da ne kaže hrbta publiki, Sali je še vedno pretiho govorila
in predvsem prehitro. Robi je govoril jasno in glasno, tudi igral je precej suvereno. Oči ni več
povešal. Aplavz je bil bučen in iskren (DD2 18/1).
Najprej so poskušali delati zanimive fantazijske zgodbe, precej nespretno, a so se tako začeli
zavedati žanrov. Ko smo osvojili njihove značilnosti, so jih začeli relativno kompetentno
uporabljati pri improvizacijah. Kot sm zapisala v dnevnik: bili so jim celo kot neka olajšava
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igre. Žanrsko so postali prepričljivi nekje na sredi impro delavnice, ko je v dnevniku zapis:
obe zgodbi sta prvič, odkar je delavnica, vsebovali elemente žanra – podroben, slikovit opis
prizora, srhljiva kri, oči, žile – in karakterjev. Super, res. Zelo pomemben korak naprej.
Vsakič je tudi vedno bolje definiran začetek-zaplet-razplet (DD2 22/3,4).
Fantje so radi pripovedovali v žanru policijskih zgodb, kriminalk, akcijskih žanrov, dekleta pa
basni (tudi ''tihi'' fant), znanstvene fantastike (najmlajša udeleženka). Romantične drame
pri fantih niso bile zaželene in so dekleta le redkokdaj uspele s predlogom, da bi igrali ta
žanr. Največkrat je bila to španska romanca. Socialna drama je žanr, ki jim ni preveč uspel –
zdel se jim je dolgočasen, zato so se ji izogibali, kot sem zapisala: socialne drame nista
hotela odigrati (na predlog publike o. p.), pa tudi rekla sta, da ne vesta, kako (DD2 36/9).

TEME
Potrebe
Potrebe so želje in zahteve mladostnikov na področju impra, skupine, osebne želje in
stanja, ki nastanejo zaradi odsotnosti tega, kar obstaja (SSKJ, 1994).
Na začetnih srečanjih sva pri nekaterih mladostnikih z asistentko opazili, kot sem zapisala v
dnevnik, sramežljivost, nerodnost, kar je lahko ovira pri posameznikovem ustvarjanju.
Posamezniki so svojo sramežljivost v večini primerov hoteli zakrivali na različne načine. S
hihitanjem, nemirom, tudi z agresivnim obnašanjem: Robi ni želel predstaviti nikogar iz
svojega tria in je vztrajal, da bo predstavil le sebe. Povabila sem ga na oder. Povedal je, da
hodi v prehodno šolo, da ponavlja 8. razred, da ima šest mačk in enega psa, da živi v bloku z
babico in očetom. Prvo polovico svoje predstavitve je gledal v tla, sedel je na robu stola,
roke je imel mlahavo ob telesu. Ko ga je publika vprašala, kakšno šolo, je 'prehodno',
izgovoril neartikulirano, publiko srepo pogledal in nestrpno ponovil besedo Kakšno, kakšno?
Potem je še nekaj časa gledal v tla, na kar je pogledal v sredo publike (DD2 16/4, 5, 6).
Potrebe udeleženca, ki mu je bilo večkrat nerodno, sva zaznali kot osebno značilnost, s
katero smo se skupaj z njim ukvarjali na več srečanjih in mu nudili dodatno spodbudo oz.
podporo.
Včasih so posamezniki pri ustvarjanju impro prizorov potrebovali podporo sovrstnikov, kot
na primer nudenje večjega osebnega prostora v impro prizorih. Na začetku ni bilo veliko
medsebojnega podpiranja, v drugi polovici delavnice pa je bilo več tega. Tako kot kaže zapis
v dnevniku: ogrinjalo ju ni niti preveč motilo. Je pa dovolila sestrici (prvič o. p.), da je bila v
prizoru glavna (DD2 12/4).
Pri mladostnikih sva zaznali tudi občutke negotovosti kot obliko zavlačevanja igre v impro
prizorih (v skladu z impro teorijo), vendar v večini primerov nič več, kot je to običajno pri
improvizaciji. Na področju ustvarjanja je bilo več primerov, ko so imeli preveč idej in so se
morali navaditi samoreduciranja, odpovedi lastnim idejam v korist skupnega ustvarjanja.
Posebej pri udeleženki, ki je imela zelo bogato domišljijo in je bila zelo aktivna, se je obilica
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idej večkrat pokazala kot ovira, saj ji ni uspevalo, da bi jih zadosti hitro artikulirala. Večkrat
sem zabeležila, da je jecljala, da se ji zatika, da pripoved izgublja rdečo nit ipd. Prav tako pa
ni zmogla sodelovanja pri soustvarjanju prostora, saj jo to, da se mora odpovedati
nekaterim svojim idejam na račun skupnosti, precej frustriralo. V dnevnik sem na začetku
delavnice zapisala: govorila je jecljaje, saj njena artikulacija ne zmore dohajati idej, ki se ji
porajajo in jih je zelo veliko. Običajno zanjo je, da na polovici svoje zgodbe izgubi rdečo nit
in je potem vse skupaj rahlo kaotično. Očitno pa je, da zelo rada sodeluje vsepovsod (DD2
16/8). V drugi polovici zapisov o tem, da ima preveč idej, ni več toliko oz. jih proti koncu ni.
Na začetku sva morali tudi nekatere mladostnike pri igri umirjati oz. usmerjati, saj so
izkazovali pretirano samozavest v smislu, da v improvizaciji niso dopuščali dialoga z drugim,
soigralcem.Tako sem zapisala pri vaji samopredstavljanja občinstvu, da je pri mladostniku
samozavest kar pokala od agresije (izbuljene oči, povišana telesna poza, jakost glasu),
posebej, če ga je publika kaj vprašala ali se smejala (DD2 27/3).
Le en udeleženec je na začetku srečanj povedal: jaz ne morem, ne znam, nimam idej (DD2
4/7), in je odkrito prosil za podporo in pomoč.
Nadalje je bilo na področju igre na začetku opaziti telesno, fizično togost, kot sem jo
poimenovala v dnevniku. To je pomenilo, da niso hoteli v prostor. Raje so sedeli za mizo,
usidrani na stolih. Tako smo večino iger in impro disciplin na uvodnih srečanjih vse do
šestega srečanja odigrali sede, za mizo. Zato smo velikokrat pripovedovali improvizirane
zgodbe. Fizična togost pomeni tudi, da so igrali »iz glave«, kot se to imenuje v impru, brez
uporabe telesa. Kot na primer v tem primer: njegova izvedba prizora je bila boga. Fizična
neprisotnost, gibalna zakritost, neartikuliranost telesa v igri. Smejal pa se je prešerno (DD2
31/8).
Najbolj pereča potreba na področju ustvarjanja z medijem je bilo razvijanje
osredotočenosti, fokusiranja. Naša srečanja so bila precej naporna, saj sva morali z
asistentko ves čas usmerjati njihovo pozornost na naš skupen interes – medij impra,
krepitev lastnih virov moči. O nemiru na impro srečanjih smo imeli trikrat skupen razgovor
o tem, kaj je namen našega srečevanja (več o tem v Posebnostih), v skladu z dogovorom na
superviziji, da je potrebno red izoblikovati skupaj z mulci. V drugi polovici je bilo nemira
manj in so bila obdobja koncentriranega, osredotočenega ustvarjanja daljša.
Na področju samopodobe in samozavesti sva pri dveh mladostnikih zabeležili potrebo po
kompenzaciji domnevnih telesnih pomanjkljivosti (debelost), z asertivno (fant) ali pasivno
(dekle) telesno igro. Nadalje sva zaznali potrebo po premagovanju treme, ki so jo
obvladovali, kot so razkrili na evalvacijah, na zelo različne načine (E 1, 2,).
Pri mladostnikih je bilo po prvem nastopu opaziti več potrebe po uspehu in uveljavitvi med
sovrstniki ter s tem zvezi velikih pričakovanja do sebe, tudi samokritike, negodovanja nad
svojo igro, da je bilo odigrano brez veze, boljš, da sploh nism začel igrati; ki je včasih
zahtevala intervencijo v smislu, da nism dovolila, da bi popljuval svoj prizor (DD2 36/7).
V drugem delu delavnice se je kreativnost večkrat spremenila v tekmovalnost, v
vzpostavljanje statusov nadrejenosti in podrejenosti na podlagi uspeha v impru in
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medsebojnih interakcij v skupini. Včasih pri reševanju teh statusnih bojev nisem bila preveč
spretna, saj so se odvijali zelo hitro, kot na primer: Amir se je očitno izmikal, da bi igral s
Sali, ker mu to ni uspelo, je bil zelo nezadovoljen in je tudi povedal, da ne bo igral z njo, ker
vse tlači v eno igro. Posredovala sem in povedala, da je Sali do sedaj na srečanju igrala
najbolje od vseh. Amir je ob tem zapustil oder, češ, da ne bo igral, Sali pa je bila zadovoljna.
Potem je vseeno prišel, na prigovarjanje, špilat (DD2 52/7).
Hkrati je rastla tudi potreba po udeležbi na impro delavnicah: med šolskimi počitnicami
najprej nismo imeli impro srečanj. Tako je Amir prišel na prvo srečanje v jesenskih
počitnicah in povedal; da je bil tu (na Centru o. p.) in razočaran odšel domov. Rekel je, da kr
ne moreš, da ne bi hodu, si kot zasvojen z improm (DD2 11/2).

Vsebine zgodb in prizorov
Vsebine zgodb in prizorov so smiselne ali nesmiselne celote, ki so jih pripovedovali ali
odigrali, liki v njih, hkrati pa tudi vse drugo, kar izstopa. S povezovanjem vsebin zgodb in
njihovih avtorjev v prizorih ali zgodbah lahko izluščim teme (in žanre), ki so za posameznega
avtorja najbolj značilne.
V zgodbah so na začetnih srečanjih, kot se vidi iz zapisov dnevnika in iz preglednic,
pripovedovali o dogodkih iz svojega vsakdana: kako so jim sošolci nagajali, so bili vprašani,
so jim starši težil. Nekaj je mešanj z elementi domišljijskih žanrov, kot npr. Lutkar z lutkami
iz rokavic, se seli iz mesta v mesto, ni imel denarja, lačen umrl, še vedno straši (DD2 19/6).
Zgodbe izražajo tudi njihove trenutne stiske, kot na primer zgodba udeleženke: Roparji
ropajo banko, črnci, bežala sem, zatekla sem se v temačen prostor, zbudila sem se v šoli,
bila sem vprašana, dobila sem 1, šla sem domov – upam, da bom popravila (DD2 20/1).
Poteki nekaterih zgodb in prizorov, kot vidimo iz preglednic, so umirjeni, s srečnim koncem,
kot na primer v odigranem prizoru v Roke ekspertu: Ko sem bila majhna, sem po naključju
zlomila mobitel, prijateljice niso bile prijateljice, spoznala sem deklico, s katero sva
prijateljici še danes (DD 20/2). Težnja k srečnemu zaključku zgodb je bila pogostejša potem,
ko smo razložili to kot bolj impro zaključek. Na začetku so bili ti srečni zaključki umetni,
narejeni razumsko, kar je najprej prinašalo nenavadne rezultate, kot na primer: živela je
babica, šla je z busom na morje, bila je nesreča, oči so ji eksplodirale, prišla je Nena
(asistentka o. p.) in ji pomagala (DD2 21/9). V zgodbah se v prvi polovici srečanj nekajkrat
pojavljata temi pomoč med prijatelji in pomoč pri učenju.
Pri fantih v uvodnih srečanjih pogosto nastopa v zgodbah policija in se v njih dogajajo razne
vrste eksplozij, pretepov, posebej v zgodbah enega mladostnika, kot ponazarja primer tega
reduciranega zapisa: deček, ki je bil na eni delavnici pa je nabil radio tako na glas, da je
počil zvočnik … ' ... se je razpizdil in je šel domov … ' ... tam ga je babica nadrla (DD2 12/6).
Nadalje nastopajo junaki, ki si režejo žile in/ali umirajo, posebej pri eni udeleženki. V
nekaterih drugih njenih zgodbah pa nastopajo živali in nezemeljska bitja.
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Zgodbe, ki so umirjene in so zgodbe iz vsakdanjega življenja, so na začetku precej nedomišljijske in faktografske. Ker s tem niso bili zadovoljni, ker so dolgočasne, kot so izrazili
svojo nezadovoljstvo, so v pripovedi dodajali pretiravanja v obliki nenavadnosti, nasilja, da
je bilo bolj zabavno, kot so povedali sami.
Ko smo začeli improvizirati prizore na odru, so fantje pogosto igrali prizore v zaporu,
kajenje cigaret, droge. V prizorih, kot so to sami poimenovali, dilanja in pušenja droge,
pohanja in fiksanja so radi igrali, se zabavali in se hihitali. Tako sem zapisala v Dnevnik
delavnice: Sali in Amir sta imela zanimiv prizor drogiranja, vbrizgavanja heroina. Pri tem sta
se veliko smejala, čeprav se mi je zdelo, da bolj testirata, kako bomo reagirali. Ker sva to
vzeli kot gledališče na sceni, nista vztrajala.
Na temo droge so zaigrali kar nekaj umetniških presežnih prizorov, kot se vidi iz dnevnika,
ko so zelo dobro odigrali vloge. Za ilustracijo navajam prizor v impro disciplini »½ časa«:
zaporniška celica je prostor / prijatelja sta v zaporu, dilata drogo, zvijeta in kadita, ogorki
od jointa padejo na tla, zažgejo slamo / gorita in se hočeta rešit (DD2 34/1). Tudi dekleta so
povzela temo kajenja in agresije, kot na primer v pripovedi najmlajše udeleženke: Zajček in
medved sta se srečala pred trgovino, ker zajček ni imel ne pravih cigaret ne pravih vžigalic,
ga je medved »ubou« (DD2 6/5).
Potem so dostikrat igrali dinamične teme kot gusarske ladje, ropanje banke, v katerih niso
bili na straneh zakona. Dekleta so v teh prizorih sodelovala v enakovrednih statusnih oz.
likih, nekajkrat tudi v nadrejenih statusnih vlogah, kot na to kaže zapis impro prizora Čajniz
boxa/Kitajske škatle z naslovom »Na Titaniku«: Sevda je kapetanka, Amir je hodil po
stopnicah gor in dol v pravi igralski maniri … ' ... poslala ga je ven v maniri jeznega grobega
kapitana (DD2 36/2). Ali Policijska preiskava: ona je bila policistka, ki s pendrekom ropota
po rešetkah celice, on pa zapornik, ki jo prosi za milost (DD2 37/2).
V zadnji tretjini impro srečanj je bilo vedno več prizorov, ki so ponovno vsebovali teme iz
vsakdanjega življenja. Vendar se ti bistveno razlikujejo od zgodb iz vsakdanjega življenja, ki
so jih pripovedovali/igrali na začetnih impro srečanjih. Iz analize (dramskih) potekov teh
prizorov vidimo, da so uvodni prizori, ko gre za pojasnitev vlog in okoliščin drame,
vsakdanji. Potem se običajno v njih zgodi nek zaplet, ki je spet življenjsko verjeten in
mogoč. V nadaljevanju zgodbe, ko sledi zaključek, razrešitev oz. razplet zgodbe, je ta spet
življenjsko verjeten, smiselen. Vendar so sedaj ti prizori zanimivi, skrbno in z užitkom
odigrani. Vidi se, da so improvizirani v skladu z impro načeli, da mladostniki ustvarjajo
sproti in skupaj v medsebojni interakciji. V njih mladostniki kažejo čustva, kvalitete odnosov
med različnimi karakterji, prvine drame, konflikt dobrega in zla, dramski trikotnik,
spremembe statusov, tako da prepričljivost in življenjska verjetnost vlog in situacij
omogoča identifikacijo gledalca in estetski užitek, ki je, kot vemo iz teorije, osnova za
distanciranje in nadalje katarzo.
Te impro prizore sem poimenovala Prizori iz vsakdanjega življenja. Njihovi naslovi: »Špricanje
šole« in »Dogodki v šoli« – nekajkrat, »V nakupovalnem centru«, »Zmenek v kinu«,
»Zgodba o živalih na farmi«, »Mama teži«, »Zakonski par na dopustu«, »Na plesu«,
»Sosedski odnosi«, »Gledanje televizije«, »Babica v banki«, »Moški v banki«, »Med sošolci
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v šoli« – nekajkrat. Prizori so zanimivi in veliko je označenih kot umetniški presežki v skladu
z merili impra, kot na primer:
Prvi prizor
Sošolec in sošolka se srečata pred poukom / on je nesrečen, ker ima kemijo in predlaga, da
špricata pouk / ona bi bila raje vprašana / potem se zmenita, da ga bo ona opravičila / (DD2
45/1).
Drugi prizor
Kmet in kmetica se srečata na polju koruze / ne vesta, kaj bi z njo / spomnita se, da imata v
ogradi pujske / gresta nahranit prašičke in ugotovita, da je ena pujska breja / pokličeta
veterinarja na pomoč pri kotitvi mladih pujskov / (DD2 47/2).
Tretji prizor
Mož in žena sta na plaži / ona hoče, da bi bil nežen z njo in reče, naj ji namaže hrbet / on to
naredi nerad / ona se hoče pogovarjat, on pa ne / ona odide, ker ni komunikacije in ker on
nič ne naredi/ (DD2 47/3).
Četrti prizor
Bila je punčka, ki je bila vprašana matematiko in ni znala, koliko je 4x4. Znašla se je na
neznanem placu, ki je bil kot soba in ni mogla najti vrat, da bi prišla ven. Nenadoma se je
pojavila takšna čudna žival, ki ji je rekla »dobrodošla«. Punčka se je ustrašila. Pol ga pa je
vprašala, tega vesoljca, če ve, kje so vrata za ven. Vesoljec je rekel: da ji ne sme povedat,
razen če ugane, koliko je 4x4. Punčka je pomislila, če da 4+4+4+4, dobi 16. In rekla je 16!
Vesoljec ji je rekel:»Zbudi se«. Punčka se je zbudila v šoli in učiteljica jo je vprašala, koliko je
4x4. Punčka je odgovorila, da 16 in je dobila 5 (DD2 39/1).
Med temi prizori se občasno pojavljajo tudi bolj intenzivne teme, kot samomor, cela vas se
drogira ipd.
V daljših oblikah impro prizorov so radi uporabljali za oblikovanje odigranih karakterjev
stereotipe, kot čistilka iz Bosne, črnec, blond dekle, horny mamin sine, nesocialna
intelektualka ipd. A so tudi ti prizori v drugi polovici impro srečanj improvizacijsko bolj
koherentni, žanrsko obarvani in osmišljeni – ne uporabljajo več pretiravanj in ekscesov
samo zaradi učinka, temveč so prizori rezultat ustvarjalnega procesa, pa tudi uživajo v njih,
kot se vidi iz zapisov posameznih srečanj v Dnevniku.

Skupinske teme
Teme razumem kot individualne spoprijemalne strategije, načine vzpostavljanja in
vzdrževanja interakcij med posameznikom in skupino; prepoznavne načine vedenja več
posameznikov, kot so besedna agresivnost, trpinčenje sovrstnikov, želja po sprejetju med
sovrstnike ipd.
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Uporaba slabšalnih besed je v okviru raziskave mišljena kot vedenje, ko posameznik
intenzivno uporablja pomanjševalnice, preklinjanja in različne slabšalne besede v
komunikacij z drugim člani skupine.
Glede na različne zapise v dnevniku so nekateri mladostniki na začetku impro srečanj
dostikrat uporabljali slabšalne besede tudi v medosebnih odnosih in ne samo v dramskih
impro prizorih. Posebej en mladostnik, za katerega sva tako asistentka kot jaz povedali na
supervizjah, da je miren, in da rad sodeluje, je pogosto uporabljal besede »drek, šupak« ter
besede kot »te bom sesu, udaru, boš moral pojest ves drek, te bom nabil« (DD2 5/12, 7/8,
50/3, 59/20, 75/15, itd.), tako v zgodbah kot v medsebojnih odnosih.
Uporaba slabšalnih besed je bila sicer pogostejša pri fantih, uporabila jih je tudi najmlajša
udeleženka (v zgodbah), a bolj kot imitiranje starejših. Ob teh besedah so se mladostniki
zabavali in smejali. Smešno jim je bilo tudi tvorjenje stereotipnih likov v impro prizorih:
Franceljka, ki je v zaporu, gre vedno na stranišče, ubila je 100 pametnjakovičev; poročena
Fata, ki živi za smetnjakom, puca stopnice, ima avto mercator voziček, hoče čim več pušiti
travo (vlogo je oblikoval mladostnik); je vrtnar, ki goji konoplo, ganđo, marihuano; prihaja
od spodaj z juga, ne hodi v šolo, ga ne briga, briga ga seks, ima podjetje Nabijem te, d. o. o.
Ves čas impro srečanj so se odvijale med mladostniki tudi igre statusov (termin sposojen iz
impro disciplin) v pomenu vzpostavljanja medsebojnih odnosov na podlagi
nadrejenosti/podrejenosti, kot npr. kaže primer iz Dnevnika: mladostnik je s svojo
obilnostjo izsiljeval tako, da šibkejši niso prišli do besede; je bilo prerivanje med ta velikimi
tako intenzivno in zelo fizično (DD2 50/10, 12).
Včasih so bile te igrice izven odra zabavne, kot ta primer iz Dnevnika: ker je nemir bil že
prevelik, smo na predlog mladostnika, ki je med tem delal leteče papirčke, začeli igrati
otroško igro Morilec. Prosila sem, da naj razložijo pravila. Robi je najprej nalogo naložil
Amiru, Amir je nalogo naložil Evi, ko pa je Eva nalogo sprejela in začela razlagati, je bilo
Amiru žal. Začel jo je dopolnjevati, pa mu ni pustila do besede. Odločno in jasno ga je
utišala. Odigrali smo tri kroge (DD2 9/8).
Včasih pa medsebojne igre statusov niso bile preveč smešne niti prijetne, posebej npr. ko
so se med seboj obmetavali z opazkami zaradi videza, pri čemer je bil en udeleženec
posebej izpostavljen zaradi debelosti. V dnevnik sem tako zapisala sledeča opazovanja:
veliko je bilo zabavanja in medklicev na debelost, padale so besede kot »špeh«, »ima joške«
(fantu o. p.) itd., tako da sem ga branila, kolikor se je dalo s pomenljivimi pogledi, mirila
ipd., ne vem, pa če je to dovolj. Njemu je potem seveda nerodno in potem se še bolj prilepi
na ljudi in izsiljuje/vstopa v osebni prostor sogovornika, kar je moteče, saj je visok. Tako
sem morala braniti še ostale pred njim, njega pred opazkami = štala! (DD2 50/11, 12, 13).
Igre statusov izven odra smo poskušali prestavljati čim bolj na oder, tako da so statusna
razmerja lahko jasno videli, raziskovali, kako se tvorijo in kako jih prepoznati. Spoznavali
smo nebesedno komunikacijo, telesno govorico vzpostavljanja nadrejenih ali podrejenih
statusov, in uporabo besedilnih sredstev za vzpostavljanje statusa v igri ali odnosih. Primer
iz Dnevnika: večino igre se je ukvarjal s statusom nekoga, ki je »car«, kot je rekel, ker ima
petarde in rakete. Status je primerno (igralsko o. p.) izražal na telesni ravni (raven hrbet,
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dvignjena brada, prekrižane roke, gledanje od zgoraj navzdol, itd.) in na besedni ravni, z
uporabo malo kratkih stavkov ali besed, ponekod tudi zvočna sprememba glasu (D, 6-3).
Fizično trpinčenje sovrstnikov pojmujem kot takšno uporabo telesne fizične prisotnosti, da
posameznik fizično s telesom ali glasom zapolni prostor sogovornika in jasno uveljavlja
prepričanje v svojo psihofizično nadmoč.
Najprej je v dnevniških zapisih zavedena kot oblika agresivnega vedenja nemir, ki se je
pojavljal na začetku, čeprav nemir na naših srečanjih ni bil vedno in nujno agresija. Je pa bil
nemir mladostnikov dostikrat precej fizičen, telesen. Tako sem dostikrat zapisala v dnevnik,
da ne vzdržijo na enem mestu, da hodijo po sobi, stopajo na mize, stole, se postavljajo eden
pred drugim, si jemljejo osebni prostor (DD2 10/7, 11/7,14/5, 18/6, 25/8, 27/7, 29/5,30/3,
31/12, 62/,6,65/13,68/9,73/3, 4, 5, itd.).
V osebnih refleksijah posameznih srečanj pa sem zapisala: poslabšanje pozornosti in
nemogoči pogoji na gledališki delavnici. Otroci sami odhajajo iz naše sobe, na stranišče, po
vodo, lutajo po pisarnah in kuhinji, si prinašajo hrano ipd., delo (montaža filma) pri tem teče
in jih pri delu ni. Videla sem nesmiselnost našega početja, me smo delale zanje, oni pa so
hodili okoli, se zabavali. To sem prekinila, ker so bili pogoji nemogoči (DD2 78/2, 3).
Posebej fantje so radi stopali v osebni prostor drugih fantov, kot sem že omenila. Včasih so
se lotili tudi deklet in to tako nenadoma, brez razloga, da ni bilo časa za intervencije
izpadov. Tako sem v dnevnik zapisala: potem je bilo konec z njegovo osredotočenostjo.
Hotel je klepetati z Robijem, Fred je zanj preveč miren, začel je preklinjat, Sali je parkrat
mahnil brez razloga, nasilno je vrtel ročici stola, vlekel in potiskal nazaj predal od mize,
skratka delal štalo. Od njegovega igranja ni bilo nič. Čeprav je na koncu le nekaj igral. Ko
sem odhajala, je bil že spodaj, pred hišo. Ostali so mu ušli, zgledal je osamljeno (DD2 71/7).
Dekleta so fantje pustili večinoma na miru. Telesno so jih nadvladovali, posebej en
maldostnik, na primer s tem, da jo je objel, dvignil v zrak, prevzel njen stol, jo odrinil (DD2
16/5). Ker je bilo izkazovanje potrebe po telesni bližini z objemanjem, dotikanjem, običajna
oblika vedenja mladostnika, nismo ukrepali. Takšnega vedenja mladostnika smo bili vsi
vajeni, pa ni bilo videti negativnih reakcij z njene strani. Pa vendar – ne vem, če smo ravnali
prav, da smo dopuščali to fizično prevlado močnega fanta nad nad šibko, manjšo deklico. Z
asistentko sva skrbno opazovali dogajanje in bili pripravljeni intervenirati, a večinoma tudi
ni bilo potrebe, saj so se pravzaprav večinoma zmenili sami med seboj.
Agresivno vedenje je imelo tudi svoje pozitivne vidike, kot npr. asertivno vedenje. Takšno je
bilo vedenje najmlajše udeleženke, ki se je iz silne želje po igranju ves čas intenzivno
prilagajala vsem ostalim. Imela je poseben trenutek bolj asertivnega vedenja v drugi
polovici delavnice, ko se je na srečanju, kot sem zapisala: uprla, in glasno povedala, da ne
bo igrala drugih impro disciplin kot tistih, ki jih sama hoče izbrati. Na mojo razlago, da v
impru ne gre tako, ni kaj dosti dala. Bila je tako vztrajna, da je zagrozila, da bo zapustila
srečanje, da bo šla domov. Pa sem ji mirno odgovorila, da če želi, lahko gre (ob tem sem
pogoltnila kepo). Odšla je po plašč in se začela oblačiti, a je malce zastala in čakala, da se
bo nekaj zgodilo, da ne bo rabila izpolniti svoje grožnje. Rešil jo je Robi, ki jo je potegnil v
nov prizor. Obema je odleglo (DD2 72/11).
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Na superviziji nam je strokovnjak razložil vidike agresivnosti in tudi, da blokirana
agresivnost (»ne sme ne tko ne tko«) ne more preiti v konstruktivno kreiranje, če ne preide
preko destruktivne agresivnosti. Razložil je, da se destruktivna agresija izraža skozi različne
načine: droga, alkohol, narcisoidna zaprtost itd. (S 18/3). Ta razlaga nama je zelo pomagala
pri delu na impro delavnici in sva tako dogajanja s posamezniki kot tudi dramske prizore
gledali skozi te vidike.
Sprejetje med sovrstnike je v okviru raziskave definirano kot želja mladostnikov, da bi jih
sovrstniki sprejeli v svojo družbo, da bi imeli prijatelje. Na to je vplivalo več dejavnikov.

Eden izmed dejavnikov medsebojnih interakcij je bila samopodoba posameznikov. Delati v
manjši skupini nama je z asistentko ustrezalo, saj so bili stiki z mladostniki bolj neposredni,
odprti, odnosi in teme pa bolj transparentni. Mladostnikom pa sta bližina in
transparentnost pomenili včasih tudi izpostavljenost, vsaj tako sva zaznali midve. Bližina je
pomenila, da smo bili vsi bolj vidni, da smo se bolj zavedali fizične prisotnosti v majhnem
prostoru. V dnevnik sem zapisala: ko nas je malo, je fajn delat. Eva pa ni danes hotela igrati,
češ da ne bo delala nič fizičnega, ker ji to ni všeč. Eva je bolj okrogle postave in ne mara
preveč gibanja. Mislim pa, da jo je frustriralo tudi to, da ji rimanje ni šlo (DD2 11/6).
Probleme s svojo fizično podobo je imel še en mladostnik, kot sem že opisala, zaradi svoje
debelosti. Svojo telesno velikost je izražal precej (pretirano) sproščeno in iskal pogosto
relativno majhne fizične kontakte (npr. rad se je prijateljsko objemal, vstopal v osebni
prostor sogovornika, želel masirati). Nekateri ostali udeleženci so ga zaradi debelosti
zafrkavali in se iz njega norčevali. To se ga je včasih precej dotaknilo.
Vendar pri vseh fizična podoba še ni imela neke vloge v komunikacijah, še ni bila odločilna,
ne za igranje v prizorih (kot ovira) ne za medsebojne stike in zavzemanje prostora v skupini.
O najmlajši udeleženki, stari 9 let, sem zapisala: zgodbo je pripovedovala sprva jecljaje, saj
njena artikulacija ne zmore dohajati idej, ki se ji porajajo in jih je zelo veliko. Očitno pa je,
da rada pripoveduje zgodbe in silno rada sodeluje na splošno vsepovsod. Sedela je z
razširjenimi nogami, sproščenega telesa, roke je zataknila za naslon stola. Gledala je v
publiko z očitno zamaknjenostjo v svoj notranji svet. Oči in usta so se smehljala, stik s
publiko je bil prijazen in poln užitka, ki ga je široko delila z nami (DD2 16/5, 6).
Na drugi strani smo imeli mladostnika, ki je svojo zaprtost (pasivnost, nesodelovanje,
vendar prisotnost) izražal pretežno s telesno govorico in vedenjem. V prvi polovici impro
srečanj ni sodeloval, prihajal je na srečanja, a je stal bolj ob strani. Kot sem zapisala, je na
teh srečanjih imel: zapeto bundo, roke potisnjene globoko v žepe. Sčasoma je začel z nami
sodelovati aktivneje v prizorih in se je sprostil. Najprej je, kot sem zapisala v Dnevnik, dal
roke iz žepov, nekaj srečanj naprej je med skupno vajo roke dvignil visoko v zrak, dokler ni
na enem od naslednjih srečanj v dramskem prizoru slekel bundo in zaigral z nami.
Dekleta in fantje: spomladi 2011, ko bi lahko rekli, da so mladostnike »začeli preplavljati
hormoni«, se je odprla tema odnosov med fanti in puncami. Njihova komunikacija je
postala bolj napeta, bilo je več izražanj medsebojne privlačnosti in zanimanja za drugega na
podlagi spolne identitete, česar prej ni bilo opaziti. V dnevnik sem zapisala: Sevda uživa biti
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fizična in se ne zaveda popolnoma učinka svojega razvitega ženskega telesa na fante (DD2
53/5).
Pobude in namigovanja ter flirtanje so prihajali zdaj z ene, zdaj z druge strani, kot kaže na
primer ta zapis iz Dnevnika: Sevda je bila manj telesno spogledljiva, izjavila je, da je ful
težko delat, kadar je Robi zraven, ker skoz moti. Ampak motil ni Robi, temveč ona, ki je
dajala pobude za flirtanje, z gibanjem telesa, s smejanjem, pogledi ipd., ki so presegale
aktualni dramski prizor.
Med dramskimi prizori je bilo opaziti veliko preigravanj žoge med Sevdo (13 let) in isto
starimi fanti (DD2 27/9). Ali bolj konkretno: Amir in Sevda sta polna neke dinamike,
trinajstletnika. Sevda je Amirju všeč, tako da bolj njej pusti, da ga 'maltretira'. Zna biti
precej robustna (groba) (DD2 35/2). Njihova razpoloženja in medsebojni odnosi so nihali od
srečanja do srečanja, od prizora do prizora, enkrat so bili prijatelji in drugič so se kregali:
spet v drugem prizoru sta prav rada sodelovala na odru (DD2 36/2).
To je spremenilo odnose med nekaterimi mladostniki. Vplivalo je tudi na igro, kot se vidi iz
Dnevnika: delal je malo večje poudarke, pa ni vedel, kako naj zgodbo naredi zanimivo.
Stiskal je zobe, da bi obvladal nerodnost. Težko mu je bilo, da je mladostnica bila telesno
tako blizu. Ves čas se je hihital, ni vedel, kje naj začne, in je zavlačeval (DD2 70/2). Nova
dimenzija njihove medosebne dinamike je imela kar velike posledice na dinamiko dogajanja
v skupini, odnosi so bili bolj intenzivni, kot na primer treba je ustvariti neko ravnotežje v
skupini. Amir je sedaj malce v offu, ker je Sevda tu. Manj se ukvarja s Fredom. In hoče igrati.
To vleče Freda v igro in v sodelovanje (DD2 69/4).
Rivalstvo in tekmovalnost: na začetku se je medsebojna tekmovalnost med fanti oz.
nasploh med udeleženci kazala le v individualnih željah, da bi dobro improvizirali, da bi jih
skupina prepoznala kot dobre improvizatorje. Medsebojno zanimanje med spoloma je
poudarilo nekatere dimenzije medsebojnih odnosov med fanti – tekmovalnost in rivalstvo,
ki jih prej ni bilo toliko opaziti.
Fantje so se tudi izraziteje potegovali za različne kombinacije prijateljskih odnosov. Najprej
sta bila prijatelja Amir in Fred. Večkrat sem opazila vedenje, ki sem ga zapisala v dnevnik:
kadar ima prijatelja ob sebi in ni več edini fant na srečanju, se spremeni (kar je logično).
Manj mu je do sodelovanja in bi rad izpadel frajer (DD2 19/4).
Z rednim prihajanjem Robija, ki obiskuje isto šolo kot Fred, na impro srečanja pa se je
razmerje spremenilo. Fred je sedaj bolj prijateljeval z Robijem, ki je postal njegov, kot je
rekel v avtorskem filmu: »D best frend ever« (AF). Robi je Amirju rad nagajal oz. mu
škodoval. Izkoristil je poznavanje gesla za njegov dostop do socialnega omrežja Facebook in
mu priredil profil tako, da so Amirja iz omrežja izključili. Amirja je to zelo užalostilo in
ujezilo, tako da nekaj časa nista igrala rada skupaj.
Te spremembe so vplivale na njihovo igro. Amir je želel biti še boljši igralec. Večinoma pa je
prav ta želja ovirala njegovo ustvarjalnost, saj ni mogel biti spontan, preveč se je želel
dokazati drugim. To je razbrati iz Dnevnika, ko smo imeli predstavitve skupin (3 igralci).
Amirjeva skupina se je predstavila kot skupina s črnimi čevlji, hoteli so repat in naj bi Amir,
ki je obvladal ritem, dajal beat, pa mu ni šlo. To se mu dostikrat zgodi, kadar hoče izpast
posebej dobro (DD2 22/6).
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Frajerstvo obravnavam kot izražanje želje po potrditvi in uveljavitvi skozi različne
ekspresivne oblike vedenja v skupini sovrstnikov. Ali kot sem konkretneje povedala na
superviziji: to je neplodno vedenje vsaj v impru, saj se ne naučijo nič novega, izfuravajo
svoje finte in odvečno energijo. Sicer nimam nič proti takšnemu vedenju, ampak glede na to,
da jih moram naučiti določenih veščin, delavnico usmerjati v usvajanje impra in socialno
krepitev, je pojav frajerstva kar moteč (S 2/14).
Frajersko vedenje je motilo tudi mladostnike, ki so bili včasih zaradi želje po uveljavitvi,
prepoznavnosti manj ustvarjalni, kot sem zapisala v Dnevnik: na delavnici se je nekajkrat
pokazalo, da uporablja finte, samohvalo, takrat ko nima idej in ne ve, kaj bi. Takrat hodi po
moško, na široko premika noge, govori glasno, preklinja, zbira slino, da bi pljunil. A se je
tokrat hitro umaknil in čakal na nadaljnje napotke: pred začetkom španske romance je
padla pripomba »zdaj bo pa šit«, mislim, da je to letelo na najine razlike, saj sva v prizoru
igrala skupaj. Težko mu je bilo igrati z mano. A igral je zelo dobro (DD2 33/3).
Supervizor pa je menil, kot se vidi iz zapisov supervizij, da jim moramo dati priložnost, da
se izživijo (S 3/6), oz. kot je rekel: Frajerstvo jim je treba pustiti, saj je to njihova
preživetvena, spoprijemalna strategija, posnemanje obnašanja, ki so ga pobrali iz svojega
okolja, iz šole (odnos do žensk kot objektov, odnos do droge, frajersko je kaditi cigarete, se
fiksati) (S 3/10, 11, 12, 13). Moramo pa jih usmerjati (S 4/2).
Frajerskega vedenja je bilo na začetku več, potem pa se je pojavljalo občasno, kot vidimo
na primeru iz Dnevnika: kadar ima prijatelja ob sebi in ni več edini fant, se spremeni, kar je
logično. Manj hoče sodelovat in rad bi izpadel frajer (DD2 19/4). Nadalje so se želeli posebej
izkazati, ko smo imeli skupne vaje pred nastopi z gimnazijci in z mladostniki iz mladinskega
centra.
Vidiki frajerskega vedenja so bili različni, kot kažejo zapisi Dnevnika. Fantje so uporabljali
veliko kletvic, slabšalnih besed, radi so se pogovarjali o drogah in se pretvarjali, da o tem
vse vedo, merili so svoje moči z demonstracijami obvladovanja prostora (in drugih
udeležencev), potem so nekateri kadili ali pa se s tem hvalili. Tako na primer: ona mi je
pripomnila, da je težko, ko pride on, ker smrdi. Sem jo vprašala, če zaradi tega, ker se ne
tušira (kar je bilo nekaj časa problem). Pa sta mi tako ona kot on hitela odgovarjat, da ne,
da se tušira. Ampak, da smrdi zato, ker kadi (DD2 52/8).
Na supervizijskem srečanju smo se dogovorili, da kletvic ne bomo disciplinirali. Saj: bi bili
hinavski, ko grde stvari v sebi skrivamo, lepe pa govorimo, tako kot to delajo povprečni
ljudje (S 15/11).
Na supervizijah sva z asistentko ostalim odraslim predstavili temo frajerstva: če je
mladostnik sam, sodeluje in se osredotoči na delo, na sodelovanje. Če je na vaji najmlajša
udeleženka, ali prej ko je bila še ena mladostnica, je bil osredotočen. Če pa pridejo na vajo
Robi, Fred (ki sta njegova frenda, kot pravi sam) ali pa Sevda (ki je menda njegova
simpatija), pa je njegove osredotočenosti konec. Na pol je pri improviziranju, bolj se ukvarja
s prijatelji – se pogovarja, šepeta z njimi, hodijo po vodo skupaj, se hecajo ipd. Hoče biti
boljši, frajerski v impro disciplinah. To po eni strani izboljšuje njegov performans (ima s
publiko kontakt, spremlja kakšen je odziv). Lahko pa ga tudi slabša, saj postane občutljiv, je
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brez idej, je blokiran, zato ker se kontrolira in želi izpasti boljše, kot je. Pogosteje uporablja
kletvice, stereotipe, ni toliko telesno ekspresiven, je trd, se veliko smeji samemu sebi in
svojim domislicam na odru, skupaj s svojimi zvestimi sodelavci – prijatli. Razvijajo nek svoj
humor, prikazujejo eden drugemu svoje interne finte, ki se zdijo blazno smešne njim, nam
pa ne … ' … zanje pa je sila pomembno, da jih sprejmejo sovrstniki. Skoraj pomembneje, saj
na delavnico še vedno hodijo, kljub nenehnemu opozarjanju k sodelovanju, k improviziranju
(S 3, 6/14).
Kot enega od vidikov frajerskega obnašanja sva na srečanjih, v dramski improvizaciji in
izven nje obravnavali tudi hvaljenje s kajenjem, z uporabo drog. Ta oblika vedenje in
uprizarjanja v prizorih je bila posebej pogosta pri enem mladostniku, ki po mnenju mene in
asistentke sam ni uporabljal drog, ampak se je s tem želel samo pohvaliti. Na superviziji
smo ugotovili, da je najino mirno reagiranje na te prizore v tem primeru pravilna reakcija.
Čeprav je bil supervizor mnenja, da jih moramo usmerjati, da mladostniki vidijo, da nam
droga ni všeč. A je pomembno, da jih ne obsojamo, kajti, kdo smo mi, da mu bomo
moralizirali o drogah, o alkoholu, če vidi to pri osebah, ki so mu blizu. S tem ga porinemo v
konflikt (S 4, 1/4).
Tudi dekleta so želela biti opažena. Najmlajša udeleženka je na nekem srečanju sredi impro
delavnice pri enominutni zgodbi začela pripovedovati vse v angleščini. V Dnevnik sem
zapisala: začela je kopirati Orangea iz You Tuba, vse njihove štose in prigode!!! Ampak
igrala je zelo živo, z navedbo dialogov, igro čustev, karakterji, zabavala je mladostnike kar
nekaj časa (DD2 22/6). Skladno z napotki supervizorja takšne vrste igre nisva spodbujali, ker
to ni impro, sva jo pa dopustili.
Supervizor je pojasnil: frajerstvo je neposredno povezano z ekscesivnim vedenjem. Oni si
žele dopasti, žele si pozornosti od mentorja, predvsem pa od sovrstnikov. Treba jim je dati
priložnost, da se izživijo. Supervizor je rekel, da »frajerstvo je drevo, pod katerim nič ne
raste. Frajerstvo je nadomestna identiteto za svojo lastno, ki je izgubljena« (S 3, 6/9).
Zdi se mi, da je potrebno omeniti še, da so naši mladostniki našli svoje igralske vzornike v
dve do tri leta starejših srednješolcih, gimnazijcih, s katerimi so igrali na dveh pripravah na
predstavo in na predstavi sami. V evalvacijah po skupnih nastopih in predstavah so izražali
ogromno navdušenje nad njimi. Fantje in dekleta so bili navdušeni nad najboljšimi
improvizatorji (E1 83/8), kot so jih imenovali, nad njihovimi domislicami, idejami, načinu
igre. Gimnazijci imajo za seboj že nekajletno izkušnjo učenja in nastopanja z improm.
Prepričana sem, da bi se po redni nekajletni vadbi tudi naši mladostniki lahko razvili v dobre
improvizatorje.
Navdušeni so bili nad njihovo zabavnostjo, smešnostjo na odru. Tako so na primer po
prvem skupnem nastopu povedali: Sevda: men je blo ful uno dobr, m, k sm z Joštom, am,
une scene igrala. Amir: men je bla ful smešna ona, Nina, un kaj je blond. Nadalje jim je bilo
z njimi skupaj zelo prijetno igrati, kot so povedali: Sevda: jaz sem mislila, da sem mumija.
Pa sem bila v bistvu lutka, sm misla, da se bo on usedu … ' ... men je blo v bistvu olajšanje,
ker so bili taki profesionalci. Men se je zdel ful olajšanje, če slučajno jaz zaserjem, po
domače povedano, bodo pa oni rešili (E1 83/ 4, 6).

208

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

Zanje so bili junaki, s katerimi so skupaj igrali na odru, občudovanja vredni sovrstniki. Z
gimnazijci smo se pred srečanjem dogovorili, da mladostnike na odru podpirajo, ker imajo
več izkušenj improviziranja, in jim pomagajo delati dobre prizore. Tako Sali: men je blo
super dobr, k sm bla babica, on pa super hiro. Počutila sem se smešno in glavno. Amir pa je
rekel (z očitnim občudovanjem): Jošt je car! (E1 82/10).

POSEBNOSTI
Posebnosti vključujejo pojme (podkategorije in kode), ki so se pojavile nepričakovano. To
so: sociometrijsko razporejanje, vinjeta, razgovori, zamenjava vlog.
Dodatne dejavnosti
Se nanašajo na dejavnosti, ki smo jih izven načrtovanih dejavnosti izvedli skupaj z
mladostniki v okviru impro srečanj.
Sociogram oz. sociometrijsko razporejanje (Moreno, 2000) sem izvedla na eni izmed impro
srečanj, ko je bil nemir velik in so mladostniki posebej radi klepetali, si šepetali, pa hkrati
relativno aktivno sodelovali pri ustvarjanju impro prizorov. Zato sem spremenila načrt dela
in uvedla nekaj novega – sociometrično razporejanje. Odziv je bil velik in so se vsi takoj
priključili k tej dejavnosti, razen udeleženca, katerega tema je bilo nesodelovanje.
Najprej smo se razporedili po namišljenem merilnem sistemu od 1 – 100, glede na
vprašanje, koliko se nam da delati gledališko delavnico. Iz zapisa srečanja v dnevniku je
videti, da so bili odgovori iskreni: jaz sem se postavila na 1 ker, kot sem povedala vsem, ne
obvladam dogajanja, asistentka se je postavila na število 3, ker je z mislimi čisto drugje,
Amir na številko 6-7, ker se počuti, da bi delal delavnico in da bi se hkrati rad pogovarjal s
Fredom. Sali se je postavila na številko 100 in več, ker se ji fuuul dela gledališke igre. Fred ni
sodeloval. Potem smo se razporejali še glede na starost, na barvo las, kjer so vsi blond
posamezniki, bili glavni, ker blond rulajo, glede na barvo oči, kar je povečalo občutek
intimnosti, opazovanja, primerjanja, saj smo se morali pogledati v oči, stopiti bliže (DD2
22/5).
Vinjete
Prva vinjeta, kot sem že opisala, je bila takoj na prvi delavnici, in sicer na temo zaupanja
(določeni osebi). V tej vinjeti, ki se je začela dobro, potem pa se je nepričakovano zaključila
v improviziran razgovor in tolažbo, ker mladostnica ni zmogla povedati konkretnih
podatkov. To pa je bilo pravzaprav tema vinjete. Ker je začela jokati, se je izkazalo, da je
potrebno poskrbeti za njeno potrebo po bližini, zato sem jo objela in pustila, da se zjoka
(DD2 4/2).
Druga in tretja vinjeta sta bili prav tako odigrani v prvi polovici impro srečanj, in sicer na
temo izražanja jeze. Na srečanju sta bila udeležena dva mladostnika, ki sta odigrala vsak
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svoj krajši dramski prizor, v katerem sta določila odrski prostor, kaj je na njem, kdo
nastopa, kaj posamezne vloge delajo in točno, kaj govorijo.
V vinjeti, katere protagonist je bil mladostnik, je bila izražena jeza na mamo, ki mladostniku
vedno teži, ta pa zato goji do nje negativna čustva. Kot sem zapisala v dnevnik: malce mu je
bilo nerodno zaradi teh negativnih čustev, a je bil potem zadovoljen, ko je lahko besede
izgovoril brez posledic (DD2 13/2).
V drugi vinjeti je mladostnica uprizorila prizor jeze na sošolca, ki nenehno nagaja in blati
mladostnico na socialnem medmrežju. Ta vinjeta je bila daljša in zelo intenzivna, kot se vidi
iz zapisov, v njej pa smo kot igralci (Moreno, 2000) nastopili vsi udeleženi. Ob zaključku
vinjete smo mladostnici skupaj z asistentko in pripravnico odigrali lik »njene osebne
podpore« v obliki zbora, kar je bilo zelo impresivno. Mladostniki, ki so takšno dramsko
uprizarjanje videli prvič, so bili zelo animirani, kot sem zapisala: Eva je bila zelo zadovoljna,
ko je videla svojo »podporo«. To je omogočilo, da je povedala, kaj jo teži in sicer, da jo zelo
boli, ker sošolec nenehno govori grde reči o njeni podobi, blati mamo in njo, njuno finančno
situacijo (DD2 13/5).
Razgovori
Pri pregledu Dnevnika se nekajkrat pojavlja razgovor z mladostniki kot del impro srečanja.
Pojmujem ga kot nenačrtovano zaustavitev impro dejavnosti (torej evalvacija nastopa ne
spada v to kategorijo).
Glede na dnevnik je do prvega našega razgovora prišlo po nekem nemirnem srečanju, ko se
mladostnikov ni dalo usmeriti v raziskovanje impra oz. v uresničevanje zadanih nalog –
obvladovanje odra, gledališkega prostora – in so hoteli samo sedeti za mizo in se
pogovarjati. Potem se je začela debata o vprašanju, zakaj smo tukaj. Kot sem zapisala: sem
poudarila, da smo tukaj zaradi gledališke delavnice in da je treba v prostor. Mislim, da sta
bila malo šokirana ob moji napovedi, da če pa ne mislimo igrati, nima smisla, da smo tu.
Zato sem predlagala, da bi se šli nekaj novega (DD2 13/1).
Pogovor smo imeli še, ko smo skupaj z mladostniki določili pravila vedenja, ki so jih
predlagali sami. Nadalje, ko smo poškodovali del opreme in se je bilo potrebno dogovoriti,
kaj bomo naredili. Neobvezen razgovor sva imeli z mladostnikom, ki je edini prišel na
srečanje med prazniki, in smo odšli v slaščičarno na tortice. Takrat smo se pogovarjali o
najrazličnejših temah: filmih, partnerjih, prijateljih ipd.
Krajše razgovore v obliki dve, triminutnih dialogov smo imeli še nekajkrat, vsakič ko se je
izkazalo, da smo pozabili na skupne cilje in namene našega druženja ter smo potrebovali
dodatno motivacijo, posebej pred nastopi.
Imitiranje in menjava vlog odrasli-mladostniki
Ker smo obravnavali nemir kot temo tudi na supervizijah, smo se dogovorili, da poskusimo
z igro zrcaljenja, in sicer tako, da bodo otroci igrali naju in midve njih (DD2 36/1).
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Na srečanju smo kot del drugih dejavnosti določili skupine po tri udeležence in določili, kdo
bo zamenjal koga, ter odigrali drug drugega. Dnevniški zapis je zanimiv: Odigrali pa smo
prizor iz vaj. Midve z Neno sva zelo nazorno pokazaie, kakšno štalo delajo in potem, ko so to
dojeli, so poskušali odigrati najine vloge. Res je bila štala. Nehali so oni, češ da tako pa ni.
Mislim, da sta se oba fanta vsaj za trenutek zamislila, Sali in Sevda, ki pa nista bili
obremenjeni z vajo, ki jo je vodila Nena in takratnimi dogodki, pa sta se bolj zabavali in
igrali. Nehali smo sicer vsi smeje, potem sem vprašala, kako se jim zdi ta prizor. Kako se
počutijo. Komentarjev je bilo bolj malo, največ v smeri, da se pa oni ne obnašajo tako. Na
najino zagotavljanje, da jih tako midve doživljava, pa so bili tiho (DD2 36/1). Globljega
pogovora nisva izvedli, ker so se nekako distancirali od dogajanja. To se mi zdi kot nekak
dokaz, da se jih je dotaknilo. Iz zapiskov pa se ne vidi, da sva po tem opazili kakšno
spremembo vedenja v smislu, da je bilo manj nemira, manj motenj z njihove strani.
Zdi se mi, da sva se tudi midve navadili delati v dinamičnem, rahlo razpršenem okolju, ki so
ga zaznamovale nenehne komunikacije med mladostniki, odhajanje iz sobe, ukvarjanje z
drugimi dejavnostmi, kot je impro. Zame je bil to poseben izziv, kot se vidi iz dnevnika, saj
sem enkrat želela oditi z vaje in sem to povedala, drugič pa sem odkrito priznala (v
sociometrični vaji), da se ne počutim kot kompetentna mentorica tega impro srečanja (DD2
21/5).
Veselje in užitek
Na nekaterih začetnih srečanjih, kot je zapisano v dnevniku, smo igrali na željo
mladostnikov tudi otroške igrice, kar jim je bilo zelo všeč in so ob tem zelo uživali, kot na
primer: sede smo igrali Leti, leti. Bilo je zabavno. Tudi takšne otroške igrice spadajo v
program (DD2 21/5) . V dnevnik sem zraven še zapisala, kaj se mi zdi, da lahko ta konkretna
igrica spodbuja: koncentracijo in hitrost reakcije.
V prvi polovici srečanj je bilo smejanje na odru pogosto, vendar ne kot del improvizacije,
temveč kot izraz občutka nerodnosti pri mladostnikih. Sredi delavnice, ko so bili že bolj
spretni, pa so se smejali bolj impro igri in situacijski komediji v prizorih, ki so jih soustvarjali.
Smejanje in hihitanje sta ostali del njihovega odrskega udejstvovanja več ali manj do konca
delavnice. Tako je na neki uspešni vaji, kot sem zapisala: vsak imel priložnost, da je v impro
disciplini Kvadrat igral vsaj trikrat! Večinoma jim je kar uspelo. Veliko je še smejanja (DD2
24/3). Smejanje in hihitanje sta gotovo boljša reakcija kot njuno nasprotje, zaprtost in
strogo samoobvladovanje, kar se je pogosteje pojavljalo pri nekaterih, kot na primer: stiskal
je čeljust, da bi se probal obvladati (DD2 69/3).
Smejanje je imelo prav posebne učinke tudi, kadar so v prizorih preizkušali meje
dovoljenega. Tako sta Amir in Sevda imela zanimiv prizor z drogiranjem, vbrizganjem
heroina. Pri tem sta se veliko smejala (DD2 24/4, 5).
Smešnost prizorov je bila po njihovem najbolj zaželena kvaliteta dramskih prizorov in impro
disciplin. Tako so se na evalvacijah nastopov navduševali prav nad smešnostjo prizorov ali
smešnostjo soigralcev. Pa tudi sami so se radi počutili smešno in glavno (E1 82/1), kot so
povedali.
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Naša pojmovanja, kaj je smešno, so se včasih razlikovala. Tako sem na primer v dnevnik
zapisala: igrali so žanr komedije, z naslovom Nore kumare. Igrali so tko, tko, bolje, a še
vedno kr neki. Otroci so se zabavali, silno! (DD2 65/2).
Nekateri udeleženci so že od vsega začetka zelo radi prihajali na impro srečanja in komaj
čakali, da stopijo na oder. Igrali so z užitkom. To so tudi povedali npr. v sociometričnem
razporejanju, kot na primer Sali: da komaj čaka, da pride na oder, ker je impro fuuul dobr!
(DD2 21/5). Posamezniki, ki so bil na začetku mogoče bolj zadržani, so sčasoma vzljubili
naša srečanja in pogrešali impro, če je srečanje odpadlo. Pri enem mladostniku sem
zapisala, da se vidi, da je lačen igre (DD2 34/1), s takim užitkom je igral.
Prijala jim je tudi odrska pozornost, tako da so proti koncu delavnice posegali tudi po
sredstvih za doseganje hitrih učinkih, kot npr. imitiranje komikov znanih junakov iz filmov,
šal in humoresk s televizije. Na primer: Sali je pripovedovala izmišljeno zgodbo. Ki je bila
mešanica videnih TV nanizank, zapleteno spletenih iz vsega, kar se ji je vtisnilo v spomin
med gledanjem televizije (DD2 35/5). Ostali so se ob tem sila zabavali.
Skozi smeh se je seveda videl tudi njihov užitek ob igranju. Tako so npr. na impro srečanju,
ko smo prvič ponovili znano disciplino 1, 2, 3 ... jaz sem, zelo uživali in komaj čakali, da so
prišli na vrsto, kot pove dnevniški zapis: pri tej igrici so vsi udeleženci delavnice zelo uživali
(DD2 17/1).
Tudi nama sta smeh in smešnost pomagala, dostikrat kot taktika pri obvladovanju nemira in
pri usmerjanju njihove dejavnosti v bolj strukturirane cilje. Tudi pohvalo posameznih
dosežkov in presežkov sva jim podajali v skladu s skupnim dogovorom na superviziji:
pohvale je treba dajati na humoren način (S 27/6).
Odzivi na nastope
Učiteljice
Dva mladostnika, udeleženca delavnice Center 10/11 in sošolca na isti šoli, sta prišli gledat
tudi psihologinja in učiteljica, ki sta ju povabila. Nad nastopom svojih varovancev sta bili
obe navdušeni in sta jima dali čokolado. O tem so nama na evalvaciji nastopa povedali
drugi mladostniki, kot je zapisano v transkripciji Evalvacije 2: Amir: dobila sta milka
čokolado! Asistentka: darila sta dobila na koncu predstave, kot pravi nastopajoči, ko
nastopajo. Ina: a, res? Vau! Amir: mi pa nismo nič dobl. Sevda: kaj nismo dobl! Bombone
smo dobl. Fred (dobitnik čokolade) je kot običajno bil tiho in je samo poslušal. Svoje uspeh
je tudi zanikal: Ina: Ti je všeč, da si se izkazal? Fred: Ne. Ina: Ni ti všeč? Fred: Ne. Ina: Zakaj
ne? Fred: Ne. (E 90/5, 6, 7, 8,).
Meni sta psihologinja in učiteljica takoj po nastopu navdušeno čestitali za dosežke in
uspešno pripravo mladostnikov. Povedali sta, da sta zelo presenečeni, ko vidita posebej
enega mladostnika (Freda), da govori, nastopa in se smeje, kot sem zapisala v dnevnik.
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Starši
Starši so bili z nastopi otrok zelo zadovoljni in so to nekateri tudi povedali mladostnikom.
Nekatere mladostnike so prišli gledat mame ali očetje, samo babice ali pa cele družine.
Otroci so bili svojih družinskih članov najbolj veseli.
Na prvem nastopu je bila dvorana polna, nekateri gledalci so sedeli tudi na stopnicah. Sali
je v evalvaciji povedala: mami je bla zelo zadovoljna (E1 82/4). Na drugi nastop je prišel
tudi oči (starši so ločeni). Tako je Sali na evalvaciji povedala: ful mu je bilo všeč, me je
pohvalu, mi je rekel Roži. Všeč mi je bilo, da sta bila obadva tam. Sevda, njena starejša
sestra, pa je rekla: Sicer mi je bilo všeč skoraj vse, ampak, ko je oči pršu, je blo najboljše (E2
83/4).
Upokojenke
Na drugem nastopu za materinski dan v isti dvorani je bila dvorana ponovno zasedena do
zadnjega kotička. Nastop so prišle na povabilo Centra in asistentke gledati tudi Lastovke,
kot se imenuje skupina upokojenk, ki imajo v okviru Centra svoja redna tedenska srečanja.
Asistentka je na evalvaciji nastopa povedala, da so ji naročile, da mora otrokom povedati
sledeče: da se že dolgo niso tolk nasmejale, da ste jim polepšali dan in da se jih bodo
spomnile do konca svojega življenja. In so rekle, da ste jih tolk presenetili, da komaj čakajo,
da pridejo še (DD 95/1).
Direktor Centra in strokovnjak
Mladostnike je posebej lepo pozdravil direktor in pohvalil njihovo delo v impro skupini.
Prav tako strokovni delavec. Glede na to, da smo sklenili dogovor o še eni delavnici na
taborjenju, sklepam, da so tudi sicer v Centru ocenili, da spoznavanje impra mladostnikom
koristi.
Mladostniki
Mladostniki so bili veseli pohvale. Na pohvale Lastovk so na primer reagirali takole, kot piše
v transkripciji evalvacije: Amir: Ja, bodo morale plačat (naslednji nastop o. p.). Plačat bodo
morale. Ina: Hahaha. A plačat bodo morale? Sevda: Ja igralci smo, igralce se plača. Nena:
Drugič bomo že 4 € pobirali. Amir: Ja, 10 € na uro. Al pa 5. To bo 15 € za uro in pol (E2
95/2).
Javnost
Na tretjem nastopu v okviru festivala Igraj se z mano smo sodelovali skupaj z gimnazijci in
srednješolci iz moje impro delavnice v mladinskem centru. Med občinstvom so sedeli
direktor (ki je bil tudi na vseh ostalih nastopih), supervizor, moja mentorica in svetovalka
pri raziskavi, starši, prijatelji, učiteljice. Dobili so tudi pohvalo v obliki diplome, ki smo jo
obesili na zdi mladinske sobe.
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Po nastopu smo odšli vsi skupaj na pico, kar se mi zdi, da je bilo mladostnikom zelo všeč,
vsaj tako je bilo videti, saj so z gimnazijci in mladostniki iz mladinskega centra izmenjali
naslove, se pogovarjali, smejali, šalili.

UMETNIŠKI IN KREATIVNI PRESEŽKI
Umetniški presežki so impro prizori, ki jih v skladu z impro teorijo lahko kot take
opredelimo. Kretaivni preseški so avtorski filmi, ki so jih idejno oblikovali, režirali, odigrali in
posneli mladostniki.

Umetniški presežki
V okviru raziskave definiram kategorijo Umetniški presežek kot umetniško dodelan impro
prizor, ki je rezultat skupinskega improviziranja v skladu z načeli impra.
Iz Dnevnika se vidi, da je kot umetniški dosežek označenih kar nekaj prizorov. Tako je na
primer mladostnik, ki se je selil z družino v drugo mesto, uspel na enem od naših prvih
srečanj, in njegovem zadnjem srečanju z nami, v prizor vplesti svoje občutke ob odhajanju.
Ko smo pripovedovali Zgodbo v krogu (ko ima vsak udeleženi le eno besedo in tako eden za
drugim, skupaj ustvarjamo smiselno zgodbo), je naša improvizirana zgodba tekla tako:
Ina: Danes
Tomaž: sem
Kid (odhajajoči): odšel
Nena: na
Amir: grmado,
Sali: kjer
Ina: so
Kid: oblaki jokali (DD 5/1).
V zaključku je sicer prekršil pravilo in sam povedal dve besedi namesto ene, ampak
pomembno je (in zelo v skladu z impro teorijo, po kateri so napake vir ustvarjalnosti), da je
s tem uspel zajeti svoja občutja v lepo, poetično mataforo.
Na kasnejših srečanjih se kmalu po začetku pojavlja humor kot element ustvarjanja
prizorov, kar je posebej fino, saj je načeloma impro humoristična zvrst improvizacije. Tudi
mladostniki so impro očitno razumeli kot humoristično zvrst drame, saj jih je prav humor
najbolj navduševal, kot so povedali v evalvacijah nastopov, jim je blo ful dobr, ko so bili
smešni; ko je bil smešen posameznik in so hoteli biti smešni tudi sami (E 80/ 3, 4, 5, 6; 82/3,
83/11, 84/ 5, 8; 86/4; 87/11,12, itd.).
Smešnost so skušali kar najbolj vključevati v svoje prizore, kot kaže naslednji v dnevnik
zapisan primer: prostor prizora je dnevna soba. Dogajanje: Sali je začela z gledanjem TV,
nek film, ki ji je bil očitno zelo všeč, jedla je kokice, Robi je sedel ob strani in bral časopis, ter
jo čez čas vprašal, kako more gledat tako dolgočasen film; potem sem vskočila in odigrala
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eksplozijo TV-ja. Na začetku sta to dejanje ignorirala, potem pa sta ga upoštevala in stopila
v akcijo. Robi je šel k TV-ju, ga zadaj odprl, prosu Saro za izvijač, ko mu ga je dala, ga je
stresla elektrika. Potem sta opravila ponovitve istega prostora v vedno krajših časih. Zadnji,
enosekundni, prizor je Robi kar obsedel na stolu in v karakterju rekel: »Kdo sploh gleda
TV!«. Aplavz je bil bučen in iskren (DD 18/1).
S humorjem in pojmom smešnega smo se v drugi polovici impro delavnice pogosteje
ukvarjali oz. se tudi pogovarjali. Tako je na enem od zgodnjih srečanj mladostnik želel igrati
bolj smešno. Zapis iz dnevnika: Pri Ekspertu je Amir jamral, da ni smešno. Potem smo se o
tem pogovarjali. Probala sem razložiti, da čemur se smejejo oni, ni nujno smešno tudi nam
(občinstvu o. p.), če je izven neke gledališke ali komunikacijske situacijske logike (DD 53/6).
Nadalje je vsak udeleženi doživel trenutke soustvarjalnosti v igri skupnih prizorov na odru in
dobil izkušnjo uspeha, zadovoljstva. V več primerih tako na srečanjih kot nastopih zapisi v
dnevniku govorijo o tem, da so bili nastopajoči mladostniki s strani občinstva nagrajeni za
svoj trud z bučnim, spontanim aplavzom. Prav tako pa so bili nagrajeni v obliki osebnega
zadovoljstva, kot se vidi iz evalvacij nastopov.
Pri iskanju elementa, ki opredeljuje polje njihove ustvarjalne uspešnosti, ugotavljam pri
analizi uspešno odigranih impro disciplin, da so bili uspešni posebej v disciplinah
osredotočenih na ustvarjanje skupnega prostora (1, 2, 3, … jaz sem, Skupen prostor, 3
minute), različnih odnosov (Čajniz box/Kitajska škatla, Od p do p, Šizo randi) in likov
(Trimono, Kvadrat, Pisalni stroj) ter ko so upoštevali posebej načela impra kot: »ja, in …«,
»korak za korakom« in »ustvarjajmo skupaj«.
Mogoče bi lahko izpostavila eno impro disciplino, v kateri so bila njihova umetniška
prizadevanja večkrat uspešna, to je impro disciplina Čajniz box/Kitajska škatla. To je
disciplina, v kateri na začetku v kratkem času dva igralca odigrata neko preprosto zgodbo,
katere naslov določi občinstvo, potem pa isti prizor odigrata še v treh različnih žanrih, ki jih
prav tako določi občinstvo.
Primer: Čajniz box/Kitajska škatla
Določen prostor so Niagarski slapovi; igrata Ina in Amir;
Nevtralen prizor: vsak na svoji strani slapov /se kličeva in se greva smučat po slapovih do
dol / kjer naju čaka malica. Izbrani žanri na predlog občinstva: grozljivka, španska romanca,
detektivka. Realizacija:
Grozljivka: vsak na svoji strani /se kličeta /Amir zmerja moj lik s šupkom/ rečem nazaj, da če
mi še enkrat reče to (ga izzovem v igri), kao grozim. On seveda prime in ko reče Šupak /se
jaz spremenim v monstra, ki ga požre in reče: »O, malica«.
Detektivka: Vsak na svoji strani /on je Sherlok Holmes / raziskujeva okolje/ najdeva pot po
slapovih dol in spodaj malicava.
Španska romanca: pokličem Fernanda /ali mi je kupil prstan. Amir sprejme vlogo ljubimca /
a da meni vlogo moškega . Oba igrava geya! / zaplet o prstanu / drugem ljubimcu
Komentar: Amir je bil suvereno v prostoru, fizična karakterizacija lika je bila jasna le pri
španski romanci in delno pri koncu grozljivke, kjer ga monster ubije in se je on sam davil;
verbalno napadanje – frajerstvo pri detektivki, ko ni vedel, kaj naj. Ampak se je takoj
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umaknil in čakal na nadaljnje napotke. Pred začetkom španske romance je pripomnil: »zdaj
pa bo šit«. Mislim, da je to letelo na starostne in statusne razlike med nama. Z menoj jim je
težje igrati take scene, kar je razumljivo (DD 31/1, 2, 3).
Iz dnevniške evidence se vidi, da so bili uspešni še v žanru znanstvene fantastike in basni.
Od impro disciplin jim je posebej odgovarjala tudi Policijska preiskava (in njene žanrske
variacije) ter od žanrov grozljivke, srhljivke, akcijski filmi ipd.
Primer akcijskega filma:
Določen prostor prizora je gusarska ladja. Igrata Sevda in Amir. Sevda je bila kapetanka in
krmari ladjo /Amir je hodil po stopnicah gor in dol v pravi gusarski maniri! Takoj sem ga
pohvalila. Ko je bil na vrhu stopnic, je prišel do kapetanskega mosta, kjer je bila Sevda za
krmilom. Poslala ga je ven v liku jeznega, grobega kapitana.
Komentar: prizor je bil kr fajn, edin da vloge obvladajo njo in ne ona njih. Npr. udarila je
Amira po glavi, ki je še kar sprejel njeno tepeško, brez pripomb, se ji je podredil. Potem ni
vedel, kaj bi, in sem predlagala, naj koga reši. Ker se je Sali ves čas vmešavala v igro tako,
da sem jo morala parkrat opozorit, naj igra ali gleda, in je ona potem gledala, sede na mizi,
jo je Amir pograbil in jo odnesel kao v reševalni čoln. Ko je bilo prizora konec, Amir ni bil
zadovoljen. Vendar mu nisem pustila, da bi prizor popljuval, ampak sem mu obnovila, kaj se
je zgodilo v prizoru. Kaj kmalu je videl, da sta uspela narediti dobr, zanimiv prizor in je pri
obnovi zavzeto pomagal (DD 36/2, 9).

Kreativni presežki – avtorski filmi
Kot kreativne presežke v okviru naloge obravnavam umetniške izdelke mladostnikov, pri
katerih je poudarek tako na samem procesu oblikovanja ideje, ustvarjanja pogojev za
snemanje, sprejemanje odločitev o vlogah, poteku itd.
Ob zaključku delavnice Center 10/11 smo z mladostniki posneli avtorske video filme.
Obravnavam jih tudi kot poseben instrument raziskovanja, saj so mladostniki v njih
improvizirali v več pogledih – ideja, režija, igra, montaža, hkrati pa so z njimi dosegali svoje
socialnokrepitvene in integracijske cilje – predstavili so svoje vsebine v celoti, saj je bil to
resnično njihov avtorski izdelek skoraj v vseh pogledih (razen montaže). Predstavljam jih
samo ilustratitivno, kot posebej obetavno in izjemno zanimivo področje nadaljnega
raziskovanja.
Snemanje filmov je bilo zanimivo za vse udeležene, za mladostnike pa posebej. Na podlagi
posnetkov sem naredila zapise filmov za potrebe naloge.
Filme sem analizirala glede na naslednje kriterije: kako so razvijali idejo vsebine, kdo je v
nastajanju in snemanju filma sodeloval, kje je bil film posnet, kaj je vsebina, kakšna je
zgodba in kakšna je njihova igra.
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Kot del raziskovalnega aparata, kot košček v mozaiku, so filmi dokumentiran rezultat
ustvarjalne rasti mladostnikov, dokumentirane zgodbe o uspehu na področju ustvarjanja,
spontanosti, igranja in predvsem medsebojnega sodelovanja.
S stališča veščin nastopanja so dokaz njihovega razvoja, saj je njihova igra v filmih, kot
kažejo posnetki, zelo naravna, spretna. Igrali so sicer več ali manj sebe, a se niso izogibali
pogledov v kamero, niso imeli četrtega, odrskega zidu. Njihova igra je bila sproščena, govor
več ali manj artikuliran. Suvereno so izražali svoja čustva, reagirali spontano in odprto v
odnosih.
Večinoma so svoje filme ustvarjali sproti, brez posebnih predhodnih priprav, kar vključuje
tako oblikovanje poteka zgodbe kot igranje ter sledenje svojemu cilju. Sprotno vključevanje
impulzov iz okolja v ustvarjanje zgodbe in slednje zadani nalogi – cilju, ki je ve tem primeru
samopredstavitev, zahteva od avtorjev precej interaktivnih spretnosti.
Filmi so zanimivi tudi s stališča samopredstavljanja, artikulacije idej mladostnikov o sebi, o
svetu, o videnju svoje prihodnosti in sedanjega trenutka.
Filme smo predvajali nekaterim strokovnim delavcem kot del procesa opolnomočenja
mladostnikov. Z vodjem programa smo se odločili najprej za ogled avtorskih filmov skupaj s
študenti na praksi, delujočimi na programu in direktorjem Centra, ki so filme z zanimanjem
pogledali. Komentarjev s strani odraslih ni bilo veliko, mladostnikom pa je bilo, kot sva se
strinjali z asistentko, nekoliko nerodno, a so se iz dogodka hecali, se zabavali.
7.2.6. Odgovori na raziskovalna vprašanja iz druge faze raziskave Center 10/11
1.

Kako uporabljamo impro pri delu z ranljivimi mladostniki?

Impro delavnice Center 10/11 so se mladostniki udeleževali prostovoljno, za razliko od
delavnice impra na taboru, kjer je bila delavnica del programa taborjenja.
Način uporabe impra je bil prilagojen skupnim ciljem: mladostniki so si želeli ustvarjati s
pomočjo impra; Center je izrazil interes, da se nadaljuje proces socialne krepitve
mladostnikov s pomočjo medija; jaz sem želela nadalje raziskovanje potencialov impra.
Pri načinu uporabe impra je igralo pomembno vlogo nekaj dejavnikov: skupina je bila
majhna (5 članov), manj heterogena (večinoma starost 13, 14 let, 2 dekleti in 3 fantje),
mladostniki so medij že poznali, srečanja so bila redna (enkrat tedensko) skozi daljše
obdobje, srečevali smo se v sobi Centra, imeli smo več nastopov pred zunanjo publiko.
Manjša skupina je po eni strani omogočala bolj individualno delo. Omogočeno je bilo bolj
natančno opazovanje in spremljanje posameznikov. Hkrati so zaradi manjše skupine bili
posamezniki bolj izpostavljeni in ranljivi kot v veliki skupini. Vse je bilo bolj transparentno,
vidno, občutljivo, tudi zaradi zaprtega prostora vadbe, kar je pomenilo manj motenj
zunanjega sveta. Medsebojne interakcije so bile bolj individualizirane, tako je bilo treba na
komunikacijske pobude posameznikov reagirati in odgovarjati individualno ter sproti. Za
tekoč potek srečanj je bilo nujno vključevanje različnih razpoloženj mladostnikov.
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Pri tem so nama bila v veliko pomoč impro načela kot »poslušaj« ali »upoštevaj to, kar je«,
ki so omogočala, da sva skozi impro discipline spodbujali različnost vsebine, razpoloženja,
ideje mladostnikov, a hkrati usmerjali dogajanje v strukturirano izkušnjo izbrane impro
discipline. Tako so se individualna počutja in občutja izrazila, realizirala, se okrepila
predvsem skozi impro prizore, lahko so izzvenela in/ali dobila dodaten, simbolno umetniški
poudarek.
Takoj, ko se je sestava skupine ustalila in je bila udeležba mladostnikov na srečanjih redna,
smo začeli s spoznavanjem in z raziskovanjem novih, zahtevnejših oblik ustvarjanja –
najprej z improvizirano zgodbo, v kateri so posamezniki lahko povezovali svoje izkušnje
zunaj delavnice in hkrati spoznavali možnosti impra. Ugotovim lahko, da je predhodno
poznavanje medija impra s strani mladostnikov olajšalo usmerjanje dejavnosti v skupne
cilje – poglobljeno spoznavanje medija.
S pomočjo zgodb, ki so si jih sproti izmišljali mladostniki, jih improvizirali, smo dobili
vpogled v aktualna dogajanja, zanimanja, probleme mladostnikov, saj so se vsebine
njihovih zgodb večinoma ujemale z zgodbami, ki so jih mladostniki pripovedovali o svojih
doživljajih v vsakdanjem življenju (šola, sošolci, družba, prijateljevanje, težave) v krajših
pogovorih na ali pred srečanjem.
S pomočjo medija smo se najprej skupaj, kot že na prejšnji delavnici, lotili ozaveščanja
blokad, preprek in ovir polnega ustvarjanja v skladu s pričakovanji mladostnikov. Vprašanj,
zakaj se nam kaj dogaja in zakaj nečesa ne moremo narediti, si nismo zastavljali
neposredno, temveč posredno – s pomočjo usmerjevalnih stavkov. Temu so bili prilagojeni
tudi raziskovalni instrumenti – spremljanje zgodb, žanrov, vsebin in tem itd., skratka
raziskovanje skozi kreativne prvine medija, ki so neposredni viri integracijskega,
zdravilnega, razvojnega potenciala impra in drame (kot so to identifikacija, refleksija, novi
pogledi, uvidi na temo skozi zamenjavo vloge, distanciranje in tudi katarza).
Sklepam lahko, da spodbujanje sodelovanja mladostnikov v različnih vrstah impro prizorov,
omogoča posameznikom okušanje in ozaveščanje svojih potencialov (in primanjkljajev),
predvsem pa spoznavanja interakcije in drugih sodelujočih (odprti prizori s strukturiranimi
nalogami). O preprekah smo se tudi sproti pogovarjali.
V drugi polovici delavnice je večina mladostnikov spremenila svoj način improviziranja,
žanri, zapleti, liki so postajali bogatejši in pestrejši. Prav tako pa so posamezniki začeli
aktivneje sodelovati pri oblikovanju ustreznega vzdušja v skupini – sodelovali so pri
zagotavljanju pogojev za delo, predvsem pred nastopi. Sklepam lahko, da so nastopi
ustrezen motivator za samodiscipliniranje na impro delavnicah.
Nekajkrat smo proces ozaveščanja in razreševanja čustvenih stisk posameznikov izvedli tudi
s pomočjo vinjet ali psiho-dramske zamenjave vlog, torej neposredno, na način, kot se to
dogaja v posamični ali skupinski dramski terapiji. Te metode so bile mladostnikom
zanimive, vendar jih sami niso predlagali kot možno aktivnost.
Imeli smo tudi razgovore o individualnih težavah igranja impra, in sicer trikrat. Nadalje smo
odigrali zamenjavo vlog med udeleženci skupine kot način reševanja težav z (ne)mirom, a
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so ta sredstva imela samo relativno učinkovitost. Menim, da skupinski razgovori o temah,
kot so mir, disciplina, sodelovanje, niso imeli večjih, opaznih posledic na pogoje dela. Tudi
zamenjava vlog med mentorico in asistentko ter mladostniki, ki je bila posebno in zanimivo
doživetje za vse udeležene, je bila sicer zabavna oblika ozaveščanja, a njeni rezultati manj
znani, saj se mladostniki niso o zamenjavi želeli pogovarjati, kar je samo po sebi zanimiv
podatek108. Menim, da je večji učinek imelo nenehno, potrpežljivo ponavljanje načel v
različnih disciplinah in usmerjanje udeležencev v skupne točke pozornosti – v posamezne
naloge impro disciplin z usmerjevalnimi stavki.
Javni nastopi so bili priložnost za soočanje s tremo, izpostavljenostjo in večjo
angažiranostjo celotne osebnosti mladostnikov. Spoznali smo se z različnimi
spoprijemalnimi mehanizmi obvladovanja strahu in treme. Glede na samoevalvacije
mladostnikov lahko ugotovim, da so bili nastopi za mladostnike način potrditve osebne
vrednosti in zato zelo pomembni.

2.

Kakšne so osebne potrebe mladostnikov?

Za mladostnike je bila impro skupina na začetku, tako kot v prvi fazI raziskave, prostor
izražanja trenutnih, impulzivnih občutij. Sedaj pa je bila bolj opazna potreba večine
mladostnikov, da so slišani, upoštevani tako od naju kot od sovrstnikov. Ta potreba se je
kazala na srečanjih najprej predvsem kot nemir: kričanje, pogovarjanje, nagajanje,
odhajanje iz sobe, ukvarjanje z računalnikom, komentiranje drugih, metanje opazk,
zavračanje sodelovanja, pa tudi kot umik iz dogajanja. Sočasno je bila v improviziranju
izražena potreba po samostojnem ustvarjanju, zavračanju sodelovanja z drugimi, zato smo
na začetku najpogosteje improvizirali Enominutne zgodbe in disciplino Skupni prostor. Tako
vsebine začetnih zgodb kot impro prizorov v Skupnem prostoru so bile polne precej
kaotičnih, močnih, agresivnih in ekspresivnih izraznih sredstev: kletvic, eksplozij, raznih
oblik nasilja, v zgodbah so bili pogosti pretepi, uboji, kri, grde besede, kar je bilo razumeti
kot potrebo po prepoznavnem, učinkovitem izražanju.
Ugotavljam, da lahko z improm uspešno zaznamo in nato artikuliramo aktualne potrebe
posameznikov, mladostnikov na začetku formiranja skupine (kot ustvarjalne izraze).
Z nemirom je bila povezana potreba večine mladostnikov po okrepitvi sposobnosti
koncentriranja, osredotočenosti na skupne cilje, skupno dejavnost, naloge. To smo dosegali
postopoma s preigravanjem zanimivih, zabavnih impro igric in disciplin, saj je bila potreba
mladostnikov po zabavi, smehu in sproščenosti velika.
Ugotovim lahko, da so potreba po zabavi in možnosti, ki jih ponuja impro, učinkovita
kombinacija upoštevanja želja in dejanskih potreb posameznika. Tako so na primer
preproste naloge, igre in discipline, v katerih se uporabljajo zvoki ali gibi v medsebojni
interakciji, pomagale večati individualno sposobnost koncentracije. Z nadgrajevanjem
veščine smo se ukvarjali ves čas, tako da smo povečevali zahtevnost že znanih iger in
108

S temi načini dela pa se tudi nisva podrobneje in sistematično ukvarjali. Vsekakor pa bi
bilo zanimivo raziskati učinke kombinacije različnih metod.
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disciplin. To ponavljanje »že znanega« jim je bilo všeč, posebej bolj negotovim
posameznikom. Sklepam, da ponavljanje določenih nalog in impro disciplin omogoča
razvijanje veščin.
Na začetku je bila prisotna potreba mladostnikov, da se predstavljajo kot močni,
samozavestni, kot da obvladajo situacije. To se je pokazalo kot nenehno dokazovanje
sposobnosti v interakcijah, nato pa tudi pri izpolnjevanju vprašalnikov kvantitativne analize,
ko so hitro ugotovili, katere navedene spremenljivke jih kažejo v pozitivni podobi, in so se
temu ustrezno samocenjevali.
Dva mladostnika sta izražala potrebo po umiku, miru, nedejavni prisotnosti. Posebej en
mladostnik se je dalj časa izogibal aktivnemu sodelovanju in improviziranju. Na podlagi
njegovega vedenja pa ne bi mogli o njegovih ranljivostih podrobneje sklepati, saj o njih ni
govoril oz. je nasploh raje molčal. S to potrebo po umaknjenosti smo se skupaj ukvarjali ter
ga vključevali na različne načine v improviziranje med prvo polovico srečanj, vse dokler se
ni začel sam aktivneje vključevati v dogajanje. Ugotovim lahko, da je nekatere posameznike
potrebno nenehno in vztrajno spodbujati k sodelovanju in previdno iniciirati njihov proces
vključevanja.
Nadalje je bila pri udeležencih prisotna potreba po premagovanju sramežljivosti in posebej
nerodnosti zaradi nepravih izbir, akcij v igranju impro prizorov. Ko smo skozi nekatere
impro discipline utrdili impro načelo (iz katerega se z izkušnjo oblikuje stališče oz.
prepričanje), da »ni napak«, oz. da so napake ključ do ustvarjalnosti, so se mladostniki bolj
sprostili. Ob tem smo posredno skozi impro discipline ozaveščali tudi posamične
potencialne vire nelagodnega osebnega počutja in ovir pri ustvarjanju. Nenehno
spraševanje po počutjih in spremljanje sprememb je prispevalo k razvoju samoopazovanja.
Tako na primer evalvacije mladostnikov po nastopih kažejo na precej razvito
samorefleksivnost. Sklepam lahko, da ukvarjanje z improm omogoča posamezniku, da se
relativno neobremenjeno zave svojih primanjkljajev in prednosti pri ustvarjanju.
Usmerjevalni stavki so bili sprejeti kot neobremenjajoče sredstvo ozaveščanja.
Najina podpora mladostnikov tako v impru kot v skupini je bila sila pomembna, saj so se v
zagatah obračali na naju neposredno, posebej na začetku. Na različne načine sva jih
spodbujali in podpirali, jim vlivali samozavest, jih opogumljali in spremljali, branili pred
preveč kritičnimi komentarji drugih – a vse na načine, ki niso dodatno obremenjevali
posameznikov (pogosto skozi šalo), kar je bilo včasih precej zahtevno. Prav tako sva morali
pogosto v skupnem prizoru poskrbeti za udobno počutje vseh udeleženih posameznikov, ki
pa so imeli vsak svoje različne potrebe: kot npr. potreba po nedotikanju in potreba po
fizični prevladi v skupnem prizoru ipd.
Kadar mladostniki niso bili zadovoljni s svojo igro, so bili večinoma bolj pripravljeni
poslušati, kako izboljšati svojo igro in prizor. Želja po uveljavljanju s pomočjo dobre
improvizacije in pa usmerjenost na javne nastope sta bili dobra in pozitivna motivacija želja
mladostnikov po učenju, usvajanju medija.
Nenehno so razširjali svoj besedni zaklad in sposobnost dramskega pripovedovanja oz.
improviziranja. Želeli so biti zabavni, prizori bi po njihovem mnenju morali biti humorni, saj
so sicer menili, da so prizori dolgočasni. Če so jim uspele šale v prozorih, so se imeli za
dobre igralce, kot so povedali. Nadalje so bili zadovoljni, če jim je občinstvo ploskalo, da so
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jih videli njihovi starši , sorodniki in/ali zanje pomembni posamezniki – ravnatelj, učiteljica.
Prav tako pa so imeli potrebo po uspehu v skupinski igri z zunanjimi improvizatorji in
potrebo po tem, da jih sprejmejo medse nekoliko (leto ali dve) starejši mladostniki,
gimnazijci improvizatorji, nad katerimi so se navduševali na impro predstavah, kjer so
skupaj nastopali.
V drugi polovici impro delavnice so imeli potrebo, da prihajajo na impro srečanja. Ko so
postale njihove težave doma, v šoli ali s sabo intenzivnejše, so prihajali na impro srečanja
kot v okolje, kjer se lahko sprostijo, se gredo igrice, ustvarjajo. Lahko bi rekla, da je rastla
njihova potreba po kreativnosti, saj so to obdobje spremljale precejšne aktivnost,
ustvarjalnost in inovativnost v smislu improviziranja. Sami so se med seboj disciplinirali in
mirili, osredotočali na prizore.

3.Kakšne potrebe so mladostniki izražali na področju socialnih kompetenc in veščin?
V impro prizorih so, kot že rečeno, najprej nakazovali, da potrebujejo podporo mentorice in
asistentke. Najprej so se skozi izkušnje biti slišan in viden naučili poslušati druge tudi sami.
Kasneje pa so začeli iskati podporo sovrstnikov.
Pojavila se je potreba po oblikovanju prijateljskih odnosov, posebej med fanti, ki so si začeli
dajati več osebnega prostora v impro prizorih. Medsebojni odnosi med fanti pri
improviziranju so bili odvisni od njihovih prijateljskih odnosov v skupini. Tisti, ki so bili
prijatelji, so raje igrali skupaj, a so se ta medsebojna razmerja nenehno spreminjala.
Načeloma so se med fanti res razvili prijateljski odnosi, kar pa ne pomeni, da so medsebojni
konflikti ali tekmovalnost popolnoma izginili. Vendar so lahko na kasnejših srečanjih
sodelovali v impro prizorih ne glede na trenutna medsebojna (ne)razumevanja, za razliko
od začetka impro delavnice. Sedaj so znali preseči medsebojne spore v korist skupnega
ustvarjanja. Ne vedno, pa vendar večkrat. Sklepam lahko, da jim je potreba po ustvarjanju,
improviziranju omogočila nadgraditi medsebojne odnose. Dober primer nadgradnje
potrebe po druženju in prijateljskih odnosih je primer izkazovanja pomoči s strani
asertivnega mladostnika mirnejšemu in ranljivemu sovrstniku.
Ob zaključku delavnice se je spremenil odnos med fanti in dekleti tako, da so fantje bolj
sodelovali in pomagali dekletom v skupnih impro prizorih kot na začetku. Hkrati so se
spreminjali medsebojni odnosi proti zaključku delavnice v smeri večjega zavedanja spolnih
razlik in privlačnosti.
Povečala se je tudi njihova potreba po druženju v naši impro skupini, saj so redno in
vztrajno, ne glede na zunanje prepreke, prihajali na impro srečanja. Menim, da so v okviru
impro skupine našli prostor za izživljanja, pogovor, za skupno kreganje in razpravljanje, za
tolažbo in skupno zabavo ter smeh. Poleg porasta raznolikosti neposrednih medsebojnih
komunikacij pa lahko v drugi polovici delavnice rečem, da so za iskanje svojega mesta v
skupini uporabljali medij kot sredstvo izkazovanja svoje originalnosti, ustvarjalnosti in
poguma ter kot sredstvo izboljšanja svojega položaja v skupini.
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Glede na rezultate – zadovoljstvo pri improviziranju, boljši medsebojni stiki v skupini,
zadovoljstvo z nastopi in dober odziv staršev na nastope – sklepam, da je impro primeren
medij krepitve ranljivih mladostnikov.
Pri snemanju filma je večina pokazala močno potrebo in tudi že sposobnosti (razen enega)
po samostojnem artikuliranju, izražanju svojih vsebin. Zelo so se angažirali, se organizirali,
poskrbeli za rekvizite, se prepustili ustvarjalnemu toku, kar pomeni, da so zaupali tako sebi
kot okolju. V primerjavi z začetkom, ko je bila njihova samozavest glede lastnih sposobnosti
ustvarjanja in podpore okolja (negotovost) precej šibka, je bila to velika sprememba.
Hkrati so kot soigralci v avtorskih video filmih drugih pokazali, da so resnično pridobili
precej igralskih, impro veščin. Njihova igra je postala naravna, ko kažejo posnetki, ne
prisiljena in predvsem interaktivna. Niso bili več le pasivni igralci, ampak so se uspeli sami
vključevati v prizore v skladu s potekom zgodb in odigrati, kar je bilo potrebno, da je uspel
prizor v impro maniri. Zelo so bili navdušeni nad možnostjo, da lahko povedo, kaj čutijo in
mislijo, neposredno v kamero – skozi sneman intervju in posredno skozi neko umetniško
idejo, odigrano zgodbo, ujeto na filmski trak. Torej je bila jasno izražena potreba po
ekspresiji in sodelovanju pri ustvarjanju.
Svojih filmov mladostniki niso želeli pokazati staršem, ker so govorili o temah (droge, želje
po partnerjih), ki jih verjetno starši ne bi odobravali. To, da smo jih pokazali direktorju in
strokovnim delavcem, ter da smo jih gledali skupaj, pa so relativno dobro »prenesli«. Imeli
so polno opazk na same sebe in na koncu so si želeli posneti nov film, kar lahko razumemo
tudi kot dokaz kreativnega (ne)zadovoljstva in predvsem kot potrebo po udejanjanju novih
idej, ki jih je gledanje lastnih filmov sprožilo, kar je pravzaprav lep primer kreativnega
procesa: ko je ideja realizirana, se pojavita kritika in nato potreba po novi artikulaciji.

4.Kaj doživljajo mladostniki na impro delavnicah?
Če začnemo pri impru samem, lahko ugotovim, da so doživljali spremembe na več ravneh
in v več pogledih.
Nagnjenost h govorjenju in besednemu izražanju je mladostnikom v začetnih fazah
delavnice pomagala, da so se angažirali na ustvarjalnem področju s pomočjo ustreznih
impro disciplin, kot je npr. pripovedovanje zgodb. Nadalje so nekateri mladostniki
uporabljali relativno veliko slabšalnih besed, kletvic, spolnih opazk ipd. Besedna agresivnost
oz. neartikuliranost dialoga, govora, uporabljenih besed se ni ohranjala ves čas. Na začetku
je bila močno prisotna, kasneje se je pojavljala le občasno, več ali manj intenzivno, posebej
pa je izstopala pred nastopi, skupnimi vajami z gimnazijci. Na podlagi analize različnih
podatkov lahko ugotovim, da je bila večinoma izraz zakrivanja nerodnosti, negotovosti in
privzetega pojmovanja o frajerskem obnašanju.
Mladostniki so v teku impro delavnice začeli bolj zavestno uporabljati svoje telo, najprej v
dramskih prizorih. Nato so se naučili razbirati telesno govorico tudi sicer v komunikaciji oz.
interakciji, kot se to lepo vidi v avtorskih filmih, ko smo snemali tudi sam proces snemanja.
Na začetku delavnice se niso mogli odločiti za nastop v prostoru. Tako smo nekaj prvih
impro srečanj izvedli sede, za mizo. Odločitev za vstop v prostor pa je bila čisto njihova – ko
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so bili na to pripravljeni, so sami umaknili mize, postavili stole v vrsto kot v gledališču in
označili oder. Za mladostnike je bilo to, da so stopili na oder, s telesom v prostor, velika in
pomembna sprememba.
Večina je začela uporabljati svoje telo in glas za oblikovanje različnih vlog, šele ko so se
lahko sprostili in sprejeli skupino na impro srečanjih kot varno okolje skupnega ustvarjanja.
Kot nasprotje temu je za najmlajšo udeleženko (9 let) oder pomenil možnost svobodnega
izražanja na vseh ravneh od samega začetka.
Začetni občutki nerodnosti so se umaknili, ko se je z ozaveščanjem in nudenjem podpore
ter igranjem impro disciplin okrepila samozavest mladostnikov. Sklepam, da se je ta
razvijala postopoma, ko so mladostniki na srečanjih vedno pogosteje doživljali, da so
zadanim nalogom ustvarjanja v impru kos in da lahko obvladajo osebne prepreke, razvijejo
pomanjkljive veščine. S samozavestjo so pokazali tudi več suverenosti oz. celostnosti svoje
osebnosti. Tako so lahko pokazali, da so tudi nežni, subtilni, ranljivi, najprej seveda v impro
prizorih. Takrat so začeli igrati tudi nove statusne vloge, ki so bile nasprotne njihovim
težnjam po zavzemanju (večinoma višjih) od svojih običajnih statusnih vlog v odnosih. S
tem so povečali obseg vlog, ki so jih bili sposobni igrati tako na srečanjih kot v javnosti na
odru. Kar je pomembna izkušnja za morebitno spremembo statusa vlog v vsakdanjem
življenju. Kot smo raziskali in doživeli tudi v vinjetah, so jim bile te spremembe všeč.
Ves čas je rastla spontanost mladostnikov. Ponavljanje že znanih strukturnih situacij z
vedno novimi vsebinami – iz njih samih in čim bolj svobodno – jim je omogočilo, da so
podobne odrske situacije odigrali, odimprovizirali (in doživeli) na vedno nove načine –
enkrat kot kralj, drugič kot berač, vsakič skozi nova očala. Prizori iz vsakdanjega življenja, ki
so zlagoma zrastli iz Enominutne zgodbe, so postajali vedno bolj umetniško izdelani,
inovativni, igralsko prepričljivi, improvizatorsko doživeti in signifikantni.
Na področju medsebojnih odnosov smo skupaj v impro prizorih raziskovali različne teme, ki
zanimajo mladostnike. Na srečanjih so se imeli mladostniki večinoma fino, veliko smo se
smejali. Najprej so se smejali, kot že rečeno, tudi drugim mladostnikom zaradi njihove
debelosti, neartikuliranosti, nerodnosti. Kasneje smo se vedno bolj skupaj smejali
zabavnosti situacij, ki so jih skupaj ustvarjali na odru in tudi izven njega, v medsebojnih
odnosih v skupini. Včasih smo se tudi dolgočasili, kar pa je bilo dobro, saj smo tako lahko
skupaj v okviru dane strukture odkrili dejavnosti, ki so jih posebej zanimale. Odkrili smo
osebna nagnjenja do posameznih žanrov, do posameznih disciplin, ali drugo, kot na primer
snemanje avtorskih video filmov. Tu so pokazali tudi precejšno mero sposobnosti vživljanja
v druge vloge, saj so fantje igrali tudi v žanrih, ki jim niso bili preveč všeč (ljubezenska
drama), a so bili pripravljeni na sodelovanje.
Glede na rezultate kvantitativnega dela raziskave ne morem potrditi, da so mladostniki v
teku delavnice zaznali pozitiven trend razvoja svojih počutij. Na podlagi grafa Povprečje
splošnih počutij lahko ugotovim, da so njihova počutja zelo nihala, kar je deloma lastnost
ustvarjalnega procesa, deloma pa menim, da uporabljena kvantitativna metoda ni mogla
zajeti odgovorov (tudi premalo podatkov, težave pri izpolnjevanju vprašalnikov).
Tudi trend samoocene počutij mladostnikov pred in po srečanju lahko potrdim le delno.
Statistično signifikantne spremembe v pozitivni smeri smo zaznali le za tri mere (počutja) in
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sicer: Samozavestno, Ustvarjalno in Obvladam. Pri teh treh merah so udeleženci ocenili, da
se po impro srečanju počutijo bolje, kot pred njim.

5.Kaj doživljajo mladostniki na impro nastopih?
Na nastopih so najprej doživljali predvsem veliko treme. Ko smo ozavestili različne razloge
za pojav treme, smo se skupaj seznanili tudi z različnimi strategijami obvladovanja.
Nekatere strategije obvladovanja treme pa so predlagali tudi sami, tako kot se vidi v
refleksijah nastopov. Iz tega sklepam, da so o tem razmišljali in poiskali potrebne
informacije izven impro delavnice, kar govori o tem, da so postali aktivni.
Nastopanje kot vstopanje na oder pred občinstvo, samo hojo in tehniko obvladovanja
dihanja in relaksacije ter način govora smo raziskovali najprej na srečanjih, in sicer
nekajkrat. Tako so mladostniki vadili svoj nastop in svoja občutja ob nastopu najprej pred
majhnim občinstvom – nami. Glede na sproščenost nekaterih in samoiniciativnost pri
oblikovanju nastopa lahko sklepam, da jim je skupina nudila dovolj varno okolje za bogato
samopredstavljanje. Javni nastopi so bili malce večji izziv.
Prvi javni nastop smo imeli v pravi gledališki dvorani za starše in bližnje sorodnike, pa tudi
za strokovne delavce Centra. Na tem nastopu je bila trema precej velika, prav tako pa
negotovost, saj jih na dogovorjeno vajo pred nastopom ni bilo. Prav tako se niso odzivali na
telefonske klice, tako da z asistentko nisva vedeli, ali na svoj nastop sploh pridejo. Vzdušje
na nastopu je bilo prijazno. Občinstvo je mladostnike toplo sprejelo, jim ploskalo. Ker je bil
nastop ob božiču, so na koncu nastopa prejeli še priložnostna darila, kar jim je bilo všeč.
Spoznali so tudi nove improvizatorje – gimnazijce, s katerimi smo skupaj organizirali nastop
in od katerih so prejeli podporo pri nastopanju na odru. S svojim nastopom so bili
zadovoljni in glede na navdušenje na evalvaciji nastopa, ki je bila šele dva tedna kasneje,
lahko sklepam, da so bili večinoma zelo zadovoljni s seboj in navdušeni nad odzivom.
Na drugem nastopu za materinski dan je bilo publike še nekaj več, a takrat trema ni bila
tako močna. V nekaterih impro disciplinah so nastopili popolnoma sami, brez podpre
drugih improvizatorjev, gimnazijcev. Improvizirali, igrali so zelo dobro in bili ob tem zelo
zadovoljni s svojo igro. Najpomembneje na drugem nastopu jim je bilo, da so jih videli
starši, babice, učitelji, ravnatelj, direktor Centra. Tokrat so si že veliko bolj zapomnili tudi
svoje igralske prispevke v teku improviziranja na odru, po čemer lahko sklepam, da so bili
tokrat tudi bolj sproščeni na odru.
Na zadnjem nastopu je bila njihova trema zopet relativno velika, saj sta bila velika tudi
oder sredi mesta in v občinstvu so sedeli neznani ljudje. Gledat so jih prišli le starši, ki so
lahko prišli iz službe, med gledalci je bilo nekaj sodelavcev Centra, supervizor in direktor
Centra, vodja programa in obe izvajalki, ostalo pa naključni obiskovalci mednarodnega
festivala. Čeprav so tudi tokrat nastopili skupaj z drugimi improvizatorji, so bili precej
napeti in smo na ogrevanju oz. skupnih pripravah porabili precej časa (izvedli smo kar nekaj
vaj), da so se fizično in glasovno ogreli ter ustrezno sproščeno skoncentrirali. Ustvarjalno so
v impro prizorih bolj nihali med improviziranjem in stereotipnimi načini obvladovanja
preprek v prizorih, a so njihovi prispevki bili po impro kriterijih dobri, kvalitetni (ne pa
izjemni).
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Sklepam lahko, da jih povečan pritisk na nastopu ni popeljal v ustvarjanje presežkov, hkrati
pa ni bil nastop preveč travmatičen. Kot so povedali, jim je bilo všeč, da jim je občinstvo
ploskalo, ter da smo dobili ob zaključku nastopa diplomo, priznanje za sodelovanje.
Sklepam, da je bilo to priznanje precej pomembno tako mladostnikom kot Centru, saj smo
ga obesili na steno naše sobe. Mladostnikom je bilo najbolj všeč, kot so povedali, da so
odšli skupaj z mladostniki iz gimnazije in mladinskega centra na pico, kjer so se družili, se
pogovarjali, hecali in si izmenjali naslove iz socialnih omrežjih.

6.Katere ključne teme se pri izvajanju impro delavnice odpirajo mentorjem in katere
mladostnikom?
Najprej smo se ukvarjali z različnimi vidiki agresivnosti kot obrambne strategije. Tako smo
ozaveščali verbalno agresivnost in iskali načine miroljubnega razreševanja problemov, ki so
nastajali zaradi uporabe kletvic, slabšalnih besed, potrebe po nenehnem govorjenju,
glasnem govorjenju, neposlušanju. Pri čemer so bile slabšalne besede velikokrat
uporabljene v medsebojnih komunikacijah kot sredstvo vzpostavljanja statusnih razlik med
sovrstniki.
Obvladovanje šibkejših in nenehna potreba po definiranju svoje vloge v medsebojnih
interakcijah oz. popravljanje osebne pozicije v skupini v smeri doseganja (želenega) mesta
enakovrednega sogovornika so bili pereče teme ves čas delavnice. Pojavili so se zdaj pri
enem, zdaj pri drugem mladostniku. Sklepam lahko, da je želja po uveljaviti v družbi
sovrstnikov zelo velika. Najprej so sicer iskali najini pozornost in podporo, a ko so bili
prepričani v to podporo in predanost, so vso svojo energijo kmalu usmerili na sovrstnike.
Sklepam lahko tudi, da sva midve z asistentko njihovo potrebo po najini podpori dobro
izpolnili.
Sicer so se mladostnikom odpirale naslednje glavne teme:
Rivalstvo med mladostniki je bilo v skupini in v improvizaciji na začetku impro delavnice
bolj, v drugi polovici pa manj pogosto. Lahko rečem, da je bilo rivalstvo na začetku prisotno
ves čas, saj so npr. hoteli posamezni mladostniki od samega začetka improvizirati kar
najbolje in večinoma vsak zase. Uspeh pri izvedbi impro prizora in smeh občinstva (skupine)
sta jim bila merilo osebne uspešnosti in sprejetosti med družbo, kot so sami povedali. Bolj
jasno se je kot tema rivalstvo pojavljalo v medsebojnih odnosih, posebej med fanti v
interakcijah v skupini. Težko pa bi na podlagi dogajanja sklepali, da impro uspešno
absorbira medsebojno tekmovalnost, kljub temu da so ob zaključku delavnice sodelovali
med seboj brez izjeme. Mogoče bi lahko prej rekli, da smo s pomočjo medija uspeli vsakič
posamezno absorbirati (mogoče tudi integrirati) del medsebojnih (aktualnih) konfliktov.
Frajerstvo kot oblika vedenja, katere cilj je samopromocija posameznika, je bilo prisotno
predvsem v drugi polovici impro delavnice. Pojavljalo se je v obliki hvaljenja o kajenju,
odigravanja prizorov kajenja, drogiranja, kar smo s pridom preusmerili v ustvarjanje
prizorov, kot pove analiza le-teh.
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Potreba po vzornikih se je kot tema mladostnikov uveljavila kmalu po prvem nastopu, ko
so imeli priložnost videti, kako igrajo le leto ali dve starejši srednješolci, ki pa se ukvarjajo z
medijem dlje časa. V užitek in ponos jim je bilo igrati impro skupaj z njimi.
Kot tema se je pojavila tudi problematika fizične identitete in iskanje le-te. V začetku
delavnice je bilo izraženih nekaj frustracij z lastno podobo v obliki zavračanja fizično
aktivnega sodelovanja v igri. Telesna podoba je postala tudi sredstvo za diskreditiranje
posameznikov s strani sovrstnikov.
Ves čas pa je bila med približno enako starimi mladostniki in mladostnico latentno prisotna
tema privlačnosti med spoloma. Ta tema se je bolj razvila proti zaključku delavnice
(spomladi).

Teme izvajalk
Meni kot mentorici so se pojavile teme, povezane s potrebnim potrpljenjem zaradi nemira
in pomanjkanja osredotočenosti. Prav tako asistentki.
Med potekom impro srečanj je bilo treba mladostnike ves čas podpirati na različne načine,
in to kar nekaj mladostnikov hkrati. To je bilo včasih zelo naporno. V majhni skupini in
relativno majhnem prostoru so bili medsebojni odnosi veliko bolj transparentni, občutja,
projekcije in refleksije pa senzitivni. Dvakrat sem med samim srečanjem občutila, da ne
zmorem obvladovati situacije in sem to tudi povedala. Ta iskrenost mi je omogočila
pristnejši odnos z mladostniki pa tudi neko osebno olajšanje, saj sem nehala pričakovati, da
bom lahko vse potrebe mladostnikov izpolnila popolnoma.
Podobne občutke nemoči je imela tudi asistentka, ko je sama vodila srečanje in je bil nemir
tako velik, da je srečanje predčasno zaključila, kar jo je zelo prizadelo. O njeni izkušnji sva se
pogovarjali sami in tudi z mladostniki. Sicer je imela zelo dober stik z mladostniki, ki so pred
srečanjem hodili k njej, se z njo pogovarjali, šalili. To je bilo v veliko pomoč pri delu, saj sva
tako izvedeli, kaj se z mladostniki pomembnega dogaja v vsakdanjem življenju. Kot
asistentka je bila izjemno dragocena tudi s stališča, da se je aktivno in z zanimanjem
udeleževala učenja impra. Lahko je bila posameznikom za vzgled, hkrati pa je znala
ohranjati neko distanco do dogajanja in pomagala skupino tudi usmerjati, voditi procese.
Sklepam, da je vloga sposobnega asistenta v več pogledih neprecenljiva.
Nadalje se mi je odprla ob neki sila pretresljivi in neuspeli intervenciji tema, ali ima delo s
kreativnim medijem za socialno krepitev sploh kakšen pomen, če mladostnikom ne
moremo pomagati v okviru njihovih okoliščin vsakdanjega življenja, ki znajo biti izjemno
nemogoče, boleče in škodljive. Nemoč Centra, ki ni imel na razpolago sredstev oz. pravnih
postopkov, da bi mladostniku pomagal pri reševanju iz trpinčenja in težav v družini, sem
doživela kot poraz. Ob tem sem se kot posameznica, prostovoljka, četudi strokovnjakinja,
počutila še toliko bolj nemočno in obupano. Moje delo z medijem v skupini ranljivih se mi je
zdelo popolnoma brez smisla, razvrednoteno in nepotrebno ter sem potrebovala neko
novo motivacijo za nadaljnje delo. Pri tem je bila pomoč strokovnjaka, supervizorja zelo
pomembna.
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7.Kako lahko s pomočjo impra delujemo v smeri krepitve socialnih veščin in kompetenc
udeleženih?
Procesi socialne krepitve, osebne rasti, razvoja veščin in kompetenc, ki so se začeli v prvi
fazi na delavnici impra Tabor 10, so se v drugi fazi v celoletni delavnici Center 10/11 še
poglabljali.
S pomočjo impra smo lahko nadaljevali z ozaveščanjem uporabe telesa v medsebojnih
stikih (teme nezadovoljstva s fizično identiteto, fizične nadvlade nad šibkejšimi) in razširjali
komunikacijske spretnosti (poslušanje, upoštevanje, reagiranje in oblikovanje smiselnih
stavkov in zgodb, sodelovanje s soigralci). Za razliko od prve faze so se mladostniki bolj
zavedali pomena besed (slabšalne besede, kletvice), ki so jih uporabljali kot besedno
mašilo. Raba teh besed je bila tudi tukaj na začetku pogostejša, proti zaključku delavnice
vse bolj redka, na nastopih pa je sploh ni bilo zaslediti (za razliko od nastopa v prvi fazi na
taboru, ko je bilo slabšalnih besed veliko). Težko pa bi bilo poudariti posamezne dejavnike,
ki so vplivali na to spremembo: vsekakor jim uporabe v skladu z dogovorom na supervizijah
nismo prepovedovali.
Mladostniki so nadalje lahko v impro prizorih preizkusili svoje sposobnosti opazovanja in
preigravanja stereotipnih družbeno-kulturnih vloge, kot so vloge, liki, opredeljeni s spolom,
starostjo, versko ali subkulturno pripadnostjo. V prikazovanju družbeno marginalnih likov
(južnjakov, snažilk, delavcev, zapornikov, uživalcev drog) so uživali in se smejali. Ugotovim
lahko, da so pozorni opazovalci družbenih vlog, dejstvo, da lahko like odigrajo prepričljivo
in celo zabavno, pa govori o tem, da so osvojili tudi veščine improviziranja, nastopanja,
obvladovanja telesa, razbiranja (ne)besedne govorice. To vse pa pomembno vpliva na
njihovo scoialno kompetentnost.
Nadalje je pomembno, da smo funkcionirali kot skupina, in da so naši medsebojni odnosi
bili precej zaupni. V drugi polovici impro delavnice so nama mladostniki na začetkih srečanj
pripovedovali, kaj se jim je zgodilo v vsakdanjem okolju. Pripovedovali so nama tudi drug o
drugem, kar govori o temi, da so imeli medsebojne stike tudi izven skupine (ki jih prej niso
imeli). Tako smo lahko tudi ugotovili, da večina vsebin, ki so jih mladostniki v impro prizorih
improvizirali, izhaja iz njihovega vsakdanjega življenja: šola, sošolci, odnosi s straši, droge,
kajenje, spolnost itd. To so teme, ki zanimajo najstnike, in ki zadevajo ob socialno okolje oz.
doživljaje mladostnikov v njem. Zato je njihovo preigravanje v skupini pomembo. S tem, ko
smo jih odigravali, so mladostniki dobivali priložnost, da so teme spoznavali z več vidikov,
da so v njih igrali različne vloge, da so odigravali isto vlogo v različnem žanru. Nadalje, da so
tudi skozi smeh in situacijsko komiko, h kateri težijo impro prizori, dobivali distanco do
mogoče celo bolečih točk identifikacije z odigranim.
Pri snemanju filmov so lahko razvijali svoje organizacijske sposobnosti in sposobnosti
načrtovanja, pri čemer so se nekateri posamezniki zelo izkazali in presegli svoje običajne
navade. Prav tako so začeli skrbeti drug za drugega, se podpirati in sodelovati. Skupaj so
načrtovali prihodnost, kot na primer, da bodo šli skupaj na srednjo šolo ipd. Zelo
pomembno je bilo, da jim je bila skupina prostor, kamor so radi prihajali, kot so povedali.
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8.Kako specifično impro omogoča razvoj interakcijskih kompetenc?
Specifičnost impra, sprotno skupinsko ustvarjanje (ki je možno zaradi načel impra), pomeni,
da je nov simbolni pomen posledica sočasnega ustvarjanja in medsebojnega sodelovanja.
Zato smo z našo skupino skušali ustvariti zaupanje v varnost, v podporo, razumevanje
ostalih članov. S skupnimi močmi smo skupino razvijali kot prostor, v katerem so se
posamezniki lahko odpirali, izražali, artikulirali, ustvarjali in delovali v mediju in
medsebojnih odnosih.
Pri tem je bil impro v veliko pomoč, saj ustvarjalnost v mediju izhaja iz soodvisnosti
ustvarjalcev na odru. S pomočjo tega smo lahko spodbujali tudi sodelovanje izven impro
prizorov, v skupini, med njenimi člani.
Interaktivno naravo ustvarjanja, značilnost impra, smo raziskovali s pomočjo impro načel,
kot npr. »sodeluj«, »osmisli«, »deli z nami«, »deluj, ne pripoveduj« itd. Tako nam je na
primer načelo »korak za korakom« omogočilo, da je vsak sogovornik, soigralec, ne glede na
izhodiščne veščine in kompetence, dodajal v impro prizore približno enakovredne vložke,
skupaj in izmenično s soigralci.
Načela medija sva z asistentko uveljavljali večinoma s pomočjo usmerjevalnih, torej
sprotnih stavkov (le nekajkrat pa z razlago). Na ta način se nismo obremenjevali z
moraliziranjem ne o vsebini prizora ne o načinu ustvarjanja, improviziranja, saj je presoja o
tem preveč subjektivna. Tako midve kot mladostniki smo vzpostavili načela medija kot
nekakšno »objektivno« merilo izpolnjevanja zadanih nalog, ustvarjanja. Postavili pa smo jih
tudi kot neko »merilo« osebnega napredovanja (odpravljanja blokad). V prvi polovici sva na
izpolnjevanje načel sproti opozarjali midve, v drugi polovici delavnice, ko so večino načel
mladostniki že poznali, pa to ni bilo več potrebno, saj so mladostniki refleksijo (glede na
impro pravila) lahko izvedli sami.
Kaj smo dosegli s tem? Najprej se je porazdelila odgovornost med sodelujoče v prizoru,
šibkejši (manj vešči igre ali osebnostno) posamezniki so se razbremenili, spretnejši pa so
začeli spoznavati dobrobiti vzajemnega ustvarjanja – nepredvidljivost in iz nje rastočo
zabavnost.
Mladostniki so preko preigravanja impro prizorov spoznavali, da v improvizaciji ne moremo
(zaradi spodbujanja spontanosti) predvideti reakcij soigralcev oz. niti svojih reakcij. Hkrati
so vedno bolj obvladovali tudi povezovanje impro prizorov v smiselno celoto, kar je ena od
ključnih dejavnosti improvizatorjev, ki je prav tako interaktivna veščina. Tako so v igri
postajali vedno bolj kompetentni in so v sodelovanju z vsemi sodelujočimi težili k čim
boljšemu udejanjanju aktualnega skupnega cilja – uprizoritvi čustva, naslova zgodbe,
odnosa, situacije. O tem priča naraščajoče število impro prizorov, ki smo jih uvrstili med
umetniške presežke skupine.
Sklepam lahko, da impro načela dejansko omogočajo razvoj interaktivnih veščin igralcev.
Tako na primer načelo »korak za korakom«, skupaj z načelom »ja ... in« (ki govori o tem, da
moramo vse pobude igralcev sprejeti in jih nadgraditi) spodbuja medsebojno poslušanje.
Nadalje načelo »osmišljanje za nazaj«, ki pomeni, da vsak posameznik spremlja ustvarjanje
– improviziranje za nazaj in ga naknadno osmišlja, spodbuja vključevanje svojih dejanj in
dejanj drugih igralcev v proces osmišljanja prizora – izkušnje.
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Prav to, da vidimo, kako se ideja utrne, se razvije, kako se izoblikuje v dialogu besed in akcij
med igralci v skladu z zadanim ciljem, je umetniški rezultat impra. Ta tok ustvarjanja v
impru je sila pomembna izkušnja. Občutek aktivnega sodelovanja, ki ga lahko skozi igro z
medijem razvijejo udeleženci, je dobro izhodišče za zavzemanje aktivnejše vloge v
medsebojnih odnosih tudi v vsakdanjem življenju.
Glede na to, da so se razvila različna prijateljstva tudi izven odra in odnosi, ki so se
spreminjali med člani skupine ves čas, lahko sklepam, da skupinsko ustvarjanje, odvisnost
od drugih in delitev odgovornosti, ki povezujejo posameznika z drugimi člani skupine v
impro prizorih, omogočajo razvijanje socialne kompetentnosti tudi v realno življenjskih
odnosih.

7.3.

Tretja faza raziskave: impro delavnica z maskami Tabor 11

Tretja delavnica impra je potekala prav tako v okviru Centra za socialno delo Center,
ponovno na poletnem taborjenju otrok in mladostnikov v naravi, eno leto po prvi delavnici.
Tudi na tej delavnici so bila impro srečanja organizirana kot redna, vsakodnevna dejavnost
otrok in mladostnikov, katerih namen je bila socialna krepitev mladostnikov s pomočjo
kreativnega medija, pri čemer smo impro obogatili z novim medijem - maskami. Uporabo
mask je predlagal prof. Majaron na eni izmed konsultacij, kot medij, ki zna biti posebej
zanimiv in uporaben za ranljive otroke in mladostnike.
Raziskava v tej fazi ni bila predvidena, saj sem imela že dovolj podatkov. Ker pa so se maske
izkazale za izredno močan medij krepitve, vključujem to delavnico kot zaključek celotnega
procesa v okvire naloge raziskovanja potencialov impra, čeprav je bilo zbranih podatkov
manj kot v ostalih dveh fazah. V raziskavo je bila vključena ista skupina mladostnikov.

7.3.1. Maske kot kreativni medij
Maske so se v gledališču v preteklosti uporabljale, in se še, kot izjemen, močan medij
ustvarjanja. V mnogih kulturah širom sveta se maske uporabljajo kot močno sredstvo
komunikacije z notranjimi svetovi in onstranstvom, kot sredstvo integracije, izražanja
močnih čustev, povezovanja, zaznamovanja pomembnih prehodov v življenju posameznika
in skupnosti. Smith (1984) izpostavlja štiri pomembne funkcije mask v gledališču: a)
izražanje satiričnega in grotesknega, kot sredstvo reprezentacije norčavosti in
»živalskosti/animalnosti; b) za utelešenje heroizma in reprezentacijo dobrote ter
plemenitosti; c) za izražanje sanj, kot reprezentacijo psiholoških, fragmentiranih projekcij in
d) za reprezentacijo vlog iz vsakdanjega življenja (v Landy, 1994, str. 158 – 159).
Z uporabo mask v raziskovanju improvizacije in gledališke igre se ukvarja tudi Keith
Johnstone (2007), »oče« improvizacije. Maske obravnava kot medij ustvarjanja, ki je v
nekaterih pogledih mogočnejši od improvizacije, kot pravi: »Kot improvizatorja me skrbi, da
bom izpadel 'dobro', ko pa imam masko tega občutka nimam in maska lahko improvizira
(če ji je všeč) neskončno dolgo« (Johnstone, 2007, str. 170).
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Tudi v umetnostni terapiji so maske poznane že precej časa, na splošno kot sredstvo
projekcije teme na zunanji objekt, ki omogoča refleksijo travmatične izkušnje. Še posebej
učinkovit medij so pri delu z otroki in mladostniki, pa tudi odraslimi, ki težje artikulirajo
svoje notranje teme, vsebine, konflikte. Maska namreč omogoča lažje distanciranje (maske
se lahko odstranijo z obraza, so predmet oz. objekti, ki je viden od zunaj) travmatičnih
izkušenj. Omogočajo projekcijo določenih kvalitet posameznih vlog (na primer negativnih
čustev, destruktivnosti) na nekaj zunanjega. Kot pravi Landy:
»Delo z maskami v dramski terapiji je dobesedna reprezentacija dvojnika, razkola med
posameznikom in arhetipom, telesom in duhom, med skritim in odkritim. Maske
transformirajo osebno v osebnost (angl. person to a persona). Čeprav je persona tip,
ideja, hkrati uteleša podobo nabito s čustvi. Maska kot persona je dialektična, uteleša
individualno in družbeno, sanjsko in resnično, mit in avtobiografsko. Kot taka je sredstvo
distanciranja, ki pomaga osebi najti ravnotežje med življenjem in ambivalentnimi
možnostmi« (Landy, 1994; str. 161).
Maske kot medij intervencije, socialne krepitve imajo ogromen potencial, tukaj pa je bil
uporabljen in predstavljen le majhen delež njihovega potenciala. Uporabljene so bile tudi v
nekaterih drugih raziskavah gledališkega medija v socialnem okolju, glede na dostopne
podatke, kot na primer v Losolovem projektu Na odru življenja (Kobolt, 2008).

7.3.2. Priprave in izvedba impro delavnice ter raziskave Tabor 11
Delavnica Tabor 11 se je odvijala prvi teden julija 2011, v naravi, na istem tabornem
prostoru kot delavnica Tabor 10. Tabora in impro delavnice Tabor 11 se je udeležila večina
otrok in mladostnikov (vsi razen enega), ki so se udeležili impro delavnice Tabor 10 in vsi
udeleženci delavnice Center 10/11. Prostor smo si uredili v senci dreves, ki delajo hlad
večino dneva. Prinesli smo nekaj desk in kamnov, iz katerih smo naredili klopi, ki smo jih
postavili okoli središčnega praznega prostora – odra, kot se vidi na fotografiji.
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Fotografija 1: Gledališče v naravi, prostor vsakodnevnih impro srečanj na Taboru 10 in 11

Ves čas taborjenja smo na impro srečanjih poglabljali in širili znanje impra, spoznavali nove
impro discipline, ponavljali stare, igrali v odprtih impro prizorih itd. Tako smo poglabljali
raziskovanje kreativnih možnosti impra in hkrati ustvarjalnih potencialov posameznikov s
ciljem ozaveščanja in širjenja veščin ter kompetenc socialnega vključevanja. V impro prizore
pa smo v tej fazi vključili tudi nov medij maske.
Uporaba novega medija – mask je potekala v štirih fazah:
izdelava mask,
predstavitev mask,
uporaba mask v impro prizorih in
refleksija izkušenj.
Prva dva dneva impro delavnice smo s pomočjo impro disciplin družabne narave spodbujali
oblikovanje skupine, ponovili smo impro načela ustvarjanja in sodelovanja. Vzdušje v
skupini je bilo dokaj sproščeno, posamezniki pa relativno dobro osredotočeni na impro od
samega začetka in pripravljeni na sodelovanje ter so se takoj aktivno vključili v impro.
Tretji dan impro delavnice smo celo dopoldne posvetili izdelovanju mask, ki so jih
udeleženci izdelali iz papirja, plastičnih krožnikov in iz mavčnih trakov. Dopolnili smo jih z
dodatki iz najrazličnejših materialov, jih pobarvali, posušili, opremili s palicami za držanje ali
s trakovi za privezovanje na obraz. Nastala je cela vrsta zelo zanimivih, originalnih mask. V
izdelavi so mladostniki (in otroci) zelo uživali, nekateri so naredili celo več mask.
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Fotografija 2: Udeleženka s svojo masko, ki jo je predstavila kot »Nič še ni določeno«

Naslednji dan smo impro srečanje po psihofizičnem ogrevanju začeli s predstavitvijo mask.
Predstavitev mask je potekala tako, da je vsak udeleženec v krogu povedal, kako je masko
izdelal, kaj mu pomeni, zakaj jo je naredil takšno, kot je, kakšne so njegove asociacije glede
oblik, občutja. Po zaključku predstavitve so mu lahko ostali udeleženci postavljali še
dodatna vprašanja, na katera je poskušal odgovoriti.
Z opisovanjem svojih mask in pripovedovanjem z njimi povezanih zgodb smo začeli
mentorji. Pred začetkom smo se dogovorili, da bomo pripovedovali osebne zgodbe ali
opisovali svoja občutja, povezana z maskami, čim bolj iskreno, odprto. Upali smo, da bodo
tako ostali udeleženci dobili zgled za predstavitev svojih mask, da se bodo mogoče
opogumili in podelili z nami svoje občutje, asociacije, osebne zgodbe itd., v skladu s teorijo
skupinske terapije, da lahko terapevti bistveno prispevajo k oblikovanju komunikacijskih
vedenj v skupini s tem, da postanejo model za določeno obnašanje oz. kot pravi Yalom: »da
je imitacija učinkovito terapevtsko sredstvo« (Yalom in Leszcz, 2005, str. 18), seveda v
primernem kontekstu. Za ilustracijo podajam kratek zapisa predstavitev maske, ki jo je
povedala asistentka, ko je predstavljala masko.
Predstavitev:
»To je Čebelica Zaza z velikimi modrimi očmi, všeč ji je, da nima ust, da je bolj svobodna in
se giblje in leti. Pa tudi več tišine in miru ima.«
Nekdo iz skupine je postavil vprašanje, zakaj ima bele črte. Odgovorila je, da zato, ker je
utrujena in zaspana in bo, ko bo doma, imela cel dan pižamo, da bo lahko počivala in ležala.
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Potem je asistentka povedala, da je na taborjenju utrujena, ker premalo spi, ampak za
spanje na taboru ni časa, saj je toliko dogajanja. Zelo močno si želi, da bi lahko spala
predvsem zjutraj dlje, pa ne more, ker imamo urnik, ki ga je treba upoštevati.
Fotografija 3: Udeleženka, asistentka in Čebelica Zaza

Nadalje smo maske uporabili v improvizacijah v odprtih prizorih. To so prizori, v katerih se
določi neka ohlapna tema, s katero so začrtane le strukture možnih odnosov. Nato pa
udeleženci v skladu z impro načeli odigrajo – improvizirajo prizor v skladu s svojimi
trenutnimi počutji, idejami, vsebinami.
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Fotografija 4: Odprti impro prizori – Zmaj

Mladostniki so nestrpno čakali, da so lahko uporabili maske v igri, saj so že, ko so se sušile,
hodili do mask, jih gledali, o njih so se pogovarjali med seboj, z odraslimi. »Razstava« mask
na taboru v naravi je bila sama po sebi poseben dogodek, eksplozija barv in oblik, ki je kar
vabila k komentarjem, pogovorom.
V impro prizorih so lahko uporabili katere koli maske, svoje ali drugih udeležencev.
Proces smo zaključili z refleksijami udeležencev, s podelitvijo njihovih občutij, izmenjavo
izkušenj v skupini, ko so mladostniki podelili svoja občutja, doživljanja, spomine. Običajno
so refleksije zaključek procesa, lahko pa se le ta nadaljuje z individualnim pogovorom, kar
se je na naši delavnici zgodilo pri nekaterih posameznikih.
Uporaba drugih kreativnih medijev, predvsem likovnega in glasbenega medija, je na impro
delavnici (dramsko-gledališki) posebej zanimiva in dobrodošla. Likovno izražanje in glasba
lahko veliko prispevata k oblikovanju pristnega vzdušja domišljijskega sveta. Predvsem pa
dodatno spodbujata angažiranje posameznikovih vsebin in njihovo artikulacijo. Pri tem ima
vsak kreativni medij svoje zakonitosti, možnosti in omejitve za izražanje individualnih
vsebin. V dramskem mediju se vse sestavine, metode in potenciali drugih medijev
združujejo, zato je končni učinek okrepljen. Sodelovanje med poznavalci različnih
umetniških področij in kreativnih medijev je nujno in daje prav bogate podatke o
udeležencih. Pri tem ne moremo in ne smemo pozabiti, da tukaj ni središče pozornosti
rezultat kreativnega ustvarjanja, temveč kreativni proces v katerem se srečujejo
posameznik, medij in mentor z določenimi skupnimi cilji – rast in krepitev posameznika.
Na tej delavnici smo nekaj časa posvetili tudi izdelovanju scene za našo zaključno predstavo
(s pomočjo likovne pedagoginje), kot kažeta spodnji fotografiji, in prav tako glasbenemu
ustvarjanju s pomočjo glasbenega umetnika in pedagoga.
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Fotografija 5: Scena za predstavo – soavtor in osnutek

V izdelavi scene so sodelovali tako mladostniki kot odrasli udeleženci. Nekateri so na
prostoru ostali celo, ko je bil čas za kopanje in nadaljevali z ustvarjanjem. Podobno se je
zgodilo z glasbeno dejavnostjo. Instrumenti so bili ves čas na razpolago, prav tako
glasbenik, ki je svetoval, pomagal, ali pa samo opazoval, bil prisoten. Tako se je ustvarilo
prav posebno vzdušje, saj se je večina udeležencev tabora preselila s podlagami za ležanje
na prostor gledališke delavnice.
Fotografija 6: Končano platno za odrsko sceno – Zmajčica
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7.3.3. Uporabljena raziskovalna metoda v tretji fazi raziskave Tabor 11
Pri izboru metodologije raziskovanja uporabe mask sem upoštevala izkušnje, ki jih imajo
terapevti (in raziskovalci) z maskami v okviru dramske terapije. Jones (2007), ki se ukvarja z
dramsko terapijo v socialnem polju, raziskuje uporabo mask v terapevtske namene s
pomočjo deskripcije temeljnih dramskih procesov (Jones, 2007), ki se dogajajo v okviru
(skupinskega ali individualnega) terapevtskega procesa. Temeljne dramske procese
(namišljena realnost, idetifikacija, reprezentacija, simbolni jezik, distanciranje, igra vlog, itd,
predstavljeni v poglavju 1.4.2.), ki omogočajo analizo, razlago dogajanja in vpogled v
osebna doživljanja udeleženca, se opazuje v teku izvedbe psihodrame, dramskega prizora
in/ali vinjet.
Vinjete so, kot trdi Džokić: »…posamezne slike na odru (sceni), v katerih se odvija proces na
vsebinah posameznika« (Džokić, 2010, str.93). Sicer je vinjete kot opis celotnega procesa, ki
poteka v improviziranih dramskih prizorih, v psihoterapijo uvedel Moreno (2000). Vinjeta je
torej krajši dramski prizor, v katerem udeleženec (protagonist) improvizira v prostoru oz.
pred terapevtom/skupino/na odru izvede neko dramsko akcijo, izoblikuje dramskogledališki prizor, ki ima nek pomen, zgodbo, v kateri nastopajo predmeti, osebe, vsebine.
Mentor, režiser ali terapevt usmerja proces dramskega improviziranja glede na zastavljene
cilje. Temeljne dramske procese sem podrobneje predstavila v teoretičnem delu
disertacije, v poglavju 1.4.2.
Raziskovalci uporabljajo vinjeto kot podatkovno bazo, ki vsebuje opis dogajanja, opis
nosilca dramske akcije, njegovih življenjskih okoliščin in njegova počutja, uporabljene
tehnike in izmenjave vlog, opis ostalih okoliščin, ki imajo razlagalni potencial, opis dialogov,
ustvarjenih in odigranih likov – vlog, razlag in protagonista itd.

7.3.4. Postopek urejanja podatkov tretje faze
Tudi tokrat sem pisala dnevnik delavnice, le da v veliko manjšem obsegu kot na prejšnjih
dveh impro delavnicah. Osredotočila sem se samo na opazovanje medija mask. Spremljala
sem proces izdelave mask z aktivno udeležbo v njem. Nekateri odrasli udeleženci (in ena
mladostnica) so maske fotografirali, večino fotografij mask in njihove izdelave smo kasneje
razstavili v prostorih Centra.
V dnevnik sem zapisovala poteke predstavitev nekaterih posameznih mask, ki so bili
posebej zanimivi oz. signifikantni, torej takšni, da je bilo moči prepoznati potencial
združevanja dveh medijev. Nadalje sem zapisala uporabo mask v dramsko-gledaliških
prizorov oz. poteke prizorov v katerih so bile maske uporabljene. Večino podatkov sem si
zapisovala sproti, zato so zapisi reducirana, a hkrati dobesedni (zaspisano v ležečem tisku),
kolikor se je le dalo. Zapisi vsebujejo podatke kaj so o maskah in asociacijah, ki jih zbujajo,
povedali njihovi avtorji - posamezniki.
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7.3.5. Ugotovitve analize tretje faze raziskave
Kot reprezentativen primer dogajanja predstavljam vinjeto z maskami. Opis dogajanja
(procesa predstavitve) je narejen po vzgledu protokola zapisa vinjet iz drama terapije, kot
jih uporablja Jones (2007).
VINJETA z Janom
Vzdušje in okoliščine: pripovedovanje je potekalo v skupini, v krogu, ki smo ga naredili na
našem gledališkem prostoru. Vzdušje ob predstavljanju mask je bilo izjemno intimno,
čeprav nas je bilo veliko. Mladostniki so govorili iskreno, odprto in pred vsemi o svojih
maskah, o svojih željah in strahovih, malo smo se smejali in malo jokali. Vsi so poslušali
vsakega posameznika z zanimanjem in pozornostjo, vmesnih komentarjev skorajda ni bilo,
čutilo se je medsebojno spoštovanje, podpiranje, sprejemanje.
Potek: Jan je predstavil dve maski, prikazani na Fotografiji 7 in 8.
Poimenoval ju je Hudič in Dobri.
Hudič predstavlja, kot je povedal, njegove more in probleme, težke, meglene dneve, ki so
žalostni, zato ker se mu kaj žalostnega zgodi.
Za masko Dobri je Jan povedal: to sem jaz, ko sem dobre volje in se počutim sproščeno,
zaspano, boljš, bolano. Hoče podivjati, malo je kosmat, ima barvaste lase, malo se slini, ker
je konec šole in je zmešan od veselja.
Fotografija 7: Maska Hudič
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Fotografija 8: Maska Dobri

Ko je Jan zaključil predstavitev so mu udeleženci zastavljali vprašanja, na katera je
odgovarjal:
-Zakaj ima dolg jezik?
Odgovor: Hladi si ga, je vroče za popizdit.
-Zakaj ima brado?
Odgovor: Probal se je brit, pa mu ni ratalo.
-Zakaj ima čudne oči?
Odgovor: Ker se mu vrti.
-Zakaj ima špičast nos?
Odgovor: Ne znam drugega nardit.
-Zakaj ima podočnjake?
Odgovor: Ker ima premalo vitamina C.
Uporaba maske: Jan je maski uporabil v impro formatu Avto. To je impro disciplina oz.
daljša impro oblika, v kateri so na oder postavljeni štirje sedeži, ki predstavljajo avto. Igralci
vstopajo v posamezne prizore, odigravajo različne improvizirane vloge, like, vstopajo v
interakcije in improvizirajo skupno zgodbo.
Potek vinjete: Prizor se je začel tako, da se je mama odpravila na izlet z avtom s tremi
hčerami. Jan je kot avtoštopar stal ob cesti. Na glavi je imel masko Hudiča. Ko se je avto
ustavil, je sedel na sovoznikov sedež in kot je opisano v Dnevniku: Hudič se pritajeno
nasmiha, enozložno odgovarja na vprašanja gospe in njenih hčera. Dekleta se v prizoru
pogovarjajo ena čez drugo, tečnarijo, saj niso hotele na izlet, mama jih poskuša obvladati.
Intenzivnost izmenjave replik med ženskimi liki narašča in v trenutku, ko je teženje soigralk v
prizoru tako močno, da je nemogoče razumeti, kaj govorijo, ko se pogovarjajo z
avtoštoparjem ena čez drugo in je popoln kaos dekliškega vreščanja, smejanja in zahtev,
sname igralec masko Hudiča in reče smeje: »Jaz ne morem več …«. Avtoštopar odloži masko
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Hudiča, gre ven iz avta in vzame masko Dobrega, ki je bila pripravljena ob robu odra. Vrne
se nazaj v prizor, sede v avto, odpeljejo se naprej in Dobri se začne pogovarjati z njimi,
dobrohotno hahljati, zezati« (DD3 14/5).

Slika 9: Udeleženci in asistentki v impro prizoru z maskami – Štopar

Dramski proces: v prizoru, v katerem ženske vedno bolj pritiskajo na morilca, ga
nadlegujejo in mu tečnarijo, bi se lahko morilec zlomil in v skladu s svojo vlogo serijskega
morila, pobil ženske v prizoru. Vendar se je igralec v vlogi odločil drugače, in sicer, da ne bo
odigral negativne vloge in je masko Hudiča snel. Dekleta v prizoru so bila kot liki nemogoče
tečna, Hudič bi se zlahka ujezil. Pa se ni. Jan se je odločil drugače, kajti dekleta, ki so bila res
tečni liki, so bila tudi ljubka. Tako je Hudiča zamenjala maska Dobri, ki je lahko z dekleti
komunicirala. Igralec se je lahko distanciral od maske negativne vloge, ki jo je prestavljala
maska Hudiča. Snel jo je in odigral v skladu z drugo masko pozitiven lik Dobrega, ki mu je
omogočil komuniciranje in sodelovanje v prijetni družbi. Izkoristil je možnost, ki jo
predstavlja uporaba medija (maske) v prizoru in spontano reagiral na znano situacijo
(pritiski in zahteve okolja) na drugačen, nov način. Po Morenu pa je sposobnost spontanega
reagiranja znak osebnega razvoja.
Janova refleksija dogajanja: Jan je povedal, da: »mu je bil prizor všeč, da prvič vidi, da ta
temni del v njem ni tako hud, da ga lahko da vstran, sname negativno masko; da sedaj ve,
da lahko prevzame tudi drugo vlogo. To mu je v veliko olajšanje. Do sedaj je mislil, da je
samo on grd. Preko zgodb drugih mask pa je uvidel, da imajo temne dele/maske tudi drugi
ljudje« (DD3 16/2).
Refleksija skupine: skupini je bil prizor tudi všeč. Dekleta so povedala, da so: zelo uživala, in
da ne bi nikdar mogle ugotoviti, da ima Jan vlogo serijskega morilca. Da so pričakovale
nekaj hudega, zaradi maske Hudiča na začetku, potem pa ko jo je zamenjal z Dobrim, je bilo
super« (DD3 17/ 6).
Skupaj smo se smejali temu, da so hoteli prikazati grozljivko, pa ni nihče umrl.
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Podatki o mladostniku: Jan je star 17 let in pol in je bil po navedbah Centra odvzet
staršema, ki sta alkoholika in brezdomca, ki ne zmoreta skrbeti zanj, zato že nekaj let živi pri
rejnici v drugem mestu. V poklicni šoli, ki jo obiskuje, mu gre dobro in ima rad poklic, za
katerega se usposablja. Je umaknjen, samotar, na taboru se ni družil z otroki, vendar je rad
sodeloval pri vsakdanjih opravilih. Z njim »ni težav«.
Na supervizijah je bilo povedano, da živi v svojem domišljijskem svetu in buditi ga v
vsakdanjo realnost je delikatno početje. S svojimi megalomanskimi fantazijami, kot so bile
npr. zgodbe o prisotnosti duhov na taboru, s katerimi je prestrašil dekleta neko noč, tako da
je bil zbujen cel tabor zaradi histerije, se brani pred zunanjim svetom, njegova domišljija je
ogromna. A treba ga je držati tukaj, z lahnim drezanjem, a ne preveč, kajti beg v fantazijski
svet je beg pred spoznanjem, da je pravzaprav zelo ranljiv fantič, z veliko bolečine (S 16b/4).
Analiza procesa: Janovo sodelovanje na impro delavnici oz. igranje v prizorih je bilo
skromno, čeprav je bil na delavnicah redno prisoten. Največkrat je odigral vloge, like, ki
niso govorili, niso bili telesno artikulirani, a so imeli običajno nek ne prveč spodbuden, celo
destruktiven učinek na prizor. Tajo je na primer zelo rad oz. običajno v skupne prizore
prinašal bombe, ki so eksplodirale, uničile gar smo skupaj z ostalimi improvizatorji
(udeleženci) ustvarili. Pri tem je bil sam (oz. njegovi liki, vloge) običajno zelo mirnega
vedenja, svojih dejanj ni komentiral, le nasmihal se je sramežljivo. S pomočjo mask pa je
Jan povedal veliko več, kot je bilo to zanj mogoče v navadnih impro prizorih – brez maske.
Dramski procesi, ki jih lahko izliščimo iz vinjet v katerih je sodeloval, in ki jih je Jan delno
ozavestil v svoji refleksiji, so: identifikacija, utelešenje in distanciranje.
Jan je zaradi pripovedovanja drugih najprej uvidel, da ni edini, ki ima negativna občutja in
čustva, s čimer se je močno identificiral, kot je povedal. Pri predstavitvi mask je jasno
povezal maske s svojimi občutji.
Nadalje je lahko (fizično) odigral obe svoji vlogi ter se v obeh likih preskusil v interaktivnih
(sproti nastajajočih) odnosih z ostalimi vlogami v prizoru. Ko je igral v impro prizoru z
masko, je spontano reagiral – na nov način se je odzval na izzive okolje, na znano situacijo –
ter zamenjal masko in s tem svojo vlogo. Pri soustvarjanju impro prizora je torej skozi akcijo
z masko lahko izrazil svoje občutke, tako dobre kot slabe. Navezal je stik s soigralkami, ki v
skladu s strukturo prizora niso vedele za njegovo skrivnost (da je serijski morilec) in so bile
do njega prijazne in so se za njegovo pozornost potegovale ipd.
Jan se v prizoru ni odločil za destruktivno vlogo v prizoru, kar je bil njegov običajni
prispevek na odru109, temveč je masko z negativno vlogo odstranil, jo snel in jo zamenjal z
masko, ki mu je omogočila komuniciranje in sodelovanje. S pomočjo mask, ki sta mu
omogočili distanciranje (snemanje maske negativca, distanciranje od negativnih občutkov)

109

V impro prizorih, kot npr. v disciplini Skupni prostor, je ves čas prinašal bombo v skupen
prostor, ki je eksplodirala in uničila vse, kar smo ustvarili – samo to in nič drugega,
ponavljajoča se vloga, sodelovanje v prizoru brez besed (DD1 Tabor 10).
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in identifikacijo (maska pozitivnega lika) je uvidel, da lahko svojo negativne občutke
obvlada.
Maski, ki ju je izdelal na delavnici, sta mu omogočili, da je ubesedil, da ima oboje –
negativna in pozitivna čustva. Hkrati je ozavestil svoj notranji razkol in v refleksijah drugih
pred skupino uvidel, da so čustveno razdvojeni tudi drugi ljudje. Rekel je, da je s tem
spoznal, da ima možnosti izbire. Da je v impro prizoru s soigralkami izbral masko, ki je
omogočala njegovo nadaljnje vključevanje v prizor, smo bili veseli mi in on sam. Menim, da
je Janu nov način vedenja, spontanega reagiranja na znano situacijo – pritiske okolja, na
katere se tokrat ni odzval z umikom v svoj svet ali prenehanjem sodelovanja, omogočila
prav maska, saj je lažje odstranil vlogo ne-sodelovanja (hudič) in stopil v neznano, v novo
vlogo – (z masko) sodelovanja. Kot pravi Jones: »Prisotnost maske ustvari občutek, kot da
ne igrajo v resnici oni, temveč da igra in govori maska« (Jones, 2007, str. 152).
Ostale zgodbe impro formata Avto z maskami
Po znani strukturi impro formata Avto so tri manjše skupine mladostnikov odigrale
improviziran prizor v žanru, ki so si ga sami izgrali na licu mesta.
Tako je prva skupina odigrala realistično dramo, v kateri gre družina na izlet , ker tako hoče
oče. Otroci, ki morajo zraven, se ves čas kujajo. V prizoru so uporabili dve maski.
Naslednja skupina je v žanru grozljivke odigrala že omenjeno situacijo, ko družina vzame v
avto avtoštoparja, ki pa je serijski morilec (uporabili so štiri maske).
Tretja zgodba pa je bil prizor v žanru pustolovskega filma, ko skupini prijateljev na izletu
sredi puščave zmanjka bencina. Vsi igralci so imeli maske, kot se vidi na Fotografiji 10.
Fotografija 10: Odprti impro prizor Sredi puščave zmanjka bencina

Vsi udeleženci delavnice, ki so izdelali masko, so lahko s skupino podelil svoja čustva in
občutke, misli, ki jim jih sproža maska. Lahko so pripovedovali o asociacijah, ki jih maske
vzgujajo, lahko pa so svoje zgodbe in občutke tudi odigrali - improvizirali.
Treba je poudariti, da inovativnost prizorov ni toliko pomembna, pravzaprav je celo bolje,
da so odigrani vsakdanji prizori o temah, ki so »dolgočasne«, kot na primer skupno kosilo
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družine, v šoli, na ulici. Potem, ko maske oživijo vsakdanje like v igri, pa je to prav poseben
doživljaj tako za igralce kot gledalce, saj večinoma prizori z maskami dajejo likom, vlogam,
odnosom in situacijam nove, druge pomene, asociacije. Omogočeno je svobodnejše
asociiranje, ki je povezano s vsakdanom, z življenjem, ki ga običajno živimo. Tako so možni
tudi vpogledi, saj nenavadnost in ekspresivnost mask budi čustva, omogočena je katarza.
Nadalje je omogočena identifikacija, združitev nezavednega z zunanjo obliko, kar odpira
relevantne teme posameznika. Stične točke z vsebinami udeleženih igralcev in gledalcev
postanejo intenzivnejše. Hkrati z upeljavo mask udeleženci dobijo možnost distanciranja,
ločitev neprijetnih občutkov in čustev od svoje igre, saj so njihovi nosilci maske, ki jih je
možno sneti, odložiti, zamenjati. Maske »so krive« za izražena negativna, neprijetna čustva
v odigranih vsakodnevnih situacijah. Večja je spontanost, saj je osebnost razremenjena, je
skrita, s tem občutkom pa je lažje ustvarjati.
Maske so mladostniki z velikim veseljem uporabili tudi v zaključni predstavi. Naslov zgodbe,
ki ga je predlagala publika, je bil Poroka. Izbrali smo daljšo impro obliko s štirimi prizori, ki
se naključno povežejo med seboj s pomočjo sprotnega oblikovanja zgodbe in vlog. Prizori
so lahko med seboj povezani v zgodbo, ni pa to nujno. Na gledalcih je, da povežeje prizore z
neko nitjo, novim pomenom. Lahko pa smisel izluščijo tudi improvizatorji sami.
Fotografija 11: Udeleženca, asistentka in Čebelica Zaza v zaključni impro predstavi Poroka

Mladostniki so odigrali štiri prizore o tem, kako se srečata fant in dekle, ki se zaljubita in se
kljub nasprotovanju staršem želita poročiti. V zadnjem prizoru se zgodi poroka, vendar pa
tik pred vrhom – izreko poročnih zaobljub para, pridejo s hrupom in kričanjem na prizorišče
maske negativnih likov: Hudič, Princ Škrlatne plime in Rdečeoki. Te maske prekinejo
ceremonijo in onemogočijo poroko.
Gledalci so se ob takem razpletu zelo zabavali, igralci (vključno s parom in duhovnikom) pa
so se smejali in se pridružili veselemu vpitju, lovljenju na odru. S stališča zadovoljstva
igralcev in gledalcev je bil zaključek naše impro predstave Poroka srečen in simboličen
hkrati, četudi se ni zgodila poroka do konca, kar bi bil običajen srečen konec zgodbe. V
našem prizoru pa smo združili pozitivne in negativne energije v poseben prizor, ki sicer ni
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odgovarjal stereotipni zgodbi s srečnim koncem, vendar je bila ta zgodba naša – posebna. V
njej so nastopile poleg pozitivnih sil tudi negativne kot enakovreden del življenja, kot tak, ki
se ga da do neke mere tudi obvladati.

7.3.6. Zaključek in ugotovitve tretje faze raziskave Tabor 11
Maske omogočajo zaznavanje meja običajnega vedenja, doživljanja. Predstavljajo možnost,
da se meja iz znanega in varnega v nevarno in neznano prestopi na varen način.
Igranje z maskami omogoča večjo spontanost posameznika v smislu novega reagiranja na
znane situacije. Mladostniki so na impro delavnici z maskami dobili možnost drugačnega
doživljanja sebe in drugih, saj »maske ustvarijo svobodo izražanja vsebin, ki bi sicer ostale
zatrte zaradi klientove običajne reprezentacije samega sebe« (Jones, prav tam).
Pri tem ima pomembno vlogo pripadnost skupini, saj ostali člani omogočajo identifikacijo
tem in so za vzgled ali vzvod ozaveščanja. Janu je na primer pomagala iskrenost nekoga
drugega. Še nekdo v skupini, ki je bil na vrsti pred Janom, je ob opisu svoje maske iskreno
priznal, da ima negativna čustva. Jan je ob tem lahko spoznal, da je to normalno. To je bil za
Jana uvid v lastno situacijo, kot je povedal kasneje v refleksiji. Uvidel je, da ni edini, ki ima
negativna čustva. Rekel je, da je mislil, da je zaradi tega slab.
Z nadaljnjo refleksijo in ozaveščanjem improviziranega prizora z masko še ostalih
udeležencev prizora pred skupino se je ustvarila priložnost za integracijo doživetja v
osebnost in v skupino. Ostali člani skupine so lahko Jana podrobneje spoznali, ga videli v
novi luči. To, da je spregovoril o svojih težavah in načinih razmišljanja, ga je razgalilo, ni bil
več tako tuj, neznan in nedostopen (mogoče celo strašljiv). S podelitvijo občutij je
omogočil, da so se lahko razbremenile napetosti, uskladila čustva s spremenjeno
samopodobo. Postal je »nam znan«, »naš«, domač, polnopraven član skupine, vanjo
vključen celostno, kar pravzaprav predstavlja njegovo socialno vključitev.
Sklepam lahko, da je ustvarjanje z maskami omogočilo mladostniku, da se je izrazil in hkrati
olajšalo sprejetje posameznika v skupino. Kar lahko razložim s tem, da za maskami
osebnosti izginejo, posamezniki, ki se poznajo od prej, so nenadoma postavljeni v nove
socialne odnose, lahko izkusijo, kako je biti močan, nadrejen, zloben, preganjan, ljubeč,
nežen, vse tisto, česar si brez maske ne upajo, lažje se izognejo notranji kontroli in se
prepustijo ustvarjanju dramskega prizora, kajti ne nazadnje je njihovo vlogo odigrala maska
in ne oni. Ali kot pravi O. Wilde: »Daj človeku masko in povedal vam bo resnico« (Wilde
Oscar, v Emunah, 1994, str.7).
Ekspresivna umetnost omogoča vpogled na probleme in možnosti posameznikov. Kreativne
ali umetniške tehnike omogočajo spoznavanje več perspektivne narave osebnosti, prav
tako pa omogočajo in podpirajo neverbalno sodelovanje, kar je bila posebej primerna
metoda za večino udeležencev impro delavnice Tabor 11.
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Raziskovanje medija mask in njegovih potencialov posebej v kombinaciji z improm, je zelo
obetavno. Impro omogoča improviziranje v dovolj odprtih strukturah svojih disciplin in iger,
brez omejevanja ustvarjalnosti in vsebin. Posameznik, ki se z značilnostmi medija spozna na
delavnici in spozna tudi načela skupinskega ustvarjanja, lahko v prizore necenzurirano
vključuje svojo vsebine, ideje, misli, čustva, prepričanja, itd. Maske pa omogočajo
zajemanje in artikulacijo globljih vsebin, tistih, ki niso viden takoj. Tistih vsebin, ki so zakrite
z razlogom: so preveč strašljive, konfliktne, povzročajo neugodna občutja, stisko.
V tej fazi raziskave smo se potenciala, ki ga predstavlja združitev obeh medijev samo
dotaknili. Tudi v raziskovalnem smislu, a kot rečeno, na raziskavo v tej fazi nisem bila
pripravljena, saj sem imela podatkov dovolj že iz prvih dveh faz.
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8. INTERPRETACIJA UGOTOVITEV VSEH TREH FAZ RAZISKOVANJA
V tem poglavju povežem ugotovitve vseh treh raziskav tako, da posamezne faze
interpretiram skozi najbolj opazne, skupne teme glede na zadane cilje raziskave, ki so:
raziskati, kako impro omogoča odkrivanje potreb in razvijanje osebnih virov moči, ugotoviti,
kakšni so rezultati spodbujanja kreativnosti in spontanosti, kaj pomeni impro za socialno
vključevanje mladostnikov in kakšna je vloga skupine.
Najprej želim odgovoriti na vprašanje, ki se mi je zastavilo v fazi izbora metodologije: kako
lahko v okviru kvalitativnega raziskovanja interpretiramo izkušnje in doživljanja drugega?
Namen interpretacije, osmišljanja izkušnje »drugega« je namreč v nasprotju s
konceptualno podlago kvalitativnega raziskovanja, za katero je bistvenega pomena, da
omogočimo (samo)predstavitev udeleženih. Hkrati moramo upoštevati tudi vpliv
raziskovalca in to tako, da predstavimo njegova izhodišča do raziskovane teme, pa tudi
splošnejša osebna prepričanja. To odpira novo dilemo, saj ni nikjer določeno, koliko tega je
potrebno predstaviti in kako upoštevati nezavedne filtre raziskovalca. Zato v skladu s
teorijo kvalitativnega raziskovanja dopolnjujem čim bolj natančen opis procesa raziskovanja
z interpretacijo ugotovitev predvsem v okviru družbeno relevantnega koncepta. Saj, kot
trdita Stein in Mankowski: »Tako je izziv kvalitativnega raziskovalca v tem, da ustvari tako
raziskovalno besedilo, ki je utemeljeno v socialnem kontekstu in v izkušnjah udeležencev, ki
pripozna raziskovalčeve načine delovanja in ponudi bralcu novo razumevanje skozi
podeljeno izkušnjo pisca in soudeleženega« (Stein in Mankowski, 2004, str. 26).
Ugotovitve raziskave interpretiram v odnosu do koncepta socialne krepitve ranljivih za
doseganje ciljev socialneintegracije. Koncept krepitve moči je »proces združevanja
individualne moči in kompetentnosti, posameznikovih naravnih podpornih sistemov ter
proaktivnega vedenja z družbeno politiko in socialnimi spremembami« (Rappaport, 1981, v
Perkins in Zimmerman, 1995, str. 569), kot sem podrobneje obrazložila v poglavju 2. 5. V
proces krepitve posameznika so vključeni intra- in interosebnostni dejavniki. Med
intraosebnostne dejavnike krepitve spada spodbujanje samozavedanja, ki omogoča (samo)
odkrivanje osebnih kognitivnih in čustvenih potencialov, potreb in interesov posameznika.
Po avtorici Ule (2000, str. 41) samozavedanje prispeva k občutku življenjske skladnosti
posameznika. Ta občutek je lahko vir pozitivne samopodobe, ki izhaja iz občutka
usposobljenosti za ustrezno odzivanje na notranje in zunanje življenjske okoliščine.
V postmoderni družbi mora biti za takšno odzivanje in usklajevanje z okoljem posameznik
zaradi nenehnih sprememb družbenih okoliščin dovolj fleksibilen in refleksiven. Predvsem
pa mora posameznik zavzeti do sebe in svojega življenja aktivno vlogo, saj si sam izbira
vrednote, socialna pravila, identiteto itd., od česar je odvisno njegovo socialno
vključevanje.
Samouveljavitev je tesno povezana s pripravljenostjo posameznika, da zavzame aktivno
vlogo do sebe in svojih življenjskih pogojev. Impro kot medij omogoča ozaveščanje
posameznika, izgradnjo samozavesti, samopodobe in identitete, prepoznavanje oviralnih
spoprijemalnih strategij in razvoj fleksibilnosti s pomočjo kreativnosti. Ker pa je medij
skupinskega ustvarjanja na interosebnostni ravni, omogoča tudi pridobivanje veščin in
kompetenc za izboljšanje socialnih stikov. Torej spodbuja aktivno angažiranost in aktivnejšo
samorealizacijo v širšem socialnem okolju. Impro omogoča razvijanje odpornosti in socialne
kompetentnosti, torej tudi širjenje in povečanje možnosti socialnega vključevanja.
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Nadalje impro kot kreativni dramsko-gledališki medij omogoča tudi predstavljanje ranljivih
skupin, tukaj mladih, javnosti. Mladostniki, ki za vir ustvarjanja uporabljajo osebne vsebine,
kažejo javnosti, kako je biti mladostnik v (konkretni) družbi, pri čemer si pomagajo z
dramskim medijem, ki je kot ustvarjalen medij medij družbene kritike in refleksije.
Zaradi boljšega razumevanja ugotovitev raziskave podajam v interpretaciji še razlago
nekaterih okoliščin, ki so vplivale na potek raziskovanja, tam, kjer je to potrebno. Tako
dobim pravzaprav neko mrežo, v katero skušam zajeti čim več elementov, vendar so
ponekod v njej luknje, ponekod je mreža tako gosta, da se niti medsebojno prepletajo, tudi
zapletajo. Moji pogledi niso dokončni, več je vprašanj kot odgovorov, vendar v
kvalitativnem raziskovanju ni potrebe po izoblikovanju neke dokončne, splošne teorije.
Ugotovitve namreč pripovedujejo o neki konkretni, posamični izkušnji in so na razpolago
bralcu, da si ustvari svoj pogled.
Moj odnos do impra izhaja iz osebnih, dolgoletnih izkušenj igranja impra, bila sem tudi
sodnica, mentorica impra v različnih okoljih – tako umetniških kot socialnih. Impro kot
umetniški medij me fascinira in menim, da je izjemno učinkovit, atraktiven medij, katerega
glavni potencial v kontekstu dela z ranljivimi skupinami izhaja iz možnosti razvijanja
individualnih moči v skupinskem ustvarjanju. Posebej je medij primeren za krepitev osebnih
virov moči in osebno rast, ki sem jo doživela skozi medij tudi sama. Sem magistrica
komunikologije in tudi ustvarjalka, objavljam poezijo in kratke zgodbe, režiram gledališke
predstave. Zanimajo me vsi aspekti ustvarjanja, spontanosti in vloga posameznika v
ustvarjalnem procesu. Tako sem raziskavo doživljala predvsem skozi prizmo medija. Z
raziskavo sem bila tesno povezana, saj sem bila mentorica manjše skupine, mentorica
impra in raziskovalka. Ves čas sem bila razpeta med dve tendenci: potrebo po neposredni
vključenosti in potrebo po vzpostavljanju potrebne distance. Ravnotežje med tema dvema
poloma je bilo težko ohranjati, tako da sem raziskavo doživljala zelo osebno v vseh
pogledih.
8.1.

Temeljni sklopi

V okviru podpoglavja predstavim štiri temeljne sklope raziskovalnih tem v skladu z
zastavljenimi cilji. Vsak sklop zajema interpretacijo odgovorov na ustrezna raziskovalna
vprašanja.

8.1.1. Odkrivanje potreb in razvijanje osebnih virov moči z improm
Raziskovalna vprašanja, ki jih zajema interpretacija v okviru prvega sklopa, so: Kako
uporabljati impro pri delu z ranljivimi mladostnik? Kakšne so osebne potrebe
mladostnikov? Namen zastavljenih vprašanj je bil ugotoviti, kako impro omogoča
odkrivanje potreb posameznikov in kako medij spodbuja razvijanje osebnih virov moči in
socialno krepitev.
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Na vseh treh impro delavnicah smo se najprej skupaj z mladostniki lotili odkrivanja njihovih
potreb tako, da so posamezniki sproti in vsak zase odgovarjali na zastavljena vprašanja
(usmerjevalne stavke) med samim nastajanjem prizora ali izvajanjem naloge. Mladostniki
so ob poslušanju stavkov vsak zase spremljali svoja počutja, asociacije, spomine, občutke,
misli. Tako se je po eni strani lahko ohranjala zasebnost doživljanja in s tem varovanje
osebne integritete, kar je pri mladostnikih posebej pomembno. Po drugi strani je bil s tem
spodbujen razvoj samozavedanja ter omogočeno aktivno vključevanje udeležencev v
raziskovanje medija (in sebe) že od samega začetka delavnic. Samozavedanje (Zimermann,
1995; v Peterson in Hughey, 2004), samoodkrivanje (Močnik, 2003) in aktiven odnos do
sebe in okolja (Ule, 2000) pa so pomembni elementi krepitve moči posameznika. Ob tem se
skozi uporabo impra spodbuja tudi avtentičnost, spontanost oz. igranje iz samega sebe. To
je bilo mladostnikom všeč, saj jih nismo omejevali ali jim česar koli prepovedovali, temveč
smo upoštevali njihove vsebine, impulzivnost, igrivost, preizkušanje meja itd. To spodbuja
krepitev samozavesti, samopodobe posameznika, saj lahko najprej zaznamo
posameznikove primanjkljaje na tem področju in jih nato ustrezno krepimo. Tako
mladostniki skozi igro odkrivajo svoje šibkosti ali prednosti v ustvarjanju, kar je bilo v skladu
z željo po zabavi ter usklajeno s cilji Centra po pridobivanju kompetenc, veščin itd.
Zakaj pa je bilo pri odkrivanju potreb potrebno posredništvo medija? Zakaj jih nismo o
njihovih potrebah vprašali neposredno? Mladostniki so se sicer v prvi fazi takoj na začetku
impro delavnice predstavili v samopredstavitvah, v uvodnih intervjujih in vprašalnikih, v
drugi fazi pa skozi igro v impro prizorih in avtorskih filmih. Na podlagi analize predstavitev
je postala jasna razlika med tem, kar so mladostniki povedali sami o sebi, in tem, kako je
njihove življenjske okoliščine predstavil Center. Mladostniki so v intervjujih na vprašanja o
sebi odgovarjali večinoma afirmativno in se predstavljali v pozitivni luči. Iz njihovih
odgovorov o šoli, pričakovanjih do tabora in delavnice, zunajšolskih aktivnostih, odnosu do
sveta, življenjskih načrtih itd. ne bi mogli sklepati o obstoju ranljivosti. Mladostniki so jasno
izrazili potrebo po pozitivnem samopredstavljanju, kar je v skladu s potrebo mladih
odraščajočih posameznikov po nenehnem iskanju in vzdrževanju ugodne pozicije v skupini
sovrstnikov.
Podatke iz njihovih življenj, ki so dejavniki ranljivosti, kot na primer, da imajo starši oz.
družine težave zaradi prilagajanja na novo kulturno okolje, da so nekatere družine
enostarševske, finančno šibke, da imajo mladostniki čustvene ali vedenjske težave, da so
žrtve fizičnega nasilja, čustvenih in drugih zlorab ipd., je predstavil strokovni delavec
Centra.
Lahko bi sledili potrebi mladostnikov in upoštevali samo njihove samopredstavitve. Tako bi
se izognili obravnavi in interpretiranju dogajanja skozi »prizmo« informacij, ki jih je podala
institucija. Vendar bi tako hkrati izgubili pregled nad celotno sliko in zanemarili dejstvo, da
so udeleženci delavnice »mladostniki z zgodovino«, kot smo rekli na superviziji (Strelec,
Supervizija, 2011). Tako bi lahko nekaterim posameznikom tudi škodovali, saj bi neustrezno
obravnavali njihove ranljivosti ali jih celo ne bi zaznali. Z zanemarjanjem ranljivosti pa bi
lahko spregledali tudi pomembne vire posameznikovih potencialov krepitve. Ti se razkrivajo
v improvizaciji tudi zato, ker je angažiranost posameznika v procesu raziskovanja impra
celostna, saj gre za zvrst dramskega medija.
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Da pa z gledanjem skozi prizmo ranljivosti ne bi bili obremenjeni ne mladostniki ne mi, smo
udeleženi kot zunanje merilo počutja in samoocene napredovanja uporabljali impro načela.
S tem smo se tako odrasli kot mladostniki rešili bremena ocenjevanja, primerjanja,
objektivnega presojanja. Zaradi sprotne obrazložitve načel, nalog in pravil iger je vsak
posameznik lahko raziskoval svoja občutja (glede na usmerjevalne stavke) zase, opazovalci
v raziskavi pa smo lahko spremljali tako razkrivanje šibkosti kot njihovo krepitev – glede na
medij. Ker pa v impru poteka raziskovanje ideje skoraj istočasno z njeno artikulacijo,
realizacijo, torej sproti, v improviziranju, se v umetniški izdelek lahko vključujejo ne samo
zavedne in želene, temveč oz. predvsem nezavedne vsebine in spoprijemalne strategije
mladostnikov.
V prvi fazi je najbolj opazna potreba mladostnikov po izražanju nasploh. Torej: biti slišan,
viden, opazen, prepoznan. Prav tako v drugi in tretji fazi, ko pa so impro že poznali in so od
začetka pokazali določen interes za kreativno izražanje. Na prvem in drugem taboru smo
mentorji potrebe mladostnikov po govorjenju, prešerni zabavi opredelili tudi kot nemir,
kaos, kadar so (pogosto na začetku) oteževale delo z improm. Mladostniki so sicer nestrpno
čakali, da se prične dogajanje in so aktivno ter glasno posegali, motili proces usvajanja
medija. Sklepam, da je na prvi in tretji delavnici na začetni kaos, nemir vplivalo tudi okolje
delavnice: narava, počitnice, konec šole in tudi splošno prekipevanje mladostniške energije.
Vendar kaosa in nemira v dnevniku tretje delavnice ni, čeprav so bili pogoji enaki. Možno,
da smo na tretji delavnici na nemir že navadili. Nemir pa je zapisan v dnevniku druge
delavnice kot sestavni del začetnih srečanj, čeprav se je odvijala povsem v drugačnem
okolju: vsak teden, po šoli, redni termini, manjša skupina. Nemir je bil prisoten, četudi so
na srečanjih mladostniki raje sedeli in se niso hoteli gibati po prostoru.
Tako da lahko ugotovim, da na razpoloženje v skupini in delovne pogoje, poleg ciljev
udeleženih in okolja srečanj, vplivajo še drugi dejavniki: velikost in heterogenost skupine,
dolžina trajanja delavnice, načrtovana predstava, način vodenja, itd. itd. Manjša skupina,
zaprt prostor in redna srečanja med šolskim letom sami po sebi ne pomenijo nujno več
miru in boljših pogojev za delo v smislu osredotočenosti mladostnikov na medij in
ustvarjanje z njim. Torej je o okoliščinah srečanj in o sestavi skupine potreben tehten
razmislek, kot pravi Stritih (1992). Dolgotrajnejše neobvladovanje razmer in usmerjenosti
srečanj lahko vodi v trajen nemir, kaos, nezainteresiranost itd. udeleženih in posledično v
nedoseganje zadanih ciljev.
V prvi in delno tudi v drugi fazi je bila zelo opazna potreba mladostnikov po razvijanju
veščine osredotočenosti (fokusiranja) in koncentracije, ki sta pomembni intraosebnostni
veščini. Odsotnost teh veščin onemogoča raziskovanje impra, saj je energija udeleženih
razpršena in neartikulirana, posameznik ne zmore usvajanja različnih znanj, ker njegova
pozornost niha. Tako npr. mladostniki pri posameznih nalogah niso zdržali dolgo, kot so
zapisale opazovalke, četudi smo delali zelo majhne korake v spoznavanju medija.
Nezmožnost koncentracije je vodila v nemir kljub motiviranosti za delo, predvsem v prvih
dveh fazah. Tako smo se npr. na začetku prve faze osredotočili na izvajanje enostavnih,
zabavnih, skupinskih nalog ter usmerjali mladostniško impulzivnost in prekipevanje
energije v impro discipline in igre, ki angažirajo posameznike telesno, gibalno, glasovno. V
drugi fazi pa smo energijo mladostnikov preusmerjali v pripovedovanje impro zgodbe, saj
na začetku niso hoteli fizično vstopiti v prostor. Torej je v aktivnosti na srečanjih potrebno
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zajeti tisto, kar prinesejo s seboj udeleženci, sicer jih ne moremo pritegniti v izvajanje
dogovorjene dejavnosti.
Več mladostnikov je izrazilo potrebo po obvladovanju sramežljivosti, treme, pridobivanju
idej, povečanju spontanosti, premagovanju strahu pred nastopanjem, pred skupino
sovrstnikov in v javnosti. Največ treme in ostalih (neprijetnih) občutij, povezanih z
nastopanjem, je bilo zaznanih na prvi delavnici in na zaključnem nastopu na mednarodnem
festivalu. Slednje lahko pojasnimo s povečanim pritiskom zaradi novosti, neznanega
občinstva ter izpostavljenosti na velikem odru sredi mesta. S temi potrebami je bila pri
nekaterih mladostnikih povezana pereča potreba po izboljšanju samopodobe, posebej
fizične podobe, saj je bila po njihovem mnenju močan razlog nesprejetja in nelagodnega
občutka med sovrstniki. Pozitivna samopodoba je po mnenju avtorice Ule (2000) eden od
pomembnih dejavnikov krepitve moči.
Pomanjkanje samozaupanja, povezanega s samopodobo in npr. fizično podobo, je tema, ki
posebej zadeva mladostnike, saj je pomemben dejavnik identitete in medsebojnih
odnosov. Zaradi fizične podobe so lahko posamezniki zavrnjeni, nezaželeni, zasmehovani.
Posebej je bila v naši delavnici pereča zato, ker so mladostniki v svojem vsakdanjem okolju
tudi žrtve telesnega nasilja. Ker pa je v impru umetnikovo orodje predvsem njegovo telo,
smo se morali vseeno lotiti obvladovanja telesnega vidika dramske igre, a smo to počeli
zelo previdno. Na začetni impro delavnici smo najprej podpirali impulzivno nekontrolirano
vedenje, saj je bila telesna rigidnost velika, večina otrok pa nevajena vstopati v
komunikacijo tudi s telesom. Telesno intenzivna komunikacija je sicer bila prisotna, a le kot
fizično agresivna izzivanja, preizkušanja meja, prerivanja med fanti, preglasovanje, kričanje,
verbalno agresivno poudarjanje spolnosti v manjši skupini fantov, starejših mladostnikov.
Takšna vedenja bi lahko obvladovali z discipliniranjem, kaznovanjem ipd., a tega nismo
počeli, saj tako obvladujejo mladostnike v vsakdanjem okolju in bi bilo discipliniranje,
kaznovanje neproduktivno. Zato smo potrebo po fizičnem izražanju preusmerjali najprej v
medij in šele potem, ko so se telesa razstavila s pomočjo gibalno-zvočnih impro disciplin in
nalog, spodbujali uporabo telesnih vidikov dramskih vlog, igre v impro prizorih. Impro nam
je omogočil, da smo izkušnjo telesnega izražanja, predvsem pa ozaveščanja občutij (tudi
negativnih občutkov, spominov ipd.), izvedli v varnem, strukturiranem okolju medija kolikor
se je le dalo.
Na tretji delavnici, ko smo uporabili poleg impra še kreativni medij maske, treme in težav s
fizično podobo ni bilo veliko, saj maske bolj razbremenijo ustvarjalce z možnostjo
zakrivanja. Govorijo in igrajo maske, ne posamezniki, zato so maske še posebej primeren
medij dela z ranljivimi. Hkrati pa tudi zelo močan medij in zahtevajo od mentorjev znanje, ki
je potrebno za primerno obravnavo nezavednih vsebin, ki jih maske razkrivajo. Johnstone
(1994) maske prav zaradi tega, ker so izjemno močan medij, ki pa zgleda sila zabavno in
lahkotno, ter zaradi nepredvidljivosti igralcev, ki jih nosijo, zelo redko uporablja v impro
nastopih in jih ima predvsem za močan medij osebne rasti ter raziskovanja potencialov.
Improvizatorji umetniki oz. ustvarjalci z improm spoznavajo medij s pomočjo ozaveščanja
svojih ranljivosti in moči, ugotavljajo ustreznost artikuliranih idej s pomočjo refleksije,
introspekcije in uvidov. Na popolnoma enak način s temi elementi, ki so sestavni deli
ustvarjalnega procesa, spoznavajo kreativni medij ranljivi posamezniki. Različen je le
namen: pri umetnikih je želen rezultat procesa obvladovanja impra večja ustvarjalnost,
oblikovanje simbolnega pomena in impro predstava za občinstvo, torej umetniški izdelek.
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Pri ranljivih posameznikih pa je cilj pravzaprav posreden rezultat procesa obvladovanja
impra – osebni krepitev in rast. V drugi fazi je bila potreba po še boljšem obvladovanju
impra jasno izražen cilj mladostnikov, a tukaj so se mladostniki na celoletno impro
delavnico prijavili prostovoljno. Zaradi tega je bila njihova motiviranost močnejša kot v prvi
fazi, kar se je kazalo na primer v njihovi potrebi, da prihajajo na impro srečanja, ker je
ukvarjanje z improm kot nekakšna zasvojenost, kot je povedal Almir (Strelec, Dnevnik
delavnice 2, 2011). Večkrat so povedali, da jim impro delavnica pomeni vse. Motivacijo, da
so sami premagovali težave v šoli, in da so nekateri tudi kljubovali prepovedi staršev glede
udeležbe na impro delavnici, so našli v možnosti ustvarjanja, nastopanja. Posebej
pomembno jim je bilo, da so jih videle nastopati njim pomembne osebe (starši, učitelji), kot
so povedali. Trditev, da predstava ni pomembna, je veljavna samo za odrasle, za
mladostnike so bile predstave pomemben del dogajanja, zato so postale pomembne tudi za
nas, mentorje. Večina mladostnikov pred tem še ni imela priložnosti nastopati javno v
takšnem obsegu. Na podlagi uspeha in dobrega počutja med nastopanjem pa so si nekateri
mladostniki lahko izoblikovali novo samopodobo, jo redefinirali, saj so se lahko doživljali
kot uspešne improvizatorje, ki so jih videle njim signifikantne osebe in tudi neznano
občinstvo, kar so pomembni elementi socialne krepitve.
8.1.2. Krepitev za uspešno socialno vključevanje
V tem podpoglavju odgovarjam na raziskovalni vprašanji: Kakšne so potrebe mladostnikov na
področju socialnih veščin in kompetenc? in Kako lahko s pomočjo impra delujemo v smeri

krepitve socialnih veščin in kompetenc udeleženih?
Mladostniki so že v prvi delavnici jasno izražali željo po obvladovanju impro veščin, saj so
obravnavali impro kot sredstvo uveljavitve v skupini, kar je pomembna potreba
mladostnikov. Mladostniki so z vključevanjem v igro in naloge skozi aktivno udeležbo lahko
spoznavali, da so vir za prizore oni, njihove želje, njihovi strahovi, misli, prepričanja,
stališča. Impro deluje kot mediator, ki omogoča varno izražanje občutkov, stališč,
agresivnih čustev (impro disciplina Akcija-reakcija, ipd.). Impro načela kot »napak ni«, »ne
vem, kaj delam, a gotovo je fajn« itd., omogočajo necenzurirano artikulacijo občutij, misli,
prepričanj itd. Načelo »osmisli za nazaj«, ki omogoča razumsko zaključevanje prizora z
rekapitulacijo improviziranega dogajanja za nazaj, pa zadovolji potrebo posameznika po
smiselnosti udejstvovanja takoj na začetku, ko vključeni igralci še ne vedo točno, kaj
počnejo s svojimi impulzivnimi (pa tudi spontanimi) dejanji v impro prizoru. To motivira
udeležence k nadaljnjem aktivnem udejstvovanju (česar večina ni vajena) in spontanemu
igranju (preseganju individualnih vedenjskih vzorcev). Aktiven odnos do okolja in
vključenost v dogajanje je po mnenju nekaterih avtorjev (Ule, 2000; Walther, 2005) zelo
pomemben element socialne krepitve.
Izhodiščna točka spodbujanja spontanosti v impru je usmerjanje udeležencev v
raziskovanje fizičnega vidika improvizacije. Telo in glas sta zelo pomembna dejavnika
vsakršne dramske igre, saj je utelešenje dramskega lika bistveno za njegovo razumevanje.
Na vseh delavnicah je bila opažena pereča potreba mladostnikov po krepitvi telesne in
glasovne artikulacije. Boal meni (1993), da je telo ključ za oblikovanje pomena,
sporazumevanja in moči, zato ga mora igralec obvladati, spoznati. Po zgledu Boala smo
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izvedli veliko vaj telesnega in glasovnega izražanja, ki »vključujejo možnosti za pozitivno
izražanje 'deformacij'« (Boal, 1974, str. 127; v Jones, 2007), kot so kričanje, kremženje,
pačenje. Tak način sproščanja je pogost tudi pri drugih impro praktikih. Tako ima avtorica
Spolin serijo fizično-glasovnih-mimičnih vaj, iger, disciplin. Na primer impro disciplina »Bolj
je neumno, boljše je« (Spolin, variacija Strelec) omogoča: neobičajno, novo, impulzivno
»uporabo« svojega telesa. S pomočjo enostavnejših impro vaj110 so lahko mladostniki telo
in fizičnost raziskovali ter začeli bolj zavestno uporabljati te vidike igre v impro prizorih. To
pa je omogočilo razvoj spontanosti v pomenu bolj zavestnega utelešenja aktualnih čustev
oz. reagiranja v vlogah, znanih odnosih in interakcijah na nove načine.
Pri izvajanju »fizičnih« impro disciplin je bilo med mladostniki veliko smeha negotovosti in
veliko nerodnosti. Tako so se izražale potrebe udeležencev po zaščiti in podpori v na novo
postavljenih interakcijah. Kot je ena od asistentk zapisala, da »mladostniki predobro
poznajo grobost in izživljanje nad drugimi, medtem ko so jim prijetni dotiki tuji. Kot jih niso
navajeni sprejemati, jih tudi dajejo težko, ob tem jim je nelagodno in se hecajo« (Strelec,
DN, 2010). Odrasli smo morali ves čas budno paziti na ugodje ter predvsem na fizično in
čustveno varnost udeležencev, saj, kot že rečeno, so to posamezniki s preteklostjo. Prav
zaradi tega je občutek varnosti odločilen v procesu krepitve, saj sicer ne bi bilo mogoče
mladostnikov pritegniti v (dramsko) igro. Kot pravi Winnicot, se lahko otrok igra le v nekem
prostoru, ki je varen in »njegov« (Winnicot, 1971). S tem, da smo omogočili oblikovanje
občutka varnosti pa smo omogočili premoščanje nekaterih primanjkljajev preteklosti in
raziskovanje igre, kar je pomembna razvojna potreba.
Nadalje je bila jasno izražena potreba po igranju najrazličnejših dramskih vlog. Vloge lahko
v impru poljubno oblikujemo, lahko jim pripisujemo poljubne lastnosti, vrednote, različne
pomene, lastnosti, šibkosti, potrebe, bolečine, ranljivosti itd. Vloge oz. igranje v vlogah je
zadovoljilo potrebo mladostnikov po zakrivanju negativnih čustev, saj so jih lahko pripisali
dramskim vlogam in situacijam. Z uporabo mask se je to zakrivanje še poglobilo, saj so
maske objekti, ki »svojega avtorja« še bolj zaščitijo pred izpostavitvijo. Zakrivanje, ki je
pravzaprav razkrivanje, je zelo pomembno, saj omogoča artikulacijo prepovedanih,
negativnih, destruktivnih osebnih vsebin. V interaktivni improvizaciji je izmenjava vsebin,
vlog in akcij hitra, tako da je artikulacijo lastnih vsebin hkrati težje nadzirati. Igralska dejanja
so nepredvidljiva in nenačrtovana, pogosto presenetijo tudi izvajalca. A prav to je to, ker
želimo doseči: necenzurirano improviziranje, kar pa ni tako preprosto, kot se zdi.
Za razliko od tega je na primer ponavljanje besedila in gibanja na sceni nekega dramskega
lika oz. vloge v klasičnem gledališču relativno enostavno, a lahko tudi preveč mehanično in
nenaravno, nezanimivo za več ali manj dinamične mladostnike. Klasična gledališka igra po
napisanem scenariju tudi ne omogoča vključevanja vsebin posameznika, njegove
impulzivnosti in spontanosti, saj teži k načrtovanju, »režiranju« dogajanja na odru. Vloga
kreativnega medija impra kot posrednika v procesu socialne krepitve pa omogoča
udeleženim aktivno udeležbo in izražanje na več nivojih, predvsem pa vključevanje
(odkrivanje) svojih lastnih vsebin v teku interakcije.

110

Najprej s pomočjo impro vaj in disciplin, kot so Organizem, Stroj, Tablo, Foto snemanje
ipd., ki izkušnjo telesa že nekoliko strukturirajo v smeri doseganja zavestne, obvladljive
forme.
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Pri vsem tem je potrebno poudariti, da se ves proces ozaveščanja v impru odvija, kot pravi
Jones, »v igrivem odnosu z realnostjo« (Jones, 2007). Mentor vodi posameznika skozi
proces ozaveščanja skozi dramsko igro, improvizacijo – posredno. Ukvarjamo se z zastoji pri
improviziranju, ne neposredno z zastoji, težavami posameznika. Rešujemo blokade kot
prepreke v igri, pri čemer ves čas upoštevamo počutje udeleženega (meja med osebnim in
odrskim je v impru zelo šibka), tako da ga ne obremenimo preveč. Mentor omogoča
predvsem razvijanje kapacitet za igranje, improviziranje oz. kreativno in spontano izražanje
notranjega sveta posameznika v odnosu do zunanjega sveta, kot je vlogo igre v terapiji
razumel Winnicot (1971). To je zelo pomembno tudi s stališča, da pri mladostnikih ne
moremo pričakovati velike intenzitete samorefleksije in nenehnega ozaveščanja, ki sta sicer
pomembna elementa terapevtske procesa oz. procesa krepitve. V dramski igri in impru (oz.
kreativni igri) ta primanjkljaj nadomesti simbolna moč odigranega oz. dogajanja v dramskih
prizorih ter možnost razkrivanja osebnih potencialov v igri.
Impulzivne gibe, slabšalne besede, žaljive stavke, dejanja mladostnikov, ki so izražala moč
in/ali šibkost, smo vključevali v dramsko improvizacijo. Prav ti impulzivni in spontani izrazi
razkrivajo vsebine posameznikov in so dragocen umetniški »material« dramskih
improviziranih prizorov. Ob tem so bili mladostniki včasih zmedeni, kot so opazile
opazovalke, ker je bilo tisto, kar je drugače prepovedano in sankcionirano, dovoljeno in
celo zaželeno ter obravnavano kot izvirna, avtorska vsebina dramskega prizora. Bilo je
pomembno, da nismo spregledali mladostniških poskusov prestopanja nenapisanih meja
dovoljenega. Da mladostnikov nismo disciplinirali (v skladu z dogovorom na superviziji) oz.
smo poskuse dopustili, saj smo s tem ustvarili pogoje za raziskovanje potencialnega
resničnega, avtentičnega jaza posameznikov (Winnicot, 1971).
Nekatere individualne problematike, ki bi lahko postale teme posameznikov, so skozi
svobodo izražanja izzvenele in so prenehale biti osrednja točka njihovega ustvarjanja. To so
na primer uporaba grdih besed, norčevanja iz drugih, kopiranje norčavih šal iz medijev
množičnega komuniciranja, pripovedovanje opolzkih šal, vicev, uporaba seksualnih
insinuacij itd. Ali pa so prenehale biti zanimive, ker jim nismo (namenoma) odrasli posvečali
pozornosti. Nekatere vzorce vedenja, čustvovanja in mišljenja otroci in mladostniki kopirajo
iz svojega življenjskega okolja brez posebnega razmisleka o njih in jih zlahka opustijo, če jim
ponudimo drugačne možnosti. Vsak posameznik ima sposobnost »samouravnalih razvojnih
intervencij« (Kobolt, Pelc Zupančič, 2010), kar omogoča njegovo prilagajanje okolju, tj.
vzpostavljanje ravnotežja med osebnimi potrebami in zahtevami okolja. Prilagajanje ni
mehanično, ampak zajema tako kognitivne kot čustvene vire posameznikovih vedenj. Zato
pa je potrebo aktivirati predvsem posameznikov potencial raziskovanja, da se lahko skupaj
z njim ukvarjamo z njegovimi potenciali.
Druge vzorce vedenja, ki jih odkrijemo skozi njihovo nenehno ponavljanje, pa smo
obravnavali kot spoprijemalne strategije posameznikov. Če so mladostnika ovirali v procesu
ustvarjanja, in če je bilo mogoče, smo jih skupaj z mladostnikom reševali ali s pomočjo
impra ali kako drugače (v našem primeru predvsem z razgovori).
Najbolj pereče individualne teme, ki so jih artikulirali posamezni udeleženci sami, so bile:
pomanjkljiva samopodoba in samozavest, želja po uveljavljanju med sovrstniki, ohranjanje
osebne integritete kljub pritiskom in grožnjam po izključitvi, zaznavanje družbene meje
sprejemljivega vedenja, itd. To so teme, ki zadevajo neposredno krepitev moči
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mladostnikov in se nanašajo na oblikovanje individualne strategije usklajevanja
posameznikovega sveta z zunanjim svetom.
Tako lahko razumemo razvoj sposobnosti igranja od lažjih k težjim oblikam impra. Sredi
prve in sredi druge delavnice so mladostniki lažje impro oblike že obvladali. Lahko so začeli
ustvarjati dramsko-gledališke skupne prizore (poprej bolj individualno obarvane), v daljših
ali krajših impro oblikah. To je bilo mogoče zato, ker so skozi igro spoznali osnovne
zakonitosti drame, elemente medija, komunikacije, interakcije. Skozi igro in procese
krepitve pa so pridobili tudi dovolj samozavesti in zanimanja, da so se začeli vedno bolj
osredotočati na okolje, na dogajanje v njem, na druge udeležence ter na izražanja svojih
čustev, idej, misli v interakcijah z njimi. Začetni uspehi so spodbudili pridobivanje
samozavesti, rast občutka sposobnosti, kompetentnosti, o čemer govorijo sami. Rast teh
občutkov so podpirala tudi načela impra. S pomočjo impra smo jih torej spodbujali najprej k
izražanju, samospoznavanju, nadalje k razvijanju spontanosti, nato pa k sodelovanju z
drugimi, saj brez tega ustvarjanje v tem mediju ni mogoče. Predvsem pa je medij omogočil,
da so se socialni stiki mladostnikov v impro prizorih odvijali sami, v skladu z mladostniki in
njihovimi vsebinami, željami, potrebami, ne pa z našimi pričakovanji.
V okviru socialno-pedagoškega dela se skuša skupine, potisnjene na obrobje družbe,
razumeti, jih okrepiti in jim dati možnost, da sami spregovorijo o sebi, jim dati glas, kot
pravi Razpotnik (2006), ter olajšati zavzemanje enakopravnega položaja v življenju in
družbi. Pri tem ne gre za to, da bi se v tem procesu usmerjali v spreminjanje oz. prilagajanje
posameznikov ali skupin družbeno sprejemljivejšim vlogam. Tudi Štajduhar v svoji raziskavi
uporabe gledališča s skupini brezdomcev (2005) ubira isto pot. Gre za to, da posameznike
ali skupine okrepimo in jim pomagamo najti načine, da spregovorijo o svojih vsebinah,
položaju, da tudi javno s pomočjo individualnih (ali skupinskih) nastopov nastavijo družbi
zrcalo ter tako z refleksijo povečajo možnosti za spreminjanje družbenih razmerij
(Razpotnik, 2006).
Metoda sledenja individualnim potrebam in željam posameznikov, usmerjanja v aktivno in
poglobljeno izkušanje je omogočila večjo vključenost udeleženih v vseh fazah delavnice.
Kajti, kot smo ugotovili na superviziji: ne moremo na silo vpeljati nekih struktur v skupino.
Ugotoviti moramo, kaj bi posamezniki radi počeli, a jim ne gre, ter jim pri tem pomagati
(Strelec, Supervizije, 2011).
Ker se impro discipline osredotočajo na neko določeno veščino z zahtevami svoje strukture,
hkrati pa so dovolj odprte (so improvizacijske igre), da omogočajo zapolnjevanje struktur z
osebnimi vsebinami (in primanjkljaji), so odličen prevodnik za najrazličnejše vsebine in
potrebe mladostnikov. Prav ta hkratnost odprtosti in strukturiranosti medija omogoča, da
se lahko posamezniki skozi igre in discipline izrazijo avtentično, da aktualizirajo svoje
vsebine, angažirajo svojo domišljijo, udejanjajo svoje specifične značilnosti, posebnosti, stil.
S tem raste posameznikova samozavest, pa tudi socialne veščine in kompetence, saj je
impro medij skupinskega ustvarjanja. Nekaj posameznikov je povedalo, da so na primer na
naših impro delavnicah mladostniki premagali osebne ovire ustvarjanja (sramežljivost,
tremo, strah), pa tudi, da so izboljšali komunikacijo, interakcijo, kot so povedali. Nekateri so
uspeli razviti občutek za druge, sočutje, kar je pomembna socialna veščina, nekateri pa so
se uspeli le vključiti v skupino, kar je bil zanje pomemben korak. Menim, da je impro
omogočil, da so mladostniki preko razvijanja igralskih, impro veščin posredno razvijali tudi
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socialne, komunikacijske in interakcijske veščine. Udeleženci so usvajali predvsem različne
vidike izražanja, samozavedanja, komunikacije in razbiranja komunikacijskih znakov.
Ne morem z gotovostjo trditi, da so vse opažene spremembe mladostnikov, kot npr.
aktivno sodelovanje v ustvarjanju ter udejstvovanje v življenju skupine, posledica samo
ukvarjanja z improm. Z mladostniki smo se na prvi in tretji delavnici ukvarjali ves čas skozi
različne vsakodnevne dejavnosti taborjenja, od pomivanja posode, do pohajkovanja po
okolici in kopanja v reki, igranja kart, nogometa, itd.. Mentorji manjših skupin so se z
mladostniki veliko družili in pogovarjali. Na drugi delavnici smo imeli sicer manj stikov, a so
bili zato ti tesnejši, neposrednejši. Tako sta bili delavnica impra na taborjenju v naravi in v
mestu za mladostnike del ugodno strukturiranega okolja, ki jih je podpiralo v poskusih
ustvarjanja pa tudi v navezovanju socialnih stikov. Lahko rečem, da so vsi ti združeni načini
zaslužni za uspehe, ki so jih doživljali mladostniki na področju osebne krepitve in rasti ter
posebej vključevanja v skupino, v katerih pa je osrednjo vlogo imel medij – impro.
V drugi fazi smo uporabili še nekatere druge načine in metode ozaveščanja in integriranja
potreb ali individualnih stisk, tem, kot so psihodramske vinjete, sociometrijsko razporejanje
in razne ogrevalne vaje, zamenjava vlog med vodji skupine in udeleženci itd. Mladostniki
sami niso spodbujali uporabe teh dodatnih metod, čeprav se jih niso branili. Hkrati niso radi
slišali, da je impro delavnica tudi socialna terapija. Kot so povedali, jih je zanimalo
predvsem usvajanje impra in nastopanje z improm. Opredelitev impro delavnice kot
socialne terapije je bila v nasprotju z njihovimi potrebami po čim bolj pozitivnem
samopredstavljanju. To zavračanje lahko razumemo tudi kot krepitev, saj je eden od
elementov krepitve moči tudi zmožnost premagovanja stigme ranljivosti.
8.1.3. Učinki spodbujanja kreativnosti in spontanosti
Raziskovalna vprašanja, ki jih zajema interpretacija v tem okviru, so: Kaj doživljajo
mladostniki na impro delavnicah in nastopih? Katere ključne teme se pri izvajanju impro
delavnice odpirajo mentorjem in katere mladostnikom? Zastavljena vprašanja so povezana
z namenom raziskave, ki je bil ugotoviti, kakšni so učinki spodbujanja kreativnosti in
spontanosti z improm.
Koncept socialne krepitve posameznikov s pomočjo kreativnega medija je posebej pri
mediju, kot je impro, tesno povezan s konceptoma spontanosti in kreativnosti, ki sta
temeljni sestavini impra. Spontanost moramo ločiti od impulzivnega vedenja, kot rečeno.
Spontanost pojmujem kot nepričakovano in nenačrtovano reagiranje na impulze, ki pa je
smiselno in ustrezno situaciji. Impulzivno vedenje ni smiselno, je pa nenačrtovano in
nepredvidljivo. Pogosto je impulzivno vedenje rezultat nekih blokad, preprek, iz katerih pa
lahko razvijamo spontanost. Spontanost torej ni sama po sebi umevna in mora biti
individualna motiviranost vsaj tako močna, da omogoča soočanje s preprekami. Tako
pojmovana spontanost je predpogoj kreativnosti in pomeni pripravljenost za kreativno
raziskovanje (Landy, 2000). Če ni spontanosti v posameznikovem vedenju, se njegova
kreativnost ne more izraziti in ostane prisotna le kot potencial. Po drugi strani pa, če ne
obstaja določena podlaga kreativnosti posameznika (kognitivna, emocionalna, motorična
itd.), je spontanost lahko samo potencialna pripravljenost, ki je brez možnosti realizacije.
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Kreativnost pa pojmujem kot obče človeško lastnost, ki se izraža tudi v vsakdanjem
življenju, ne samo v umetnosti. Pomeni tudi sposobnost vzpostavljanja aktivnega odnosa
do sebe in okolja, do izražanja v njem in oblikovanja novih pomenov. Je sposobnost
zavzemanja vloge aktivnega subjekta svojega življenja (Ule, 2000; Walther, 2005,
Zimermann, Perkins, 1995).
Sposobnost za spontano delovanje in pripravljenost na aktivno udeležbo mladostnikov v
impro delavnici sta bili v posameznih fazah različni in odvisni od individualnih in skupinskih
dejavnikov. Čeprav so mladostniki v prvi fazi povedali, da se v okolju tabora in na impro
delavnici počutijo dobro, zadovoljno, smo opazovalke zaznale tudi negotovost, zadržanost,
nezaupanje in nesproščenost, ki so ovirali spontanost. Pojavljala sta se nemir in kaos kot
rezultat impulzivnega, nenačrtovanega reagiranja. Pa tudi pasivnost, zdolgočasenost,
odpor. Te oblike vedenja in občutkov so na prvi delavnici mladostnikom omogočile dovolj
varno distanco za preverjanje situacije in čas za iskanje svoje vloge v njej. Mladostniki do
tedaj medija niso poznali. Videli so samo uvodno predstavitev, niso pa mogli vedeti, kako se
bodo odrezali sami, kaj bo to pomenilo za njihov status v skupini. Četudi je impro
mladostnike zanimal, jih je bilo potrebno k raziskovanju medija pritegniti, animirati z
vztrajnim usmerjanjem. Predvsem pa s potrpežljivim čakanjem na ugodne trenutke
vključevanja ob hkratnem iskanju individualno primernih načinov glede na različne potrebe
posameznikov.
Impro sicer omogoča impulzivno, nekontrolirano, necenzurirano izražanje, podpira
iskrenost in odkritost (Johnstone, 1994; Halper, Close, Johnston, 1993), za kar pa je
potreben pogum. Saj se na impro delavnicah udeleženec razgalja najprej kot raziskovalec
novih možnosti izražanja in kot posameznik v novi skupini. Raziskovanje je lahko »nevarno«
početje, saj igranje impra razkriva tudi avtorju nepoznane vsebine. To povečuje ranljivost
posameznika, še posebej, če mu je bolj kot obvladovanje impra pomembna lastna pozicija v
skupini. Sam pogum ni dovolj, čeprav npr. srčnosti, borbenosti, odkritosti ter iskrenosti
mladostnikom ni primanjkovalo. Potrebna je tudi podpora odraslih oz. mentorjev. Pa spet
ne samo podpora ljubezni in sočutja. Tudi, a te dve čustvi morata dopolnjevati znanje in
spretnost detekcije in razumevanje pomembnosti trenutka »tukaj in zdaj«. Biti »tukaj in
sedaj« na ravni medija omogoča kreativno igro, ker le bivanje v sedanjosti omogoča
spontano ustvarjanje. To je tudi kompetenca, ki jo mentor impra mora imeti, posebej pri
delu z ranljivimi skupinami. Nadalje pa ustvarjanje v »tukaj in sedaj« omogoča reaktivacijo
načinov igranja v otroštvu, ko se večina nezavednih spoprijemalnih strategij izoblikuje, oz.
omogoča, da postane tudi dramska, kreativna igra sredstvo (socialne) terapije. Predvsem
pa »tukaj in zdaj« omogoča razvoj procesa: kreativnega, terapevtskega, krepitvenega.
Razlika v pripravljenosti na ustvarjanje in spontanost odzivanja, ki bi pritegnila mladostnike
v potekajoči trenutek, je bila na posameznih impro delavnicah posledica več dejavnikov,
kot na primer: načina vključevanja, trajanja srečanja, prostora dogajanja, organiziranosti,
razpoloženj udeleženih itd. V prvi fazi raziskave so se vsakodnevnih impro srečanj
mladostniki »morali« udeleževati, saj so bila del vnaprej pripravljenega programa tabora in
je bila njihova udeležba zaželena. V drugi fazi so medij mladostniki tudi že poznali (prav
tako tudi v tretji fazi) ter so imeli boljšo predstavo o tem, kaj se bo na srečanjih dogajalo.
Nadalje je bila skupina na drugi delavnici manjša, bolj heterogena, odnosi pa pristnejši,

255

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

intimnejši, delavnica je trajala kontinuirano devet mesecev, predvsem pa so se nanjo
mladostniki prijavili prostovoljno.
V vseh treh fazah je bilo na začetnih srečanjih veliko neusmerjenih interakcij oz. nemir.
Sprva so mladostniki doživljali impro delavnice kot možnost impulzivnega, neartikuliranega
vedenja, kričanja, prerivanja, tekmovanja, preizkušanja mej, ki smo jih postavili odrasli,
uporabe slabšalnih besed, kletvic, nasilnih medsebojnih interakcij ipd. Nemir ne pomeni
svobodnega in spontanega vedenja mladostnikov, vsaj ne v okviru pojmovanja spontanosti
kot pripravljenosti na nova reagiranja na znane situacije (Moreno, 2000). Nemir, kot se je
dogajal na naši delavnicah, je bil na začetku prej izraz zadržkov, nerealiziranih potreb itd.
kot pa izraz ustvarjalnega zagona. Vendar je bilo zelo pomembno, da smo ga upoštevali, saj
nas je nemir postavljal v situacije »tukaj in sedaj«. To pa je čas, v katerem je ustvarjanje
edino možno, prav tako pa socialna terapija. Razen nekaterih omejitev, ki so tu zaradi
spoštovanja soigralcev in varnosti vseh, se zaradi želje po rasti spontanosti in spodbujanju
ustvarjalnosti na impro delavnicah podpira artikulacija prve svobodno asociirane ideje (oz.
giba, zvoka) kot edino relevantne in pomembne. Načrtno in na vseh ravneh se tolerira
impulzivnost delovanja, upoštevanja vzgibov trenutka, saj se le iz tega lahko razvijeta
spontanost in ustvarjalnost. Tako so lahko mladostniki izražali vsa svoja pozitivna in
negativna doživljanja, čustvovanja, prepričanja, stališča in spoznanja in jih s pomočjo impra
izoblikovali v zgodbe, prizore. Skozi prizmo medija so spoznavali ne samo druge in okolje,
temveč tudi sebe v potekajočem trenutku. Podobno govori o tem Stritih, ko trdi: »Na
metodični princip »tukaj in sedaj« skorajda ni bilo treba misliti, ker smo bili v njem«(1992,
str. 172), torej so se terapevti zavedali pomembnosti tega modusa ukvarjanja z mladostniki.
V prvi fazi si lahko pojav nemira razlagam kot posledico izpostavljenosti mnogim novostim
– novemu mediju, novemu okolju (dogajanje v naravi, prav tako počitniškemu času),
oddaljenosti od staršev. Sklepam, da je bil v drugi fazi vpliv novega okolja oz. prostora
srečanj manjši, ker so mladinsko sobo, v kateri smo se srečevali, mladostniki že poznali. Nov
pa je bil občutek intimnosti, razgaljenosti, saj je bil prostor zaprt in je bilo manj dražljajev
oz. motenj iz okolja, bolj so bile opazne osebe v njem. Na novo smo vzpostavljali tudi
medsebojna razmerja. Čeprav se mi zdi, da so se medsebojnim odnosom bolj posvečali
mladostniki in še to le med seboj, midve (jaz in asistentka) sva bili zanje kot del okolja,
dobrodošla podpora njihovega projekta. V tretji fazi je bila pripravljenost oz.
osredotočenost na ustvarjanje z medijem takojšnja, saj so poznali medij in prostor, prav
tako pa ostale udeležence. Lahko pa, da smo se že tako navadili na nemir, da nanj nismo bili
več pozorni, saj v dnevniku te faze ni omenjen.
Naslednja signifikantna razlika med fazami raziskave, ki je vplivala na razvoj spontanosti in
ustvarjalnosti, je cilj impro delavnic. V prvi fazi je bilo jasno izraženo s strani mladostnikov,
da bi imeli na koncu tabora in delavnice predstavo. Med tem ko na začetku druge faze
zaključna impro predstava ni bila naš cilj. Ko pa smo dobili priložnost za nastop, smo
predstavo na željo mladostnikov izvedli. V tretji fazi ta ciljna usmerjenost na predstavo ni
bila povsem jasno artikulirana, tako da sem tik pred zaključkom tabora, na večer, ko bi naj
predstava bila, morala mladostnike prav posebej spraševati, ali predstavo želijo odigrati ali
ne. Ker so dolgo časa potrebovali za odločanje, sem bila jezna, saj je bila ideja o predstavi
njihova, vendar sem počakala. Odločili so se, da predstava bo, in odigrali so jo zelo
sproščeno, suvereno in v skladu z jezikom impra. To je bilo s stališča krepitve pomemben
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trenutek, kot je povedal supervizor, saj so bili postavljeni v pozicijo enakopravnega
sogovornika, situacijo so sprejeli in svojo odločitev (predstavo) izpeljali sami suvereno od
začetka do konca. To opozarja na dejstvo, ki ga v delavnicah s kreativnimi mediji moramo
upoštevati in sicer, da kot trdi Stritih: »Spontanosti in kreativnosti ni mogoče aktivirati z
običajnimi oblikami učenja, ki izhajajo iz predpostavljene podrejenosti učenca…« (Stritih,
1992, str. 99). Takšno aktiviranje posameznika in cele skupine s pomočjo dramskega medija
in zastavljenimi cilji socialne krepitve pomeni, da postane posameznik subjekt lastnega
življenja, ustvarjalec svojega načina bivanja, kar je pomemben del socialne krepitve in tudi
ustvarjalnosti.
Nadalje je pomembno še, da se s predstavo nismo obremenjevali. Usmerjenost v predstavo
lahko zaustavi proces ozaveščanja, artikuliranja, spontanosti in ustvarjanja, saj jo pozornost
usmerjena na rezultat procesa. Seveda je lahko predstava motivator poglobljenega
raziskovanja posameznika. Vendar pa obremenjenost s publiko (starši, neznano občinstvo,
velik oder sredi mesta) lahko zaustavi veliko procesov, kot na primer v drugi fazi, na
zadnjem nastopu delavnice Center 10/11. Mladostniki so bili preobremenjeni, nervozni in
ustvarjalno relativno skromni (a korektni). Na zaključni predstavi tretje faze (Tabor 11) pa je
bilo nasprotno – ustvarjalnost mladostnikov je bila v polnem razcvetu, a naša publika so bili
straši, prijatelji, skupina sama – publika je bila domača. To je mladostnikom tudi omogočilo,
da so brez posebnih priprav na predstavo in brez nervoze sproščeno igrali impro in se
prepustili ustvarjanju. Pri tem so improvizirali tudi z maskami, improvizirana zgodba in
prizori so bili odlični, predstava je odražala aktualne vsebine, procese in teme v skupini ter
v posameznikih, zaobjela je celotedensko delo in izkušnje ter bila družbeno relevantna –
bila je umetniški presežek.
Na impro delavnici Tabor 10, kot smo opazile raziskovalke, so se mladostniki ukvarjali s
temami, ki so se odpirale na delavnici, tudi potem ko je steklo ostalo vsakodnevno
dogajanje na taboru: kuhanje, pomivanje, kopanje, igranje, počivanje itd. Dejstvo, da so
pripovedovali asistentkama, ki sta bili na nekem srečanju odsotni, kaj vse so počeli na
impro delavnici in kaj vse sta zamudili, je potrdilo občutek, da delamo dobro, da smo
zbudili njihovo pozornost. Proces je potekal tudi v drugi smeri: vsakdanje življenje je
postajalo vsebina umetniškega izražanja, impro prizorov. To so bili zelo zanimivi prizori, kot
se da razbrati iz podatkov, med katerimi jih je veliko označenih za umetniške presežke.
Lahko rečem, da so mladostniki razvili kreativen odnos do svojega vsakdana: do ustaljenih,
znanih situacij iz svojih življenj so pristopali na nove načine. S tega stališča so impro
delavnice popolnoma dosegle svoj cilj. Angažiranost mladostnikov in zavzeto raziskovanje
impro struktur in medsebojnih tabornih situacij, sta omogočila, da je impulzivnost vedno
bolj zamenjevala spontanost – novo, smiselno, a nenačrtovano reagiranje na znane
situacije. Spontanost pa je omogočila angažiranje kognitivnih, emocionalnih in
interakcijskih potencialov vsakega posameznika. Integriranje doživetega na impro
delavnicah v vsakdanje življenje in obratno, integriranje vsakdanjega življenja v umetniške
impro prizore, pravzaprav govori o tem, ali smo z medijem dosegli zadani namen – socialno
krepitev.
Za nekatere mladostnike je bilo doseganje spontanosti v impro prizorih, ki temeljijo na
interakciji, zahtevna naloga, saj mladostnikov, ki so se udeležili impro delavnice, domače
vsakdanje okolje večinoma ne spodbuja k sproščenosti, spontanosti. Nekateri mladostniki
so se, kot je pripomnila asistentka, »naučili skrivati sebe in ostajajo v (ne)varnem ozadju«
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(Dnevnik Nine, 2010). Varno ozadje v tem primeru pomeni, da so mladostniki omejevani v
svojih izrazih in da je izbor vlog, ki jih lahko igrajo v okolju, omejen s sprejemljivostjo oz.
samocenzuro. Skozi igro in spoznavanje impra pa lahko začnejo mladostniki prepoznavati s
pomočjo spontanosti svoj »pravi self«, kot ga imenuje Winnicot (1971).
Tukaj bi rada poudarila vlogo mentorja impra, čeprav v okviru raziskave ni bilo prostora za
odpiranje oz. raziskovanje te teme. Dovolj dober mentor, omogoča avtonomne akcije in
hkrati usmerja posameznike v avtorefleksijo (Cossa, 2010). Nenehno prilagajanje in
spremljanje dogajanja na različnih ravneh pa zahteva od mentorja veliko improvizacije in
različna znanja, ki omogočajo fleksibilnost in senzitivnost v potekajočih interakcijah.
Mentor ima veliko nalog, posebej v skupini ranljivih, zato je dobro, da ima podporo in
pomoč. V prvi in tretji fazi je bila zelo učinkovita pomoč odraslih udeležencev, ki so
pomagali usmerjati energije k zastavljenim ciljem. Skupina je bila velika in heterogena,
potrebe udeležencev pa številne in raznolike. V drugi fazi je bila pomoč asistentke, ki je
imela zelo dobre odnose z udeleženimi mladostniki in veselje do raziskovanja tudi njej
novega medija (bila je aktivna »učenka«) impra nepogrešljiva.
Mladostniki so ob zaključku prve impro delavnice povedali, da so s pomočjo impra pridobili
veščine komuniciranja in nastopanja. Da je njihova samopodoba boljša, da so obvladali svoj
strah in tremo ter da so bolj samozavestni. Povedali so, da lažje sodelujejo z drugimi.
Podobne odgovore so mladostniki dali tudi ob zaključku druge impro delavnice. V tej fazi so
sodelovali z bolj izkušenimi improvizatorji, sovrstniki. Najprej na impro srečanju, nato na
nastopu in nato še na skupnem kosilu. Počutili so se »glavni« in so ob tem, kot so rekli,
izjemno uživali. Prestali so preizkušnjo nastopanja na velikem odru – sredi centra mesta,
improvizirali so dobro, se pokazali staršem, skrbnikom, vodjem programa, neznanim
gledalcem. Na skupnem kosilu so klepetali, si izmenjavali e-naslove – resnično so bili aktivni
soustvarjalci lastnega življenja, kar pa je eden od ključnih dejavnikov krepitve moči.

8.1.4. Vloga skupine
Eden od namenov raziskovanja je bil ugotoviti pomen skupine pri uporabi impra kot medija
socialne krepitve. Skupina je posebej pomembna pri razvijanju in spodbujanju interakcijskih
kompetenc posameznikov.
Na vsaki impro delavnici sem spremljala razvojne faze skupine, saj je to omogočalo
razumevanje individualne in skupinske dinamike. Posebej v prvih dveh fazah raziskave so
bile stopnje faznega razvoja skupine, povzete po Tuckmanu (1965), oblikovanje,
preverjanje, vrednotenje in delovanje relativno razvidne, čeprav so se faze medsebojno
prepletale.
Oblikovanje in razvoj skupine pri uporabi kreativnega medija v neumetniških okoljih sta
pomembna predvsem zaradi potrebe po oblikovanju varnega okolja, ki spodbuja
terapevtske, integracijske procese, procese krepitve itd. Za raziskovanje kreativnega medija
(in za osebni razvoj) je potrebna dobro delujoča, povezana skupina, v kateri je mogoče
odkrito izražanje, artikuliranje resničnega jaza, kar pa omogoča le skupina z močnimi
kohezivnimi vezmi med njenimi pripadniki, kot trdi Cossa (2010). Razvoj neke skupine je
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odvisen od več dejavnikov: ciljev, okoliščin, sestave, številčnosti, trajanja, načina vodenja,
izbora udeležencev, povezanosti z vsakdanjim življenjem, medsebojne odvisnosti članov,
motiviranosti itd.
V vseh fazah raziskave so sodelovali isti mladostniki. Udeležence impro delavnice v prvi in
tretji fazi (Tabor 10 in Tabor 11) je predlagal Center, na impro delavnico v drugi fazi
(Center10/11) pa so se mladostniki prijavili sami. Kot že rečeno, je bila na tej delavnici
motiviranost mladostnikov po raziskovanju medija (in sebe) najbolj močna. Sama sem se na
prvo delavnico »prijavila« v okviru doktorskega študija, na tretji delavnici pa sem
sodelovala tudi zaradi možnosti »osebnega razvoja«, kot sem pojasnila na supervizijskem
srečanju (Strelec, Supervizija, 2011).
V posameznih impro delavnicah so bili zastavljeni cilji nekoliko drugačni. V prvi fazi je želel
Center, ki je bil organizator tabora, neko zanimivo dejavnost, s katero bodo mladostniki in
otroci zapolnili svoj prosti čas. Sama sem želela raziskovati medij, mladostniki so si želeli
zabave, druženja, pa tudi pridobivanja veščin. V drugi fazi so bili cilji bolj jasni: mladostniki
so se želeli nadaljnjega obvladovanja impra, ki so ga sedaj že poznali. Center je želel zanje
celoletno strukturirano dejavnost, sama sem želela poglobiti raziskovanje potencialov
medija. V tretji fazi sta bila prva dva cilja ista kot v drugi fazi. Mladostniki so želeli delati z
improm in maskami, ki sem jih želela raziskati tudi jaz. V vseh primerih so cilji skupine
vplivali na izvedbo impro srečanj in delavnic, kot sem že omenila v posameznih kategorijah,
saj je bilo potrebno potek prilagoditi ciljem vseh udeleženih. Tako smo, ko so se
mladostniki odločili za nastop, temu prilagodili potek posameznih srečanj z ustreznim
izborom impro disciplin, prilagajanjem aktualnim potrebam mladostnikov, itd..
Nadaljnje razlike med tremi fazami so tudi glede števila udeleženih: na Taboru 10 in Taboru
11 je bilo na impro delavnicah med 16 in 17 otrok in okoli 10 odraslih. V celoletni delavnici
Center 10/11 pa je bilo udeleženih 5 mladostnikov, 2 odrasla in nekaj občasnih, večinoma
enkratnih gostov na srečanjih. Na tej delavnici je bilo medsebojno dogajanje bolj
intenzivno, poglobljeno.
Na poteke delavnic in vzpostavljanje skupine so vplivali tudi splošni pogoji, okoliščine, v
katerih so se delavnice odvijale. Najtežji in najbolj zahtevni pogoji so bili zame na prvi
delavnici, saj sem bila preobremenjena. Bila sem mentorica manjše skupine in celotne
impro delavnice, poleg tega pa sem delala še raziskavo. Pogoji bivanja v naravi niso
omogočali uporabe tehničnih pripomočkov. Okoliščine in pogoji so učinkovali tudi na
razpoloženja udeležencev, v smislu, da so spodbujali ali odvračali pozornost mladostnikov
od medija, kot na primer to, da je bilo že ob osmih zjutraj zelo vroče. Hkrati so bile
okoliščine delavnice v naravi tudi razbremenilne, saj je na primer odhod na plavanje po
relativno slabo odigranem impro prizoru popravil razpoloženje.
Povezanost skupine z vsakdanjim življenjem je prav tako pomembno vplivala na potek dela,
na individualne in skupinske procese. Tako je na primer v prvi fazi (na Taboru 10), kjer so
bila impro srečanja vsak dan, medij impra postal naš skupen, središčni center pozornosti,
skupna dejavnost, enako dostopen in poln izzivov za vse, dosegljiv – skupna točka
sodelovanja, možnost zabavne interakcije, ki je bila večini udeležencev všeč. Tako so se
lahko mladostniki s pomočjo impra aktivno vključili v dogajanje na taboru. Ker si je večina
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želela druženja in aktivnega preživljanja časa, so impro dobro sprejeli, saj jim je omogočal
prav to. Delavnica impra je nudila neko strukturirano, konstruktivno okolje tako za
ustvarjanje kot za sodelovanje in druženje z ostalimi člani skupine. Predvsem za manj
socialno uveljavljene posameznike je strukturiranost pomenila neko varnost in prednost v
smislu, da so lažje vzpostavljali stike z drugimi, kot so povedali sami. Asertivni posamezniki
pa so lahko svojo željo po izkazovanju moči usmerili v strukture medija, kjer so njihova
čustva, razmišljanja, ideje dobila nov (bolj ali dovolj viden) pomen, kar jim je bilo zanimivo.
Nekateri posamezniki in manjše skupinice Tabora 10 (tako deklet kot fantov) so se najprej
skušale izogniti sodelovanju na impro skupini. Ko pa so odkrili, da je tukaj središče
dogajanja (v času trajanja impro srečanj) in da so tukaj vsi, so se nam pridružili. »Drugi«
mladostniki so močan element zbujanja interesa. Pri mladostnikih je potreba po drugih,
predvsem pa sovrstnikih, posebej močna, kot pravi Cossa: »Ne glede na razlog, veliko
mladostnikov lažje prepoznava svoje kvalitete v drugih in zato potrebuje zrcalo skupine, da
lahko te kvalitete prepoznajo v sebi« (Cossa, 2010, str. 55).
V drugi fazi razvoja skupine so se dogajali številni individualni izpadi, polni napetosti, tudi
sovražnosti. To je skladno s teorijo razvojnih faz skupine, ko se za intenzivnimi, agresivnimi
interakcijami članov skupine skriva negotovost posameznikov. Kot pravi Cossa, so napetosti
med posameznikom in skupino nekontrolirane in neartikulirane, konflikti pa se pojavljajo
nepričakovano, ves čas (Cossa, 2010).
Ob intenzivnem skupnem življenju na impro srečanjih so se odpirale številne skupne teme,
ki so se sprožale v medsebojnih stikih udeležencev v in tudi izven impro prizorov.
Ugotovitve različnih faz raziskave kažejo, da so se v vseh fazah razvile neke oblike in
predvsem neke vezi v skupini, ki so omogočale integriranje nekaterih individualnih in
skupinskih tem. Večine tem, ki so se sprožale na individualni ravni, pa tudi v skupini kot
celoti (frajerstvo, določanje žrtve), smo se lotevali na dva načina. Skoraj hkrati na impro
srečanjih posredno, skozi medij, s pomočjo impro dramskih prizorov in disciplin. Pa tudi z
individualnimi pogovori ali drugimi sredstvi kot menjava vlog, vinjete. Ne nazadnje pa tudi s
skupinskimi pogovori (predvsem v drugi in tretji fazi). Menim, da je impro pri reševanju
zapletov in konfliktov pokazal svoj potencial medija krepitve za vzpostavljanje socialnih
stikov in vključevanje.
Mladostniki so bili v vseh fazah aktivno angažirani – ves čas so bili v akciji – impro so
spoznavali z izkušnjo (uspeha in neuspeha). Z improviziranjem so skozi sodelovanje v
skupini raziskovali svoje sposobnosti, ideje, medij, interakcije, komunikacije, skratka nove
možnosti sodelovanja v skupini, kar je sestavni del socialne krepitve, kot trdijo mnogi
avtorji (Kobolt, 2010; Ule, 2000; Walther, 2004).
Uporaba impra kot medija skupinskega ustvarjanja ima prednosti tudi v tem, da je vsak
posameznik lahko poskusil nove statusne vloge in s tem načine reagiranja, vedenja. Vloge,
kot trdi Moreno (2000), so vedno v odnosu ali z notranjim ali zunanjim svetom. Pomembno
je izhodišče izpeljano iz teorije, da je skupina lahko nekakšen »intermedialni prostor«
(Winnicot, 1971), v katerem je igra sredstvo krepitve, saj omogoča posamezniku
preigravanje tistih primarno vzpostavljenih odnosov (z mamo, straši, skrbniki, vrstniki …), ki
zanj niso funkcionalni, uspešni, zadovoljujoči. Spontanost udeleženih v igri pa predstavlja
potencial za spremembo, oz. socialno krepitev, ker omogoča zavzemanje novih vlog v
medsebojnih odnosih.
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Pomemben del raziskovanja in obvladovanja medija v procesu socialne krepitve
posameznika je spoznavanje lastnih potencialov. Hkrati je proces ozaveščanja blokad,
negativnih občutij in njihovo prepoznavanje kot del običajnega nabora celostnosti bivanja
človeka zelo pomembna faza v razvoju moči posameznika. Skupina nudi posamezniku
možnost »korektivne emocionalne izkušnje«, kot pravi Yalom (2005) v analizi učinkovitosti
skupinske terapije. Zato je potrebno poteke impro srečanj prilagajati posameznikom. Saj,
kot smo ugotovili na superviziji:
»Cilj impro delavnice je individualizacija otrok. To pa pomeni, da ne pridemo mi ven s
svojim modelom, kaj od njih pričakujemo in jih furamo v tej smeri. Nanje deluje
odkrivanje, kaj njemu leži, kaj mu leži, pa mu ne gre. Pomembno je prebujanje in
usmerjanje kreativnosti, in to čim bolj konkretno, kakor se da« (Strelec, Supervizija,
2011).
Nekatere izkušnje, pridobljene na impro delavnicah, nam je ob sodelovanju mentorjev
manjših skupin uspelo prenesti v vsakdanje življenje tabora (in tudi celoletne delavnice),
vsaj začasno. V vseh delavnicah so se nekateri mladostniki začeli družiti tudi izven impro
srečanj, razvili so senzitivnost za sočlane skupine, začeli so zaznavati in upoštevati težave
drugih ter jih medsebojno deliti. To, da so drug drugemu nudili varno okolje za delitev
težav, je zelo pomembna pridobitev impro delavnic in dela z mladostniki: sestavili so del
svoje socialne mreže, ki je delovala, nudila posameznikom podporo v trenutkih kriz,
razumevanje, kar je zelo pomemben element socialne krepitve, posebej pri mladostnikih, ki
nimajo podpore družine.
Odprtost impro struktur omogoča v prvi vrsti spontano udejstvovanje ter kreativno
artikuliranje osebnih vsebin, idej, čustev ustvarjalca, ustvarjalcev. Te kvalitete definirajo
impro v primerjavi z drugimi vrstami improvizacije. Strukturiranost medija je dovolj odprta,
tako da omogoča pritegnitev pozornosti in izražanje zabave željnih mladostnikov, ki bi se
radi družili, se ob tem imeli fino, ne vedo pa, kako to doseči in kaj storiti s svojimi
individualnimi preprekami.
Nadalje je skupina »priča« dogajanju s posameznikom, kot pravi Jones (2007). Skupina je
kot neka zavest, ki ne analizira, razstavlja problema, ampak ga odigrava, posluša, utelesi,
odigra, ter ga s tem pomaga razrešiti brez analize, tako da se tema lahko integrira v
sprejemljivejši obliki (z uvidom iz drugih perspektiv, s katarzičnim izražanjem zatiranih
čustev, s pogovorom o prepričanjih itd.). Pričevanje ima mnogo funkcij, kot so: ustvarjanje
občutkov varnosti; poudarjanje meja med stanji »biti v vlogi« in »ne biti v vlogi«;
poudarjanje osredotočenosti in koncentracije; poudarjanje vidikov igre in igrivosti.
Predvsem pa je pomembno, da se skupina oblikuje kot varen prostor, saj »ko se
improvizator sprosti, zaupa svojim soigralcem, je to čudovita, osvobajajoča izkušnja,
spodbudna za ustvarjanje, ki je okrepljeno zaradi podpore skupine« (Halpern, Close,
Johnson, 1993). Svobodno asociiranje in interaktivna izmenjava z drugimi, s skupino, pa so
tudi osnove uporabe medija za spodbujanje osebne rasti, najsi bo ranljivih ali nadarjenih.
Igrivost impra vključuje razvojne komponente, povezane z emotivnim, kognitivnim
razvojem posameznika, kar je del njegove socialne krepitve.
Skupina sovrstnikov je zelo primerno okolje za aktivno delo z mladimi. Aktivna oz.
izkustvena metoda raziskovanja medija, sebe, drugih, pridobivanja različnih gledališko-
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dramskih veščin, katerih središče je interakcija, je posebej primeren način pridobivanja
socialnih veščin in kompetenc. Kot trdi Cossa.
»Akcijski oz. izkustveni (pristop pomaga mladim ljudem, da se bolj zavedajo procesa
interakcije in spreminjajoče se narave odnosov, ki sledijo spremembam in razvoju
zunanjih in osebnih okoliščin« (Cossa, 2010, str. 25).
Potreba po skupini je najprej izkazana v potrebi po prostoru, večjem od osebnega, javnem
prostoru - odru, kjer se lahko varno udejanjajo telo, glas, odnosi, identiteta. Oblikovanje
nekega prostora varnosti med sovrstniki pa je odločilnega pomena za premagovanje
ranljivosti, za iskanje lastnih virov moči.
Impro načela so se pokazala kot izjemen pripomoček interakcije, vzpostavljanja socialnih
stikov in medsebojnega ustvarjanja. Menim, da so jih ob zaključku delavnic mladostniki vsaj
delno začeli prenašati v medsebojne stike izven impro srečanj. Primer tega so dialogi,
razprave, v katerih so se poslušali kot enakopravne sogovornike, česar ni bilo na začetku
delavnic. Ne želim idealizirati, da so nenadoma prenehale tekmovalnosti in nagajanja med
mladostniki, vendar je bilo ob njih sedaj prisotno tudi medsebojno sodelovanje.
Za oblikovanje ugodnega okolja za socialno krepitev in integracijo moramo ustvariti
posebne doživljajske okoliščine, kot trdi Stritih (1992). S stališča medija so skozi načela
impra in ustvarjanje mladostniki lahko spoznavali naravo interakcije, ki je dialog, ne
monolog. Skozi igro so se lahko najprej krepili in hkrati spoznavali, da poslušanje drugih,
izmenjava replik in enakopravnost v procesu ustvarjanja omogočajo nastanek dobrega
impro prizora. Pomen umetniškega prizora se namreč oblikuje skupaj z vsemi, ki v prizoru
sodelujejo. Mladostniki so lahko doživeli, da sta njihova individualna vloga in pomen
njihovega prispevka odvisna najprej od njih, od njihove pripravljenosti ustvarjanja in tudi
od njihovega sodelovanja z vsemi, ki v prizoru sodelujejo. To pa je zelo pomembna izkušnja,
mogoče prvi korak k aktivnejši, ali drugačni, ugodnejši vlogi pri oblikovanju lastnega
življenja. Ali kot trdi Stritih
»Spremembe se ne morejo uresničiti s postopnim spreminjanjem stališč, predsodkov
itd., ampak so socialno relevantne le tiste spremembe, ki pomenijo odkrivanje in
poznavanje celovitega novega sistema … ' … oseba spreminja svoje poglede le takrat, ko
se znajde v socialni realnosti, ki deluje po drugačnih normah, in ima zase sprejemljivo
možnost, da to drugačno realnost prepoznava in poimenuje z besedami, ki pripadajo
novi realnosti, a si istočasno sprejemljive tudi za posameznikovo samopodobo, ki je
nastala v drugem socialnem kontekstu« (Stritih, 1992, str. 79).

8.2.

Refleksija metodoloških pristopov

Postopek kvalitativne raziskave lahko razdelim v dve veliki fazi: analizo – določitev in opis
kategorij ter sintezo, povezavo ugotovitev s širšim okvirjem – s konceptom socialne
krepitve.
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Dobljenih ugotovitev v skladu s teorijo kvalitativnega raziskovanja ne morem posploševati,
vendar so ugotovitve zgovorne: pričajo o procesu krepitve osebnih virov moči udeleženih
mladostnikov; pripovedujejo o mladih, ki so raziskovali medij in osvojili impro, tako da so
lahko svoje vsebine predstavili tudi javnosti. Podatki raziskave pričajo o tem, da so v proces
vstopili z dvomi, negotovostjo, a tudi zanimanjem in motivacijo po obvladovanju medija, saj
jim je omogočal sprejetje med sovrstnike, obvladovanje strahu in treme, nastopanje in
soustvarjanje z vzorniki itd. Mladostniki so zaključili proces raziskovanja in obvladovanja
kreativnega medija bogatejši za raznovrstne izkušnje tako umetniško-kreativne kot
individualno-socialne.
Kvalitativna deskriptivna metoda se je zdela najbolj primerna za raziskovanje individualnih
počutij, spremljanje razvoja izkušenj in učinkov medija na skupino ranljivih. Izbira se je
izkazala za pravilno. Dobljeni podatki so bogati in raznoliki.
Poskus zajemanja podatkov s kvantitativno metodo je bil manj uspešen. Prvič, vprašalnika,
ki sem ga uporabljala za spremljanje občutij pred začetkom in po zaključku srečanja,
mladostniki niso radi izpolnjevali ali pa so ga izpolnjevali v skladu s svojo oceno naših
pričakovanj do njih. Oboje lahko razložimo z njihovo starostjo, mogoče celo kakšnimi
ranljivostni. Tako so na primer vprašalnik izpolnili vedno tako, da so se ocenili, kot da
obvladajo, da se počutijo bogati, sprejeti itd. Takne so se želeli predstaviti in so kmalu
ugotovili, da to lahko počnejo. Sicer je v nekaj ključnih trenutkih (krize) ta koncept razpadel
in so samo-ocene kazale na spremembe počutij, žal pa statistično ne dovolj signifikantno.
Predvsem pa kvantitativni rezultati, kot na primer ugotovitev, da »je bil trend razvoja
občutja samozavesti pozitiven«, ne povedo ničesar o tem, kako uporabljati impro, ničesar o
samem procesu krepitve, o ozaveščanju, težavah, temah, rasti itd.
Nasprotno sem lahko instrumente kvalitativnega raziskovanja uporabila tudi za čisto
konkretne potrebe kot je načrtovanje poteka delavnice. Tako sem uvodne intervjuje in
vmesne vprašalnike o doživljanjih, ki smo jih zastavljali mladostnikom pred in med impro
delavnico, uporabila za neposredno prilagajanje metod in načinov dela aktualnim počutjem
udeleženih. Tudi na ta način so bili mladostniki vključeni v celoten proces kot aktivni
sooblikovalci posameznih srečanj. Bogate podatke so dali tudi dnevniki opazovalk, skupne
točke opazovanja, ki smo jih uskladile na začetku zapisovanj, pa so omogočile primerljivost
podatkov. Posebej pomembno je bilo vodilo, da dogajanja v impro skupini, s posamezniki in
skupinsko dinamiko opazujemo kot simbolna dejanja, ki nam pripovedujejo o dogajanju
samem. Način zbiranja podatkov s pomočjo spremljanja vsebin zgodb in prizorov,
najpogostejših žanrov, likov in akcij dogajanja, mi je bil najljubši, saj so podatki pridobljeni
iz akcije, iz uporabe kreativnega medija samega. Takšno, posredno spremljanje je o
posameznikih, o skupini govorilo in povedalo največ.
Nadalje je bila uspešna tudi uporaba metod iz dramske terapije (vinjeta, izjava,
sociometrično razporejanje, evalvacija itd.), tako v okviru procesno-integracijskih ciljev in
kot raziskovalni instrument. Podobno kot spremljanje zgodb in žanrov so to posredne
metode, ki izhajajo iz medija drame oz. gledališke improvizacije. Že spremljanje dramskih
procesov v improviziranih prizorih pove veliko o tem, kaj doživljajo posamezniki in/ali
skupina. Posredne metode in instrumenti, ki izhajajo iz medija (vsebina, spremljanje
narativnega poteka, vsebine, teme, žanra, upoštevanje nasprotij, razrešitve; oblikovanje
vlog, karakterizacija, pozornost, ohranjanje napetosti, utelešenje; interaktivnost,
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dialoškost, sodelovanje, podpiranje; performativnost, podelitev s skupino, resničnost oz.
avtentičnost, konformizem oz. asertivnost itd.), se mi zdijo posebej dobri zato, ker ne
motijo samega procesa ustvarjanja in raziskovanja medija, sebe, okolja, saj izhajajo iz
uporabe medija v konkretnih situacijah. Zato menim, da je potrebno te instrumente nadalje
raziskovati.

8.3.

Relevantnost ugotovitev z vidika socialne pedagogike

Ugotovitve moje raziskave so na splošno pomembne za poučevanje impra in posebej za
uporabo impra v kontekstu dela z ranljivimi skupinami.
Impro je del rednega učnega načrta na dveh srednjih šolah, ene v Ljubljani in druge v Novi
Gorici, kot del programa umetniških usmeritev. Kot možnost izbire dijakov in učencev v
okviru izbirnih vsebin oz. obšolskih dejavnosti je prisoten na gimnazijah ljubljanske regije in
na nekaj osnovnih šolah, sicer pa še na srednjih šolah v Mariboru, Kranju, Celju, Kamniku in
Novi Gorici. Mentorstvo je zaupano mladim improvizatorjem, ki se izobražujejo v okviru
ŠILE – Šolske impro lige. Večina časa mentorjev je posvečena praksi poučevanja impra v
srednješolskih okoljih z namenom umetniškega udejstvovanja šolajoče se mladine. O tem,
da impro spodbuja tudi druge veščine in kompetence poleg igralskih, performativnih, je
govora manj, nekaj pozornosti pa je posvečeno tudi metodiki poučevanja kot posebnem
načinu podajanja znanja ustvarjanja v umetniškem mediju. Povpraševanje po teh mentorjih
narašča iz leta v leto, saj je impro priljubljen, entuziasti, ki skrbijo, da so mladi mentorji
nalogi kos, pa imajo zato premalo virov (ne samo finančnih), da bi lahko poučevanje
mentorjev poglobili, razširili. Ker se medij impra v zadnjih letih uporablja vedno pogosteje
tudi na področja dela z depriviligiranimi skupinami (brezdomci, zaporniki, ranljivi
mladostniki itd.), želim s pričujočo disertacijo vsaj nekoliko zapolniti vrzeli v poznavanju
njegovih potencialov.
Uporaba kreativnega medija impra v drugačnih, neumetniških okoljih, npr. za socialno
krepitev, ali kjer so na prvem mestu socialno integracijski cilji, ali kot rekreativni medij
izboljšanja življenja ranljivih, ali marginaliziranih, je v Sloveniji še v povojih. Projekt
odigravanja impro predstav v zaporih (projekt Odprto Zaprto Kolektiva Narobov), je eden
od prvih korakov širjenja medija. Občasno se izvajajo tudi kratke impro delavnice pod
okriljem Zveze prijateljev mladine in/ali v mladinskih centrih (Kranj, Brežice, Trbovlje) z
animacijskimi cilji itd. Sama sem izvedla dve dalj časa trajajoči delavnici: najprej polletno
delavnico impra v okviru pilotskega projekta na srednji strokovni šoli s populacijo ranljivih
mladih, kjer je bil impro zelo dobro sprejet tako s strani dijakov kot tudi učiteljev. Eden
izmed udeleženih mladih se je naši impro skupini pridružil zaradi izpolnjevanja vzgojnega
ukrepa, ki ga je izdal učiteljski svet. Boljše integracije impra v šolski sistem si ne morem
predstavljati. Impro delavnice sem imela tudi v mladinskih centrih s populacijo
mladostnikov, ki se v centru zbirajo. Pa tudi z drugimi bolj občutljivimi uporabniki, na
primer iz kliničnih okolij, pri katerih se je pokazalo, kako delikatna je uporaba dramskogledališkega medija.
Samo mentorstvo impra v depriviligiranih, ranljivih okoljih se navzven ne razlikuje od
mentorstva impra, npr. v gimnaziji. Vendar je mentorstvo v skupinah ranljivih veliko bolj
občutljivo, saj impro vključuje v dramsko igro celega človeka ter spodbuja izražanje
264

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

individualnih vsebin. To pomeni, da se skozi igro odpirajo vsebine, ki so boleče in ki so lahko
ogrožajoče za posameznika, ki jih izraža. Zato je nujno poznavanje procesov, ki so sestavni
del spoznavanja medija, delovanja skupine in procesov osebne krepitve.
Pričujoča disertacija razkriva nekatere pomembne vidike medija predvsem z ravni medija
samega. S pričujočo raziskavo impra sem želela odpreti pot uporabe medija v kontekstu
dela z ranljivimi skupinami, ki je pogosto v domeni socialne pedagogike. Impro omogoča v
skupini ranljivih mladostnikov odpiranje potencialno ogrožajočih vsebin in tem, ki o teh
temah neradi govorijo, »ker jim to ni v navadi« (Strelec, Supervizija, 2011). Omogoča
naslavljanje tem v skupini mladostnikov, kjer je razgaljenje ranljivosti še posebej občutljivo
dejanje za posameznika. Hkrati pa prav skupina posamezniku omogoča prepoznavanje
lastne vloge v družbi. Impro odpira možnost igranja najrazličnejših vlog, ki omogočajo
vpogled nase skozi perspektivo drugega. Omogoča socialno krepitev v skupini ter
oblikovanje spoznanja, da lahko do neke mere posameznik sooblikuje svoj svet z aktivno
udeležbo v njem.
Impro kot medij socialne krepitve za doseganje socialno integracijskih ciljev, kot je pokazala
raziskava, omogoča prav aktivno vlogo in soudeležbo ranljivih v samem procesu
samokrepitve, saj je to medij akcije, delovanja, angažiranja. Brez tega ustvarjanje v tem
kreativnem mediju ni mogoče. Aktivno udejstvovanje v okviru medija pa je lahko prvi korak,
prva izkušnja o lastnih potencialih. Ker je v proces obvladovanja medija vključeno tudi
razvijanje veščin nastopanja in ustvarjanja, omogoča z izvedbo impro predstave
predstavitev posameznikov in skupine javnosti. Predstavitev skupin ranljivih v ožjih in širših
skupnostih pa lahko prispeva tako k socialni krepitvi kot vključevanju v skupnost. Z javnimi
predstavami postanejo skupine ranljivih prepoznavne, saj širši skupnosti postavljajo zrcalo
kako je biti član skupnosti s svojega aspekta. S tem se omogoča ali spodbuja ustreznejši
odziv in obravnava ranljivosti. Individualne ranljivosti tako niso več posamične, ampak
kolektivne teme.
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9. ZAKLJUČEK
Mentorica impra sem postala naključno – kot udeleženka prve generacije delavnice impra,
ki jo je organiziralo Gledališče Ane Monro, sem pridobila dovolj znanja o mediju, da sem ga
lahko začela posredovati srednješolcem. Med mentorstvom sem bila priča osebnostni rasti,
socialni krepitvi, spremembam, ki so jih doživljali posamezniki v procesu raziskovanja in
izkustvenega dela z improm. Igralske veščine in kompetence mladostnikov so bile poleg
impro predstav zunanji, atraktivni rezultat obvladovanja medija. Razvoj potencialov
ustvarjanja in spontanosti posameznikov, v smislu novih načinov reagiranja na znane
situacije tudi v vsakdanjem življenju, in osebna rast pa »stranski« učinek, ki je zbudil moj
raziskovalni interes.
S prakso in skozi preučevanje teorije so se mi vedno bolj razkrivali elementi kreativnega
medija in procesi, ki omogočajo posameznikov razvoj na več ravneh. Idejo o izvedbi
delavnice impra, v kateri bi lahko raziskovala delovanje medija v socialnem okolju, sem
realizirala v okviru doktorskega študija socialne pedagogike. Moja izhodiščna predpostavka
je bila, da lahko medij uporabimo na individualni ravni za osebnostni razvoj in socialno
krepitev. V večfazni raziskavi pa sem prišla do ugotovitve, da skupina posameznikov, ki se
uči impra, pod določenimi pogoji omogoča razvoj spodbudnega okolja, ki podpira krepitev,
razvoj socialnih veščin in kompetenc, skozi izkušnjo aktivne udeležbe, interakcije, izkušnjo
sodelovanja in dialoga z drugimi. Pomembno vlogo pri tem ima kreativni medij impra, saj
omogoča prav komunikacijo, interaktivnost, sodelovanje, soustvarjanje. Brez sodelovanja in
upoštevanja prispevkov vseh v tem mediju ni umetniških presežkov, ne individualnih, ne
skupinskih. Umetniški presežki pa niso mogoči, če se posameznik toliko ne okrepi, razvije v
procesu osvajanja ustvarjanja z medijem, da je lahko vedno bolj spontan.
V kreativnem procesu, ki se dogaja v skupini ranljivih posameznikov, ni pomemben rezultat
improviziranega prizora, temveč sam proces soustvarjanja, doseganje usklajene akcije vseh
sodelujočih usmerjenih k določenemu, zadanemu cilju. Prav to skupno ustvarjanje pa
spodbuja individualno krepitev.
Ker je to hkrati medij, ki razvija veščine nastopanja, omogoča tudi javno predstavljanje
skupine ranljivih, s čimer je dosežen cilj socialne krepitve – socialna integracija udeleženih
mladostnikov. Z javno predstavitvijo skupin je storjen pomemben korak njihovega vstopa in
prepoznavnosti v javnem, družbenem prostoru, kar lahko ugodno vpliva na njihovo
socialno integracijo oz. doseganje socialnointegracijskih ciljev.
Narava, načela in pravila impra spodbujajo izkušnjo interaktivnosti, kar je pomembnejša
sestavina potenciala medija za socialno integracijsko, animacijsko in/ali terapevtsko delo z
ranljivimi posamezniki in skupinami. V celoti gledano sestoji potencial medija iz
predpostavk: 1. umetniško ustvarjanje oz. kreativnost sama po sebi teži k raziskovanju
posameznikovih ali skupinskih problematičnih vsebin, ki onemogočajo razvijanje in rast; 2.
procesi, ki se dogajajo v drami, imajo potencial transformacije udeleženčevih vsebin oz.
njihovo integracijo; 3. interaktivnost omogoča aktivno udeležbo v procesu socialne krepitve
in socialnega vključevanja na vseh ravneh.
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Principi in načela impra omogočajo dramsko igro udeležencev, ki pri igranju zajemajo
vsebine, dogodke iz lastnih namišljenih in realnih življenj. Prav to pa je eden od poglavitnih
potencialov za rabo v neumetniških okoljih. Za razvijanje veščin impra so nadalje odločilni
socialni dejavniki, ki se lahko razvijejo v skupini: sodelovanje, sprejemanje, podpiranje,
soodgovornost, zaupanje, poslušanje, komuniciranje (Vera, Crossan, 2005) ter tudi
nenehno usklajevanje, empatija, prilagajanje in delovanje k skupnim ciljem (Barrett, 1998).
Hkrati so to dejavniki, ki omogočajo oblikovanje skupine kot spodbujevalnega okolja za
doseganje ciljev, tako skupinskih kot posamičnih. Mladostniki so s pomočjo impra spoznali,
da je njihova individualna vloga v kreativnem procesu najprej odvisna od njih samih,
nadalje pa še od upoštevanja drugih in sodelovanja v skupini. S tem so postali aktivni
ustvarjalci skupnosti, kar je pomembno tudi za individualni razvoj, saj imata: »Sprejetost v
skupino, članstvo v njej in odobravanje izjemno pomembno vlogo v individualnem razvoju«
(Yalom, 2005, str. 46). Za mnoge mladostnike je prav skupina ranljivih pogosto edino
okolje, ki jih sprejema, podpira, posluša, jim omogoča izražanje, zato je takšna izkušnja še
kako pomembna.
V disertaciji izvedeno raziskovanje kreativnega medija impra prispeva k poznavanju impra
na sledečih področjih:
s pomočjo pregleda teorije uvršča impro v okvir dramsko-gledališkega medija za delo z
ljudmi
s predstavitvijo elementov, sestavin in narave impra spoznamo njegove manj vidne ravni
prepoznavanje elementov kreativnega medija z različnimi potenciali – animacijskimi,
integracijskimi, terapevtskimi – omogoča uporabo impra v neumetniških okoljih
s teoretično analizo pojma »mladi oz. mladostnik« poudarjam potrebo, da je značilnosti
vsake populacije ranljivih potrebno (pre)poznati, če želimo kreativni medij uporabiti za
umetniške in/ali neumetniške cilje
s prikazom praktičnega, izkustvenega dela v treh različnih impro delavnicah omogoča uvid
v praktično uporabo medija za krepitev osebnih moči
z izpostavitvijo vprašanj, ki se porajajo ob poučevanju, pa poudarja potrebo po
nadaljnjem raziskovanju medija impra
nakazuje področja znanj, ki jih mora imeti mentor impra, s katerim omogoča udeleženim
predvsem odkrivanje in razvijanje samega sebe
afirmira potencial medija v kontekstu dela z ranljivimi v skladu s sodobnimi usmeritvami
socialne pedagogike, ki poudarja pomembnost prepoznavanja subjektivnega glasu, izraza
ranljivih, kot pomembnega elementa socialne krepitve.
Spreminjajoča se pozicija mladih in načinov integracije mladih v družbo ter pomanjkanje
sistemskih rešitev za, na primer, brezposelnost ali lajšanje prehodov mladih v svet odraslih
odpira nenehno nove potrebe po sredstvih in metodah, ki bi mladim omogočile uspešno
integracijo. V svetu sodobne ekonomije je posameznik prisiljen v nenehno prilagajanje
potrebam trgu dela, za kar je, v skladu s smernicami OECD, potrebno nenehno razvijati
kompetence in veščine. Izobraževanje in širjenje znanj, ki posameznika usposabljajo za
delovanje v konkurenčnem okolju sodobne ekonomije (in družbe nasploh), postaja vedno
bolj vseživljenjska naloga. Največ poudarka je na potrebi po razvijanju interakcijskih
kompetenc, veščinah komunikacije, timskega dela in socialnih kompetencah. Torej veščinah
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in kompetencah, ki jih lahko razvijemo, spodbudimo in nenehno pridobivamo tudi s
pomočjo kreativnega medija impra.
Z raziskavo sem želela poudariti, da imamo v Sloveniji že delujoče programe, ki so sicer
pretežno namenjeni zabavi in umetniškemu ustvarjanju. A bi lahko z nekaj spremembami
oz. z združitvijo znanj s področja socialne pedagogike in znanj o mediju impra postali
uporabljeni tudi v neumetniških okoljih, na primer v kontekstu dela z ranljivimi skupinami. Z
nalogo želim prispevati k poznavanju in popularizaciji medija oz. uporabi kreativnega
medija impra v neumetniških okoljih.
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11. PRILOGE
12.1. Priloga: Vprašanja za intervju prve faze delavnice Tabor 10

NA KATERO ŠOLO HODIŠ? RAZRED?
SI ZADOVOLJN/A V ŠOLI? ZAKAJ?
SODELUJEŠ V KAKŠNIH KROŽKIH, TEČAJIH?
KOLIKO ČASA ŽE OBISKUJEŠ TABORE?
KAJ TI POMENI TABOR?
IMAŠ IZKUŠNJE Z GLEDALIŠČEM?
ČE »DA«, KAKŠNE SO: DOBRE , SLABE….
KAJ PRIČAKUJEŠ OD TE DELAVNICE?
KAJ TE V ŽIVLJENJU ZANIMA?
KAKŠNI SO PROBLEMI DANAŠNJIH MLADIH?

12.2. Priloga: Vprašalnika s pol odprtimi vprašanji Tabor 10

a) MED

DELAVNICO

PRIČAKOVAL/A SEM MANJ___________________________________
PRIČAKOVAL/A SEM VEČ_____________________________________
SODELOVANJE V DELAVNICI MI POMAGA, DA____________________
MISLIM, DA JE MOJA SAMOPODOBA___________________________
MOJE SPOSOBNOSTI NA PODROČJU___________________________
SEBE DOŽIVLJAM KOT_______________________________________
POVEDAL/A BI ŠE___________________________________________

b) PO ZAKLJUČKU DELAVNICE

POČUTIM SE_______________________________________________
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PRI DELAVNICI MI JE VŠEČ____________________________________
PRIČAKOVAL/A SEM_________________________________________
SEDAJ SE LAHKO BOLJE_______________________________________
MISLIM, DA SE SEDAJ BOLJ POZNAM, KER________________________
MISLIM, DA SEDAJ Z DRUGIMI SODELUJEM_______________________
MOJE SPOSOBNOSTI NASTOPANJA PRED PUBLIKO SO_______________
OSVOJIL/A SEM NOVE NAČINE IZRAŽANJA NA PODROČJU___________
RAD/A BI ŠE POVEDAL/A______________________________________

12.3. Priloga: Betin dnevnik Tabor 10 - izsek

1. Dan, sobota, 3. 7.:
1.1. Vaja za koncentracijo (zvoki..). Slabša koncentracija, a se otroci počasi sproščajo.
1.2. Dve vrsti.
1.3. Zgodbe (Martin Krpan, Repa,...). Skupine so se zelo povezale, ko so delale zgodbo. Bilo je
zabavno.
SKUPINA: manjša koncentracija. Ugotavljajo ali jim je delavnica všeč, ali ne. Ali se v njej lahko
izrazijo, ali jih preveč ogroža in
AJŠA: opazim, da so ji impro delavnice zelo všeč, da se v njih sprosti. A je nekako sramežljiva. V
vaji v krogu z gibi in zvokom (ko ponovimo gib prejšnjega), se je pri njej gib zmeraj prelevil v
enak ne pretirano izrazit gib in zvok (ne glede na to, kakšen je bil gib osebe pred njo). Na misel
mi je prišlo, kod da ne more izraziti prav svoje enkratnosti in posebnosti, kod da nima ta
pravega poguma in samozavesti. Vsi gibi postanejo isti, da ne bi bili napačni, neizraziti, tihi, iz
ozadja. Tako mi je izgledala narava njenega giba. Zdi se mi, da se je čez teden - nekje od
ponedeljka naprej (ko je šla Lea) zelo umaknila, dosti je spala, na gledališki pa se je še ta
majhna izrazitost izgubila. Ta njena izguba volje in apatičnost me je presenetila, saj se
spomnim, da mi je rekla, da ji je gledališka všeč. Prvi dan se je v njej zelo sprostila.
Podobno naravo giba Ajše je bil gib FREDA, a ta je bil se manj izrazit, izgubljen, zmeden, in
sramežljiv. Raje se je skril za heci, zmedenostjo, gibi izmikavanja (čohanje po glavi, zvijanje,
križanje nog, itd.), kod da bi naredil nek gib. Videla sem, da mu je to res težko, niti ne da bi bil
sramežljiv. Nekaj dni za tem, mi je Klavdija povedala, da je Fred pred dvemi/tremi leti v celem
taboru povedal samo besede »da« in »ne«, drugače se ni pogovarjal. Tako sem razumela
njegovo izmikavanje in strah pred tem, da se izrazi. Mislim, da je v toku tedna naredil majhne
korake, da se je tu pa tam (zelo redko) izrazil s posebnim gibom/aktom. Pri njemu nisem videla
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večjega procesa spreminjanja samozavesti/asertivnosti, a sem opazila manjše korake
aktivnosti, ki so jim mnogokrat sledila »izmikanja«, »umiki«, opazovanje iz distance (npr.
zadnji dan je hodil okoli nas ko smo vadili, se skrival v grmovju, poslušal, a ni sodeloval),
menjavanje teme – ko je nagovarjal sosede (cigareti, ogenj, kaj je bilo včeraj, itd.). Kot, da bi
anganžirana koncentracija na dogajanje improvizacije pomenila grožnjo in je zato moral
poskrbeti, da ni zares prisoten in da malo plava med dogajanjem. V igri je samoiniciativno
samo bil 2 krat, v vaji »1 2 3 jaz sem«.
KID – na začetko podobno tava skozi skupine (prvi dan), a je čez teden šel skozi proces. Proti
sredini vaj in na koncu postane manj neroden, več si upa, bolj samozavesten, z veseljem gre
na oder, predvsem pa bolje sodeluje z drugimi (zna počakati, ne prekine takoj, manj se spotika
ob drugih ljudeh). Predvsem v torek, sredo in četrtek se je zelo sprostil in razživel, v igri
postane bolj aktiven. Opazila sem, da recimo v igri »1, 2, 3… jaz sem« mnogokrat dela nekaj
aktivnega/nekaj počne (umika kamen, prižiga ogenj, igra karte), dosti krat (več krat kot ostali)
naredi potezo s katero spremeni situacijo.
Po predstavi tudi razočaran, se zave, da je neroden in malo zmeden, in da bi lahko ugotovil
predmete, se malo sekira, zakaj je tako butast. Meni se je zdel to korak, saj je na glas povedal
to in mislim, da ga je to potem manj težilo. Skozi impro vaje se je naučil večjega
samoopazovanja oz. je lažje verbaliziral svoja počutja. Zavedal se je tudi, da mu manjka
samozavesti (to je povedal Urški), da si želi, da bi je imel več.
1.

Dan, nedelja, 4. 7.:

2.1. Glasovna vaja za koncentracijo (bum bum,..). Slaba koncentracija, mnogi hitro niso
sledili in so odtavali, se pogovarjali, ali so jih prevzeli dražljaji okolja.
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12.4. Priloga: Dnevnik delavnice Tabor 10 – izsek

ZAP.ŠT.: 1
DATUM:
URA:
CILJ:
RAZMIGA
VANJE

POTEK
OGREVAN
JE:FIZIS

1.
2.7. 2010
6. 30
OBLIKA
IMPROVIZIRANA
NE-TELOVADBA Z
ELEMENTI
ŠPORTA,
SOCIALNIH IGER IN
USTVARJANJEM,
PRVI JAVNI
NASTOP
KROG
1.«POŽGEČKAJ
ZRAK, POBOŽAJ
ZEMLJO IN
POZDRAVI NEBO«
2. PRETEGNEMO
SE KOT MAČKE
3. VSAK NAREDI
EN GIB IN SKUPINA
GA PONOVI ZA
NJIM.
PO VRSTI

GLAS

1. GOVORJENJE
2. SKUPINSKO
PRIKLICEVANJE
ZAPOZNELEŽEV,
NA VES GLAS:
SKUPINA 'PROTI'
POSAMEZNIKU.

TIM:

KROG
VERIŽNA MASAŽA

SOBOTA
TELOVADBA JUTRANJA
VSEBINA

CILJI
OBLIKOVANJE
SKUPINE
SPOZNAVANJE
POSAMEZNIKOV

FOKUS
AD1:POZITIVNI
KOMENTARJI: V VSAKI
STOPNJI
AKTIVIRANOSTI VIDETI
NEKAJ POZITIVNEGA
AD 2:
SPODBUJANJE MLAJŠIH
S POHVALAMI O
IZRAŽENI OBLIKI TELESA
IN ZVOKU; DEKLET IN
FANTOV S PRIMERNIMI
KOMENTARJI;
3. »KAKRŠEN KOLI GIB
JE DOBER GIB! ZEHANJE
JE FANTASTIČEN GIB!«
AD1: SPODBUDNI IN
POZITIVNI KOMENTARJI
K NJIHOVIM
PRIPOMBAM NA
AKTIVNOST
AD2: ODPRTJE GLASU:
»POKLIČIMO GA NA
VES GLAS! ŠE
MOČNEJE! ŠE! VSI
SKUPAJ!«

CILJI
AD 1: NEOPAZNO
FIZIČNO
RAZMIGAVANJE,
KER 'TELOVADBE' NE
MARAJO
AD 3: PREVZETI
PRVO SAMOSTOJNO
VLOGO, KI JO TUDI
POKAŽEMO
OSTALIM.

POSAMEZNI ELEMENTI

TELESNI KONTAKT,
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GOVORJENJE JE
OGREVANJE GLASU,
ČETUDI V OBLIKI
PRIPOMB »TO JE
BREZ VEZE«, »JAZ
NE BOM
TELOVADIL,..«.
ZATO GOVORJENJA
NE ZATIRAMO,
TEMVEČ SE Z NJIMI
MED FIZIČNO
ZAPOSLITVIJO
POGOVARJAMO.

Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

V KROGU

PRIKAZANI TAKO, DA SE
ZMANJŠAJO NERODNE
SITUACIJE IN
NEPRIJETNOSTI
FIZIČNEGA KONTAKTA.
PREVIDNOST!!

DODAJ
KOMENTARJE, DA SE
STVAR ODVIJA S
SMEHOM, KAR
POVEČUJE UGODJE

GLEDALIŠ
KE
VEŠČINE

PODAJANJE GIBA
IN ZVOKA,
SPREMEMBA
SMERI Z NOVO
IDEJO, NOVIM
PROTAGONISTOM.

OPAZOVANJE,
IMITIRANJE,
PRVI PERFORMANS,
VSAK JE VODJA ZA
TRENUTEK IN MU
VSI SLEDIJO,
KREATIVNOST:
RAZLAGA OD KOD
PRIHAJA: IZ OKOLJA,
PREKO ČUTIL, OD
ZNOTRAJ. ZAČETKI
OZAVEŠČANJA
TELESA KOT
SREDSTVA IGRE.

PERFORM
ATIVNE
VEŠČINE

ZVOK,GIB IN IME
JAZ SEM, TO JE
MOJE IME, KI SE
ZAČNE S ČRKO XX
IN
ODGOVARJAJOČI
GIB IN ZVOK K TEJ
ČRKI. IMAM IDEJO
(ASOCIACIJO) IN JO
POKAŽEM
DRUGIM.

POZITIVNI
KOMENTARJI,
SPODBUDE:
VKLJUČITEV TUDI MANJ
SPOSOBNIH,
VKLJUČITEV LIDERJEV
IN NERGAČEV: »VSAK
GIB IN ZVOK JE
DOBER«, »NI SLABIH
GIBOV, SO GIBI«,
»KOPIRAJTE VSE, TUDI
FEELING
PRIKAZOVALCA«,
»HITRO«, »NE
KOMPLICIRAJ«,
»ENOSTAVNO JE
NAJBOLJE«, »PRVI GIB,
KI TI PRIDE NA PAMET«
»NA KAJ TE SPOMINA
TVOJE IME«, »PRVA
ČRKA TVOJEGA IMENA
JE TVOJA IDEJA«;
»PRVA ČRKA KOT
KATER PREDMET«, »ŠE
ZVOK, ŠE
ZVOK«,«SKUPINA
PONAVLJAJ ZA NJIM«

NAČELA
IN
DISCIPLIN
E
ZAKLJUČE
K:

SPOZNAVANJE IN
INDIVIDUACIJA
KREATIVNOST
IZRAŽANJE
JAVNOST
VODENJE

»SODELUJ!«
»KAR JE, JE ŽE IDEJA!«
»PODPIRAMO DRUGE«.
DO KONCA OGREVANJA SO VZDRŽALI VSI, RAZEN DVEH NAJMLAJŠIH, KI
STA BILA PREVEČ ZASPANA. RAZMIGALI SO SE TELESNO, GLASOVNO,
DUHOVNO.
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Tabor 10 – dnevna evalvacija delavnice 1.
EVALVACIJA DEL.ŠT.:
ŠTEVILO PRISOTNIH:
ČAS TRAJANJA
OBLIKA DELA:

1
18 OTROK IN VSI ODRASLI
30 MIN
SKUPINSKA IN INDIVIDUALNA, INOVATIVNA,

Tabor 10 – Mentoričin dnevnik 1- izsek
OSEBNI DNEVNIK DEL.ŠT.: 1
GLEDALIŠKO IZRAŽANJE: SKUPINSKO – INDIVIDUALNO, PERFORMANS. ZDI SE MI, DA
SO KAR RADI VODILI, NIHČE SE NI BRANIL, VSAJ NE PREVEČ. ČE SMO JIH USPELI
VKLJUČITI, TISTE, KI SO BOLJ SRAMEŽLJIVI, SO POTEM HOTELI ŠE VEČ. SRAMEŽLJIVE, KI
SE NISO EKSTRA VKLJUČILI SMO PUSTILI NA MIRU, DA SO SAMI ZASE V SVOJEM RITMU
RAZISKOVALI KAJ SE DOGAJA OKOLI NJIH. V DRUGI POLOVICI VAJE NI BILO VEČ
PRIPOMB »TO PA NE BI, TO PA JE BREZ VEZE«, AMPAK SO VSI KAR DELALI, VKLJUČNO
Z ODRASLIMI.
ČUSTVEN VIDIK: NEKAJ ODPORA PRI NAJSTNICAH SLAVNIH 5, AMPAK TAKO, DA NI
MOTILO. NISO VEDELE ALI SO DOVOLJ KUL. OSTALI NA KONCU KAR PRECEJ ZBUJENI IN
DOBRE VOLJE. RADOST.
SOCIOLOŠKI VIDIK (KAJ SE DOGAJA V SKUPINI): SKUPINA JE ZELO HETEROGENA.
STAROST OD 8 DO 18.
SOCIALEN VIDIK (KAJ SE DOGAJA V TABORU IN KAKO TO VPLIVA NA SKUPINO):
PRAKTIČNO NAŠE PRVO SKUPNO JUTRO. STARI SE ŽE POZNAJO, TA NOVI ŠE NE, VSI PA
TIPAJO IN GLEDAJO KAKO POTEKA SOCIALNA STRATIFIKACIJA. NEKAJ FANTOV JE
VSTALO ŽE VELIKO PRED MENTORJI IN ČAKALO NA ZAČETEK DOGAJANJA.
POSEBEN DOGODEK – ANEKDOTA: KID SE NAM NIKAKOR NI HOTEL PRIKLJUČITI V
»TELOVADNI« KROG, ČEŠ DA NE BO TELOVADIL. NEKAJKRAT GA JE KLICALA PO IMENU
CELA SKUPINA IN POTEM JE VZTRAJAL ZUNAJ KROGA SAMO ZATO, KER MU JE GODILA
POZORNOST, KI JE JE BIL DELEŽEN. NA KAR GA JE NAJSTAREJŠA UDELEŽENKA JOŽICA,
KI JO POZNA OD LANI, KAR DVIGNILA IN GA ODNESLA NA SREDO KROGA. POTEM JE
SODELOVAL BREZ PRIPOMB. KO JE BIL NA VRSTI, DA CELA SKUPINA PONOVI NJEGOV
GIB IN ZVOK JE SPUSTIL RAMENA IN GLAVO, ROKE SO MU OMAGALE OB TELO IN
REKEL: »JAZ NE VEM…«, PO TIHO IN S SPUŠČENIM POGLEDOM. MENTORICA JE Z
VELIKIM ENTUZIJAZMOM VZKLIKNILA: »TOOO! ODLIČNOOO! ISKRENO ODIGRANO,
PERFEKTNO, TO IŠČEMO, TO JE ŽE IDEJA, TO JE SPONTANOST! DAJMO, PONOVIMO VSI
ZA NJIM TA ODLIČEN GIB IN GLAS.«. CELA SKUPINA JE Z VESELJEM PONOVILA NJEGOV
GIB: »JAZ NE VEM…«. BIL JE NAVDUŠEN.
MOJE OSEBNO POČUTJE: SREČNA, KER JE PRVIČ USPELO, KER SO ZA, KLJUB TEMU, DA
JE NA ZAČETKU BIL POTREBEN OGROMEN NAPOR, DA SO SE FOKUSIRALI. OB POMOČI
OSTALIH MENTORJEV MI JE TO USPELO. JUPI, ZDI SE MI, DA BO SUPER.
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12. 5. Priloga: Video posnetki uvodne predstavitve Tabor 10 - izsek
Ime: Kid
Prihod na oder: na oder je prišel sam, takoj ko sem vprašala, kdo gre prvi, najprej pokaže
hrbet, pokažem mu kje je oder, gre tja.
Telesni gib: nemiren, ne stoji na mestu, se prestopa z noge na nogo, maha z rokami, se
čoha po glavi, dviguje nogo in stoji kot štorklja, osredotočen navzven.
Artikulacija glasu: tiho govori, uporavlja besedna mašila – a.
Obrazna mimika: na začetku se nasmiha, zavrti z očmi nekaj krat, potem je resen.
Vsebina predstavitve: »Hvala za aplavz, ime mi je Kid, pišem se Korent, let mam 12, 12 let,
po horoskopu sem lev…sem igral judo (komentarji občinstva)«;
Nastop/performativnost: sicer je šel prvi gor na oder, a ne obvlada prostora, odrska
prezenca je slaba, zaključek je nedefiniran, naredi en gib kot pri judu, gre nazaj in se
pokloni po opminjanju.
Interakcija: gleda v občinstvo in kamero, a ne zdrži dolgo, vidi se, da mu je nerodno,
posebej ko ga začnejo fantje zafrkavati (»igral judo,… ti še telovadiš zraven«), pogleduje
proti meni, ko govori, išče podporo.
Vmesni posnetki: opisi dveh posnetkov vmes, med srečanji, po ključu tisto kar izstopa od
običajnega. Opis vsebuje: ime discipline ali vaje/ kdo še sodeluje / kaj se dogaja v prizoru /
kaj počne protagonist / posebnosti //.
AMIR
1. Prizor (1. dan): »1, 2, 3,…jaz sem« / vsi sodelujemo / ravnokar se je končal en prizor,
Amir je sredi kroga in ne ve kaj bi, ostale vzdržujem v čakanju in mu govorim, da naj si
vzame čas / stoji, sicer sproščeno na sredi, nas gleda, a nima idej, par krat reče »ne vem kaj
sem«, in potem: »1, 2, 3,…jaz sem Shrek«. Ostali dopolnijo prizor / ko se ostali nameščajo
vsakega gleda, sicer se smeji, a je dekoncentriran. To je njegov drug poskus v tej disciplini.
V prvem poskusu je, ko je ugotovil, da ne ve kaj bi šel, postal zelo resen in kar odšel z odra.
2. Prizor: disciplina Expert na2 (3 dan) / Kid, Aljaž in Amir so troedini ekspert, Jošt je novinar,
ki sprašuje, Amir je prvi v vrsti / Amir začne z »kurčevo«, osta dva sta malce šokirana, fantje
iz občinstva navdušeno komentirajo, Aljaž in Kid pa s težavo najdeta beseda, Amir reče
»boljš bi blo, da nism šeu«, igrat; sedi z razprtimi nogami, sključen, nobene napetosti v
telesu, ne predstavlja se, ne igra, kontakt s publiko ima, v glavnem s temi svojimi prijatelji,
izmenjuje zabavne / zabavljaške opazke, tudi v nadaljevanju gleda svoja so-igralca, ki sedita
vzporedno z njim / izstopajoča je ta njegova želja, da se izraža prostaško //.
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12. 6. Priloga: Opisne statistike uporabljenih mer počutja iz raziskave Center 10/11
N

Povprečje

Mediana

Standardni
Min.
odklon

Max.

Veljavni

Manjkajoči

Zadovoljno

88

1

4,318

4,750

,8516

2,0

5,0

Pogumno

88

1

4,176

4,500

1,0001

1,0

5,0

Ustvarjalno

88

1

4,085

4,000

,9566

2,0

5,0

Sprejeto

87

2

4,356

5,000

,9019

1,0

5,0

Samozavestno

85

4

3,953

4,500

1,1742

1,0

5,0

Bogato

85

4

3,641

3,500

1,0624

1,0

5,0

Tekmovalno

86

3

3,163

3,000

1,3116

1,0

5,0

Aktivno

87

2

3,753

4,000

1,0726

1,5

5,0

Vztrajno

87

2

3,839

4,000

1,0688

1,0

5,0

Sprosceno

87

2

4,109

4,500

,8774

2,0

5,0

Obvladam

85

4

3,771

4,000

1,1301

1,0

5,0

Zmedeno_R

83

6

3,428

3,500

1,3971

1,0

5,0

Osamljeno_R

83

6

3,910

4,500

1,4338

1,0

5,0

Zalostno_R

83

6

3,964

4,500

1,2706

1,0

5,0

Obcutljivo_R

72

17

3,146

3,000

1,4975

1,0

5,0

Izračun indeksov iz druge faze raziskave Center 10/11
POČUTJE

JAZ

SKUPINA

MEDIJ

Veljavni

88

88

88

88

Manjkajoči

1

1

1

1

Povprečje

3,8722

3,7881

3,8797

3,9413

Mediana

3,9333

3,9000

3,9500

4,1000

,60839

,82650

,62856

,76472

0,782

0,601

0,349

0,829

N

Standardni
odklon
Cronbachov
Alfa
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Korelacije med merami počutij iz druge faze raziskave Center 10/11
Spearma Zado Pog
Samoz
Tek
Zme Osaml
n's rho voljn umn Ustva Spre avestn Boga mov Aktiv Vztr Spros Obvl deno jeno_ Zalost Obcutl
o
o rjalno jeto
o
to alno no ajno ceno adam _R
R
no_R jivo_R
*

*

Zadovolj
,705
** ,412
** ,339 ,540
** ,440
** ,557
1,000 ** ,623
,586
,654
,460
,133 -,097
**
*
**
**
*
no

,136

-,065

Pogumn ,705 1,00
** ,522
** ,504 ,430
** ,482
** ,643
,713
,619
,561
,444
,120 -,071
*
**
*
**
**
*
o
0

,169

-,040

*
*
Ustvarjal ,623* ,713
,438
** ,436 ,441
** ,447
** ,607
1,000 ** ,375
,541
,544
-,015 -,078
*
**
*
**
**
*
no

,013

-,129

,152

-,160

,113

-,088

,139

-,216

*

*

Sprejeto ,412* ,522
*

**

**

,438

*

*

*

1,00
** ,408 ,221
** ,350
** ,504
,589
,475
,362
,045 ,020
*
*
**
*
0

*

*

*

Samozav ,586 ,619
,506 ,354
** ,589
** ,468
** ,648
,375
1,000
,702
,471
,110 -,032
*
**
**
*
**
**
*
estno
Bogato

*

,339 ,504
*

**

**

,436

,408
**

**

,506

1,000

,340
**

**

,506

,417
**

**

,475

*

,588
*

,039 -,129

*
*
Tekmova ,540* ,430
** ,221
** ,340 1,00
** ,426
** ,330
*
*
,441
,354
,532
,322
-,179 -,274
*
**
*
*
**
*
* -,261
lno
0
,267

Aktivno

*

,654 ,561

**

,475

**

,350

*

,506 ,532

**

,417 ,426

*

,161

-,176

*
*
Sproščen ,460* ,444
,390
** ,362
** ,475 ,322
** ,522
,544
,471
,562
1,000 *
,187 ,103
*
**
**
*
**
**
o

,255

*

-,156

*
Obvlada ,557* ,643
** ,504
** ,588 ,330
** ,429
**
,607
,648
,656
,390 1,000 ,079 -,159
*
**
**
*
**
**
m

,070

-,156

*

Zmeden
o_R

**

,447

**

,468

,133 ,120 -,015 ,045 ,110

Osamlje
no_R
-,097

*

*

**

**

,637

**

*

*

1,00
**
**
**
,039 ,267 ,176 ,082 ,187 ,079
,643 ,690 ,632
0
*

*
,643
**
**
-,078 ,020 -,032 -,129 ,261 ,012
,103 -,159 * 1,000 ,665 ,543
,071
,106
*

Žalostno
,136 ,169 ,013 ,152 ,113
_R
Občutljiv
o_R
-,065

**

,562

,656

1,00
** ,429
,522
,082 -,106
*
0

*

Vztrajno ,440 ,482

*

1,000

**

-,097

**

,702

,637

,210

**

,541

**

,176 ,012

*

*

,139

,690
*
**
**
,210 ,161 ,255 ,070
,665 1,000 ,439
*
,179

*
,632
**
**
-,129
-,088 -,216 ,274 -,097
-,156 -,156 * ,543 ,439 1,000
,040
,160
,176
*

**. Korelacija je signifikantna stopnji zaupanja 0.01
*. Korelacija je signifikantna 0.05 stopnji zaupanja
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12. 7. Priloga: Merila za ocenjevanje 1 do 5 posameznih veščin in kompetenc
TELESNI GIB:
1. ZAPRT: neuporaba telesa, noče v prostor, sedi, naslanja se na mizo;
2. GIBI IZMIKANJA :čohanje po glavi, zvijanje, križanje nog, hecanje, poniževanje drugih,
3. SRAMEŽLJIV/AGRESIVEN: vedno enaki, isti neizraziti gibi, tihi, iz ozadja. ALI: fizična
prevlada nad prostorom, igralcem, prisotna, a rigorozna drža telesa
4. ODPRT: veliki jasni gibi, od telesa navzven, jasni prodori v odrski prostor, globoko dihanje
5. IGRALSKI: sproščenost telesa, prilagajanje telesnega giba in poz karakterju in scenam.
ARTIKULACIJA GLASU:
1. MOLK
2. TIH GLAS, nerazumljiv, ali kričeč
3. DOVOLJ GLASEN, a poplava besed,ali pa premalo besed in jecljanje,
4. ARTIKULIRAN: jasen, slišen, razločne besede
5. DINAMIČEN GLAS: prilagaja barvo, narečje, dinamiko karakterju.
OBRAZNA MIMIKA:
1. ZAPRTA: izmika pogled, se zakriva za lasmi, ne gleda soigralcu v oči, ne vidi publike
2. VEDNO ENAKA: kontrolira se, stisnjena usta, begajoč pogled, ali AGRESIVNA: postavljanje
v pozo, ki se je stalno drži, oči široko odprte

3. OSEBNA: na odru je on, ne lik, ki bi ga naj igral
4. VARIRA: včasih je on, včasih oblikuje mimiko lika (šobi usta, dviguje obrvi, se mršči ipd.)
5. SPROŠČENA: prilagodljiva in prilagojena situaciji, vidijo se čustva, odzivi obraza na
situacije.
PRIPOVEDOVANJE:
1. BREZ IDEJ, MOLK
2. PRIPOVEDUJE A: veliko smejanja, kletvic, 'kr neki', nasilne inovativnosti=besedna in
kreativna mašila
3. LINEARNO: mašil ni veliko, ni pa domišljije, lahko se celo kontrolirajo, kar je načeloma
pozitivno, ni pa kreativno, zgodba je 'pusta'
4. IDEJE IN SMISELNO pripovedovanje je prisotno, a se zmede, ko mora upoštevati še ideje
drugih
5. UPOŠTEVANJE DRAMSKEGA TRIKOTNIKA: ZAČETEK (opis okoliščin, oseb), ZAPLET
(konflikt, problem), RAZREŠITEV (akcija) in konec. Smiselno vključevanje novih elementov
zgodbe, zapiranje zank, upoštevanje predlogov drugih, če je zgodba skupna.
Sledijo še razdelilniki za: karakterje, sodelovanje, fokus, koncentracijo, kreativnost,
inovativnost, performativnost.
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12. 8. Priloga: Povprečne ocene (trije ocenjevalci) razvoja posameznih veščin pri
posameznikih
IME/

AMIR

FRED

SALI

ROBI

EVA

SEVDA

PERFORMATIVNOST

3,16

1,99

3,61

2,8

2,05

4,25

KRETATIVNOST

3,10

1,77

4,16

2,72

1,86

3,61

FOKUS

3,11

2,33

2,94

2,77

3,22

3,75

SODELOVANJE

3,72

2,33

3,94

2,91

2,83

3,77

KARAKTER

3,88

2,22

4,24

2,55

1,94

3,94

PRIPOVEDOVANJE

3

2,22

3,66

2,83

2,91

4,22

MIMIKA

2,85

1,77

3,91

3,41

2,10

4,26

ARTIKULACIJA

3,11

2,05

3,24

2,86

2,61

3,94

GIB

3,02

2,16

3,94

2,88

2,55

4,16

POVPREČJE

3,10

2,09

3,73

2,85

2,50

3,98

ZAČETEK

2,46

1,33

3,45

2,14

1,86

3,49

RAZLIKA

0,64

0,76

0,28

0,71

0,64

0,49

PODROČJE
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12.9. Priloga: Tabela ključni podatki iz Dnevnika delavnice Center 10/11 – izsek
Št.
vaj
e
/ud
elež
e
1/5
2/6

3/3

4/8

5/4

6/5

7/9

8/8

9/5
5,7

CILJI

DISCIPLINE
IGRE

TEME

NOSILCI
TEM

POSEBNOSTI

Vzpostavite
v skupine
Osnove
pripovedova
nja zgodb

1 MIN ZGODBA
IGRA TRANSFORMACIJE
ZGODBA V KROGU – 1
beseda,
1,2,3, JAZ SEM;
BESEDE
TV DNEVNIK
EXPERT ZA GLUHE

Težave s
sošolci v šoli
Udeleženec
se seli z
družino v
Mb
žalost ob
odhodu

Ana

Vinjeta

Klemen govoril eno
celo minuto brez
prekinitve.

Osnove
pripovedova
nja zgodb,
poslušanje,
sodelovanje

STOPENJSKO DELANJE
ZGODBE V KROGU
CRKN

Nemir,težav
es
fokusom,

Almes

I: Danes
T: sem
K.: odšel
N: na
A: grmado
S: kjer
I: so
K: oblaki jokali.
Turoben, deževen dan.

Osnove
pripovedova
nja zgodb
Spodbujanje
kreativnosti

POSLUŠANJE DRUGIH,
ZGODBE V KROGU,
MORILEC
ASOCIIRANJE,
VAJE ZA FOKUS
VSTOP V PROSTOR
MORILEC
POLICIJSKA PREISKAVA
PANTOMIMA,
3 MINUTE,
ŽUR,
FUN:MORILEC
1,2,3 JAZ SEM;
FUN:MORILEC,
POLICIJSKA PREISKAVA,
½ ČASA

Pripovedova
ti zgodbo in
jo odigrati –
embodiment.
Vstop v
prostor,
Natančnejša
igra,
Posameznik
pred skupino
gibanje po
prostoru,
oderpublika,
igralec
Gibanje po
odru

1,2,3, JAZ SEM
MISELNI VLAKCI,
ASOCIACIJE, ROKE,
FUN:MORILEC
LETI, LETI;
SOCIOGRAM;
PREDSTAVITEV SKUPIN;
SPACE JUMP,
3 MINUTE,
PRIZORI

10. VIKEND V SEČI
11. BOŽIČNI NASTOP
12. EVALVACIJA NASTOPA + vaja
Zabaven
KDO PRIDE NA VEČERJO
12.
zaključek
KVADRAT
5
leta v
MORILEC
skupini
POLICIJSKA PREISKAVA

šibka
koncentraci
a
Nemir

Rok predlaga
otroško igrico
Morilec
Almes

Prvo izpolnjevanje
počutjemerov

Vstajanje
izza mize in
fizično
igrati
Predstavljanj
e drugih
NEMIR
“Zabavaj se
a se nauči
tudi
izraziti”.
“Zabavaj se
a se nauči
tudi
sodelovati.«

Ana- vinjeta o
sošolcu

Almes zelo dobro pomagal
in odigral auxiliary ego –
sovražnega sošolca, ki Ano
ponižuje na netu
Skupaj smo vstali, umaknili
mize in pripravili oder!
imitacija drugih,

Frenk ne sodeluje

Miselni vlakci - dobra
koncentracija

“Zabavaj se,
a se naučiti
tudi
poslušati”.

Prišel je FRENK, ki
smo ga poskušali
neopazno vključiti.
Pa se ni dal. Poslušal
pa je.

Frenk ima bundo skozi gor,
roke v žepih, včasih še
kapuco na glavi

Darila
obdarovanje

Almes
Sara
Sandra

Pomagali so si v igri prav
po tovariško, dramturško
je to bilo sicer slabo, ker so
si prišepetovali, vzdušje pa
odlično.

Disciplina/N
emir

Sandra in
Rok:dobro odigrana
disciplina
½ časa:gledata Tv,
jesta kokice, Tv
eksplodira

Nika
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na delavnico, kr si enkrat
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Strelec, I. (2014). Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve
ranljivih skupin

12.10. Priloga: tabela Vsebine zgodb, žanri in drugo, 1. del delavnice - izsek
Vaja
UD
E

VSEBINA

NAČIN

POTEK
ZGODBE

2.
Klem
en

Variacija na Rdečo kapico: deklica je srečala fanta se z njim
poročila, potem so šli vsi za vedno in se niso vrnili nikoli več.
Odhajanje v MB

Ni ga bilo, a se je
trudil narediti
smiselno celoto

Alme
s
Sara

Življenjsko zgodbo o asistentki Niki, da je srečala fanta, se je
preselil v Lj
Zajček in medved, ki sta se srečala pred trgovino, ker zajček ni
imel ne pravih cigaret, ne pravih vžigalic, ga je medved »ubou«

Pripovedni, uporaba besed
kot: je odšel za
vedno…poklicati policijo…
Ves čas je pripovedoval
Realistična drama

3.
Alme
s
4.
Alme
s

?

Sara
Ana

Zgodba o dveh fantih
Kako sta z mamo zgodaj vstali, realistična pripoved
odpravljanja v šolo, službo
Ni želel pripovedovati

Rok
Vsi

6.
Alme
s
Ana
7.
Rok
Sara

Sara
in
Rok

8.
Alme
s
Sara
Sandr
a
Ana

Frenk
Sara

O prijatelju Frenkiju: sta šla na poligon za bajkerje. Prijatelj mu
je posodil kolo in ga je polomil

Zanimive kazni vPolicijski preiskavi:
pospravit sobo,
vonjat cel dan drek,
se mora oblečt v punco,
napisat ljubezensko pismo babici
O dečku Roku, ki je bil na eni delavnici pa je nabil radio tako na
glas, da je počil zvočnik…se je razpizdil je šel domov…tam ga
je babica nadrla
V šoli so imeli tehničen dan..so vpili, so se stepli, so morali
domov
Povedal o sebi
Bila je lutka, ki je hodila vsako soboto na delavnico. Imela je
dedka in babico, ki sta umrla, imela še strica in teto, ki sta
umrla,vsi so umrli
Dogajanje: Sara je začela z gledanjem TV, nek film, ki ji je bil
očitno zelo všeč, jedla je kokice, Rok je sedel ob strani in bral
časopis, ter jo čez čas vprašal, kako more gledat tako
dolgočasen film; potem sem vskočila jaz in odigrala eksplozijo
TV-ja. Na začetku sta jo ignorirala to dejanje potem ko sem ju
spodbudila pa sta takoj stopila v akcijo. Rok je šel k Tv, ga
zadaj odprl, prosil Saro za izvijač, ko mu gaje dala, ga je stresla
elektrika. Potem sta opravila ponovitve istega prostora v vedno
krajših časih. Zadnji, 1 sekundni prostor je Rok, obsedel na
stolu in v karakterju rekel: »Kdo sploh gleda Tv!«.
Neznani človek, po imenu neznani človek, je bil peder Bruno,
govoril je amanam
Gospod brez rok in brez nog
Lutkar z lutkami iz rokavic, se seli iz mesta v mesto, ni imel
denarja, lačen umrl, še vedno straši
Roparji ropajo banko, črnci, bežala sem, zatekla v temačen
prostor, zbudila se v šoli, bila vprašana, dobila 1, šla domovupam, da bo popravila
NI ŽELEL PRIPOVEDOVATI
V Rokah ekspertu. Ko sem bila majhna sem po naključju
zlomila mobitel, prijateljice niso bile prijateljice, spoznala sem
Brino s katero sva prijateljici še danes
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Veliko idej, ogromna
domišljija, preveč tlači v en
koš
Drek, policija, udarili
Domišljijski
Dogodivščina: premišljen
potek, doma je domislil kako
bo pripovedoval zgodbe
Opisala je karakterje
Življenjska zgodb:a
Realistično
Vzdržal je 1 min molka
Vživeli so se
Postali smo skupina,
Sodelovanje odlično

Potek strikten,
suhoparen
Malce zmedeno,
a je zvozila
Ni loka

Kar v redu glava in
rep, a brez vrhunca

Super
Ni vrha
Prezenca je bila
dobra
Ana na začetku ni
hotela delati nič
fizičnega, ker ji to ni
všeč.

Realizem, hotel je bili
duhovit pa se je zgubil.
Potem je bil samo še
destruktiven.
Realizem, brez domišljije,
faktografsko
Lep, kontakt s publiko, na
koncu malo sramu
Domišljijska zgodba

Ni vrha

Odlično, dinamično,
učinkovito, preprosto

Dobra zgodba in
dobra igra

Poskus Domišljijske zgodbe

Zgubil se je, a zelo
zanimivo, velik
napredek
Preveč zapleta

Domišljijska zgodba preveč
zapleteno
Domišljijska zgodba

Ni zapleta
Dramaturško ni
izdelano
Super

Super!

Domišljijska zgodba s kančki
resnice –v šoli je dobila ena

Zgodba izraža
resnično stisko
pripovedovalke.

Iz njenega življenja

Dobro igralsko
narejeno, zgodba še
malo zmede, a
učinkovita,
neposredna
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12.11. Priloga: Avtorski filmi - izsek
ROBI in FRED: »Moj odnos do šole«
Prizorišče: na ulici, v gostilni in na ulici kjer je šola, za šolo.
Scene: vse scene so nespremenjena realna življenjska okolja.
Igralci: igrata samo on dva, črni maček in jaz (ki tudi snemam).
1. SCENA: NA ULICI
črn maček hodi po cesti
po ulici prihaja Robi
Robi in Ina (skupaj v kamero):Posnela bova film Moj odnos do šole.
Fred prihaja proti nama po ulici.
2. SCENA: V GOSTILNI
Fred (sedi na fotelju. Jaz sprašujem, Robi snema, Fred odgovarja zelo po tihem):
Šola…dobr uspeh, prišel sem z vlakom, čez vikend sem bil pri mami v Trbovljah. Tam je
tko, tko,..ne, saj je fajn. Tam nimam nobenih prijatlov, no, saj imam, hodim igrat
pikado…« (vzame Rizla papirčke za zvijat iz žepa).
Po rumenem zidu pleza pajek suha južina.
Fred: Z vlakom se potuje eno uro, mama mi je dala zadnji keš, da sem prišou,
karta je 4 €…Bom šel v šolo za kuharje.
Mota rizle po rokah, pokaže še verižico iz barvastih plastičnih nitk, ki jo je sam
spletel.
Kaže listke na katerih piše: »SLIKAR, PESNIK, PISEC, DIZAJNER«. Pokaže še papirčke
z nagci. Spet napis: »S ŠPORTOM PROTI DROGAM, Z BICIKLOM DO AMSTERDAMA«.
Fred: Všeč so mi papirji, sem jih pospravu, da jih ta stari ne vidijo. To mam za
pohat. Svet se mi zdi dobr. Pokvarjen,… ker so mel včeri referendum, ko bomo mi stari,
ne bomo meli penzije. Da midva na srednji šoli ne bova imela denarja.
Fred: V srednjo šolo bom šel v Zagorju, v gostinsko šolo za kuharje. To je čez 2 leti.
Čez počitnice bom pri mami. Ja, na tabor bom pršu.
Robi (na fotelju): Moje ime je Robi, star sem 15 let, prihajam iz centra. Hodim
občasno v šolo, sem 8. razred, Fred je 7. razred, je moj sošolc iz paralelke. Še 4 ocene
popravim….krita, bajla, kema, fizika pa zgodovina. Babi je stroga, ni večja od mene ,
sem jo že prerasu. Ona je zame carica, imam jo rad, bolj kot karkoli druzga. Midva se
razumeva.
Fred: Zakaj pa pol dol gledaš!
Robi: Saj ne gledam…. (pogleda zanalašč v kamero). Zdaj, 27. junija ma rojstni dan,
ji bom neki dal, to bo presenečenje. Na tabor bom šel, itak, definitivno. Tam je naš Rok
Otočec. Za šolo...v bistvu, al bom mogoče šou tud za kuharja, al pa za maserja.
Robi (kaže z roko, kot da dela EPP na TV): Tistmu k primankuje spanca,
relaksiranja, pokličite številko, ki se bo spisala tukaj spodaj.
Ina: Saj je tud tu zadi ena šola…
Fred: Ja, sam tam so ful droge, se drogirajo, pa tak.
Robi: Na Fužine mam pa jaz slab spomin. Mam enga strica, ki je dve let starejši do
mene, …sem dal …gor, pa je začelo ful smrdet, potem so me nagnali in…tko, da… ja.
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Sranje pa tako. Svet je neumnost. Mah, včasih je neki lepga, včasih je neki grdega.
Zdaj, ko so dali ta referendum, mar bi dali da otroci volijo, ne pa stari.
Pol sta mi dala češnjo za uho in smo peli: Rdeče češnje rada jem….
Robi in Ina cesti (dobre volje): Zdaj je minuta čez ena, in gremo zdaj na šolo, kjer
bomo posneli film Moj odnos do šole.
3. SCENA: PRED IN ZA ŠOLO
Fred in Robi v hrbet gresta po ulici do šole
Šolska vrata z napisom: Pazi spolzke stopnice, osnovna šola, produkcijska šola
Prideta ven skozi vrata, z nahrbtniki,
Gresta za vogal
Robi potegne en kup fotokopiranega denarja ven in ga da Fredu
Fred prižge velik joint
Kadita joint
Vržeta joint čez ograjo.

Analiza:
Kdo: glavna junaka njune zgodbe sta sama

Kje: šola je bila njuna glavna 'tarča', tudi iz naslova je vidno, da sta želela o tem nekaj
povedati.
Kaj: naslov je Odnos do šole, čeprav šola nastopi samo kot vhodna in izhodna vrata, kot
kocka okoli katere poteka njuno življenje, ki pa je osredotočeno okoli pomembnejših tem,
kot kajenje jointov, denar.
Zaplet: zapleta ni pravega. Čeprav sta ga zelo želel narediti. To sta storila tako, da sta me
opremila z enim talkiwakijem, drugega sta imela ona. Ko sta prihajala ven iz šole skozi
vrata, sta me po napravi poklicala in mi dala znak za snemanje. Tudi za vogal sta odšla
skrivnostno odločno in tam sta menjala denar za joint. Droga je namreč prepovedana,
moraš paziti, da te ne dobijo in moraš imeti veliko denarja, da prideš do enega jointa, kot
sta mi razlagala (v jointu je bil žajbelj).
S kom: stranskih likov ni bilo.
Razplet: je bil tak, da sta pokadila joint do konca, potem pa ogorek vrgla vstran, čez ograjo.
Vtis: Ob sta imela precej izdelano idejo kaj želita posneti. Videti je bilo, da sta se o tem
pogovarjala tudi izven naših srečanj. Naredila sta si scenarij poteka filma, pripravila
pripomočke. Na dan, ko bi morali snemati je bilo precej težav, ker je bil Fred v Trbovljah pri
mami in ni bilo gotovo ali bo lahko prišel. Fred pa je uspel dobiti denar za vlak od mame,
lepo je bil urejen, oblečen in je to tudi povedal. Robi ni bil preveč srečen, da se tega ni
spomnil tudi sam. Snemanje je potekalo tekoče. V gostilni sta oba sedela precej suvereno
na svojih stolih, bila sta mirna, obvladala sta se, povedala sta kar sta želela. Frenk je pokazal
svoje zaklade, Robi je malce lagal o tem, da ima babico rad, na kar ga je opozoril Frenk.
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12. 12. Priloga Zaključna evalvacija odraslih Tabor 10 - izsek
Janko: ta delavnica je bila nekakšna rdeča nit tabora in jaz mislim, da je izredno uspela.
Opravljala si izjemno težaško delo, da si vodila skupino 20 otrok, tako različnih zahtev. Pa
da so kljub vsemi vsi nekaj odnesli, kljub odporom in klepetanju. Zate je bilo gotovo
izčrpajoče, to se je včasih videlo. Zanje pa prav gotovo nova izkušnja.
Nena: mi je bilo super, spomini na mladost, ko sem se udeleževala gledaliških krožkov. Sem
izjemno uživala. Fajn mi je bilo, da so lahko počeli tisto kar so hoteli, da si te njihove
posebnosti vključevala v potek, da so lahko izražali svoje vsebine (kletvice ipd), da si to
vključevala v performanse.
Jošt: jaz sem začel z improm z drugega konca, ko se nas je dobilo par in smo se učili impra
žejno in z veseljem. Ni nas bilo treba prepričevat, da je to v redu, ni nas bilo treba mirit,
zainteresirat. Zanimiva izkušnja.
Beba: meni je blo fajn. Posebej to k sem lahko spremljala Maja, kako se je razvijal. Od tega,
da se je foliral pred prijatelji, do tega da je potem probal narediti po svoje in zaigrati. Pri
tem je pokazal kr nekaj talenta.
Peter: fajn mi je bilo, da si vnesla v tabor nek popolnoma svoj pristop, svoj pogled, da si s
svojim strokovnim pristopom odpirala nove vidike, ki jih mogoče mi ne bi opazili ter s
posebnega kota osvetlila probleme oz. vedenja posameznikov.
Andrej: odlično opravljeno. Izvrstna je bila ta delavnica.
Klavdija: nisem bila vedno, mislim pa, da imaš v sebi nek notranji mir, ki se ga da čutiti, ki
so ga čutili tudi otroci. Jaz tudi, ker itak bolj težim k miru in mi je to izredno pasalo. Fajn je
bilo videti, ko si dosti pisala, pa so otroci prihajali k tebi in te spraševali in ti si se
pogovarjala z njimi.
Irmina: kolikor sem bila, mi je blo zanimivo. Popolnoma nova izkušnja zame. Pa kako se da
vključiti prav vse kar je njihovo v igro, brez da bi jih povozili. Bom napotila kakšne svoje
učence k tebi.
Irena: zelo naporno, zelo izpolnjujoče, vsi so večkrat presegli samega sebe, izstopili iz svojih
navajenih načinov vedenja, in se preizkusili v novih vlogah, odnosih, v varnem okolju, in si
bili celo všeč. …Ves čas sem se namreč bala, da bom z raziskavo in s papirnatim delom
dušila delavnico, otroke in tabor, pa se je izkazalo, da so vprašalniki raziskave bili pobudnik
kontakta, dialoga, razmišljanja o sebi na drugačen, nov način, kar nakazuje na nek možen
razvoj.
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