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Naslov: Opredelitev plesa in plesno-gibalne terapije : pregled plesnih zvrsti in njihova 

uporaba v plesno-gibalni terapiji v različnih državah in kulturah  

 

POVZETEK 

 

V magistrskem delu sem proučila področji plesa in plesno-gibalne terapije. Izvedla sem pregled 
umetniškega plesa, ki je uporabljen tudi v terapevtske namene. Opisala sem tiste pojme in zvrsti plesa, 
ki so prisotni v različnih pristopih plesno-gibalne terapije.   

Ples sem podrobneje predstavila v tistih delih, ki se navezujejo na pojmovanje in razvoj področja 
plesno-gibalne terapije. Opisala sem različne plesne zvrsti in oblike, katerih uporaba v terapevtske 
namene je danes zelo razširjena (balet, buto, kontaktno improvizacijo, expression primitive – prvinski 
izraz, orientalske plese, družabne plese, tango, ustvarjalni gib, sodobni ples), in njihovo uporabo v 
plesno-gibalni terapiji, kjer ugotovljam, kako je ples pripomogel k njenemu razvoju.  

V raziskavi sem predstavila pregled plesno-gibalne terapije v evropskem prostoru, poleg tega pa sem 
navedla tudi primere in vplive z drugih celin, in sicer iz Amerike, Afrike in z Daljnega vzhoda. 
Vzporedno sem opisala različne plesne zvrsti in ugotovila njihovo uporabnost v različnih pristopih 
plesno-gibalne terapije. Opravila sem tudi pregled razlik v posameznih pristopih, in sicer z 
upoštevanjem in soočanjem zgodovinskega razvoja discipline plesno-gibalne terapije, ki je kot mlada 
stroka razširjena po vsem svetu. Ples se skozi čas in prostor spreminja, prav tako se spreminja plesno-
gibalna terapija. 

Na podlagi proučene literature sem utemeljila razlike med pojmom plesa, ki je uporabljen v 
terapevtske namene, in plesno-gibalno terapijo. Pregledala in utemeljila sem področje plesno-gibalne 
terapije ter sestavila področni pregled plesa in plesnih zvrsti v tistih delih, ki se navezujejo na 
pojmovanje in razvoj plesno-gibalne terapije.  

Predstavila sem sodobne pristope plesno-gibalne terapije in opisala nova spoznanja na področju 
nevroznanosti, in sicer kako lahko plesno-gibalni terapevt aktivira proces nevroplastičnosti pri 
posameznem klientu. To lahko stori s poznavanjem načina gibanja posameznega klienta in s 
spodbudo k obogatitvi njegovega gibalnega vzorca. Poleg tega sem opisala antropološki pristop, ki 
pripisuje pomembno vlogo posameznikovi »plesni identiteti«.  

 

Ključne besede: ples, plesno-gibalna terapija, plesne zvrsti, kultura, primerjava, država.  

 

 

 

 

 



 
 

Title: Definition of dance and dance movement therapy: overview of dance styles and 

their application for the scopes of the dance movement therapy in different countries 

and cultures 

 

SUMMARY 

 

The master thesis discusses the areas of dance and dance movement therapy. Moreover it presents an 
overview of the artistic dance, which is applied for therapeutic treatment purposes.  Furthermore, it 
defines concepts and dance genres that are present within different dance movement therapy 
approaches.  

Dance description is further elaborated in those chapters dedicated to the understanding and 
development of dance movement therapy. The thesis presents different dance genres and forms, 
which are nowadays frequently used within dance movement therapy (ballet, buto, contact 
improvisation, expression primitive – primitive expression, oriental dances, social dances, tango, 
creative movement, modern dance) as well as their application for the purposes of dance movement 
therapy, where I provide an explanation on how has dance contributed to its development.  

The research provides an overview of the dance movement therapy in Europe, additionally it presents 
some examples and influences from other continents, namely America, Africa and the Far East. Along 
with the overview I described different dance genres and their usefulness in various dance movement 
therapy approaches. Furthermore the research discusses the differences between various approaches 
by taking into consideration and confronting the historical development of the discipline of dance 
movement therapy, which is a young discipline yet widely spread throughout the world. Dance 
changes through time and space, and so does also the dance movement therapy.  

On the basis of the examined literature I described the differences between the concept of dance, 
which is used for therapeutic purposes, and the dance movement therapy. Furthermore, I reviewed 
and presented the field of dance movement therapy and prepared an insight into different fields of 
dance and dance genres within the chapters, which are related to the understanding and development 
of dance movement therapy.  

The thesis presents modern approaches to dance movement therapy and describes new findings in the 
field of neuroscience, specifically on how a dance movement therapist stimulates the neuroplasticity 
process activation in a particular patient’s brain. This can be done by identifying how a person moves 
and by encouraging this person to enrich his or her movement pattern. I also described the 
anthropological approach, which assigns a major role to the person’s “dance identity”. 

Key words: dance, dance movement therapy, dance genres, culture, comparison, country.  
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1. UVOD 
 

 

»Učenje je odvisno od želje do učenja in ne pomeni poznati odgovorov, temveč je odvisno od 

želje do raziskovanja.« (Carl Rogers v Payne 1997, str. 36) 

 

Ples je zame vedno igral pomembno vlogo, bodisi kot oblika rekreacije in družabnosti bodisi kot 

medij za izražanje in prikaz umetniške dovršenosti. Postopoma sem kot plesalka spoznala pomen 

plesnega udejstvovanja v različnih okoljih kot tudi doprinos različnih plesnih zvrsti. Najprej sem kot 

otrok spoznala plesno-gibalne igrice in se postopoma izurila v baletu. Poleg nastopanja sem svoje 

izkušnje podkrepila tudi s pedagoškim delom in vodila različne plesne tečaje. Svoja znanja in plesne 

izkušnje sem obogatila, ko sem v Avstriji obiskovala akademijo za sodobni ples SEAD (Salzburg 

Experimental Academy of Dance). Nato sem se vpisala na program Pomoč z umetnostjo na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Skozi vso prakso na področju pomoči z umetnostjo, med izvajanjem 

plesno-gibalnih delavnic v različnih ustanovah, sem sama ugotavljala koristnost vključevanja 

elementov različnih plesnih zvrsti. Moje plesno znanje vključuje različne zvrsti (balet, sodobni ples, 

kontaktno improvizacijo itd.) kot tudi druge telesne veščine (jogo, pilates, Feldenkrais). Ko sem 

izvajala prakso na različnih ustanovah v Sloveniji in Italiji, kjer sem vodila plesno-gibalne delavnice 

pomoči z umetnostjo, sem ugotovila pomen prilagajanja posameznikovim značilnostim kot tudi 

kulturnim razlikam uporabnikov ter neverbalni komunikaciji, ki je prisotna v različnih kulturah. Prav 

na podlagi teh izkušenj v različnih kulturnih okoljih in državah se je v meni porodilo zanimanje, da 

bi spoznala različne pristope in uporabo plesnih zvrsti v plesno-gibalni terapiji.   

Spustila sem se na kratko potovanje skozi čas v plesno zgodovino, in sicer od plesa v plemenskih 

kulturah, opisala sakralni ples, razvoj gledališkega plesa, razvoj baleta kot gledališko-odrskega plesa, 

preporod plesa na začetku 20. stoletja in večetnični pristop v tretjem tisočletju. Ugotovila sem 

raznolikost namenov v plesnem udejstvovanju od čaščenja bogov do družabne dejavnosti, 

zdravilnega rituala, izkazovanja naklonjenosti, oblike dvorjenja in prikaza dovršene umetnosti pred 

občinstvom. Pestrost plesnih zvrsti je odraz raznolikosti ljudi, njihovega dojemanja plesne estetike 

kot tudi izraz posameznega gibalnega repertoarja. Ples so uporabljali pri zdravilnih ritualih in ga v 

določenih plemenskih kulturah še danes uporabljajo, npr. zdravilni ritual vimbuaza v severnih deželah 

Malawija. Na začetku 20. stoletja je ples doživel preporod, tudi po zaslugi razgledanega plesnega 

teoretika, pedagoga in koreografa Rudolfa Labana. Spontano plesno izražanje je spodrinilo 

konvencionalni balet in odprlo pot razvoju sodobnega plesa v vseh njegovih različicah (graham, 

cunningham, limon, horton, kontaktna improvizacija itd.). Laban je vplival tudi na razvoj plesne 

terapije, ki se je prvotno izoblikovala po zaslugi ameriških plesalk in pionirk plesne terapije (Marian 

Chace, Blanche Evans, Liljan Espenak, Mary Whitehouse idr.).  

Danes je plesno-gibalna terapija kot mlada stroka razširjena po vsem svetu in pozna bogato število 

pristopov. Pri njihovem izvajanju se poslužujemo različnih plesnih zvrsti oziroma njihovih 

kombinacij, ki pripomorejo k bogatenju posameznikovega gibalnega repertorja, ki spodbuja proces 

nevroplastičnosti in posledično aktivira nove dele v možganih.       
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V raziskavi bom proučila področji plesa in plesno-gibalne terapije. Izvedla bom pregled umetniškega 

plesa, ki je uporabljen tudi v terapevtske namene. Opisala bom tiste pojme in zvrsti plesa, ki so 

prisotni v različnih pristopih plesno-gibalne terapije. Podrobneje bom predstavila ples v tistih delih, 

ki se navezujejo na pojmovanje in razvoj področja plesno-gibalne terapije. Opisala bom različne 

plesne zvrsti in njihovo uporabo v plesno-gibalni terapiji, kjer bo ugotovljeno, kako je ples 

pripomogel k njenemu razvoju. V magistrskem delu bom predstavila pregled plesno-gibalne terapije 

v evropskem prostoru, poleg tega pa bom navedla tudi primere in vplive z drugih celin, in sicer iz 

Amerike, Afrike in z Daljnega vzhoda. Vzporedno bom opisala različne plesne zvrsti, ugotovila bom 

njihovo uporabnost v različnih pristopih plesno-gibalne terapije v različnih državah in kulturah. 

Proučena literatura bo doprinesla k utemeljitvi razlike med pojmoma plesa in plesno-gibalne terapije. 

Obravnavano temo se zdi pomembno opredeliti in pojasniti, saj pripomore k boljšemu razumevanju 

razlik med disciplinama plesa in plesno-gibalne terapije, njunih značilnosti in tega, v kolikšni meri je 

nekje uporabljen ples oziroma plesno-gibalna terapija. Po drugi strani pa bom ugotovila, kako se je 

plesno-gibalna terapija razvila in strukturirala v celostno disciplino. Opisala bom, kako je razširjena 

v različnih državah, in predstavila različne vrste te discipline. 

Cilj raziskave je pregled in utemeljitev področja plesno-gibalne terapije ter pregled področja plesa in 

plesnih zvrsti v tistih delih, ki se navezujejo na pojmovanje in razvoj plesno-gibalne terapije.  

Uporaba različnih zvrsti in oblik plesa v terapevtske namene je danes zelo razširjena (improvizacija, 

sodobni ples, balet, tango, buto itd.). Prav tako je pomembno ugotoviti uporabnost teh plesnih zvrsti 

v ponudbi plesno-gibalne terapije ter ugotoviti, katere so skupne izhodiščne točke in katere so razlike 

med plesom in plesno-gibalno terapijo. Ob upoštevanju zgodovinskega razvoja plesno-gibalne 

terapije kot discipline, ki je kot mlada stroka razširjena po vsem svetu, je primerno pregledati razlike 

posameznih pristopov. Ples se skozi čas in prostor spreminja, prav tako lahko ugotovimo, kako se 

plesno-gibalna terapija sooča in deluje v različnih državah in kulturah nekoč in danes ter opišemo 

doprinos posameznih plesnih zvrsti k izvajanju plesno-gibalne terapije. 
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2. PLES SE V ČASU IN PROSTORU SPREMINJA 
 

 

»V ritmu plesa je izzvana posebna radost, psihični polet.« (Meta Zagorc 2001) 

 

»Ples je mati vseh umetnosti. Glasba in pesništvo obstajata v času; slikarstvo in arhitektura v prostoru. 

Ples živi hkrati v času in prostoru. Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in umetnina sta še eno. Ritmični 

gibalni vzorci, plastično občuteni prostori, živa predstavitev sveta, kakršnega vidimo in si ga 

predstavljamo – vse to v plesu ustvarja človek z lastnim telesom in tako oblikuje svoje notranje 

doživljanje brez uporabe materiala, kamna ali besede« (Sachs 1997, str. 17). Ples človeku predstavlja 

eno primarnih izraznih sredstev in vsako ritmično gibanje, ki ni namenjeno določenemu delu. Z 

uporabo ritma, prostora in telesnih gibov oseba izraža notranje občutke in prikaže svet na živ način 

(Sachs 1997).  

Sachs pravi, da je njegova bistvena značilnost »neopazno prehajanje«, saj v plesu prepoznamo tako 

delo kot igro, zakonitost in svobodo. Ples zato opredeli kot »življenje na višji stopnji« (Sachs 1997, 

str. 19). Poleg tega, sodeč po avtorju, v plesu ne poznamo ločevanj med telesom in duhom, ločitve, 

ki se je pojavila v razvitih civilizacijah. Za praljudstva je bilo značilno, da je ples zaznamoval vsak 

njihov pomemben življenjski dogodek. Avtor ugotavlja, da so že praljudstva razvijala plesne motive 

bodisi po obliki, tj. ples v krogu ali okoli stebra, bodisi po značilnem gibanju, in sicer npr. 

poskakovanje, kot tudi po pojavu neke vrste plesnih kostumov. Eno najpomembnejših pričevanj lahko 

pripišemo psihologu Wolfgangu Köhlerju, pojasnjuje Sachs, saj je med šestletnim proučevanjem 

človeku podobnih opic s Tenerifa ugotovil, da plešejo (Sachs 1997). 

Pri prvotnih ljudstvih je ples na začetku predstavljal sredstvo za povezovanje z vesoljem in za 

sporazumevanje z bogovi; poleg tega je bil pomemben tudi kot kulturna dejavnost, saj je bila vsaka 

skupina prepoznavna po svojih plesih in različnih gibih (Chaiklin 2009). Poleg družabne, 

komunikacijske, religiozne in estetske funkcije je ples nosil pomembno terapevtsko vlogo. 

Predhodnike te uporabe plesa lahko zasledimo med šamani, za katere je bila značilna povezava telo–

um–duša (prav tam).  

Ena izmed značilnosti plesa je, da z njegovo pomočjo vstopimo v ekstatično stanje (Kovačič 2003, 

Sachs 1996, Schott-Billmann 2011, Zagorc 2001). Avtorji ugotavljajo, da je to stanje prisotno pri 

vseh oblikah plesa, od rajanja otrok do plesa v paru, kot tudi pri plesih, ki so bili del različnih 

liturgičnih in zdravilskih ritualov v arhaičnih družbah. Danes so izsledki teh arhaičnih ritualov 

prisotni v t. i. plesno-ritmični terapiji (dance-rhythm therapy), ki uporablja tradicionalne oblike plesa 

expression primitive (fr., prvinski izraz) (Schott-Billmann 2009). 

Ples ima obsežno vrsto definicij. Avtorji ga opredelijo kot igro (Sachs 1997), estetsko doživetje 

(Gardner 1995, Kovačič 2003a), prikaz družbene organiziranosti (Gardner 1995) kot tudi magično 

dejavnost (Kovačič 2003a, Zagorc 2001), katarzično oziroma terapevtsko dejavnost (Wengrower 

2009), religiozni ritual, dejavnost pri vseh najpomembnejših prehodih v življenju pri prvotnih 

ljudstvih (Gardner 1995, Sachs 1997). 
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2.1. PLES V PLEMENSKI KULTURI 
 

V ugotavljanju razvoja plesa zahodne civilizacije je pomembno opazovanje prvotnih ljudstev, ki so 

bivala v Evropi. Sachs prikaže, kako je bil v paleolitskih kulturah temeljna oblika gibanja ples v krogu 

(Sachs 1997). Avtor ugotavlja, da sta prisotni dve temeljni razčlenitvi, in sicer ekstravertni in 

introvertni tip plesa. 

 

Ekstravertni tip plesa Introvertni tip plesa 

Kultiviranje živalskih plesov Pomanjkanje živalskih plesov 

Izrazita plesna nadarjenost Zmerna plesna nadarjenost 

Ozaveščen in sproščen ples Krčevit ples 

Pretežno skupinski ples Pretežno solističen ples 

 

(Sachs 1997, str. 218) 

 

Avtor pojasni, da imata »vsaka rasa in vsak posameznik […] v sebi nekaj od obeh nasprotij; vendar 

v enem prevladuje eno, v drugem drugo« (Sachs 1997, str. 218). 

V neolitskem obdobju in zgodnji plemenski kulturi so na razvoj plesa vplivale sprememba oblike koč 

iz kroga v četverokotnik in spremembe v postavitvi vasi. Tudi v plesu se je poleg kroga pojavila nova 

postavitev, in sicer so plesalci stopili v dve vrsti; poleg tega sta bila prisotna vijugasto gibanje in ples 

v dveh ali več koncentričnih krogih. V tem obdobju se je razvil tudi krčeviti ples ali t. i. ples »proti 

telesu«, ki so ga šamani uporabljali pri zdravljenju bolnih (prav tam). 

Sachs ugotavlja, da sta bili v poznih plemenskih kulturah prisotni kmečka in gosposka kultura, ki sta 

se dopolnjevali in postopoma privedli k razvoju višje kulture. Prav tako se je spreminjal tudi ples in 

počasi prešel »iz povsem obrednih in družabnih v poklicne in gledališko-odrske plese« (Sachs 1997, 

str. 224). 

Ples se v spreminjajoči se družbi razvija in odraža medčloveške odnose. V neolitiku se je družba 

začela postopoma deliti na različne sloje. Pojavil se je npr. ženski trebušni ples, ki so ga plesalke 

uprizarjale v čast gosposki kulturi (Vogelnik 2009). Predstavlja eno prvih oblik profanega plesa, ki 

je namenjena zabavanju gledalcev (Otrin 1998). 
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2.2. SAKRALNI PLES, VZHODNE CIVILIZACIJE IN RAZVOJ 
GLEDALIŠKEGA PLESA  
 

Ples se je postopoma razvil v gledališko dejavnost. Prevzel je elemente umetnine in kot tak je 

predvidel tri temelje: obvladovanje oblike, skladno uravnoteženo urejenost in smiselno gradnjo 

(Sachs 1997, str. 227). Avtor ugotavlja, da se prav na podlagi teh elementov razlikuje od igre in 

improvizacije (Sachs 1997). 

Ta prehod v izoblikovanje plesnega poklica se je pojavil v višjih kulturah, kjer se je družba postopoma 

organizirala v poklice, razrede, vrste in kaste. Predhodnice so bile obredne plesalke, ki so ples 

posvečale bogovom; v indijski kulturi so jih imenovali devadasi (božje služabnice) ali bajadere in so 

jih istovetili z nunami v krščanskih samostanih. Razvili so se sakralni plesi, ki so v orientalskih 

kulturah odražali močno povezanost plesa z duhovnostjo (Otrin 1998, Sachs 1997). Plesna drama pa 

je nastala, ko je v ples zavestno vstopila preteklost, in sicer tako, da so izoblikovali prizor z začetkom 

in zaključkom (Sachs 1997). 

Vsaka višja kultura pozna plesno stvaritev, ki je namenjena gledališki predstavi. Tako se je balet kot 

dovršena oblika plesne umetnosti pojavil v starem Egiptu kot tudi v drugih vzhodnih deželah. Tudi 

prva mitološka drama na svetu naj bi se pojavila v starem Egiptu, kjer je slavje prevzelo obliko 

plesnega gledališča. V starem Egiptu so faraoni cenili tudi plese lepih odalisk in bajader z Daljnega 

vzhoda. V Indiji se je ples simbolov izoblikoval v indijski visoki balet, ki se je ohranil skozi tisočletja 

(Vogelnik 2009). 

Sachs izpostavi razlike med evropskim razvojem plesa, kjer je bolj poudarjena čutnost, in azijskimi 

plesi, kjer se, nasprotno, z uporabo domišljije ustvarja abstraktno plesno dejavnost. Kot primer 

prikaže ples gejš v čajnih hišah na Japonskem; celotno plesno dogajanje se prepleta s prispodobami 

in ponazarjanjem z enim samim elementom, kot je pahljača, ki nadomesti vse plesne rekvizite (Sachs 

1997). 

Avtor pripiše tem kulturam »umetnost gibov«, ki se razlikuje od evropske perspektive, kjer je 

razširjena tridimenzionalnost in fotografsko uprizarjanje ter upodabljanje v umetnosti (prav tam). Na 

Japonskem sta razširjeni dve obliki plesne predstave, in sicer gledališče no in gledališče kabuki. Prvo 

je aristokratska predstava, prepoznavna zaradi izmenične uporabe besede kot pripovedovalskega 

elementa in plesa, ki je odraz čustvenega razpoloženja. Kabuki pa je plesna predstava, ki se je razvila 

za ljudstvo, ki mu je bila plesna simbolika gledališča no tuja (Vogelnik 2009). 

V japonskem gledališču je zelo pomembna disciplina nastopajočih; poudarjeno je obvladanje tehnike, 

ki pripomore k izraznosti telesa. Otrin prikaže japonski odnos nastopajočih do telesa, ki zanje 

predstavlja izrazni instrument, in navede načelo, po katerem telesa »[…] ne smeš razvajati, moraš ga 

spoštovati in se ga ne sramovati« (Otrin 1998, str. 26). 
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2.3. PLES STARIH GRKOV  
 

Stara Grčija je prepoznavna po svoji bogati plesni kulturi, ki je vplivala na nadaljnji razvoj plesa v 

Evropi, tako v času renesanse kot tudi pozneje, na koncu 18. stoletja, ko je pripomogla k razvoju 

sodobnega plesa (Vogelnik 2009). 

Pri Grkih je bil ples sestavni del vsakdanjega življenja. Poznali so različne plese, od bojnih 

pyrrhichios, do magičnega plesa, uprizorjenega proti bolezni in smrti, v imenu in čaščenju boga 

zdravja Apolona. Gymnopaidiai je bil ples golih mladeničev, ki je izšel iz veščine rokoborbe. Kasneje 

je v Evropi ta beseda poimenovala gimnastiko. Stari Grki so častili boga Dioniza, ob vinski trgatvi so 

uprizarjali plesne stvaritve – dionizije, ki so predstavljale začetek grške drame. V 6. stoletju pred 

našim štetjem se je izoblikovala beseda tragedija (tragos – kozel, ode – pesem), ki je poimenovala te 

uprizoritve. Plesalci so bili namreč oblečeni v kozje kože. Med dionizije spada tudi komedija, ki 

predstavlja drugo obliko grškega gledališča, za katero je značilen vesel, zafrkljiv in seksualno obarvan 

slog. Komedija je prevzela ime od grške besede comos, ki pomeni razigrano slavje (Otrin 1998). 

Chora je grška beseda, ki pomeni veselje in iz katere izhaja choreia, vesel skupinski ples mladih 

moških, včasih skupaj z dekleti, ki so ga v antični Grčiji izvajali ob različnih priložnostih (Sachs 

1997). 

Iz grških plesov se je postopoma izoblikovala grška tragedija, saj so bili prepoznavni po svoji močni 

dramatičnosti; zato so imeli v dramah veliko vlogo. Grki so pri plesih razlikovali dve značilnosti: 

»forai so bile kretnje, s katerimi so izražali čustva in dejanja; shemata pa kretnje, ki so prikazovale 

značajsko bistvo oseb« (Sachs 1997, str. 251). Stari Grki so bili prepoznavni po svoji nadarjenosti za 

geste, kar je skupna lastnost mediteranskih ljudstev. Poleg tega so imeli močno razvit čut za 

ponazarjanje (prav tam). Sachs ugotavlja, da je na starogrške plese vplival tudi azijski ples, t. i. komos, 

ki je prispel do Grčije in spremenil plesno dogajanje. O tem govorijo upodobitve na vazah, kjer so 

prikazani plesi, večinoma slike plesočih ženskih teles. Pri starih Grkih je plesno dogajanje postopoma 

prešlo od plesov religioznega značaja k plesom, namenjenim kratkočasju in zabavanju gostov (prav 

tam). 

Pri starih Grkih je bil pojem katharsis, očiščenje, neločljiv element gledališča, saj so bili v njihovi 

kulturi prepričani, da imata tako ples kot glasba poseben vpliv na duševno stanje plesalcev, 

poslušalcev in gledalcev. Umetnost je na človeško dušo lahko delovala očiščujoče (Otrin 1998). 

 

2.4. ANTIČNI RIM IN PANTOMIMA 
 

Rimljani so občudovali grško kulturo v vseh njenih umetniških izrazih, in sicer plese, igre kot tudi 

arhitekturo in filozofijo. Zato pravijo, da rimska kultura predstavlja podaljšek grške kulture (Vogelnik 

2009). 

Ples v Rimu ni posebno izstopal. Plesna zgodovina se deli na tri obdobja; začela se je s starorimskim 

obdobjem in skupinskimi plesi moških. Okoli leta 200 pred našim štetjem je prešla v drugo obdobje, 

kjer sta na ples vplivali etruščanska in grška kultura in je plesna dejavnost postala pomembna za javno 
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življenje. Tretje obdobje je zaznamovala močna prisotnost etruščanskega, grškega in orientalskega 

plesa. Poleg tega v rimskem plesu najdemo tudi pantomimo, odraz grške drame brez besed (Sachs 

1997).  

Sachs pojasni, da Rimljani na plesnem področju niso bili spretni. Zanje je bilo značilno 

racionalistično razmišljanje, zaradi česar so bili navdušeni gledalci posnemovalnih plesov, niso pa se 

jih udeleževali (prav tam). Pri Rimljanih sta bila bolj poudarjena vojaški temperament in želja po 

zabavi, kar je privedlo do razvoja gladiatorskih iger, ki so jih uprizarjali v amfiteatrih. Poleg tega je 

bilo v rimskem imperiju mnogo ljudstev, ki so govorila različne jezike. Zato se je razširila imitacijska 

gledališka vrsta – pantomima, ki so jo vsi univerzalno dojeli. Postopoma so se začeli oblikovati liki, 

iz katerih se je kasneje verjetno izoblikovala commedia dell'arte (Otrin 1998). 

 

2.5. LITURGIČNE IGRE IN KRŠČANSTVO 
 

Cerkev je nasprotovala vsem poganskim ritualom in mednje je uvrščala tudi plesne uprizoritve, tako 

jih je večkrat prepovedala. Sveti Avguštin je plesu pripisal demonične značilnosti. Prekletstvo nad 

žonglerji – joculanti (to so bili komedijanti, pevci in plesalci, ki so uprizarjali gledališke igre na 

podeželju) – je Cerkev preklicala šele konec 15. stoletja. 

Konec tisočletja pa so se po vsej Evropi razširile liturgične igre z religiozno vsebino, ki so jih 

uprizarjali med bogoslužjem. Misterije (mysteres v Franciji, mystery plays v Angliji, sacre 

rappresentazioni v Italiji, Geistspiele v Nemčiji) so sprva uprizarjali duhovniki in dečki iz pevskega 

zbora. Predhodnica liturgičnih iger je bila velikonočna igra. Misteriji so bili razkošni, sprva so bili 

uprizorjeni v latinščini, postopoma pa so prevzeli ljudsko govorico in so jih potujoči komedijanti 

uprizarjali na odru, ki so ga postavili pred cerkev (Otrin 1998).  

 

2.6. SREDNJI VEK 
 

Srednji vek je obdobje dualizma. Cerkvene oblasti človeka delijo na telo in um. Prav zato, ugotavlja 

Vogelnikova (2009), je bil ples kot izraz telesnega izražanja prepovedan in večkrat so nadenj izrekali 

prekletstva in grožnje. Kljub vsem tem nasprotovanjem se je ples kot »del narave in del človeka« 

prebijal skozi temno obdobje srednjega veka. V tem času je našel svoj prostor v pasijonskih igrah, ki 

jih je pozneje cesarica Marija Terezija prepovedala (Vogelnik 2009). 

V visokem srednjem veku se je pojavil velik izbruh plesne ekstaze. Na Zahodu so imele v določenem 

obdobju plesne dejavnosti patogene značilnosti, postopoma pa so propadle. Eden izmed teh primerov 

so bili »mrtvaški plesi«, danse macabre, za katere je bilo značilno, da so v njih tako moški kot ženske 

začeli neugnano peti in plesati. Cerkev je tem plesnim izbruhom nasprotovala celih tisoč let. Takšnim 

plesnim pojavom je sledilo, da so duhovniki nad neugnane plesalce priklicali prekletstvo, po katerem 

ne bodo mogli prenehati plesati. Ta motiv najdemo v pravljici Hansa Christiana Andersena Rdeči 

čeveljčki.   
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Poleg te manije je bila v istem obdobju v Italiji razširjena t. i. plesna manija – tarantizem. Ples naj bi 

pripomogel pri okrevanju hude potrtosti, ki naj bi jo povzročil pik pajka vrste Lycosa tarantula. Zato 

sta ta južnoitalijanski ples, tarantella, kot tudi mesto Taranta prevzela pajkovo ime (Sachs 1997). 

Plesna kultura je bila razširjena tudi v nordijskih kulturah, tako v antiki kot tudi v zgodnjem srednjem 

veku, čeprav je o tem le malo podatkov. Plesne teme so bile povezane predvsem z rodnostjo; tako 

srečamo plese za dež kot tudi rajanja okoli ognja, plese z maskami kot tudi plese z meči. Sachs 

ugotavlja, da so »plesne zakladnice neklasičnega srednjega veka […] zvečine podobne plesnim 

zakladnicam sodobnih primitivnih ljudstev« (Sachs 1997, str. 256). 

Tudi po nastopu krščanstva so ostale teme nespremenjene. Značilno pa je, da so bili živalski plesi v 

kasnejših ljudskih plesih postopoma vse manj prisotni. Sachs pojasni, da je bila za plese Grkov 

značilna pantomima, predvsem zelo razvito gibanje rok. Razlaga, da se je izraznost z gestami ohranila 

na helenističnem območju kot tudi v južni Italiji (Sachs 1997). 

Srednjeveško rajanje, ki je izšlo iz plesov kmečke kulture, je pripomoglo k razvoju družabnega plesa 

med plemstvom in na dvorih (Otrin 1998, Zagorc 2001). Dvorne plese štejejo za predhodnike 

evropskega gledališkega baleta, saj so jih imenovali balle ali ballette (Vogelnik 2009).  

V srednjem veku je bilo značilno, da so ljudje nove nazore in ideje sprejemali tudi skozi metaforično 

plesno simboliko in z neposrednim udejstvovanjem v skupinskih plesih, ki so jih bili vajeni od rojstva 

dalje (Sachs 1997). Carole so bili preprosti srednjeveški družabni plesi, ki so jih v krogih plesali dame 

in gospodje. Pri tem se niso držali za roke. Dame so si držale krilo, medtem ko so moški imeli v rokah 

meč in pokrivalo (Otrin 1998). Farandola je znana kot prvi ples v sklenjeni vrsti, pri čemer so se 

ženske in moški držali za roke (Zagorc 2001).  

V predtrubadurškem obdobju je ples spremljalo petje. Trubadurško obdobje v 18. stoletju pa je 

zaznamoval vstop valčka v plesne dvorane, kar je pripomoglo k preobratu v plesnem dogajanju (Sachs 

1997). 

V srednjeveški družbi so bili veselje, ljubezen in dvorjenje uprizorjeni z različnimi plesi, in sicer je 

bila tematika veselja značilna za skupinske, tematika ljubezni in dvorjenja pa za parne plese (prav 

tam). 

 

2.7. RENESANSA  
 

Renensansa predstavlja za ples pomembno obdobje, v katerem so se ljudje vrnili k antičnim idealom 

gledališkega uprizarjanja. Zopet je postalo pomembno telo (Otrin 1998). Ples se je razvijal v dveh 

različnih smereh, in sicer kot ljudski ples kmečkega prebivalstva in kot dvorni ples gosposkega sloja 

(Zagorc 2001). Iz plesne kulture aristokracije, ki je ples postopoma namenila gledališkemu občinstvu, 

se je razvil balet (Sachs 1997). 

V renesansi se je razvila še ena pomembna gledališka zvrst, tj. italijanska commedia dell'arte. 

Značilna uporaba gest, ki so univerzalno razumljive, je pripomogla, da se je razširila po vsem svetu. 
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Poleg tega se je razvil evropski balet, ki je prvotno izšel iz dvornih plesov balli ali balletti. Z elementi 

antične dramatike se je počasi izoblikoval v dovršeno gledališko predstavo (Vogelnik 2009). 

Ljudski plesi izvirajo iz prastarih časov in so zakladnica vseh zvrsti plesov (Sachs 1997, Vogelnik 

2009). Vogelnikova pojasni, da plesna folklorna umetnost danes predstavlja bogato plesno zapuščino, 

v kateri najdemo plesno izražanje, ki so ga poznali sadilski narodi od kamene dobe naprej (Zagorc 

2001).  

 V 15. stoletju se je izoblikovala plesna teorija, in sicer s pojavom poklicnega plesnega učitelja. V 

severni Italiji je ta poklic imel ugleden položaj. V tem obdobju je prišlo tudi do preloma med dvornimi 

in ljudskimi plesi, kar je predvsem odraz spreminjajoče se družbe in oddaljitve med zgornjimi in 

spodnjimi sloji (Sachs 1997). Plesu je bila odvzeta do tedaj tipična spontanost. Plesna dejavnost je 

prevzela izumetničen slog, ki so ga določali plesni učitelji (prav tam). Družabni plesi so bili točno 

določeni in disciplinirani. Plemiči so se te umetnosti začeli učiti pri poklicnih plesnih učiteljih (Otrin 

1998). Za to obdobje je značilno francosko kot tudi italijansko poimenovanje določenih gibov, 

najdemo pa tudi španske izraze (Sachs 1997). 

Renesančni plesi so bili bassa danza ali basse danse v Franciji, umirjen in veličasten dvorni ples; 

saltarello, lahkoten in širok ples, piva, alemanda (Sachs 1997, Zagorc 2001). Priljubljen ples je bil 

tudi pavana, ki naj bi ga poimenovali, sodeč po zgodovinarjih, po njegovem dostojanstvenem slogu 

(pavone italijansko pomeni pav) oziroma je ime prevzel od mesta Padove. Pavano so plesali v 

kombinaciji z gagliardo in ju skupaj vključevali v takratne plesne suite (Otrin 1998). 

Renesančno obdobje je poznalo plesni bonton in disciplinirano družabno življenje, kot je zabeleženo 

v plesnih priročnikih tistega časa (Otrin 1998, Zagorc 2001). Leta 1529 je francoski pravnik Antonius 

Arene izdal Plesna pravila (Leges dansandi), kjer moškim navaja, kako se vesti med plesi in se 

obnašati do dam (Zagorc 2001). Plesni učitelj Fabritio Caroso je napisal učbenik Il ballarino 

(Plesalec), ki je izšel leta 1581 v Benetkah; leta 1588 pa je pater Thoinot Arbeau zaznamoval plesno 

teorijo s svojim priročnikom Orchésographie et traicte en forme de dialogue (Zapisi gibov plesa in 

razprava v obliki dialoga). To besedilo še danes predstavlja pomembno pričevanje in podrobno beleži 

plese, slog in vedenje takratnega časa (Otrin 1998). Arbeau plesu pripiše pomembno vlogo pri 

dvorjenju, saj kavalir na koncu plesa damo lahko poljubi in se zave njenega vonja; poleg tega med 

plesom prepozna gibčnost dame in ob dotiku preveri njeno postavo (Otrin 1998, Zagorc 2001). 

V renesansi se je izoblikoval tudi dvorni balet. Sachs prikaže, kako so v tem obdobju na dvornih 

zabavah uprizarjali morisko, ki je prevzela ime ballett. Moreška je bila najbolj razširjen ples v 15. 

stoletju pri maškaradah in baletih. Ime izhaja iz morisco, kar po špansko pomeni Maver. Sachs 

ugotavlja, da so bili pri Špancih v 16. in 17. stoletju razširjeni plesi, podvrženi arabskim vplivom 

(Sachs 1997). 

V Italiji je bil v renesansi in humanizmu balet ponazorjen kot dramska celota. Sachs ugotavlja, kako 

se je balet v vseh visoko razvitih kulturah izoblikoval kot izraz posnemovalno-upodobitvenih želja, 

in sicer v starem Egiptu, Indiji, vzhodni Aziji in klasični antiki. Evropski balet je postopoma opustil 

teme bogov in herojev, kar mu je dalo poduhovljen pomen, in je v 15. stoletju počasi nadredil družabni 

ples in prevzel njegovo posnemovalno moč (Sachs 1997). 
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Konec renesanse so bile v 16. stoletju v Italiji v plesnih predstavah prisotne že določene baletne 

figure, kot sta pirueta in entrechat – skok s prekrižanjem nog v zraku (Vogelnik 2009). 

 

2.8. BAROK IN ROKOKO – OD GAGLIARDE DO MENUETA 
 

V baroku so se renesančni dvorni plesi spremenili in prevzeli spektakularnejši slog. Umetnost se je v 

tem času izražala z bogatimi okraski in dodatki (Otrin 1998, Zagorc 2001). Italija in Francija sta 

predstavljali središče plesnega dogajanja. Zelo pomembno vlogo za razvoj dvornega plesa je imel 

kralj Ludvik XIV. (Zagorc 2001). Severna Italija je bila še vedno poznana po kakovosti gledaliških 

plesalcev, ki so jih vabili na kraljevi dvor v Pariz (Sachs 1997). 

V tem obdobju (1500–1650) se je razširila tudi galiarda ali gagliarda, ples, prepoznaven po 

živahnosti in veselju. Sachs ga navede med odprte parne plese, med katerimi omeni tudi plese, kot so 

pavana, tourdion, courante, danse des canaries, cascarda, bergamasca, sarabanda, chacona, 

passacaglio in danse des bouffons. Zaprti parni plesi pa so bili volta, pri katerem so plesalci krožili v 

tesnem objemu, in nemški plesi z vrtenjem ali Drehtänze, predhodniki valčka. To je razvidno iz 

značilnega vrtenja, ki je bilo takrat prisotno pri t. i. Wellerju (Sachs 1997). 

 Iz tega obdobja poznamo tudi koralni (skupinski) krožni ples, branle, ki po obliki spominja na tipičen 

srednjeveški skupinski ples. Branle vsebuje tudi veliko tipičnih značilnosti skupinskih plesov 

prvotnih ljudstev (Sachs 1997, str. 388). 

Postopoma je prevzel pomembno vlogo pas de menuet, ki se je najprej pojavil kot ljudski parni ples. 

Obdobje od 1650 do 1750 Sachs imenuje tudi obdobje menueta (Sachs 1997). Menuet so prvič 

zaplesali leta 1650 v Parizu in zanj je bilo značilno, da se plesalca nista dotaknila, čeprav je bil parni 

ples. Plesala sta drug nasproti drugemu oziroma okoli drugega (Zagorc 2001). Poleg menueta se je 

razvil tudi parni ples bourrée, ki so ga plesali na dvoru ob praznovanju Katarine Medičejske leta 

1565. Prvotno so ga plesali kot ljudski ples, čez čas pa je vstopil na dvor v obliki baleta (Sachs 1997). 

Katarina Medičejska je postala francoska kraljica. Na francoskem dvoru je spodbudila razvoj baleta. 

Najela je violinista Belgiojosa, ki je leta 1581 izvedel plesno dramo Ballet comique de la reine 

(Komični balet kraljice), ki predstavlja prvo baletno predstavo v zgodovini. Predstava je bila zgrajena 

po principih dramaturškega loka, in sicer z ekspozicijo, razvojem, vrhom in zaključkom. Baletna 

predstava pa je celostno združevala ples, glasbo, petje in besedo (Otrin 1998). Balet so plesali plemiči 

na prireditvi, kamor je bilo vabljenih več kot deset tisoč plemiških gostov, ki so sedeli v galerijah. 

Ballet comique de la reine štejemo za začetek baročnega gledališča, tj. »gledališča-škatlice«, kot ga 

imenuje Vogelnikova, in ga poznamo še danes (Vogelnik 2009).  

Dvorni balet je bil v 16. in 17. stoletju sestavni del dvornih zabav, na katerih so kot amaterski plesalci 

nastopali samo plemiči (Otrin 1998). 

V baroku prevzame balet velik pomen. V 17. stoletju je Ludvik XIV. povzdignil umetniški ples in 

pripomogel, da so se ballets de cour spremenili v ballets du roi. Namenjeni so bili širši javnosti, ki je 

za ples plačala vstopnino, in niso bili več omejeni samo na dvor. Leta 1661 so na Academie royale 

de musique et danse začeli poučevati balet (Sachs 1997) in družabni ples (Zagorc 2001). Charles L. 
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Beauchamp, plesni učitelj Ludvika XIV., je menda prvi zabeležil pet plesnih položajev (Rameau v 

Sachs 1997), ki pa so bili poznani že v času starih Grkov kot tudi pri prvotnih ljudstvih. 

To obdobje je zaznamovala prisotnost koralnih plesov, kot sta kontradansa – skupinski ples s 

figurami, ki je vstopil v dvorni balet – in poloneza, katere melodija se je razširila po letu 1585. Ta 

ples predstavlja ceremonialni koral; prvotno so ga plesali samo moški, in sicer stari vojaki, kasneje 

so se jim pridružile tudi ženske (Sachs 1997). 

V obdobju rokokoja (1660–1770) se je balet razvijal samostojno in se oddaljil od družabnih plesov. 

Pojavili so se prvi profesionalni baletni plesalci, ki so nastopali na odrih; istočasno pa je balet kot 

družabni ples še dve stoletji ostal prisoten tudi na dvoru (Zagorc 2001). 

 

2.9. RAZVOJ BALETA KOT GLEDALIŠKO-ODRSKEGA PLESA  
 

Na Kraljevi akademiji za ples se je balet postopoma razvil v celostno umetniško disciplino s svojim 

besednjakom in točno določenimi gibi in koraki. K akademskemu razvoju plesa sta v Parizu 

pripomogla Jean-Baptiste Lully in Pierre Beauchamp, ki sta sodelovala tudi pri uresničitvi enega 

najbolj poznanih dvornih baletov, in sicer Le Triomphe de l'Amour (Zmaga ljubezni). Pierre 

Beauchamp je namenil glavno vlogo meščanki Mlle. de Lafontaine (1655–1738). V baletni predstavi 

je prvič imela glavno vlogo in nastopala ženska, ki je postala prva poklicna balerina (Otrin 1998). 

Med prve profesionalne plesalke baleta prištevamo tudi Marie-Anne Camargo (1710–1770), ki je 

spremenila odrska oblačila, skrajšala krilo in sezula čevlje s peto, da bi lahko laže in bolj virtuozno 

izvajala plesne gibe v en dehors. To je princip odprtosti, ki se je v tistem času pri odrskem baletu 

vedno bolj uveljavljal in je dopuščal večjo gibčnost nog plesalcev (Otrin 1998, Vogelnik 2009). V 

istem obdobju je v Londonu plesala balerina Marie Sallé, ki je bila znana po svoji izraznosti. Lahko 

jo uvrščamo za predhodnico Isadore Duncan, saj se je tudi ona istovetila s starogrškimi antičnimi 

plesnimi ideali (Otrin 1998). Po njej se je zgledoval tudi Jean-Georges Noverre, ki se je odhajal učit 

k njej v London in je kasneje pripomogel k reformaciji baleta (Vogelnik 2009). Drugi znani moški 

plesalec tistega časa je bil Jean Balon (1676–1739), po katerem se imenuje serija visokih skokov 

ballon (Otrin 1998, Vogelnik 2009). 

V tistem času se je uveljavil balet akcije – ballet d'action, za katerega je značilno, da vsebuje 

aristotelske principe drame, in sicer enotnost časa, kraja in dejanja. Poleg tega je dramski balet 

pripovedoval zgodbo. Med prve ballet d'action uvrščamo Don Juana, izvedenega leta 1761 (Otrin 

1998). 

Jean-Georges Noverre je zaznamoval preobrazbo gledališkega plesa, in sicer je v ustvarjanju baleta 

spodbudil vračanje k naravi, kjer naj pomen prevzame izražanje duše in ne le suho izvajanje izučenih 

korakov. A njegova prizadevanja so se izkristalizirala šele na začetku 20. stoletja v ruskem baletu 

(Sachs 1997).  

Zasluga Jean-Georgesa Noverra je, da je baletno dogajanje približal ljudstvu. Odvrgel je lasulje in 

maske. Na gledališki oder je postavil resnične zgodbe resničnih ljudi (Vogelnik 2009). Svoje plesne 

nazore je zabeležil v Lettres sur la danse et sur le ballets (Pisma o plesu in baletih), po katerih je 
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zaslovel kot Shakespeare plesa (Sachs 1997). V njih je natačno zabeležil svoje ideje o novem baletu, 

ki naj bi bil prilagojen novemu času. Noverre govori o arte integrale, in sicer naj bi bil balet povezan 

v celostno enoto, kjer so gibi, libreto, dekoracije, kostumi in ples povezani v eno (Otrin 1998). Med 

drugim zapiše: »Dobro narejen balet mora biti živa slika občutkov, običajev, vedenja, obredov vseh 

narodov na zemlji« (Noverre v Otrin 1998, str. 93).   

 

2.10. ROMANTIKA 
 

Na začetku 19. stoletja je nastopilo obdobje romantike, ki je zaznamovalo balet z novimi 

uprizoritvami. V središču dogajanja so bili preprost človek s svojim čustvenim doživljanjem in 

težavami kot tudi vile in druga izmišljena sanjska bitja. Med baleti takratnega časa je zavzel 

pomembno vlogo balet Silfida (La Sylphide). Filippo Taglioni ga je koreografiral za hčerko Mario 

Taglioni, znano balerino takratnega časa (Otrin 1998, Vogelnik 2009). 

V tem obdobju se je uveljavil ples balerin na konicah prstov, kar je pripomoglo k prikazovanju 

lahkotnejšega in eteričnega baleta (Otrin 1998, Vogelnik 2009). V baletne uprizoritve so vstopili tudi 

elementi različnih ljudskih plesov (poloneze, mazurke, bolera itd.), ki so prevzeli ime »karakterni 

balet« in obogatili plesno dogajanje (Vogelnik 2009). 

Druga pomembna balerina romantike je bila Fanny Elssler. V svoje plese je vključevala tudi poljske 

ljudske družabne plese. Znana je bila kot »poganska plesalka«, nasprotno pa so Mario Taglioni imeli 

za najbolj krščansko balerino vseh časov (prav tam). 

Poleg Silfide je v obdobju romantike zaslovel tudi balet Giselle, v katerem nastopajo samo vile. Balet 

je Gautier ustvaril za svojo ljubezen, balerino Carlotto Grisi (1819–1899). Grisijeva je bila znana po 

svoji tehniki kot tudi temperamentu. Nadarjena je bila tudi v dramskem uprizarjanju (Otrin 1998, 

Vogelnik 2009). 

Plesalec in koreograf Jules-Joseph Perrot je koreografiral nešteto baletov, med katerimi je zaslovel 

znameniti Pas de quatre, ki še danes velja za enega od simbolov romantičnega baleta. V koreografiji 

so nastopale štiri najboljše evropske balerine: Maria Taglioni, Fanny Cerrito, Carlotta Grisi in Lucile 

Grahn (Vogelnik 2009).  

Pod vodstvom Carla Blasisa je po vsem svetu zaslovela milanska Scala in postala najpomembnejša 

plesna akademija, Blasis pa se je izkazal kot največji plesni pedagog 19. stoletja. V Scali je plesal 

tudi dvajsetletni Enrico Cechetti. Kasneje je zaslovel kot plesni učitelj znanih ruskih plesalcev in sam 

izoblikoval svojo metodo učenja, ki še danes sodi med najbolj prepoznavne pri učenju klasičnega 

baleta. Učenka Enrica Cechettija je bila Agrippina Vaganova. Napisala je temelj baletne pedagogike, 

učbenik Osnove klasičnega plesa (Otrin 1998). 

Romantika je tudi zibelka sodobnega družabnega plesa, ki se je oddaljil od odrskega poklicnega plesa 

in se množično razširil med ljudmi. V tem obdobju je zaslovel valček in postal najbolj oboževan ples. 

Poleg valčka so se uveljavili tudi drugi parni plesi, kot so, med drugimi, polka, poloneza in mazurka 

(Zagorc 2001).  
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Izvorno se je valček najprej razvil v Nemčiji, kjer je bil edini ples na raznih plesnih prireditvah. 

Postopoma se je razširil tudi v druge države. Tako so nastale različice, kot so francoski, škotski ali 

dvokoračni valček. V ZDA pa so leta 1874 razvili boston, počasen drseči ples. Njegova klasična 

oblika ostaja dunajski valček, ki se je leta 1776 pojavil na Dunaju v operi Vicenta Martína y Solera 

Una cosa rara. Sachs za obdobje valčka opredeli obdobje od 1750 do 1900 (Sachs 1997). Valček je 

ples v tričetrtinskem taktu s poudarkom na prvi dobi. Njegova prevlada je bila prisotna vse do leta 

1830, ko se je začela pojavljati nova oblika parnega plesa, tj. polka. Za ta parni ples je značilno vrtenje 

v dvočetrtinskem taktu (Sachs 1997). 

Sachs poudarja, da se je v tem obdobju pojavila sprememba tako v koralnem kot tudi v parnem plesu, 

predvsem zaradi razvoja individualizma v 19. stoletju. Skupinski plesi so postopoma izgubili pomen, 

ki je bil prisoten pri prvotnih ljudstvih, kjer se je v plesih izražal sodelovalni duh. Skupinski plesi so 

izgubili spontanost in postali ceremonial, medtem ko so se parni plesi razširili in se razbremenili 

konvencionalnosti (Sachs 1997). 

 

2.11. RUSKI BALET 
 

Konec 19. stoletja je priljubljenost baleta v Evropi upadla. V tem obdobju pa se je v Sankt Petersburgu 

razvil ruski balet. Marius Petipa je prevzel vodstvo baleta Marinski in postal njegov koreograf. 

Njegova zasluga je bila razvoj ruske baletne šole, ki je odraz njegove izkušnje v francoskem baletu 

in je vplivala na italijanske baletne tehnike izvrstnih plesalk, ki jih je vabil v Rusijo. Francoski balet 

je poznan po elegantnosti, italijanski pa po živahnosti in hitrosti (Vogelnik 2009). 

Ruski balet je zaslovel tudi po zaslugi baletnega animatorja Sergeja Djagileva, ki je ruski balet s 

koreografijami Mihaela Fokina ponesel v Evropo in svet. Med drugimi poznanimi plesi sta bila baleta 

Petruška in Ognjeni ptič z glasbo Stravinskega. Djagilev je sodeloval tudi z drugimi predstavniki 

takratne ruske inteligence. Poleg tega je ob njem dobil navdih mladi Picasso in svoje ustvarjanje 

usmeril v avantgardni kubizem. Picasso si je leta 1917 zamislil kostume za balet Parada (Vogelnik 

2009). 

Djagilev je najel najboljše plesalce in plesalke tistega časa. Mednje prištevamo Ano Pavlovo, Tamaro 

Karsavino in Vaclava Nižinskega. Po Fokinu je Djagilev predal vlogo koreografa svojemu ljubljencu 

Vaclavu Nižinskemu, ki je na oder postavil presenetljivi stvaritvi Favnovo popoldne z Debussyjevo 

glasbo in Posvečenje pomladi z glasbo Stravinskega. Njegovi baleti so takrat doživeli močne kritike, 

občinstvo pa jih je zavračalo. A vendar predstavljajo izviren napredek v baletnem dogajanju in jih še 

danes izvajajo v vseh pomembnih baletnih gledališčih (Vogelnik 2009). 

V končnem obdobju svojega življenja je Djagilev k sebi poklical mladega Georgea Balanchina, ki je 

na glasbo Stravinskega postavil balet Apolon, izbranec muz. Balanchine je s svojim delom 

zaznamoval baletni neoklasicizem in izoblikoval lastno plesno estetiko, ki jo poznamo po njegovem 

imenu (Vogelnik 2009). Balanchine se je preselil v ZDA in postal direktor šole The School of 

American Ballet, predhodnice New York City Ballet (Otrin 1998). 
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2.12. FRANÇOIS DELSARTE IN ÉMILE JAQUES-DALCROZE 
 

K plesnemu razvoju sta na svojevrsten način pripomogla glasbenika in pedagoga François Delsarte 

in Émile Jaques-Dalcroze. Delsarte je bil poklicni pevec, ki se je po izgubi glasu posvetil 

pedagoškemu delu. Postopoma se je zavedal pomembnosti telesa in gibov v glasbi in govoru. Postal 

je pravi raziskovalec izraznosti človeškega telesa. Določil je svoj sistem vaj in zapisal nekaj 

teoretičnih del. K njemu so se prihajali učit različni sodobni umetniki, Američan Ted Shawn kot tudi 

Émile Jaques-Dalcroze. Delsartove ideje predstavljajo temelj preobrazbe svobodnega plesa, saj so se 

po njem zgledovali Isidora Duncan, Rudolf von Laban in Mihail Fokin (Otrin 1998). 

Émile Jaques-Dalcroze je v Ženevi razvil ritmično gimnastiko, po kateri je kodificiral sistem, kako 

lahko telesni gibi pripomorejo k razvoju glasbeno-ritmičnega občutka. V svojem plesnem inštitutu v 

Dresdnu je poučeval evritmijo. To je ubrano gibanje in umetnost telesnega izražanja z glasom, 

besedilom in glasbo v celostni gibalni prostorski obliki. Izmed njegovih številnih knjig lahko 

omenimo delo Ritmika, glasba in vzgoja (Le rythme, la musique et l’éducation, 1920). Njegove ideje 

še danes razvijajo in raziskujejo v njegovem inštitutu v Ženevi, ki ga je ustanovil, ko je v času nacizma 

prebegnil v Švico (Otrin 1998). 

Pri Jacques-Dalcrozeju so se med drugim učili Mary Wigman, Kurt Jooss kot tudi Sergej Djagilev, 

Mihail Fokin, George Balanchine in Vaclav Nižinski. Temelji evritmije in izsledki njegovih 

raziskovanj so postali pomembni tako pri razvoju sodobnega plesa kot tudi pri prerojevanju baletne 

tehnike v 20. stoletju (Otrin 1998). 

 

2.13. DVAJSETO STOLETJE  
 

Dvajseto stoletje je plesu spet prineslo prvinsko čaščenje in čutenje telesa v plesnem izražanju, kot 

so ga poznali v antiki. Nove generacije so hrepenele po novostih, kar se je na plesnem področju 

izražalo v postopnem zavračanju starih vzorcev evropskih krožnih plesov in izumetničenega baleta. 

Spočetka so se razširile nove brazilske oblike plesa; leta 1890 maxixe in leta 1903 cakewalk; zelo 

priljubljeni so postali srednjeameriški plesi, ki so v Evropo spet prinesli »raznolikost, moč in izraznost 

gibanja« (Sachs 1997, str. 447).  

Družabni ples je prevzel družabno, zabavno in sprostitveno vlogo v pravem pomenu besede. 

Postopoma se je začel oblikovati v smeri, ki je kasneje rodila športne plese, kot jih poznamo danes. 

Evropa, ki slovi po svojih družabnih plesih, kot sta valček in polka, se je počasi napojila z novimi 

plesi iz Amerike, npr. bostonom kot tudi s fokstrotom (Zagorc 2001).  

Leta 1910 je v Evropo prispel argentinski tango in pri plesalcih vseh generacij vzbudil pravo manijo 

(Sachs 1997). S svojimi nasprotji med odrezavimi gibi in zadržanimi sentimentalnimi prehodi in 

prepleti, s svojim temperamentom in glasbo je osvojil množice (Zagorc 2001). 

Po prvi svetovni vojni so se ljudje zatekli v nove družabne oblike plesa, ki so prišle iz Severne 

Amerike. Razvili so se tudi glasbeni posnetki, kar je dodatno vplivalo na novo, prerojeno plesno 

dogajanje. Zaslovela je jazz glasba in z njo se je uveljavila nova oblika parnega plesa, pri katerem se 
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je med plesalcema vzpostavil močen telesni stik (prav tam). V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja 

sta se v Evropi pojavila blues in charleston. 

Isidora Duncan je bila ena izmed predstavnic modernega plesa, ki se je spet približala vzorom 

helenskega plesa in nasprotovala togosti takratnega izumetničenega baleta. Po nazorih Noverreja je 

ples uprizarjala spontano, strastno in naravno. Te značilnosti so bile prisotne tudi pri drugih plesalcih 

takratnega obdobja, ki so se obračali v preteklost, da bi našli in razvili novo plesno izražanje (Sachs 

1997).   

Dvajseto stoletje na Zahodu predstavlja obdobje plesa, saj se je v tem času izoblikovalo in razvilo 

nešteto različic in plesnih zvrsti. Upad baleta se je postopoma preobrazil v nov, prerojeni slog, ki so 

ga prenovili koreografi George Balanchine (1904–1983), Maurice Bèjart (1927–2007) in William 

Forsythe (1949) (Guaterrini 2008). 

 

2.13.1 Rudolf von Laban 
 

Labanovo delovanje je pomembno zaznamovalo plesni razvoj 20. stoletja. Rodil se je v Bratislavi, se 

šolal v Budimpešti in nato še v Bratislavi. Posvetil se je učenju plesa kot tudi slikarstva in 

scenografije. Na plesnem prizorišču je aktivno sodeloval kot teoretik in napisal veliko knjig, v katerih 

je teoriziral svoj pogled na ples. Ples je dojemal kot trodimenzionalno gibanje v prostoru, ki je lahko 

brez glasbene spremljave (Otrin 1998). 

V času nacizma je sodeloval z nemškim Ministrstvom za propagando, ki ga je takrat vodil Joseph 

Goebbels. Pod njegovim okriljem je podpiral razvoj Ausdruckstanz in ustanovil plesne zbore – 

Bewegungschöre. Laban je želel približati ples čim večjemu številu ljudi. Postopoma se je zavedal, 

da se njegovo univerzalistično pojmovanje plesa v temelju oddaljuje od totalitarističnega rasizma, ki 

je zaznamoval nacizem. Prav zato se je Laban izselil najprej v Francijo in nato v London, kjer je 

nadaljeval svoje delovanje (Guaterrini 2008). V Londonu še danes deluje Laban Center (Otrin 1998). 

Laban je ples pojmoval kot samostojno umetnost s pomembno vzgojno funkcijo. Zagovarjal je tudi 

svobodo izražanja. Podpiral je gibanje, ki je vsakomur blizu, na podlagi njegovih ali njenih lastnih 

zmožnosti in sposobnosti, in ki ne temelji na določenih predpisih in pravilih. Ples mu je pomenil 

pomembno socialno dejavnost, v kateri so vsi enakopravni. Njegova zasluga je tudi izoblikovanje 

posebnega beleženja plesa, ki nosi ime Labanotation. Poleg tega si je zamislil nov slog plesnega 

uprizarjanja, tj. Tanztheater. Labanu pripisujemo tudi zaslugo, da je teoretiziral ideje, na podlagi 

katerih se je v Nemčiji rodil izrazni ples (Ausdruckstanz). Tako Tanztheater kot tudi Ausdruckstanz 

pa so kasneje razvili Labanovi učenci. Plesno gledališče je temeljito izoblikovala Pina Bausch, ki se 

je šolala pri Labanovem učencu Kurtu Joossu. Predstavnica Ausdruckstanza pa je bila Labanova 

učenka in njegova asistentka Mary Wigman (Otrin 1998). 

Labanova načela so na novo prerodila plesno prizorišče v Evropi in ZDA. Med njegove učence 

prištevamo tudi Pio in Pina Mlakarja, ki sta zaznamovala razvoj baleta v Sloveniji in po drugi svetovni 

vojni vodila Ljubljanski balet (Otrin 1998). 
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2.13.2. Sodobni ples 
 

Na prelomu 20. stoletja se je počasi začela razvijati nova zvrst plesa. Sodobni ples, ki izvirno izhaja 

iz spontanega gibanja, se je odražal v plesnem izražanju takratnih plesalk, kot so Isidora Duncan, 

Ruth St. Denis, Loϊe Fuller v ZDA in Mary Wigman v Evropi. 

Sodobni ples se je v Evropi razvil kot upor proti baletu, medtem ko je v ZDA izšel iz osnovnega in 

temeljnega principa svobodnega telesnega izražanja. Isidora Duncan se je preselila v Evropo, kjer je 

razširila nov pogled na ples (Otrin 1998). Istočasno je v Ameriko odpotovala Ana Pavlova, ena izmed 

zadnjih predstavnic ruskega baleta Djagileva, in vplivala na tamkajšnje baletno prizorišče (Guaterrini 

2008). V ZDA sta se na začetku 20. stoletja istočasno razvijala baletni neoklasicizem in sodobni ples 

(Vogelnik 2009). 

Isidoro Duncan imenujejo »upornico« na plesnem prizorišču na začetku 20. stoletja, ki je 

zaznamovala tudi začetek sodobnega plesa. Značilnost njenega plesa je svobodno plesno izražanje in 

zgledovanje po antičnih idealih starih Grkov. Nanjo je vplival tudi Delsartov nauk; njena mati, ki je 

bila glasbena učiteljica, se je namreč učila Delsartovih principov. Duncanova je na plesno prizorišče 

postavila drugačno žensko podobo in odrinila staro, izumetničeno vlogo balerine (Otrin 1998, 

Vogelnik 2009). 

Poleg nje sta pomembno vlogo igrala tudi Ruth St. Denis in Ted Shawn, ki sta ustanovila svojo šolo 

in skupino. Ruth St. Denis se je zgledovala in črpala navdih z Daljnega vzhoda, iz Indije in Japonske. 

Medtem se je Ted Shawn obrnil k moškim plesom ameriških priseljencev, katerih elemente je 

vključeval v svoj novi ples, ki je zaslovel po vsem svetu (Otrin 1998). Ruth St. Denis je bila prva 

učiteljica Marthe Graham v šoli Denishawn School. Poleg nje sta se na tej šoli učila tudi Doris 

Humphrey in Charles Weidman (prav tam). Ruth St. Denis je v svojih plesnih predstavah izhajala iz 

orientalskih kultur, vključevala je tudi pripovedne dele indijske kulture. Najbolj prepoznavna plesna 

predstava je Radha – Ples petih čutov, ki jo je leta 1906 uprizorila v Hudson Theatre v New Yorku. 

Njen eksotičen in večetničen pogled na ples se navezuje na današnje plesno prizorišče, kjer sta 

razširjena »globalni« ples, kot ga definira Guatterinijeva, in fusion dance, kjer se Vzhod in Zahod 

neprestano srečujeta in dopoljnjujeta (Guaterrini 2008). 

Mary Wigman je predstavnica evropskega izraznega plesa – Ausdruckstanza, ki se je pojavil v 

Nemčiji, a se ni občutno razširil. Veliko zaslugo za razvoj sodobnega plesa pa pripisujemo nemškemu 

ekspresionizmu (Otrin 1998). V Sloveniji je na sodobni ples vplivala Meta Vidmar, ki se je šolala pri 

Mary Wigman (Vogelnik 2009). 

Kurt Jooss (1901–1979) je bil nemški plesalec in koreograf. Zaslovel je s svojo znamenito plesno 

predstavo Zelena miza (Der grüne Tisch, The Green Table) z antimilitarističnim sporočilom. 

Koreografija je bila leta 1932 nagrajena v Parizu. V tistem času je moral Jooss zbežati pred nacisti in 

je začel delovati v Angliji in ZDA (Otrin 1998). Po drugi svetovni vojni se je vrnil v Nemčijo in 

prevzel vodstvo Folkwang Hochschule v Essnu. S svojim delovanjem je zaznamoval nemški plesni 

preporod po drugi svetovni vojni (Guaterrini 2008). 
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Na začetku 20. stoletja je plesalec v sodobnem plesu istočasno postal tudi ustvarjalec lastnega plesa. 

Ta značilnost je prisotna skozi vse stoletje, npr. v stvaritvah Kazua Ohna ali Carolyn Carlson 

(Guaterrini 2008).  

 

2.13.3. Moderni ples 
 

Moderni ples, modern dance, nima pravega začetka, pojavil in razvil se je kot nadaljevanje 

»svobodnega« plesa in Ausdruckstanza, katerih predstavnici sta bili Isidora Duncan in Mary Wigman 

(Guaterrini 2008). 

Plesno dogajanje in razvoj sodobnega plesa je pomembno zaznamovala Martha Graham (Guaterrini 

2008, Otrin 1998, Vogelnik 2009). Izoblikovala je svojo tehniko gibanja in ustanovila plesno skupino, 

ki je po drugi svetovni vojni zaslovela po vsem svetu in v kateri so plesali pomembni plesalci, kot so 

José Limon, Merce Cunningham in Paul Taylor. Ti so kasneje nadaljevali samostojno pot in vplivali 

na razvoj sodobnega plesa. Vsak je imel zaslugo, da je izoblikoval posebno tehniko in nov način 

plesnega uprizarjanja (Otrin 1998). 

Martha Graham je raziskovala globine človekove duše. Njena tehnika je bila neprekinjeno nihanje 

med dvema skrajnostma, contraction (krčenjem) in release (popuščanjem). Dva giba je osredotočila 

v središču telesa, pleksusu, in predstavljata vdih in izdih (Guatterini 2008). 

Grahamova je zagovarjala dejstvo, da se učimo z vajo, zato »se naučimo plesati tako, da vadimo ples, 

ali […] se naučimo živeti tako, da vadimo življenje« (Graham v Otrin 1998, str. 181). Ugotovila je, 

da je »zaradi novega razmišljanja dvajsetega stoletja […] potreben tudi nov ali primernejši jezik 

gibanja. Če se moramo zaradi tega odmakniti od plesa, ki je znan kot balet, to ne pomeni, da je kriva 

tehnika baletnih vaj. Kratkomalo ni dovolj – ni primerna času, v katerem živimo« (prav tam). 

Martha Graham je imela dolgoleten konflikten ljubezenski odnos s plesalcem Erikom Hawkinsom. 

Odnos je vplival na njeno nestabilno psihično počutje. Začela je obiskovati terapevtko Frances F. 

Wickes, ki je bila Jungova študentka. Na njeno plesno ustvarjanje je vplivala tudi ta izkušnja s 

področja jungovske psihoanalize (Guatterini 2008). 

Pri svojih plesnih stvaritvah je tesno sodelovala s kiparjem japonskega rodu Isamujem Noguchijem, 

ki je oblikoval scenografijo in kostume enaindvajsetih koreografij. Naj med njimi omenimo le Errand 

into the Maze, Frontier in Cave of the Heart (Guatterini 2008). V plesu Errand into the Maze je 

plesalca Erika Hawkinsa nadomeščal Mark Ryder v vlogi Minotavra. Ryder je izjavil, po Marthi 

Graham, »da je treba biti ugrabljen v svoje nezavedno, samo tako se lahko ustvari nekaj zares 

vitalnega« (prav tam, str. 50). 

V plesni skupini Marthe Graham je plesal José Limon. Bil je iz rodu ameriških staroselcev, kar je 

pripomoglo k izoblikovanju posebnega plesnega sloga, po katerem je postala prepoznavna njegova 

plesna skupina José Limon American Dance Company (Otrin 1998). Njegova tehnika je telo 

pojmovala »orkestralno«: noge izražajo ritem, roke pa melodijo in se izražajo z elementi, ki so 

prisotni tudi v drugih tehnikah sodobnega plesa. Značilen je princip fall in recovery, pri katerem 
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srečamo hitre padce na tla in hitre vzpone, pojem ravnotežja balance in unbalance kot tudi uporabo 

swing in sway (Guatterini 2008). 

 

2.13.4. New dance 
 

Merce Cunningham je bil pravi revolucionar plesa. Glavno vlogo sta pri njem prevzela improvizacija 

in raziskovanje različnih vrst gibanja plesalcev v prostoru in času. Oblikovanje celostne plesne enote 

ni bilo v ospredju njegovega delovanja (Otrin 1998).  

Pomembno je bilo sodelovanje med Cunninghamom in skladateljem Johnom Cageem, s katerim je 

leta 1953 ustanovil plesno skupino. S tem je v plesnem delovanju prišlo do odmevne spremembe; 

glasbo sta pojmovala kot dodatni element plesa. V plesnem uprizarjanju po navadi pride ta v poštev 

samo zaradi časovnega trajanja in se je pri koreografijah ne obravnava kot dopolnjevalni element 

(Guaterrini 2008). 

V ospredju Cunninghamovega plesa so zato predvsem sekvence, ki jih plesalci lahko uprizarjajo in 

kombinirajo na vedno drugačen način in v različnem časovnem trajanju (Otrin 1998). Cunningham 

je ples predstavil na prostem, v muzejih in drugih strukturah in si leta 1962 za to zamislil pojem 

events. Svoje koreografije je razdelil v plesne sekvence, jih oštevilčil in kombiniral glede na prostor, 

v katerem jih je predstavil (Guaterrini 2008).     

 

2.13.5. Postmoderni ples 
 

Značilnost postmodernega plesnega dogajanja je povratek k preprostosti in gibom iz vsakdanjosti, 

kot so hoja, sprehajanje, tek. Plesalci tega novega sloga se niso poistovetili z določeno tehniko in so 

zagovarjali, naj bo ples prepojen z življenjem. Odvračali so izumetničenost, togost, virtuoznost plesne 

tehnike in plesno dogajanje prenesli iz gledališča (Guaterrini 2008).     

Novi plesni val se je razširil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in se izoblikoval po zaslugi 

ustvarjalcev Judson Dance Theater v New Yorku. Med njimi so izstopali temperamentna Yvonne 

Raine kot tudi Steve Paxton, ustanovitelj kontaktne improvizacije, Trisha Brown, ki je obdelala svojo 

tehniko release, Lucinda Childs, Simone Forti. Ti plesalci so se srečevali z drugimi umetniki tistega 

časa, kot sta slikar Rauschenberg in kipar Robert Morris, v prostorih, ki jim jih je dala na razpolago 

verska skupnost Judson Church. Njihovo delovanje se je osredotočilo na skupno raziskovanje 

umetniškega ustvarjanja. Oddaljili so se od formalnega plesa in njegove spektakularizacije v velikih 

gledališčih. Plesni razvoj so zaznamovali s prepletanjem različnih izraznih sredstev (Guaterrini 

2008). 
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2.13.6. Pina Bausch in plesno gledališče – Tanztheater  
 

Predstavnica Tanztheatra in prava ikona plesnega gledališča v Evropi na prehodu iz prejšnega v novo 

tisočletje je Pina Bausch. Šolala se je pri Kurtu Joossu na Folkwang Hochschule v Essnu. V 

šestdesetih letih se je preselila v New York in plesala v Taylorjevi plesni skupini. Nato se je vrnila v 

Evropo; sprva ji je Kurt Jooss leta 1962 dal vlogo solistke v Folkwang Balletu, nato pa je leta 1973 

prevzela vodstvo znamenitega Tanztheatra v Wuppertalu (Guatterini 2008). 

Tanztheater se je razvil v Nemčiji po drugi svetovni vojni in se je zgledoval po načelih 

Ausdruckstanza z začetka 20. stoletja. Po zaslugi Pine Bausch je postopoma zaslovel kot prepoznaven 

in revolucionaren estetski slog (prav tam). 

Pravo revolucijo je predstavljala pomembna vloga, ki jo v plesu igrajo plesalci. Zanje je bila značilna 

močna plesna tehnika, obvladali so tako balet kot sodobni ples. V ospredje se je pomaknila psihološka 

plat vsakega posameznika, ki pri plesu celostno prikaže svojo različnost in osebnost. Koreografski 

slog je prevzel elemente Ausdruckstanza in se vrnil k naravnemu plesu in improvizaciji v gibalnih 

sekvencah (prav tam). 

Pina Bausch o plesalcih ugotavlja, da je »vsakdo […] pomemben« (Bausch v Giambrone 2008). 

Plesalce je pomembno vključiti v kreativni proces. Pri svojih stvaritvah je uporabljala svoj sistem 

vprašanj in odgovorov, kjer so plesalci izrazili čustvo oziroma koncept z improvizirano sekvenco 

gibov kot tudi z besedami (Giambrone 2008).  

Giambrone ugotavlja, da se je metoda Pine Bausch približala tako psihoanalizi kot tudi elementom 

psihodrame Jacoba Levija Morena. Avtor kot značilnost plesnega gledališča Pine Bausch predstavi 

preplet sekvenc gibov, glasbe, besed in petja. Osrednjo vlogo je prevzel posameznik s svojimi 

notranjimi konflikti, medsebojnimi odnosi in družbenimi tematikami. Plesno gledališče Pine Bausch 

deluje katarzično tako na plesalce kot tudi na občinstvo, in sicer predvsem zaradi poglobljenega 

psihološkega raziskovanja, ki ga je Bauscheva namenila vsakemu posamezniku in na dan privedla v 

obliki psihoanalitičnega transferja prikritega nezavednega (prav tam). 

Pina Bausch je preobrnila estetske vrednote klasičnega baleta, kjer obvladovanje tehnike 

predpostavlja strog telesni nadzor in kjer je izražanje čustev močno stereotipizirano in shematično 

(Bentivoglio 2012). Njeno plesno uprizarjanje se zgleduje po principih Brechtovega gledališča, kjer 

pomembno vlogo igra gesta, gib. Glasbeni preplet, ki vključuje različne žanre, iz različnih obdobij 

kot tudi iz različnih krajev, v spomin koreografsko prikliče različna čustva, zariše posebne prizore in 

ustvari žive atmosfere (prav tam). 

Pina Bausch je prepoznala, kako pomembna je plesna tehnika, a pri njenih stvaritvah predstavlja le 

prvi pogoj. Zanjo je ples prevzel pomen življenja. Prav zato ugotavlja, da ko niso več dovolj besede, 

prevzameta glavno vlogo ples in gib, ki sporočata polno živost življenjskega prepletanja. Pri plesnem 

ustvarjanju je pomembna tudi uporaba različnih izraznih sredstev; tako beseda, gib, plesne sekvence 

in glasba pripomorejo k posebnim vzdušjem (Bausch 1999).  
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2.13.7. Družabni ples 
 

Po prvi svetovni vojni se je začel oblikovati moderni družabni ples. K razvoju družabnega plesa so 

pripomogli grajenje novih plesnih dvoran, vključevanje orkestralne glasbe v ples in postopna uporaba 

posnete glasbe. Prerojeni slog, ki je zaznamoval parne plese, je postal tesen telesni stik (Zagorc 2001). 

Med letoma 1920 in 1930, tj. v obdobju med dvema vojnama, se je ples postopoma razvil in odrazil 

željo po plesni prenovi. V tem času se je izoblikoval »angleški slog«. Poleg tega je bila Evropa po 

letu 1925 preplavljena z novimi severnoameriškimi plesi, od charlestona do bluesa in jazza. Novi 

plesni slogi so s seboj prinesli tako novost v plesnem izražanju kot tudi nov način oblačenja. Na 

Academie Royale de Danse je šolanje zaključil Adolf Jenko in se iz Pariza vrnil v Ljubljano. Na 

Slovenskem je razvil plesno vzgojo in tekmovalni ples. Po njegovi zaslugi se je tu razcvetela plesna 

kultura, saj je vplival na bodoče generacije plesnih pedagogov in plesalcev (prav tam).  

Družabni ples je po letu 1930 navdihnila strast plesov Latinske Amerike. Po vsem svetu so se razširili 

rumba, tango, samba, mambo. Temeljno spremembo na plesnem prizorišču je vpeljala tudi jazz 

glasba, ki se je rodila v Severni Ameriki. Njen izvor zasledimo v afriški kulturi, ki se je v času 

zasužnjevanja pomešala z angleško, francosko, špansko in portugalsko kulturo. Kasneje se je od tu 

razvila rumba, značilna plesna zvrst, ki odraža španski temperament in ritmično gibanje afriškega 

jazza (Zagorc 2001). 

Med letoma 1930 in 1940 se je razvilo veliko različic swinga, jivea in rock'n'rolla, na katere so 

vplivali novi ritmi in zvoki. Po drugi svetovni vojni, v štiridesetih letih, sta se pojavila jive in boogie-

woogie, ki sta odražala željo ljudi po sproščenem in zabavnem plesu. Poleg tega je bilo v tem obdobju 

občutiti željo po vračanju k naravnosti plesov (prav tam).  

V desetletju med 1950 in 1960 sta se v družabni ples vrnila živost in veselje s pojavom cha-cha-

chaja, ki je vstopil na plesišča leta 1953. Pravo revolucijo tako na plesnem prizorišču kot tudi v načinu 

življenja je predstavljal rock'n'roll, ki se je razvil na koncu petdesetih let. Na plesiščih je predstavljal 

razkol in se pojavil kot diferenciacija v načinu plesanja mlajše in starejše generacije.   

Leta 1961 se je pojavil nov slog, twist, ki je ljudi postopoma spet približal k instinktivnemu in 

spontanemu plesnemu izražanju. Šestdeseta leta so doživela veliko sprememb. Korenito preobrazbo 

v glasbi je zaznamovala skupina The Beatles, ki je vplivala predvsem na prenovljen slog glasbe, 

ampak pomembno je zaznamovala tudi način druženja, oblačenja, pričesk in plesanja. V tem obdobju 

so se razširile diskoteke, kjer so plesali prosti ples, tj. prestopanje z ene noge na drugo in ritmično 

igrivo izražanje telesa (Zagorc 2001). Skupina The Beatles je med letoma 1970 in 1980 spodbudila 

naval novih glasbenih bandov. Družabno plesno prizorišče pa se je spet odločno spremenilo s filmom 

Saturday night fever (Vročica sobotne noči, 1977, rež. John Badham), ki je svet preplavil s prostimi 

plesi v disku in novim načinom druženja (prav tam). 

Od osemdesetih let dalje se je ples družil tudi s kulturo hip-hopa. Razširile so se nove zvrsti, kot so 

break dance, electric boogie, hip-hop. Plesno prizorišče je počasi prevzela pop glasba. Istočasno so 

nekateri filmi spet obnovili zanimanje za latinskoameriške plese (Zagorc 2001). 
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Na koncu stoletja so se postopoma pojavila množična druženja mladih na rejvih, kjer je ples prevzel 

ritmično ponavljajoče poskakovanje ob elektronski glasbi. Pojavila se je tudi nova plesna moda, tj. 

flash mob. 

 

2.13.8. Flash mob dance 
 

Predstavlja novo plesno zvrst in novo obliko družbenega udejstvovanja, ki zagovarja različne 

družbene, politične in ideološke tematike. Zanjo je značilno, da se ljudje mobilizirajo skozi internet 

oziroma z mobilnimi telefoni in se srečajo na določenih javnih prizoriščih ter uprizorijo skupen, 

koreografiran ples (Gore 2010). 

Prvi tak dogodek je leta 2003 organiziral Bill Wasik v New Yorku, v elitni veleblagovnici Macy's. 

Temu, prvemu flash mobu je sledilo nešteto različnih dogodkov. Med njimi lahko omenimo flash 

mob v Londonu oktobra in novembra 2006, na ulici Liverpool Street oziroma postaji Paddington, kjer 

so flash mob uprizorili med čakanjem na vlak kot protest proti Britanskemu kazenskemu zakonu, 

British Criminal Justice Act (prav tam). 

Leta 2009 so v različnih mestih po svetu (Parizu, Moskvi, Mexicu) v spomin in poklon Michaelu 

Jacksonu uprizorili njegovo pesem Thriller. Poleg tega so istega leta tak dogodek organizirali kot 

protest proti vremenskim spremembam in množično zaplesali pred operno hišo v Sydneyju ter pred 

londonskimi Jubilee Gardens (prav tam). 

Istega leta je prva balerina pariške opere, Marie-Agnès Gillot, v Louvreu organizirala dobrodelni 

dogodek. Cilj tega plesnega flash moba je bil zbiranje denarja, ki so ga namenili brezplačnemu 

zdravljenju srčnih obolenj revnih otrok(Gore 2010).  

Leta 2008 se je v Londonu izvršil flash mob Oxfam – Groove your Bump. Plesni dogodek so uprizorile 

vidno noseče ženske, ki so počasi začele plesati break dance. Cilj je bil soočiti občinstvo s težavami 

rojevanja in pomanjkljive ponudbe negovalnih storitev na svetovni ravni. Dogodek je bil posebno 

pretresljiv tako zaradi nevarnega plesnega sloga kot tudi zaradi nosečnosti plesalk. Prav zato je 

pritegnil veliko pozornost, kar je eden glavnih ciljev vsakega flash moba (Gore 2010). 

Ena od značilnosti flash mobov je tudi ta, da organizatorji plesni dogodek posnamejo in video 

posnetek naložijo na spletni portal YouTube. Dogodek tako javno predstavijo in povečajo njegovo 

prepoznavnost na svetovni ravni (Gore 2010).  
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2.14. PLES VSTOPI V TRETJE TISOČLETJE 
 

Odrsko plesno prizorišče postopoma črpa navdih v sodelovanju z različnimi umetniškimi žanri. Na 

oder stopi tehnologija in z njo tudi tematike hendikepa, družbenih težav in vprašanja spolne identitete. 

Novost predstavljajo skupine, kot je CandoCo, ki jo sestavlja veliko hendikepiranih plesalcev, tudi 

osebe na vozičkih. Skupina DV8 Physical Theatre, ustanovljena v Londonu leta 1986, je na odru 

predstavila veliko spornih tem in obravnavala tabuje, kot npr. spolne bolezni, homoseksualnost itd. 

(Guaterrini 2008). 

Na prehodu iz 20. stoletja se plesno dogajanje razvija v različne smeri. V Evropi se pojavi nešteto 

skupin sodobnega plesa. Poleg revolucionarnega sloga Tanztheatra Pine Bausch v Belgiji Anna 

Teresa De Keersmaeker ustanovi skupino Rosas. Šolala se je na Bejartovi šoli Mudra, ki je bila 

ustanovljena leta 1970 v Bruslju. Poleg skupine Rosas vodi tudi plesno šolo P.a.r.t.s., ki velja za 

avantgardni center sodobnega plesa. Pomemben predstavnik evropskega sodobnega plesa je Wim 

Vandekeybus. Na odru prikaže ples skupine Ultima Vez, pri katerem si plesalci pogumno in 

akrobatsko podajajo težke opeke. Ples postane bolj fizičen, akrobatski, oddalji se od principov 

Tanztheatra in se približa slogu kanadske plesne skupine La La La Human Steps (Guaterrini 2008). 

Danes se ples srečuje in izraža v prepletanju različnih zvrsti in je odraz spreminjajoče se družbe. Ples 

postaja most med kulturami in sporoča večetničnost današnje družbe; v njem tako srečamo brazilsko 

kapoeiro, klasični indijski ples – kathak, afriško folkloro, japonski aikido kot tudi družabne plese, 

hip-hop idr. Plesni mozaik se kristalizira s številnimi sodelovanji umetnikov iz različnih držav, kot 

so Akram Khan, Sylvie Guillem, Virgio Sieni, Shen Wei in drugi (prav tam). 

Bogastvo plesnega izražanja spet najdemo pri stvaritvah Pine Bausch. Njen prvotni Tanztheater, v 

katerem je odražala svoj kritični odnos do družbe, se je med potovanji okoli sveta spremenil v 

lahkotnejšo plesno gledališče z večetničnim pridihom (Guaterrini 2008). 
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3. RAZVOJ PLESNO-GIBALNE TERAPIJE  
 

 

»Gibanje povzroča dogodke. Teh je toliko kot zvezd na nebu.« (Rudolf Laban 2002, str. 167) 

 

Ples kot gibalna dejavnost pripomore k fizičnemu blagostanju in lahko deluje terapevtsko (Payne 

1997, Schott-Billmann 2011); avtorici predstavita ples kot športno dejavnost in kot umetnost. 

Paynova poleg tega ugotavlja, da se plesno-gibalna terapija razlikuje od plesa predvsem na podlagi 

temeljnega dejstva, da lahko na izkustven način poveže zavestno in nezavedno. 

Plesno-gibalna terapija uporablja gibanje in ples kot vrsti neverbalne komunikacije notranjih 

občutkov in misli (Chaiklin 2009, Jones 2005, Kovačič 2003b, Stanton-Jones 1992). Pomemben 

dejavnik plesno-gibalnega terapevtskega procesa predstavlja izražanje lastnih občutij in notranjega 

doživljanja z gibom, saj je med telesom in duhom močna vez (Chaiklin 2009, Payne 1997, Schott-

Billmann 2009, Vogelnik 2003).  

Evropsko združenje za plesno-gibalno terapijo definira ples kot ključni element plesno-gibalne 

terapije (EADMT 2010). Univerzitetni konzorcij ECARTE, ustanovljen leta 1991 z namenom, da 

podpre razvoj umetnostnih terapij na evropski ravni, danes združuje 34 institucij v 13 državah. Ena 

od članic je tudi Univerza v Ljubljani, in sicer Pedagoška fakulteta, ki ponuja univerzitetni študijski 

program druge stopnje Pomoč z umetnostjo (Ecarte 2015).  

Jones (2005) ugotavlja, da se umetnostne terapije še razvijajo in njihove definicije prav tako niso 

dokončne. Pomoč z umetnostjo lahko koristno uporabimo pri različnih ciljnih skupinah. Pozna 

nešteto vrst, oblik in metod, med katere umeščamo tudi pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi. 

Namen umetnostne terapije ni učenje različnih tehnik, pač pa teži k spodbujanju uporabnika, da 

različne umetnostne oblike uporabi na svoj način (Jones 2005). Fifoltova (2005) obravnava 

umetnostne terapije kot interdisciplinarno področje, saj ugotavlja, da so med njimi razširjeni različni 

teoretični pristopi in tehnike.    

Uporaba različnih zvrsti in oblik plesa v terapevtske namene je danes zelo razširjena (improvizacija, 

sodobni ples, balet, tango, buto itd.). Prav tako je pomembno ugotoviti uporabnost teh plesnih zvrsti 

v ponudbi plesno-gibalne terapije ter ugotoviti, katere so skupne izhodiščne točke ter razlike med 

plesom in plesno-gibalno terapijo. Ob upoštevanju zgodovinskega razvoja plesno-gibalne terapije kot 

discipline, ki je kot mlada stroka razširjena po vsem svetu, je dobrodošlo opraviti pregled razlik med 

posameznimi pristopi. Ples se skozi čas in prostor spreminja; prav tako lahko ugotovimo, kako 

plesno-gibalna terapija deluje v različnih državah in kulturah nekoč in danes. 

Hanna ugotavlja, da sta glede izvora plesne terapije v vzhodnih kulturah na voljo dve različni 

paradigmi. Prva zagovarja, da temelj plesne terapije predstavljajo ritualni plesi, druga pa, da izvira iz 

sodobnega plesa (Hanna 2006). 
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3.1. OBLIKOVANJE PLESNO-GIBALNE TERAPIJE 
 

Plesno-gibalna terapija predstavlja relativno mlado stroko, ki se je začela celostno razvijati na začetku 

20. stoletja v ZDA. Predhodnice te discipline lahko najdemo med nekaterimi ameriškimi plesalkami 

modernega plesa, kot so Marian Chace, Mary Whitehouse in Trudi Schoop (Chaiklin 2009, Levy 

1988, Oberem 2016). V Evropi se je disciplina razvijala drugače. V Nemčiji in v anglosaksonskih 

državah je bil razširjen ameriški pristop, dance movement therapy, v drugih državah pa se je razvila 

t. i. plesno-ritmična terapija, ki je danes razširjena tudi v sredozemskih državah – Magrebu, na 

Srednjem vzhodu, v Južni Ameriki (Schott-Billmann 2011).  

Treba je omeniti razvoj, ki ga je ples doživel na začetku 20. stoletja, in sicer postopen odklon 

perfekcionizma baleta k bolj spontanemu, naravnemu in prvinskemu modernemu plesu.  

Vzor novi obliki modernega plesa predstavlja staro grško gledališče, kjer »naj bi občinstvo doživelo 

čustveno katarzo« (Mazo 1977 v Levy 1988). Levy omeni Françoisa Delsarta (1811–1871), ki je 

zaznamoval prehod v moderni ples in vplival na delovanje in ples znamenite Isidore Duncan (1878–

1927) (Levy 1988). Duncanova je prepoznavna ameriška sodobna plesalka, ki je svoj ples 

izoblikovala s posnemanjem starogrških gibov ter opazovanjem narave (Guatterini 2008, Levy 1988). 

Laban ugotavlja, da so bili v antični Grčiji in Rimu značilni harmonični plesi, ki predstavljajo najbolj 

naravne plese (Laban 2002). Duncanova je s svojim izvirnim gibanjem zaznamovala različne plesne 

tokove vsega 20. stoletja (Guaterrini 2008); značilno zanjo je bilo pogosto gibanje torza v nasprotni 

smeri od gibanja nog, nihanje ramen, svobodna hrbtenica (prav tam).  

Duncanova je plesala sproščeno, njeni naravni gibi so izžarevali joie de vivre, ki je zaznamovala 

predvsem njeno začetno obdobje plesnega nastopanja. Nasprotno je Mary Wigman v Nemčiji 

izoblikovala svoj ekspresionistični ples Ausdruckstanz. Pri plesnem izražanju se je obračala v 

nezavedno, »v nočne in psihične skrivnosti« (Guaterrini 2008). V plesu Mary Wigman najdemo tudi 

Labanove elemente, kot so Raum, Zeit, Kraft (prostor, čas in moč), saj je bila do leta 1919 njegova 

asistentka (prav tam). 

Med letoma 1920 in 1930 je v Nemčiji, poleg Wigmanove, področje gimnastike in razvoj telesne 

psihoterapije zaznamovala Elsa Gindler. Bila je učiteljica gimnastike in njena predstavnica v takratni 

Nemčiji. Njeno delovanje je bilo osredotočeno na dihanje in notranje ozaveščanje telesa. Njen pristop, 

t. i. Arbeit am Menschen, delo na človeku, je bil zasnovan na celostni obravnavi človeka, in sicer s 

pomočjo dihanja, čutnega zaznavanja in analize gibanja. Pristop Gindlerjeve je temeljil na treh 

glavnih področjih: opazovanju dihanja, somatičnih vzorcih in sproščanju krčev v telesu (Geuter 2004 

v Oberem 2016). V ZDA se je pristop Gindlerjeve razširil tudi med začetnicami plesno-gibalne 

terapije. Mary Whitehouse, Joan Chodorow in Janet Adler so se tem principom približale prek 

Charlotte Selver (Personal conversation with Joan Chodorow; Brooks 1974/1986 v Oberem 2016). 

Prenovljeni koncept plesa 20. stoletja je v veliki meri zaznamoval Rudolf Laban. Pripomogel je tudi 

k temeljni sestavi plesno-gibalne terapije (Levy 1988). »Oblika in ritem gibanja opredeljujeta namen 

osebe, ki se giba v določeni situaciji« (Laban 2002, str. 15); tako se uvodno predstavi temeljno 

Labanovo delo Mojstrstvo gibanja, ki je izšlo po njegovi smrti leta 1958. 

Laban (2002) enači plesno gibanje s poezijo. Navede, da vsak gib in prenos teže sporočata določeno 
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lastnost notranjega doživljanja posameznika. Človeško telo vidi kot orodje, ki ga uporabljamo za 

komunikacijo in sporazumevanje.  

 

3.2. AMERIŠKE PIONIRKE 
 

V ZDA se je na začetku 20. stoletja začela uveljavljati nova disciplina, dance movement therapy. 

Predhodnice plesno-gibalne terapije so bile plesalke, ki so začele uporabljati plesno dejavnost kot 

vrsto pomoči za različne uporabnike. V prvo generacijo uvrščamo Marian Chace, Blanche Evans, 

Liljan Espenak, Mary Whitehouse, Trudi Schoop in Almo Hawkins. Delovale so tako na vzhodni kot 

na zahodni obali ZDA in se na začetku svojega delovanja še niso imenovale plesne terapevtke (Levy 

1988). 

Leta 1966 je Marian Chace ustanovila združenje plesnih terapevtov ADTA (American Dance 

Therapy Association), ki je združevalo vse ameriške plesne terapevtke (Bartenieff 1980, Chaiklin 

2009, Schott-Billmann 2011). ADTA je plesno-gibalno terapijo postopoma izoblikovalo v 

strukturirano disciplino dance movement therapy, ki se je razširila po vsem svetu (Chaiklin 2009). Po 

takratni definiciji ADTA je plesna terapija bila »psihoterapevtska raba giba kot proces, ki pripomore 

k čustveni in fizični celostnosti osebe« (Bartenieff 1980, str. 143). 

Plesne terapevtke in terapevti, ki so se postopoma izoblikovali po zgledu prve generacije, so se v 

ZDA razdelili na dva temeljna pristopa, ki sta sledila Marian Chace in Mary Whitehouse (Levy 1988). 

Obe terapevtki, tako Whitehouse kot Chace, sta ples pojmovali kot človeku prirojeno sredstvo za 

samoizražanje (Tantia 2015). Njuni praktični pristopi kot tudi teoretična izhodišča so se razlikovali, 

predvsem glede na ustanove, kjer sta delovali, pa tudi glede na njuno plesno predznanje ter osebne 

značilnosti. Na vzhodni obali je prevladoval plesno-gibalni terapevtski pristop Marian Chace (Elaine 

Siegel, Zoe Avstreih), na zahodni obali pa pristop Mary Whitehouse (Diane Fletcher, Janet Adler, 

Joan Chodorow, Penny Lewis) (Levy 1988). Na vzhodni obali je bila bolj razširjena uporaba analize 

gibanja po Labanu, medtem ko so plesne terapevtke na zahodni obali zagovarjale bolj izkustven 

pristop in so se raje izognile diagnosticiranju skozi gib (prav tam).  

Med letoma 1960 in 1970 je plesno-gibalna terapija v ZDA doživela pomemben razmah, tako na 

teoretični kot tudi na praktični ravni. Nanj so vplivale Labanova analiza gibanja, gestalt terapija in 

psihodrama. Na vzhodni obali so sprejeli bolj psihoanalitične teorije (prav tam). 

 

3.2.1. Marian Chace 
 

Marian Chace je bila ena prvih plesno-gibalnih terapevtk; izhajala je iz plesa, saj je v 1930. letih 

plesala v plesni skupini Ruth St. Denis v Denishawnu. Poleg tega je ples tudi poučevala. Chaiklinova 

(2009) opozarja, da je svojo pozornost postopoma posvetila individualnim potrebam posameznikov, 

opazovala je njihovo gibanje. Chaceova je prilagajala plesno pedagogiko in pri učencih spodbujala 

razvoj osebnega ravnovesja (Chaiklin 2009). Sodelovala je s St. Elizabeth Hospital, kjer je 

izoblikovala svoj način delovanja s psihotičnimi pacienti.  
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Njen model spodbuja uporabo različnih metod, ki so značilne in prisotne v plesno-gibalni terapiji: 

zrcaljenje, ritem, sinhrono gibanje, simbolične gibe v skupini in uporabo glasbe. Za Chacein krog je 

značilno, da terapevt najprej spodbuja sodelujoče, da posnemajo njegove gibe, nato pa povabi 

vsakega člana, da sam vodi kreativni proces, in skupina sledi gibom trenutnega vodje (Payne idr. 

2016). Chaceovi je koristilo njeno predznanje ljudskih plesov, saj je v plesni terapiji uporabljala 

njihove gibe in strukturo; naj omenimo strukturo kroga (Levy 1988). Marian Chace je veliko 

doprinesla k razvoju plesno-gibalne terapije. Njena največja zasluga je uporaba kinestetične empatije, 

in sicer zrcaljenje gibov in empatično kinestetično reflektiranje (prav tam). 

Chacein pristop se izvaja predvsem v skupini, ki je največkrat postavljena v krog. Uporabljajo 

glasbeno spremljavo, ki predstavlja navdih kot tudi spodbudo za gibanje. Srečanja sledijo 

določenemu vrstnemu zaporedju, in sicer se začnejo z ogrevanjem telesa. Sledi faza zrcaljenja, kjer 

neki udeleženec prevzame vlogo vodje in skupini pokaže določen gib, ki ga skupina ponovi. Vsak 

posameznik prevzame vlogo vodje. Nato sledi delo z ritmom in s prostorom kot tudi z improvizacijo 

na določeno tematiko in z verbalizacijo, ki pa ni obvezna (Schott-Billmann 2011).   

 

3.2.2. Blanche Evans  
 

Blanche Evans je bila plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja. Pri Birdu Larsonu se je učila 

ekspresivne improvizacije in dance natural (Levy 1988). 

Najprej se je posvetila učenju plesa otrok. Temelj njenega pedagoškega pristopa je bila misel, da 

otroci z gibanjem in metaforami lahko izrazijo več kot samo z besedami. 

Evansova je kasneje svojo pozornost namenila populaciji, ki jo je sama poimenovala normalno 

funkcionalni nevrotiki. Tako je svoje pedagoško delo spremenila in dopolnila v psihoterapevtski 

pristop, ki ga je leta 1956 imenovala terapija ustvarjalnega plesa. Kasneje je svoje delo z ustvarjalnim 

plesom in plesno improvizacijo dopolnila s psihološkimi principi Adlerja, Freuda, Ranka. Na tak 

način je izoblikovala svoj pristop plesno-gibalne terapije, ki je s pomočjo plesa spodbujal telesno 

izražanje potlačenega. 

Evansova je zagovarjala, da je »izziv učitelja ustvarjalnega plesa kot tudi terapevta, ki uporablja 

ustvarjalni ples, ta, da z izraznim gibanjem spodbudita telesno-duševno vez, istočasno pa ponudita 

temeljna načela plesne tehnike« (Levy 1988). Menila je, da plesne zvrsti, kot sta sodobni ples in balet, 

povzročajo razdvojenost med umom in telesom. Poleg tega je pojasnila, da naše kulture poudarjajo 

učenje plesne tehnike otrok. V kulturah, kjer je ples del vsakdanjega življenja, se ga dojema kot del 

kulture (prav tam). 
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3.2.3. Liljan Espenak  
 

Liljan Espenak je bila po rodu Norvežanka. Študirala je v Dresdnu pri Mary Wigman in bila več let 

plesalka v njeni plesni skupini. Diplomirala je na Wigmaninem konservatoriju, kjer je poučevala ples 

do leta 1934. Svoje šolanje je izpopolnila v Berlinu, kjer je dokončala univerzitetni študij fiziologije. 

Poleg tega je Espenakova pri Jacques-Dalcrozeju študirala načela evritmije (Levy 1998). 

V času nacizma je odpotovala, najprej se je nastanila v Angliji in končno prispela v Združene države, 

kjer je v štiridesetih letih prejšnjega stoletja poučevala ples v New Yorku (Levy 1998). 

Postopoma jo je njena profesionalna rast – najprej moderni ples, nato poučevanje kreativnega plesa 

– nezavedno pripeljala do plesne terapije. Nanjo so vplivali tako Wigmanini kot tudi Labanovi plesni 

nazori. S plesno terapijo se je prvič soočila pri Marian Chace v Turtle Bay Music School (Levy 1998). 

Izoblikovala je prvi podiplomski študij plesno-gibalne terapije, ki ga je od 1961 do 1981 vodila na 

New York Medical College. Vplivala je na večje število plesnih terapevtk druge generacije, med 

katerimi je bila tudi Elaine Siegel, ki je študij zaključila leta 1964 (prav tam). 

K plesno-gibalni terapiji je značilno doprinesla z vključitvijo Adlerjeve psihološke teorije, tako na 

teoretični kot na praktični ravni (prav tam).   

Liljan Espenak je postopoma prešla od plesa k psihomotoriki in sodelovala z bioenergetikom 

Alexandrom Lownom. Izoblikovala je gibalni diagnostični test (Movement Diagnostic test), sistem, 

s katerim je želela razbrati telesne gibe (Schott-Billmann 2011). 

 

3.2.4. Mary Whitehouse 
 

Mary Whitehouse (1911–1979) uvrščamo med najpomembnejše pionirke plesne terapije. Nanjo sta 

vplivali dve pomembni izkušnji, in sicer šolanje pri Mary Wingman v Dresdnu kot tudi izkušnja na 

področju jungovske psihoanalize. Mary Whitehouse je zaslužna, da je izrazni ples z improvizacijo 

uporabila na nov način, in sicer z vključevanjem jungovskih principov aktivne imaginacije. Na 

podlagi teh dveh dopolnjujočih področij je Whitehousova izoblikovala novo raven plesno-gibalnega 

izražanja, t. i. globinsko gibanje (movement-in-depth), ki danes predstavlja enega najpomembnejših 

temeljev plesne terapije (Levy 1988).  

Njen pristop je temeljil na uporabi kinestetičnega zavedanja posameznika, izražanja polarnosti s 

pomočjo plesnega izražanja in aktivne imaginacije, ki je po načelih jungovske analitične teorije most 

do nezavednega. Z uporabo aktivne imaginacije je Whitehousova izoblikovala Avtentično gibanje, ki 

temelji na spontanem izražanju nezavednega skozi gibanje. Levy pojasni, da je Whitehousova 

obravnavala gibanje kot proces, ki prehaja iz ene skrajnosti v drugo, in sicer iz zavestnega gibanja v 

avtentično gibanje, izraz nezavednega (Levy 1988). 

Mary Whitehouse je zagovarjala, da igra terapevt različne vloge, in sicer deluje včasih kot pedagog, 

lahko je mediator, v določenih trenutkih pa prevzame vlogo vodje (Wallock v Levy 1988). V njenem 
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pristopu igra v plesni terapiji pomembno vlogo intuicija terapevta, ki poskusi spodbuditi 

uporabnikovo intuicijo. Poleg tega je podčrtala, da ima terapevt pomembno vlogo, ugotoviti, na kateri 

ravni je uporabnik pripravljen začeti proces (Levy 1988). 

Whitehousova je pri svojem pristopu uporabljala tako direktivno kot nedirektivno strukturo oziroma 

je kombinirala oba načina. Zanjo je bilo značilno, da je uporabljala plesno tehniko Graham in jo 

vključevala na začetku svojih terapevtskih srečanj. Poučevala je tehniko kot tudi posamezne gibe, ki 

jih je udeležencem posredovala na svojevrsten način (prav tam). 

Kot opozarja Levy, je Whitehousova trdila, da dá »učenje plesne tehnike kot tudi nudenje enostavnih 

gibalnih dejavnosti […] klientu občutek samozavesti kot tudi večjo kinestetično zavedanje in na tak 

način pripomore k prestopu k težjim nalogam in idejam« (Levy 1988, str. 70). 

Whitehousova je znala združiti Wigmanin improvizacijski pristop z Jungovomi načeli aktivne 

imaginacije. Vsi ti predstavljajo tudi temelj njenega pristopa, ki je imel veliko zaslugo za 

izoblikovanje plesno-gibalne terapije (Levy 1988).  

 

3.2.5. Trudi Schoop  
 

»Moja zaljubljenost v življenjske elemente – ritem, melodijo, prostor in oblike – me je nekako 

obdržala v ravnovesju in me spodbujala, da sem plesala. Plesala sem glasbo, barve, besede, živali, 

ljudi, občutke, dogodke. Vse sem izpustila iz sebe. Pogledala sem vase in ugotovila, da sem 

večplastna oseba. Ko sem plesala, sem bila pogumna in vesela. Ko sem plesala, nisem imela strahov.« 

Tako se je leta 1978 predstavila Trudi Schoop v Los Angelesu na srečanju plesno-gibalnih terapevtov 

(Schoop 1978, str. 98). 

Zanjo je bila značilna uporaba mimike in humorja v izražanju čustev. Ta elementa je vključila v svoj 

pristop plesno-gibalne terapije in tako spodbudila razvoj discipline. Izhajala je iz klasičnega baleta, 

svoje plesne izkušnje pa je dopolnila tudi s sodobnimi pristopi modernega plesa in se zgledovala po 

Isidori Duncan oziroma Rudolfu Labanu (Levy 1988). 

Schoopova je zagovarjala tezo, da s telesom izražamo, kar smo. Poleg tega vsakdo s pomočjo svojega 

telesa in čutil izrazi svojo miselno podobo realnosti (prav tam). Njen pristop temelji na dejstvu, da se 

je pomembno naučiti dobro uporabljati telo, kar pripomore k primernejšemu in celostnemu izražanju. 

Temelji tudi na štirih glavnih sklopih: pedagoškem pristopu, uporabi ritma in ponavljanja, notranji 

fantaziji in spontani improvizaciji z določenimi pripravljenimi gibi (Levy 1988). 

Levy (1988) izpostavi, da je imela v njenem pedagoškem pristopu temeljno vlogo uporaba humorja. 

Schoopova je bila prepričana, da ima humor zdravilno moč. Poleg tega je skozi gibanje raziskovala 

nasprotne sile pri osebnostih.  

V plesno-gibalni terapiji se je osredotočila na ritem. Poleg tega je v skladu s tem zagovarjala 

improvizacijo s prepletanjem točno določenih sekvenc, kar Levy šteje za pomemben doprinos te 

terapevtke k plesno-gibalni terapiji (prav tam). 
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3.2.6. Alma Hawkins 

 

Svoje plesno znanje je Alma Hawkins pridobila med letoma 1930 in 1940 pri Doris Humphrey, ki je 

bila v ZDA predstavnica sodobnega plesa; poleg tega je bila učenka Hanye Holm, ki se je zgledovala 

po Wigmanovi (Levy 1988). Hawkinsova je v letih od 1953 do 1974 vodila plesni oddelek na 

Univerzi v Kaliforniji, v Los Angelesu. Njena profesionalna pot jo je od plesa peljala v plesno terapijo 

in se zaključila s poučevanjem plesa (prav tam). 

Izoblikovala je plesnoterapevtski program, ki je temeljil na teoretični predpostavki, da nosi vsak 

posameznik v sebi talent oziroma kreativnost, ki lahko pride na dan s primernim pristopom. Poleg 

tega je njeno delo temeljilo na raziskovanju polarnosti, npr. veliko–majhno. Hawkinsova je 

zagovarjala, da lahko oseba avtentično izrazi lastno kreativnost, ko je sproščena. V tem stanju je bolj 

spontana in iznajdljiva (Levy 1988). 

 

3.3. LABANOVA ANALIZA GIBANJA, GIBALNI PROFIL KESTENBERG 
IN OSNOVE BARTENIEFF 
 

Labanova analiza gibanja predstavlja pomemben dejavnik plesno-gibalne terapije in temelji na 

opazovanju t. i. effort (Stanton-Jones 1992). Na podlagi Labanove teorije se telesne akcije delijo na 

štiri različne zmogljivosti: težo, čas, prostor in tok (Laban 2002). 

Labanov pristop je v plesno-gibalno terapijo vstopil v petdesetih letih 20. stoletja. V ZDA se je razširil 

kasneje, okoli leta 1960, po zaslugi njegove učenke Irmgard Bartenieff. Prevzela je pomembno vlogo 

pri poučevanju in vključevanju Labanove analize gibanja v plesno-gibalno terapijo. Rodila se je v 

Nemčiji in tam tudi odraščala. Svoje plesno znanje je postopoma dopolnila in leta 1940 v New Yorku 

zaključila univerzitetni študij s področja telesne terapije (Levy 1988). 

Delo Rudolfa Labana in Warrena Lamba je dopolnila psihiatrinja in psihoanalitičarka Judith 

Kestenberg. Levy pojasni, da je Kestenbergova v Labanovo analizo gibanja (Laban Movement 

Analysis) vključila ideje psihoanalitične teorije. Na tak način je izoblikovala svoj gibalni profil 

Kestenberg (Kestenberg Movement Profile, KMP), ki predstavlja zelo dodelan diagnostični gibalni 

vzorec za ocenjevanje psihomotoričnega razvoja (Levy 1988). Vsak ritem je istovetila z določeno 

stopnjo psihoseksualnega razvoja. Element toka je razvrščala v posamezne ritmične strukture 

(Kestenberg in Sossin 1979 v Meekums 2002). 

Judith Kestenberg ni imela plesnega predznanja in se ni opredelila za plesno-gibalno terapevtko. A 

njen pristop je bil vključen v določene plesno-gibalne pristope in je priznan pri analizi gibanja (Levy 

1988).  

Irmgard Bartenieff je izoblikovala pristop, ki izhaja iz njenih dolgoletnih izkušenj na področju fizične 

rehabilitacije, plesa in učenja pri Rudolfu Labanu. Osnove Bartenieff (Bartenieff Fundamentals) 

pripomorejo k lastnemu izražanju in celostnemu psihofizičnemu udejstvovanju (Hackney 2002). 

Pristop je izvorno štel šest dodelanih telesnih vaj, ki jih je predstavila in opisala v knjigi Body 

Movement: Coping With the Environment, ki je izšla leta 1980 (Levy 1988). Gibanje vsake osebe, 
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trdi Bartenieffova, predstavlja skupek priljubljenega načina gibanja, psiholoških značilnosti kot tudi 

kulturne dediščine (Bartenieff in Lewis 1980). Bartenieffin pristop je kasneje obdelala in dopolnila 

njena učenka Peggy Hackney (2002), ki je šest osnovnih vaj dopolnila in razčlenila.  

Bartenieffova je izpostavila, kako se plesno-gibalni terapevt sooča z vprašanjem, kakšen je doprinos 

plesa v terapiji. Ugotovila je, da ples v plesno-gibalni terapiji omogoča strukturo, s pomočjo katere 

se lahko posameznik celostno izraža in vzpostavi tako notranji kot zunanji stik (Bartenieff in Lewis 

1980). 

 

3.4. SODOBNI PRISTOPI PLESNO-GIBALNE TERAPIJE 
 

Za plesno-gibalno terapijo je bilo prvotno značilno empatično zrcaljenje gibov, s pomočjo katerega 

se vzpostavi določeno neverbalno komunikacijo s klientom; tako se terapevt poveže z njim. Tehnika 

je danes podkrepljena z izsledki raziskovanj nevroznanosti o obstoju zrcalnih nevronov. Gallese tem 

nevronom pripiše glavno vlogo pri empatiji, ki predstavlja ključni in poglavitni element v 

psihoterapiji (Gallese 2003 v Oberem 2016). 

Plesno-gibalna terapija sicer vključuje nešteto pristopov, npr. pristop Marian Chace ali Avtentično 

gibanje, ki ga je zasnovala Mary Whitehouse (Tantia 2015). 

Na podlagi teoretičnih paradigem se umetnostne terapije delijo na različne smeri, in sicer: analitično, 

vedenjsko-kognitivno, humanistično in razvojno. Vsak pristop temelji na drugačni obravnavi 

posameznika in narekuje metodo dela ter evalvacijo terapije (Fifolt 2005). 

Stanton-Jonesova ugotavlja, da je ključni element plesno-gibalne terapije pri doseganju terapevtskih 

ciljev gibanje. Avtorica prikaže različne pristope v plesno-gibalni terapiji, ki izhajajo iz različnih 

psihoterapevtskih teorij in šol. Tako v plesno-gibalni terapiji najdemo psihodinamičen pristop, 

jungovsko smer, ego-psihoanalitski način, gestalt ali skupinsko psihoterapijo (Stanton-Jones 1992). 

Fifoltova razčleni umetnostne terapije glede na cilj, in sicer po vzoru klasifikacije ciljev na področju 

psihoterapije. Avtorica razlikuje suportivne, reedukativne in rekonstruktivne terapije, ki so 

uporabljene na podlagi potreb uporabnika. Cilji suportivnih terapij predstavljajo vzpostavitev kot tudi 

ohranitev duševnega ravnovesja in izboljšanje obrambnih moči. Reedukativne terapije spodbujajo 

spremembo nekega vedenja, želijo izboljšati samopodobo udeleženca in privesti do zavestnega uvida 

konflikta. Cilji rekonstruktivnih terapij pa predstavljajo osebnostne spremembe ali rešitev zunanjih 

sporov (Fifolt 2005). 

Skupine, ki vključujejo ples, delujejo po principu uporabe plesa z rehabilitacijskim namenom in ga 

uporabljajo kot psihoterapijo, da spodbujajo telesno in duševno zdravje udeležencev. Inkluziven ples 

je primeren za širok spekter ljudi, vanj so vključeni plesalci na vozičkih, gluhi, osebe s posebnimi 

potrebami. Postopoma se je razširil v različne države, kjer so se razvile tudi plesne skupine, kot so 

CandoCo London v Angliji, Tanzfaehig in DanceAbility na Finskem, DanceAbility in Danza Mobile 

v Avstriji (Požek 2014). 
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Na evropski ravni deluje mednarodna plesna mreža, ki je leta 2012 v okviru španskega društva 

MeetShareDance v Madridu organizirala Festival MeetShareDance. Festival je nastal z željo, da bi 

na mednarodni ravni spodbudil razvoj inkluzivnega plesa posameznikov in skupin. Monika Požek 

omeni različne plesne terapije, kot so pristop Marie Fux, biodanza oziroma plesno-gibalna terapija 

(Požek 2014). 

Od sodobnih pristopov plesno-gibalne terapije lahko omenimo uporabo koreografij in prvin 

postmodernega plesa in psihoterapije (Karkou in Lycouris 2011 v Payne idr. 2016). Pri plesno-gibalni 

terapiji avtorji navedejo različne kreativne tehnike, npr. igro vlog in uporabo različnih umetnostnih 

sredstev, kot so glasba, kratke pripovedi, vizualni mediji; poleg tega je v tej disciplini priljubljeno 

tudi posluževanje različnih rekvizitov (Payne idr. 2016), kot so npr. tranzicijski predmeti, saj imajo 

posebne psihoterapevtske namene. 

 

3.4.1. Koreoterapevtski pristop  
 

Koreoterapevtski pristop temelji na tem, da klient nastopi v dvojni vlogi, in sicer kot koreograf in 

klient. Pristop je razčlenjen v tri faze: eksternalizacija, sprememba in ponovna interiorizacija.  

Koreoterapevtski pristop v plesno-gibalni terapiji je na Univerzi Naropa zasnovala Himmat Kaur 

Victoria s kolegico Liso Bradley, da bi spodbudila kreativni proces in podporo študentom pri sestavi 

koreografij. Predstavlja novost v plesno-gibalni terapiji in je še v začetni fazi uporabe. Kaur 

Victorieva pojasni, da je ta model primeren pri uporabnikih z močnim egom, metoda pa ni 

priporočljiva za uporabnike s šibkim egom oziroma osebe z večjimi psihičnimi težavami, kot so 

shizofrenija, demenca in psihotično stanje (Kaur Victoria 2012).  

Metoda temelji na psihodinamičnih principih, in sicer na eksternalizaciji, spremembi in ponovni 

interiorizaciji. Vse faze predstavljajo glavno vlogo pri izoblikovanju koreografij, ki so predstavljene 

občinstvu. Zadnja faza je še posebej pomembna, ker predstavlja ponovno interiorizacijo psihološkega 

gradiva, ki je med procesom prišlo na površje v obliki izraženih gibov in posledično v koreografiji 

(prav tam). Kaur Victoria poudari, da »plesalci postanejo gibajoče metafore notranjega sebstva-jaza 

klienta« (Kaur Victoria 2012, str. 169). 

Tehnika uporablja določene elemente iz gestalt terapije kot tudi iz psihodrame, in sicer izoblikovanje 

in uprizoritev podob. Pristop se izvede v manjših skupinah zaprtega tipa, ki štejejo od pet do šest 

članov (prav tam). 

Prva faza, eksteriorizacija, najprej poteka individualno, in sicer tako, da se plesno-gibalni terapevt 

sreča s klientom; ob sonavzočnosti »ima gibalec priložnost, da je lahko viden in se izraža v gibanju 

brez prekinitev in sodb« (Adler 1999 v Kaur Victoria 2012, str. 175). V tej fazi terapevt spodbudi 

svobodno improvizacijo in gibanje klienta, ki se osredotoči na izražanje notranjega doživljanja in 

določenih psiholoških tem, ki jih poskusi predstaviti z določenimi gibalnimi sekvencami. Terapevt 

nato v sodelovanju s klientom obdela čas, ritem, tempo in težo v določenih plesnih sekvencah (Kaur 

Victoria 2012). Terapevt te plesne sekvence zrcali bodisi z besedami ali telesno (Whitehouse 1999 v 

Kaur Victoria 2012). Nato koreoklient skupini predstavi elemente, ki jih je obravnaval s terapevtom, 
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in prikaže sekvenco gibov oziroma jih pojasni z besedami. Nato v skupini izbere posameznike, ki 

bodo izvedli določene plesno-gibalne sekvence. Kaur Victorieva pojasni, da gre za projekcijo 

notranjega doživljanja in psihološkega gradiva na skupino. Plesalci prevzamejo vlogo pomožnih vlog 

v prostoru. Koreoklient jim določi položaje in jih nauči določenih sekvenc. 

Faza spremembe, ki sledi prvi fazi, se razčleni v tri podfaze, in sicer najprej v izoblikovanje strukture, 

kjer terapevt spodbudi klienta, naj se osredotoči na določeno plesno-gibalno sekvenco oziroma del 

koreografije, ki klientu predstavlja nejasnost. Terapevt spodbudi klienta, naj s svojimi čuti preveri, 

kaj mu pravzaprav določena sekvenca oziroma del koreografije predstavlja. Avtorica pojasni, da 

terapevt tako vpraša klienta, katere asociacije, barve, oblike, slike, osebe mu kot koreoklientu v 

spomin prikliče določeni del koreografije. Klient nato iz skupine izbere plesalca, ki ta, določeni 

element predstavi v prostoru. Zatem terapevt povabi koreoklienta, da tudi sam gibalno izrazi barvo, 

obliko, okus, vonj oziroma vse lastne zaznave in pri tem uporabi različne rekvizite oziroma jih 

predstavi s pomočjo drugih plesalcev (Kaur Victoria 2012). 

Sledi prehod v fazo verbalizacije, v kateri plesno-gibalni terapevt koreoklientu in udeležencem v 

procesu ohranja občutek varnosti. Zagotoviti mora varen prostor, kjer lahko udeleženci predstavijo, 

kar so občutili pri izvajanju sekvenc. Plesno-gibalni terapevt spodbudi člane skupine, da se iskreno 

pogovorijo o lastnih občutkih, mislih in o doživljanju med izvajanjem plesnih sekvenc (prav tam). 

Pogovoru sledi podfaza vključitve priredb, v kateri plesno-gibalni terapevt spodbudi klienta, naj v 

analizirano sekvenco vnese določene spremembe. V tej podfazi je pomembno, da klient ugotovljene 

spremembe dejansko vključi v plesne sekvence (prav tam). 

Zadnja faza, t. i. ponovna interiorizacija, predvideva predstavitev koreografije, pri kateri je klient 

lahko sam udeležen v plesnih sekvencah ali je v vlogi priče in opazuje. Plesno-gibalni terapevt ima 

prav tako pomembno vlogo v pričevanju, saj brez interpretacij izvaja vlogo opazovalca (prav tam). 

 

3.4.2. Expression primitive (prvinski izraz) 
 

Expression primitive (prvinski izraz) spada med t. i. plesno-ritmične terapije, ki izvirajo iz skupinskih 

ljudskih in plemenskih plesov. Pri tem pristopu najdemo v ospredju pomen ritma, ki simbolizira 

organski ritem telesa in sledi srčnemu utripu kot tudi sinhronemu zaporedju vdiha in izdiha. Zanj so 

značilni široki gibi, močna telesna izraznost in neomejen ples, ki izvira iz neštetih plesnih oblik 

(Schott-Billmann 2011). 

Expression primitive se je razvil v Franciji v osemdesetih letih 20. stoletja. Izvirno izhaja iz plesne 

tradicije afroameriških plesov, t. i. Black Dance. Ameriška koreografinja in antropologinja Katherine 

Dunham je v 1930. letih ustanovila svojo plesno skupino in šolo. V petdesetih letih je poučevala 

Primitive Rythms, plesno tehniko, ki združuje različne plesne zvrsti, kot so klasični balet in ljudski 

plesi, poleg tega pa vključuje tudi afrokaribske rituale. Tehniko je Dunham uporabila v različnih 

skupinah. Pozitivno je delovala na mlade iz črnskega geta v Harlemu, ki so s to tehniko kanalizirali 

svojo uporniško energijo zoper socialno agresivnost, katere žrtve so bili (prav tam). 
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Schott-Billmannova se je s tem plesnim pristopom seznanila leta 1970 v Parizu po zaslugi plesalca s 

Haitija, Hernsa Duplana, ki je sodeloval s Katherine Dunhman in je pristop preimenoval v expression 

primitive. Schott-Billmannova je iz te plesne zvrsti razvila plesno-gibalno terapijo, po kateri se tudi 

imenuje. Obliko plesa je poskusila poenostaviti, razbremenila ga je folklornih izrazov in obdržala 

njegov prvinski, minimalističen in močen značaj. Posebnost pristopa predstavljajo ritem, predvsem z 

bobnom, in vokalne spremljave plesalcev (Schott-Billmann 2011). 

 

3.4.3. Plesna ekstaza in katarza  
 

»Obsedenost, izmaličenost, razčlovečenost, spreminjanje v žival ali boga – človek lahko to doseže 

samo v stanju omame. Samo v omamljenosti se rahljajo vezi z vsakdanjim življenjem; to je takrat, ko 

človeka preplavi neko močno čustvo, kot so veselje, žalost, ljubezen, jeza, strah, ko se volja in misel 

umakneta in telo, ki se je osvobodilo njune oblasti, pretirano poveča običajno gibanje ali ga uredi v 

ritmični ples. Vsak ples je in povzroča ekstazo« (Sachs 1996, str. 61). 

Dinamični plesi spodbujajo izločanje endorfinov, ki pripomorejo k spremenjenemu stanju zavesti in 

povzročijo evforično stanje in občutek analgezije (Hanna 2006). Paynova pojasnjuje, da ples deluje 

katarzično, zato plesne dejavnosti prinašajo sprostitev in sublimacijo (Payne 1992).  

Ples predstavlja katarzo v različnih kulturah: pri starih Grkih, tarantella v južni Italiji, ritual mrtvaških 

plesov v srednjeveški Evropi, tradicionalni verski ritual ketjak na otoku Bali, plesna igra ljudstva 

Ubakala Igbo v Nigeriji itd. (Hanna 2006). Kot zanimivost lahko omenimo tudi zdravilni ritual 

Vimbuzo, ki je zavarovana kulturna dediščina Unesca. Ta ples se je razvil v severnih deželah 

Malawija okoli leta 1850 in ga kot zdravilni ritual uporabljajo pri premagovanju travm s pomočjo 

zdravilcev Vimbuza (Unesco 2017).   

Primer ekstatičnega plesa predstavlja tudi ples vrtečih dervišev (Božič 2003, Hanna 2006, Payne 

1992). Božičeva pojasnjuje, kako derviši s plesom vstopijo v spremenjeno stanje zavesti in se skozi 

ekstazo (ekstasis: gr. iti iz sebe) povežejo z nadnaravnim, z bogom. Avtorica ugotavlja, da ima ekstaza 

– spremenjeno stanje zavesti – v različnih kulturah različne psihološke funkcije, ki lahko delujejo na 

posameznika kot tudi na skupnost. Med temi omeni povezanje z nadnaravnimi silami, uporabo v 

terapevtske namene ali kot olajšanje pri trpljenju (Božič 2003). 

Lapassade ugotavlja, da ima spremenjeno stanje zavesti tako posameznika kot skupine v nekaterih 

kulturah pomembno vlogo. Trans je pomemben tudi pri različnih terapijah, in to ne samo v 

tradicionalnih kulturah (Lapassade 1996 v Božič 2003). Božičeva pojasni, da »[t]rans omogoča stik 

dveh ravni realnosti, ki sta običajno nezdružljivi. To je stik med človekom in božanstvom, med 

eksistenco in njenim skrivnostnim pomenom. Trans je ritual, katerega namen je realna učinkovitost 

v dimenziji običajnega stanja zavesti; njegova socialna uporabnost je v pridobitvi informacij, ki 

dopuščajo transformacijo vsakdanje realnosti« (Božič 2003, str. 223). 

Nekoč je bilo spremenjeno stanje zavedanja vitalni del in potreba posameznika v vseh civilizacijah 

in kulturah. Prehajanje v spremenjeno stanje zavesti so z uživanjem različnih substanc in s pomočjo 

različnih ritualov uporabljali za posameznikovo rast kot tudi v religiozne, kreativne in terapevtske 
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namene (Božič 2003). 

Božičeva pojasni, da so bili ekstatični plesi prisotni tudi v Evropi, danes pa so skoraj izginili (prav 

tam). Schott-Billmannova ugotavlja, da naj bi bila izguba tega evropskega »primitivnega« zaklada 

povezana z zatekanjem mladih k ritmičnim, ponavljajočim se skupinskim oblikam plesa, kot so npr. 

rock, tehno, hip-hop, ki so se razvile po zgledu plemenskih plesov in črnega jazza (Schott-Billmann 

2011). 

 

3.5. PLESNO-GIBALNA TERAPIJA ALI TERAPEVTSKI PLES?  
 

V moderni zahodni družbi ljudje doživljajo ples kot performativno umetnost oziroma vrsto rekreacije 

(Berrol 2011). Panagiotopoulou ugotavlja, da so začeli v 20. stoletju pojmovati ples kot terapijo in 

istočasno se je plesna terapija izoblikovala v samostojno disciplino (Panagiotopoulou 2011). 

Paynova pojasnjuje, da zgolj spontano izražanje še ne predstavlja terapije. Ključni element pri 

terapevtskem odnosu predstavlja sprememba posameznika, ki se pojavi v plesno-gibalnem procesu 

(Payne 1992). Plesno-gibalna terapija združuje kreativnost kot tudi izraznost plesa z elementi 

psihoterapije, s pomočjo katere prouči notranje doživljanje uporabnika. Cilj plesno-gibalne terapije 

ne temelji na končni uprizoritvi plesa, temveč predstavlja zgolj proces, s katerim pridemo do 

spremembe (Stanton-Jones 1992). Ples je v terapevtskem procesu pomemben in ne predstavlja le cilja 

samega po sebi, temveč je sredstvo, s pomočjo katerega vzpostavimo terapevtski odnos. Gibanje v 

terapevtskem procesu uporabimo, da z njegovo interpretacijo pridemo do notranjih uvidov in 

psihološke rasti (Stanton-Jones 1992, Stockley 1992). Plesno-gibalna terapija je celosten pristop, pri 

katerem se upošteva fiziološke, psihološke in sociološke dejavnike posameznika (Stockley 1992).    

Krofličeva plesno-gibalno terapijo pojmuje »kot vzgajanje v najboljšem pomenu te besede, ker stremi 

k razvijanju celovite osebnosti, tj. notranje in zunanje uravnotežene osebnosti, ki lahko razvija vse 

svoje potenciale« (Kroflič 1999, str. 23).  

Paynova ugotavlja, da glavni temelj plesno-gibalne terapije predstavljata ustvarjalni gib in ples v 

terapevtskem odnosu (Payne 1992). Winnicott pojmuje terapijo kot prostor igre, kjer se srečata 

terapevt in uporabnik. Sprememba se lahko pojavi skozi igro, in sicer na simbolični ravni (Winnicott 

1971 v Payne 1992, str. 39). Umetnostni terapevt si prizadeva izoblikovati kreativen prostor, v 

katerem se uporabniki lahko sproščeno izražajo in se počutijo sprejete (Fifolt 2005). Fifoltova 

nadaljuje, da improvizacija, nasprotno od učenja določene plesne tehnike, pripomore k ustvarjanju 

spontanega gibanja. Avtorica poleg tega poudarja pomen igre v kreativnem procesu v terapiji (prav 

tam). 

Meekumsova pojasni pomembno vlogo, ki jo ima terapevt v plesno-gibalnem procesu, in sicer da 

metaforično »drži« (hold) in zajezi uporabnikovo izkušnjo, kar predstavlja temelj terapevtskega 

odnosa (Meekums 2002). Plesni terapevt deluje v »prehodnem prostoru«, kot ga imenuje Winnicott, 

in je omejen na čas, v katerem se izvaja terapija (Winnicott 1958 v Levy 1989). Razlikovati je treba 

med plesno-gibalno terapijo in uporabo plesa v terapevtske namene; slednjo lahko izvaja visoko 

kvalificiran plesni pedagog, ki pa ni profesionalno usposobljeni terapevt (Meekums 2002, Payne 

1997).  
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A najprej je pomembno preveriti, kateri so kriterji pri profesionalnem usposabljanju plesno-gibalnih 

terapevtov. Omeniti je treba, da je spekter kvalifikacij na tem področju precej raznolik in se spreminja 

razpršeno, različno v vsaki državi in po svetu. Na evropski ravni enotne pogoje določa Evropsko 

združenje za plesno-gibalno terapijo, ki združuje članice, posamezne države. Svojo prvo konferenco 

je organiziralo septembra 2014 v Rigi v Latviji. Na srečanju je bilo prisotnih preko dvesto 

predstavnikov iz različnih evropskih držav, ZDA, Avstralije in s Kitajske (Zhou 2015). 

Plesno-gibalni terapevti so se na evropski ravni povezali leta 1996 na srečanju ECARTE po zaslugi 

Annelies von Gastel z Nizozemske, ki se je leta 2001 povezala s Penny Best in leta 2007 z Vincenzom 

Puxeddujem. Skupaj so ustanovili Evropsko združenje za plesno-gibalno terapijo. Danes združenje 

šteje 20 držav članic, ki so vključene na tri različne načine. Polnopravne strokovne članice 

(Professional Full Members) so Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska, 

Rusija, Španija in Velika Britanija; pet držav ima osnovno članstvo – Češka republika, Finska, 

Francija, Švica in Ukrajina –, pridružene članice pa so Hrvaška, Danska, Izrael, Portugalska in 

Švedska (EADMT 2017). 

Polnopravne strokovne članice morajo na evropski ravni izpolnjevati določene pogoje. Določeni so 

kriteriji, na podlagi katerih se lahko vključijo posamezna državna združenja plesno-gibalnih 

terapevtov. Vsako državno združenje mora imeti statut delovanja, navodila za izvajanje postopkov, 

etični kodeks plesno-gibalnih izvajalcev in voditi mora stalno strokovno izpopolnjevanje in 

usposabljanje za plesno-gibalne terapevte, ki so vanj včlanjeni (EADMT 2017 – Requirements for 

Membership). 

Polnopravni status plesno-gibalnih terapevtov lahko prejme, kdor je dokončal podiplomski študij 

oziroma enakovredni (najmanj dveletni) program na področju plesno-gibalne terapije. Program mora 

vključevati veščine s področja plesno-gibalne terapije, kot so npr. terapevtska uporaba plesno-

gibalnih dejavnosti, plesno-gibalna teorija, znanje na področju analize gibanja in metodološka znanja. 

Poleg študijskega programa evropsko združenje za polnopravni status plesno-gibalnega terapevta 

narekuje potrebno število ur prakse, ki sestoji iz najmanj 300 ur, v katere je v okviru praktičnega 

usposabljanja vključenih najmanj 100 ur srečanj plesno-gibalne terapije in 200 ur različnih strokovnih 

obveznosti. Plesno-gibalni terapevt mora opraviti najmanj 100 ur supervizije in slediti osebni terapiji, 

za katero število ur določi vsako posamezno državno združenje (prav tam). 

 

Primerjava med plesno-gibalno terapijo in terapevtskim plesom 

Področje Plesno-gibalna terapija Terapevtski ples 

Moderator je umetnik  Ja Ja 

Meje Urnik z določenim začetkom in 

koncem, pravila skupine, 

zasebni prostor, zasebnost, 

meje pri odnosih (ni 

socializacije) 

Urnik z določenim začetkom in 

koncem je lahko prožnejši, 

pravila skupine so bolj 

sproščena ali tesnejša, odnose 

lahko vzdržujemo tudi zunaj 

skupine  
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Struktura, ki jo predstavi 

vodja 

Možna, ampak na podlagi 

terapevtskih ciljev in 

klientovega lastnega doprinosa; 

zaželena fleksibilna struktura 

Možna, ni potreben odziv na 

klientov doprinos, lahko je 

rigidna ali fleksibilna 

Rekviziti Možni, lahko so uporabljeni kot 

»tranzicijski predmeti«  

(Winnicott 1971) 

Možni, uporabljeni so pri 

spodbujanju kreativnosti 

Nastop pred zunanjim 

občinstvom 

Nezaželen Možen 

Nastop pred drugimi člani 

skupine 

Možen Verjeten 

Koreografska struktura  Možna Možna 

Improvizacija Gotova Verjetna 

Ritem Ja, kot postavitev strukture in 

»holding«, tudi pri razvijanju 

določenih psiholoških/ 

razvojnih stanj 

Ja, kot struktura in »holding«, 

pri razvijanju spretnosti 

Zrcaljenje (ritem, kakovost in 

oblika giba) 

Ja, zavestna uporaba pri 

razvoju terapevtskega odnosa 

in medsebojnih odnosov v 

skupini 

Ja, lahko uporabljeno kot 

koreografski pripomoček 

oziroma pri razvijanju 

medsebojnih odnosov v 

skupini 

Kostumi 

 

Omejeni Možni 

Gledališke luči  Nezaželene Možne 

Tipična velikost skupine Od 1 do 8 oziroma 10 oseb Od 4 do 30 ali več oseb 

Poudarek na estetski plati Ne Možen 

Cilji Določeni na podlagi 

terapevtskih potreb klientov v 

skupini 

Širšeterapevtski in včasih 

pedagoški/umetniški 

Teoretične predpostavke Vključujejo psihološke teorije Lahko vključujejo psihološke 

teorije ali ne 
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Klienti v skupini Lahko je skoraj vsakdo, a je to 

predmet presoje 

Lahko je skoraj vsakdo, lahko 

pa ga v skupino napotijo 

Potrebne kompetence Izkušnje kot moderator v 

skupinah in razpon slogov 

gibanja; dodatne pristojnosti, 

vključno s sposobnostjo dela z 

ljudmi v stiski  

Izkušnje pri vodenju skupin in 

pri nudenju različnih oblik 

gibanja 

Lastna terapija Ja Ne 

Klinična supervizija Ja  Ne 

Stopnja akademske izobrazbe Najmanj podiplomski študij Formalna dokvalifikacija ni 

potrebna  

Delo s skupinsko dinamiko in 

z medsebojnimi odnosi 

Gotovo Verjetno 

Delo s klientovo notranjo 

imaginacijo in simboli  

Gotovo Verjetno 

Integracija duhovnih 

kompetenc 

Možna Možna 

Stiska versus zabava Aktivno delo s stisko, zabava 

je dovoljena in uporabljena kot 

sredstvo uravnovešenja; 

terapevt naj se izogiba 

»reševanju«  

Naj se izogiba stiski in se 

poudari zabava; povezovalec 

lahko alternativno deluje kot 

šaman, »rešuje« z uporabo jaza 

Besedna evalvacija srečanja Po navadi Ni potrebna 

Dotik med terapevtom in 

klientom 

Redek Je del navadne interakcije 

Diagnoza ali psihološko 

izoblikovanje na podlagi 

opazovanja gibanja 

Ja Nista potrebna 

 

(Meekums 2002, str. 6–7) 

 

Avtorica razpredelnice ugotavlja, da se značilnosti terapevtskega plesa in plesne terapije spreminjajo, 

zato je razpredelnica le okviren pregled obeh strok (Meekums 2002). 
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V plesno-gibalni terapiji ples uporabljamo na različne načine in v vseh njegovih razsežnostih, od 

skoraj nezaznavnih gibov do bolj zahtevnih in ritmičnih, dinamičnih dejavnosti. Gibanje in telo v 

plesno-gibalnem terapevtskem procesu pojmujemo simbolično (Payne 1992). 

Uporaba telesa kot metafore je osrednji element v plesno-gibalni terapiji (Meekums 2002, Payne 

1992). Meekumsova ugotavlja, da igra v kreativnem procesu plesno-gibalne terapije »gibalna 

metafora« povezovalno vlogo med terapevtom in uporabnikom. Pojasni, da v plesno-gibalni terapiji 

prevzame komunikacijsko vlogo, saj posameznik skoznjo neverbalno izrazi lastno obnašanje, 

vrednote in odnose (Meekums 2002). 

V terapevtskem procesu se klient sreča s transferjem, tj. trenutkom, ko v terapevtskem procesu klient 

sprejema terapevta kot pomembno osebo in nanj projicira starševsko vlogo (Meekums 2002). 

Terapevt se istočasno lahko sooča s pojavom kontratransferja. V skupinah se somatski kontratransfer 

odraža kot izraz kolektivnega nezavednega (Jung 1990 v Meekums 2002).  

Jung pojmuje kolektivno nezavedno kot psihični sistem, ki »se ne razvija individualno, temveč se 

podeduje«. Nadaljuje, da je kolektivno nezavedno »sestavljeno iz predeksistentnih oblik, arhetipov, 

ki lahko šele drugotno postanejo zavestni ter vsebinam zavesti podelijo jasno očrtano obliko« (Jung 

1936, str. 26). Arhetipi izvirajo iz sanj kot »neodvisni in spontani proizvodi nezavedne psihe« (Jung 

1936, str. 31); poleg sanj se arhetipi pojavijo tudi v procesu aktivne imaginacije, to so fantazije, ki se 

v človeku pojavijo z namerno koncentracijo. Arhetipi se poleg tega pojavijo v obliki blodnih idej 

duševnih bolnikov kot tudi v spremenjenih stanjih zavesti v transu in v sanjah majhnih otrok od treh 

do pet let starosti (prav tam). 

V disciplini Avtentičnega gibanja se pojavi »utelešenje nezavednega« (Adler 1996 v Meekums 2002). 

Značilnost tega pristopa ne temelji na specifičnih gibih, temveč na jungovski perspektivi, in spodbuja 

plesalce, da spontano izrazijo svoje notranje občutke in razmišljanja (Meekums 2002). 
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3.6. KREATIVNI PROCES V TERAPIJI 
 

 

 

 

(Meekums 2002, str. 15) 

 

Kreativni proces v plesno-gibalni terapiji je sestavljen iz štirih temeljnih sklopov: 1) priprava, 2) 

inkubacija, 3) iluminacija, 4) evalvacija. Meekumsova si je prehajanje iz ene faze v drugo zamislila 

v obliki spirale. To pomeni, da se z vsako fazo srečamo in soočimo večkrat, vsakič iz drugačne, 

nekoliko višje perspektive (Meekums 2002). 

Avtorica istoveti fazo priprave z začetno fazo ogrevanja na srečanju, širše gledano pa predstavlja 

začetek terapije. Pri tem Meekumsova podčrta pomembno vlogo, ki jo igra terapevtski odnos v 

terapiji (Meekums 2002). Uspešen terapevtski odnos temelji na brezpogojnem pozitivnem 

sprejemanju klienta. Poleg tega sta pomembna terapevtov empatičen odziv in koherentnost (Rogers 

1957 v Meekums 2002). 

Inkubacijo v plesno-gibalni terapiji imenujemo tudi proces. Sledi fazi priprave in se pojavi, ko se 

vzpostavi zaupanje med uporabnikom in terapevtom (Meekums 2002). Na tej stopnji skuša plesno-

gibalni terapevt čim manj posegati v dogajanje in klientovo izkušnjo sprejema nekritično in 

dobronamerno (Winnicott 1958 v Meekums 2002).   

Kreativni 
proces v 
terapiji 

PRIPRAVA

Ocena

Vzpostavitev varnosti

Dejavnosti leve 
hemisfere

INKUBACIJA

Izpustiti zavestni 
nadzor

Ne-vednost

Dejavnosti desne 
hemisfere

ILUMINACIJA

Notranjost se prikaže

Dejavnosti od desne k 
levi hemisferi

EVALVACIJA

Prizemljitev 
notranjosti z 

zunanjim svetom

Dejavnosti leve 
hemisfere
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Sledi tretja faza, iluminacija, v kateri ima klient vpogled v lastno doživljanje. Gibanje in plesno 

dogajanje poskusi opredeliti in pojasniti na podlagi svojih uvidov. Medtem ko lahko fazo inkubacije 

istovetimo s telesnim izražanjem čustev (aktiviranje desne hemisfere), se v iluminaciji soočamo z 

lastnimi mislimi in poskusimo doživljanje osmisliti s pomočjo leve hemisfere. Poleg tega prehod med 

inkubacijo in iluminacijo ni neposreden, ampak se pojavi večkrat, nihajoče iz ene v drugo fazo 

(Meekums 2002).     

Meekumsova zadnjo fazo plesno-gibalnega terapevtskega procesa imenuje evalvacija. Predstavlja 

zaključni člen med terapijo in klientovim vsakdanom. Avtorica ga zaznamuje kot proces 

»prizemljitve«, saj terapevt in klient racionalno reflektirata o opravljeni poti z zavestno uporabo leve 

hemisfere (prav tam).    

 

3.7. DANCE MOVEMENT THERAPY IN EXPRESSION PRIMITIVE   
 

Danes sta najbolj razširjena dva pristopa plesno-gibalne terapije. Prvi se je izoblikoval v štiridesetih 

letih prejšnjega stoletja v ZDA in se nato razvijal tudi v Angliji, tj. dance movement therapy. Drugi 

pristop pa se je leta 1984 izoblikoval v Franciji in ga poznamo pod imenom expression primitive (ang. 

primitive expression, prvinski izraz) (Panagiotopoulou 2011). 

Panagiotopoulou predstavi razlike med obema pristopoma in jih združi v preglednici z značilnostmi 

tako dance movement therapy kot expression primitive. Avtorica ugotavlja, da oba plesno-gibalna 

terapevtska pristopa učinkovito delujeta, razlikujeta pa se v tem, da sta se izoblikovala v drugačnem 

kulturnem okolju. Zato temeljita na različnih ideologijah (prav tam).  

 

Primerjava med dance movement therapy in expression primitive 

 Dance movement therapy Expression primitive 

1 Sodobni ples Skupne značilnosti plesov prvotnih družb 

2 Skupinska ali individualna srečanja  Skupinska srečanja  

3 Spontani, ustvarjalni ali avtentični gibi  Udeleženci sledijo verbalnim ali fizičnim 

navodilom plesnega terapevta  

4 Z glasbeno spremljavo ali brez  Glasba ob spremljavi bobnarja  

 

(Panagiotopoulou 2011, str. 99) 

 

Dance movement therapy izvira iz sodobnega plesa, saj so jo izoblikovale sodobne plesalke v ZDA 
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(Chace, Schoop, Espenak idr.). Zato pri tem plesno-gibalnem terapevtskem pristopu najdemo 

svobodno improvizacijo, ustvarjalnost in individualno izraznost (Levy 1988). Zelo razširjena 

različica dance movement therapy je disciplina Avtentično gibanje, kjer se terapevtski proces odvija 

med »pričo« in »gibalcem« (Musicant 2001 v Panagiotopoulou 2011).  

Expression primitive izvira iz plesne zvrsti modern primitive, ki jo je izoblikovala plesna 

antropologinja Katherine Dunham. Spominja na prvotne plese, ki so značilni za plemenske družbe. 

Psihologinja Schott-Billman je izoblikovala novo plesno-gibalno terapijo, ki temelji na vključevanju 

plesov prvotnih družb. Pojasnjuje, da se te vrste plesov lahko uporabijo tudi v zahodnih kulturah, saj 

zdravilni plesi delujejo na simbolični ravni (Schott-Billman 1997 v Panagiotopoulou 2011).  

Dance movement therapy se lahko izvaja tako v skupini kot individualno (terapevt opazuje in 

spodbuja spontano izražanje), medtem ko je expression primitive izključno skupinska terapija, kjer 

vodja ponudi strukturo in direktivno gibanje (Panagiotopoulou 2011). Alkalai ugotavlja, da oba 

pristopa težita k doseganju istega cilja, in sicer k psihološki obnovi posameznika (Alkalai 2004 v 

Panagiotopoulou 2011).   

Schmais pojasni, da lahko zaradi treh utemeljenih pravil plesno terapijo pojmujemo kot znanost. Prvo 

pravilo je, da gibanje zrcali osebnost, drugo zadeva medsebojni odnos med terapevtom in 

uporabnikom, ki se izoblikuje skozi gibanje in prinaša spremembo bodisi na psihološki kot tudi na 

fiziološki ravni. Tretje pravilo zagovarja, da spremembe gibalnih vzorcev napovedujejo spremembo 

osebnosti (Schmais 1974 v Panagiotopoulou 2011).  

Proces Dance Movement Therapy, kot ga je izoblikovala Schmais, sestoji iz osmih faz, medtem ko 

zdravilni proces po Billman obsega devet stopenj (Panagiotopoulou 2011). 

 

Procesi zdravljenja v plesni terapiji po Schmais 

 

Integracija se nanaša na notranjo integracijo posameznika in na enotnost med zunanjimi in 

notranjimi realnostmi. 

Kohezija se nanaša na vsebino in pomen plesa in kaže, da oseba spada v skupino. 

Izobraževanje temelji na medsebojnem sodelovanju v simboličnem izražanju vsakega udeleženca.  

Simbolika je zelo pomemben proces, saj se oseba ne zaveda, da razkriva osebne podatke; na tak 

način se bolj sproščeno izraža.  

Izražanje: Terapevt podkrepi gibanje udeležencev, kar posledično povzroči čustveno izražanje in 

v doglednem času izboljša in razširi gibanje, kar povzroči fiziološke spremembe.   

Ritem je sredstvo za integracijo, navdih in uskladitev oseb z dejstvi.  

Vitalizacija dela z energijo, ki je prisotna v trenutku rojstva in je kasneje blokirana.  

Sinhronija: Ponovna socializacija aktivira izraznost, spodbuja odnose in skupinsko povezanost. 
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Sinhronija se deli na ritmično, prostorsko in zmogljivostno (effort). 

 

(Panagiotopoulou 2011, str. 97) 

 

Procesi zdravljenja v plesni terapiji po Billman 

Vzpostavitev povezave z zunanjim svetom: oseba pobegne od narcisizma in se poveže s svetom 

okoli sebe.  

Iskanje in stopnjevanje življenjske moči se doseže z ritmom, ki nas vodi k gibanju in dejanju.   

Krepitev občutka jaza se doseže s ponavljanjem, ki v očeh plesalca uvede gibanje.  

Varnost tal se doseže z ritmom, delom na tleh, s formalnimi obredi, terapevtovim pogledom itd. 

Telesna integracija prinaša varnost, krepitev moči in podporo tistim, ki doživljajo občutek 

razkrojenega telesa.  

Ustvarjanje prostora za linije in impulze: strukturirani gibi in ponavljanje v prostoru zajezijo 

napetosti in impulze.  

Strukture so fiksirane v telesu: zavedati se simbolov in ponotranjiti njihov pomen, ne samo 

izraziti jih z gibanjem. 

Pravica do posebnosti: ko plesalci začutijo stabilnost, pokažejo svoje posebnosti.  

Izražanje želja in kršenje igre: plesna terapija se ne ukvarja zgolj z ustvarjanjem gibov, ampak z 

odpiranjem psihološkega prostora, kjer se doseže notranje zadovoljstvo, celo ko je odsoten pravi 

zunanji objekt.  

 

(Panagiotopoulou 2011, str. 98) 

 

Panagiotopoulou ugotavlja, da je v plesni terapiji pomembno upoštevati uporabnikovo »plesno 

identiteto«. Avtorica jo označi kot prepletanje različnih plesnih značilnosti, tako struktur kot tudi 

zvrsti, ki so prisotne v kulturni identiteti vsakega udeleženca (Panagiotopoulou 2011, str. 93). 

Avtorica na tak način podpira antropološki pristop v plesno-gibalni terapiji, kjer v ospredje postavimo 

značilnosti in posebnosti kulturne identite posameznikov (prav tam). 
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3.8. VPLIV SORODNIH DISCIPLIN NA PLESNO-GIBALNO TERAPIJO 
 

Veliko pomožnih oziroma sorodnih disciplin je, ki so vplivale na razvoj plesno-gibalne terapije in jo 

še danes dopolnjujejo.  

Plesno-gibalna terapija se je prvotno izoblikovala po vzorih razvojne psihologije, teorije navezanosti, 

psihoanalize. Poleg tega je nanjo vplivalo tudi prepričanje, da je ples starodaven zdravilski ritual 

(Tantia 2015). 

Avstrijski psihiater Wilhelm Reich je predhodnik neverbalne terapije. Ugotovil je, da določeni 

pacienti izoblikujejo obrambne mehanizme, in sicer »mišične oklepe«. S pomočjo telesne sprostitve 

mišičnih krčev je Reich pripomogel, da so se pacienti osvobodili potlačenih psiholoških vsebin (Levy 

1988).  

Alexander Lowen je v šestdesetih letih 20. stoletja izoblikoval bioenergetiko, terapijo, ki temelji na 

Reichovih principih. Njegov pristop sestavljajo točno določene telesne vaje, ki pripomorejo k 

sprostitvi čustev; na tak način se udeleženci laže izrazijo tudi verbalno (prav tam). 

Reichova teorija je vplivala na razvoj ameriške plesno-gibalne terapije in na delovanje različnih 

plesno-gibalnih terapevtov, med katerimi sta bili tudi Marian Chace in Liljan Espenak. Slednja je 

postopoma prešla od plesa k psihomotoriki in sodelovala z bioenergetikom Alexandrom Lownom. 

Izoblikovala je Movement Diagnostic Test, sistem, s katerim je želela razbirati telesne gibe (Schott-

Billmann 2011). 

Na plesno-gibalno terapijo so zelo pomembno vplivale različne psihološke teorije. Med njimi izstopa 

Jungova teorija aktivne imaginacije, na podlagi katere pridejo fantazije in čustva kolektivnega 

nezavednega na dan skozi umetniško udejstvovanje v obliki simbola oziroma metafore. Najbolj 

prepoznavna plesna terapevtka, ki je integrirala jungovske principe v plesno-gibalno prakso, je Mary 

Whitehouse. Na podlagi te izkušnje je izoblikovala Avtentično gibanje, kot ga je sama imenovala, 

t. i. globinsko gibanje (movement-in-depth) (Levy 1988). 

Na plesne terapevte, še posebno Marian Chace, je vplival ameriški psihiater Harry Stack Sullivan. 

Zagovarjal je interpersonalno teorijo osebnosti, ki temelji na predpostavki, da je treba patologijo 

obravnavati v njenem kulturnem in interakcijskem kontekstu. Na podlagi te teorije je Marian Chace 

izoblikovala terapevtski gibalni odnos (therapeutic movement relationship), s pomočjo katerega se 

vzpostavi neposredna komunikacija med terapevtom in klientom (prav tam). 

Carl Rogers in Abraham Maslow sta razvila humanistični pristop; njegov najpomembnejši doprinos 

v psihologiji je dojemanje enkratnosti vsakega posameznika kot tudi izoblikovanje metod, s katerimi 

izraža lastne kreativne in izrazne potenciale. Pristop temelji na iskanju zdravja in potencialov 

posameznika, pri tem spodbuja izražanje z različnimi sredstvi (ples, drama, glasba, likovna umetnost). 

Humanistične teorije je v svojo plesno-gibalno terapijo vključila Alma Hawkins (Levy 1988). 

Na razvoj plesno-gibalne terapije je vplivala tudi psihodrama, ki jo je izoblikoval J. L. Moreno. 

Pristop spada med t. i. akcijsko usmerjene psihoterapije, za katere je značilno, da s pomočjo različnih 

umetniških sredstev privedejo do razkrivanja nezavednih psiholoških vsebin in potlačenih čustev. V 
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kreativnem procesu posledično pride do psihološkega zavedanja, katarze in možnih uvidov (prav 

tam).  

Med elementi ustvarjalnega plesa, ki izhaja iz sodobnega plesa, igra pomembno vlogo tudi 

projektivna tehnika. Projektivno tehniko so uporabljale začetnice plesne terapije in z njo spodbujale 

notranje izražanje posameznikov, ki so z različnimi sredstvi izrazili kompleksnost lastne osebnosti 

(Levy 1988). 

Hanna ugotavlja, da je projiciranje lastnih zgodb skozi ples s pomočjo bodisi šamana ali plesnega 

terapevta v zahodni družbi zelo razširjeno. Ta proces predstavlja soočanje z notranjimi konflikti skozi 

ples in postopno uskladitev predelanih vsebin z vsakdanjim življenjem. Ples tako prevzame vlogo 

kreativnega sredstva v reševanju sporov, spoznavanju sebe in sprejemanju notranjih sporočil (Hanna 

2006). 

K razvoju plesno-gibalne terapije so pripomogli ustvarjalni gib, ki se je izoblikoval po Labanovih 

principih, klasični in sodobni ples, gestalt terapija, Reichove in Jungove teorije (Payne 1992), Body 

Mind Centering (Hanna 2006, Meekums 2002), disciplina petih ritmov, plesi v krogu, ki izhajajo iz 

različnih svetovnih ljudskih plesov (Meekums 2002), kontaktna improvizacija (contact 

improvisation), tehnika Feldenkrais, osnove Bartenieff (Hanna 2006), Alexandrova tehnika 

(Bartenieff in Lewis 1980, Hanna 2006) in drugi pristopi, predvsem iz azijskih kultur, kot npr. tai chi 

(Bartenieff in Lewis 1980) ter nešteto drugih. Posamezni terapevti so in še vedno jih vključujejo in 

uporabljajo na različne načine.  
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4. RAZLIČNE PLESNE ZVRSTI V PLESNO-GIBALNI TERAPIJI  
 

 

»Ples je oblika duše, kjer izgubimo lastno identiteto. Namesto, da bi razmišljal, se poskusi 

prepustiti.«  (Kazuo Ohno) 

 

V plesno-gibalni terapiji poznamo nešteto pristopov, ki so razširjeni v različnih državah in kulturah. 

Vsak ples izraža določene lastnosti; odraža tudi različna časovna obdobja ter geografske in tudi 

družbeno-socialne ureditve.  

Vsaka kultura, kot tudi subkultura, se razlikuje glede na različne plesnoestetske vrednote. Na podlagi 

teh lahko pri plesno-gibalni terapiji vplivamo tako na družbeni kot tudi individualni ravni 

posameznikov. Kultura vpliva tudi na opazovanje in estetsko dojemanje plesa ali pa zgolj na 

sprejemanje plesa kot terapije (Chang 2009). 

»Ples je resnica imaginativnega, dramatičnega, oblikovnega ustvarjanja, ki je drugačna od vsega 

drugega gibanja« (Slade 1977 v Kroflič 1999, str. 30). 

»Vsak slog predstavlja poseben izbor gibov, ki so rasnega, družbenega ali kakega drugega izvora,« 

pojasni Laban (2002, str. 62). Ugotavlja, da ples predstavlja »stilizirano igro«, pri kateri se ljudje 

zavedajo lastnih zmogljivosti in jih izražajo. Pri tem ne potrebujejo občinstva, tako ples ne 

predstavlja odrske umetnosti, ampak predstavlja neke vrste »nabiranje neimenovanih vtisov in 

dogodkov v posameznikovi zavesti« (Laban 2002, str. 29). Laban ugotavlja, da ljudski in plemenski 

plesi izražajo zmogljivosti določene družbene skupnosti. »Počasen, sanjski orientalski ples, ponosen, 

oster ples Špancev, temperamenten ples južnih Italijanov, ostro odmerjeni anglosaški kolo so primeri 

manifestacij zmogljivosti, ki so bile izbrane in osvojene skozi daljša časovna obdobja, dokler niso 

začele izražati duševnosti določenih družbenih skupnosti« (Laban 2002, str. 30). Pri prvotnih 

ljudstvih je ples predstavljal glavni učni predmet, s pomočjo katerega so otroci in mladina sprejeli 

in se naučili morale in etike (prav tam). Laban pojasni, da je gibanje proces, v katerem lahko 

izražamo lastne notranje in zunanje potrebe.  

Laban ugotavlja, da »se mnogi gibi, ki so za osebo najbolj značilni, zgodijo nezavedno« (Laban 2002, 

str. 123). Imenuje jih tudi senčni gibi. Poleg tega pojasni, da »je človek po naravi čredno bitje, zato 

po črednem nagonu v določenih obdobjih nekatere vrste gibanja zavrača, češ da so grda, napačna, 

nenormalna, brez sloga, nesodobna«. Avtor nadaljuje, da vsaka družba sprejema določene ideale 

lepote (Laban 2002, str. 100).  

»Plesanje je tako kot govorjenje družbeno dejanje, ki se ga izvaja v in za določeno družbo. Različne 

zvrsti plesa se uporabljajo za identifikacijo kraja, obdobja in družbenega nivoja, hkrati pa tudi 

značilnosti in načina posameznika« (Mikec 1998, str. 148). 
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Plesno dogajanje je podvrženo procesu nadomeščanja, ki se pojavi kot sprejemanje in rojevanje novih 

idealov obnašanja kot tudi novih oblik plesov. V preteklosti so se spremembe plesnih oblik večkrat 

pojavile istočasno s pomembnimi zgodovinskimi dogodki (z vojnami ali doprinosom raziskovalcev s 

potovanj). Kot primer lahko navedemo prihod arabskih plesov v Evropo po križarskih vojnah ali 

plesov ameriških staroselcev po odkritju Amerike. Akrobatski ruski skoki, kot tudi ples na konicah 

prstov oziroma čevljev, so v klasični balet vstopili in ga popestrili v času Napoleonovih vojn. Gre za 

neprestano spreminjanje starega v novo, kjer plesno dogajanje sprejema nove zmožnosti in ideale. 

»Uravnovešanje zmogljivosti poteka neprestano tako v življenju posameznika kot v zgodovini 

človeštva« (Laban 2002, str. 157).   

Poleg tega pri plesno-gibalni terapiji pomembno vlogo zavzema pojem »kolektivnega nezavednega«. 

Terapevt v skupini občuti somatski kontratransfer, ki se odraža kot skupek »kolektivnega 

nezavednega« celotne skupine (Jung 1990 v Meekums 2002, str. 34).  

Pomembno vlogo pri plesnih terapevtih igra njihova individualna psihomotorična izraznost, ki je 

enkratna in predstavlja skupek posameznikove osebnosti. Nanjo vplivajo tudi kulturne značilnosti. 

Siegel zato meni, da plesne zvrsti, kot so balet, sodobni ples in flamenko, lahko predstavljajo 

avtentičen način izražanja jaza pri posameznikih, ki že v mladih letih ponotranjijo in spoznajo bodisi 

vizualno ali/in telesno plat te plesne oblike in ji nezavedno pripišejo določen pomen (Levy 1988).  

»Gibanje je proces, s katerim živo bitje lahko izraža veliko število zunanjih in notranjih potreb« 

(Laban 2002, str. 169). Laban pojasnjuje, kako »celo v vsakdanjem življenju lahko s človekove 

telesne drže in gibov razberemo, na kakšen način misli in čuti« (Laban 2002, str. 128). »Psihična 

naravnanost se izraža skozi fizično« (Vidrih 2008b). Laban ugotavlja, da ima vsak posameznik 

sposobnost spreminjanja navad v gibanju, ko se začne zavedati strukture in ritma lastnega ustaljenega 

gibalnega vzorca. Zavedanje postopoma pripomore k počasnim spremembam v gibanju, določene 

navade pa so tako zasidrane, da jih je težko spremeniti (prav tam). 

Paynova ugotavlja, da se spremembe posameznikovih gibalnih navad lahko pojavijo, ko je prisotna 

želja po gibanju. Avtorica navaja besede ameriškega psihologa Rogersa: »Učenje je odvisno od želje 

po učenju, in ne pomeni poznavanja odgovorov, temveč je odvisno od želje po raziskovanju. Učenje 

lahko pomembno vpliva na posameznika, če je za določeno osebo primerno« (Payne 1997, str. 36).  

 

4.1. NEVROZNANOST GIBANJA  
 

Zanimive novosti so na področju nevroznanosti, ki ugotavljajo aktiviranje določenih predelov 

možganov pri plesnih dejavnostih. Steven in Parsons (2008) s svojimi raziskavami dokazujeta, da se 

pri plesnih dejavnostih aktivira predel desne hemisfere, ki sovpada z Broccovim centrom v levi 

hemisferi in je znan kot govorni center. Te ugotovitve potrjujejo, da se je ples najprej razvil kot 

sredstvo za komuniciranje. Nove ugotovitve na področju nevroznanosti dokazujejo, da s pomočjo 

umetnosti, terapije in pedagogike pride do sprememb v možganih (Schott-Billmann 2011). 

Upoštevajoč nova spoznanja, se ljudje razvijamo skozi vse življenje (Schott-Billmann 2011, Žorga 

2006). Do sprememb pride predvsem v procesu vzgoje in kot odziv na zunanje okolje; življenjske 

izkušnje predstavljajo za odrasle višji doprinos učenja kot formalno izobraževanje (Žorga 2006). 
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Znanstveno je dokazano, da se v procesu učenja oblikujejo nove nevronske mreže (Doidge 2015). 

Med vzgojne dejavnosti, ki pripomorejo k celostnemu razvoju osebnosti, uvrščamo tudi plesno-

gibalno terapijo (Kroflič 1999). Krofličeva ugotavlja, da lahko prištevamo gibanje in ustvarjanje med 

najpomembnejše človeške potrebe. Ko ustvarjamo, v gibanju dosežemo sproščenost in dobro počutje, 

poleg tega hkrati zadovoljimo človeški potrebi po gibanju in ustvarjanju (Kroflič 2003).  

»Živ organizem lahko deluje le, če sta energijsko polnjenje in praznjenje v ravnovesju,« ugotavlja 

Lowen (1988). »Človek se izraža z dejavnostjo in gibanjem, in če so naša samoizražanja svobodna in 

primerna resničnosti okoliščin, začutimo ob oddajanju energije zadovoljstvo in užitek. Ko uživamo, 

ritmično in nehoteno delovanje življenjskih funkcij deluje na optimalni ravni.« Avtor pojasni, da se 

energetska raven dvigne vsakokrat, ko posameznik razreši neki notranji konflikt (Lowen 1988, str. 

46). 

Redno gibanje izboljša dobro počutje, krepi telo, izboljša fizično in celostno samopodobo, bogati 

domišljijo in pomaga k čustveni uravnovešenosti ter izboljša kognitivne funkcije (Biddle in 

Ekkekakis 2005, Huppert 2005, Russell 1987). 

Angelettijeva definira nevroplastičnost kot proces, skozi katerega se razvijajo in v možganih širijo 

sinapse ter sposobnost, da se oblikujejo nove nevronske mreže. Nevroznanost ugotavlja (na podlagi 

nevroplastičnosti), da obširnejši kot je spekter gibanja določene osebe, tem večja je njena sposobnost 

izražanja in komuniciranja (Angeletti 2016). Gibanje spodbudi cirkulacijo krvi v telesu in v telesna 

tkiva privede kisik ter istočasno aktivira določene predele v možganih. Avtorica nadaljuje, da nove 

oblike gibanja pri človeku spodbudijo nove dele v možganih (prav tam). 

Gibanje torej spodbudi proces nevroplastičnosti, saj spodbudi doprinos kisika in krvi v možgane 

(Hanna 2006, Siegel v Angeletti 2016). Ples pomaga obvladovati stres in pripomore k izločanju 

endorfinov – hormonov »dobrega počutja« (Hanna 2006, Ferrucci 2009). Ferrucci pojasnjuje, da ples 

na splošno, predvsem pa izrazni ples, spodbuja telesno in čustveno razbremenitev, skozi katero 

posameznik izboljša svoje izražanje in samopodobo ter poveča zaupanje vase (Ferrucci 2009).   

Plesno-gibalni terapevt pozna način gibanja posameznega klienta in ga spodbudi, naj svoj gibalni 

vzorec obogati. To posledično pripomore k aktiviranju procesa nevroplastičnosti in istočasno se 

poveča število misli, čustev, izražanja in komunikacije (Angeletti 2016). 

Človek je socialno bitje in kot tako potrebuje medčloveške odnose. Antropološke raziskave so 

pokazale, kako je človeški razvoj (poleg izvirnega diadičnega odnosa mati–otrok) povezan z bolj 

kompleksnimi medosebnimi vezmi, tako na makro kot mikro ravni, kot so npr. očetovski odnos, 

bratovski odnos, odnos med sovrstniki, sorodniki, v etnični skupini itd. Raziskave na opicah so 

pokazale, da potreba po medčloveških odnosih prevladuje tudi nad potrebo po prehranjevanju (Bellia 

2000). Ljudje smo razvili materialno in duševno potrebo po osebnem razmerju z drugimi ljudmi. »Pri 

vsem tem igra najpomembnejšo vlogo gibanje« (Laban 2002, str. 105).  

Pomembno dejstvo predstavi Bauer, ko pravi, da »možgani delajo iz psihologije biologijo« (Bauer 

1951). Izpostavi, kaj leži v principu človečnosti: »Jedro vsake motivacije je najti in dajati 

medčloveško priznanje, spoštovanje, pozornost in naklonjenost,« kar iz nevrobiološkega vidika 

razlagamo kot človeško potrebo po socialnem odzivu in sodelovanju (Bauer 1951, str. 29). 
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Medčloveška pozornost sproži v ljudeh motivacijski sistem. Socialno povezanost najbolj ojača 

skupno smejanje, poleg tega pa tudi glasba ob skupnem gibanju in plesanju (prav tam).  

 

4.2. ANALIZA GIBANJA PO LABANU 
 

Laban je gibanje opazoval na podlagi štirih temeljnih sklopov: telesa, zmogljivosti (effort), prostora 

in odnosov. Njegova analiza temelji na opazovanju gibanja, s pomočjo katerega lahko razberemo 

različne spremenljivke, ki vplivajo nanj. Telo je pojmovano kot celota, posamezni deli pa se gibajo 

koordinirano (Payne 1992).  

Telesno držo je delil na štiri osnovne oblike, in sicer:  

1. oblika »stolpa« ali »puščice« – razpotegnjeni, ozki, vitki liki posameznikov; 

2. oblika »zidu«  – široki, ploščati, čvrsti liki posameznikov; 

3. oblika »klobčiča«  – pokrčeno, zaokroženo telo s pritegnjenimi nogami; 

4. oblika »vijaka«  – značilna zavitost telesa v ramenih (Kroflič 1999, str. 28). 

Te oblike lahko predstavljajo določeno telesno držo, poleg tega pa lahko sporočajo določeno vlogo v 

prostoru (prodornost, delitev, obkrožanje (ali polnjenje), navijanje) (Bartenieff in Lewis 1980).  

»Vsako človekovo gibalno akcijo je mogoče opredeliti glede na prostor, moč in čas.« Laban je 

izoblikoval tudi pojem zmogljivost (effort), s katerim je posamezno gibalno akcijo označil na podlagi 

izražene energetske in motivacijske značilnosti (Kroflič 1999). Določena uporaba zmogljivosti kot 

tudi oblik je kulturno pogojena in nanjo vpliva tudi zunanje okolje (Argyle 1990 v Meekums 2002, 

str. 32). 

Labanova analiza gibanja nam lahko pomaga pri določanju psiholoških funkcij posameznih gibov in 

telesnih zmogljivosti. 

 

Zmogljivost/oblika afinitet 

Zmogljivost  Oblika Psihološka funkcija 

Tok Odprto/zaprto Čustvo in odnos 

Čas Naprej/nazaj Odločitev 

Prostor Razširjen/ozek Pozornost 

Teža Navzgor/navzdol Namen 

(Meekums 2002, str. 32) 
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Meekumsova plesno-gibalne terapevte spodbuja, naj pri opazovanju gibanja ne spregledajo 

kreativnega vidika. Pomembno je namreč slediti tudi lastni intuiciji in ne zgolj »analiziranju« in 

sprejemati osebo na podlagi metaforičnih opazovanj (prav tam). 

 

4.3. OSNOVE BARTENIEFF (BARTENIEFF FUNDAMENTALS) 
 

Osnove Bartenieff (Bartenieff Fundamentals) sestavlja šest osnovnih vaj, ki koristno vplivajo na 

razvoj središča telesa in krepitev pokončne drže.  

Te, osnovne vaje je postopoma predelala in dopolnila tudi Bartenieffina učenka, Peggy Hackney, ki 

je izpostavila pomemben princip celostne povezanosti telesa.  

Gibanje je pomembno, saj notranji občutki vplivajo na zunanje gibanje kot tudi zunanji svet vpliva 

na notranje doživljanje; vsak gib kot tak predstavlja tako izvajanje določene funkcionalne vloge kot 

tudi izrazno sredstvo (Hackney 2002). Hackneyjeva pojasnjuje, da je glavni namen Bartenieffinih vaj 

učinkovit prenos teže. Pri tem igra pomembno vlogo občutek osrediščenja, ki je v spodnjem delu 

telesa in vpliva na kateri koli gibalni prenos teže (prav tam).  

Občutek lastnega središča je ključnega pomena pri obvladovanju ravnotežja. Plesalec zato z redno 

vajo krepi središče in posledično izboljšuje nadzor in zavedanje nad lastnim gibanjem. Osrediščenje 

lahko opredelimo kot »sposobnost, da čutimo svoj center, ki deluje kot motor in je točka, od koder 

izhajajo vsa gibanja« (Škofic-Novak 1999, str. 102). Poleg gibanj, ki izhajajo iz središča telesa, 

poznamo tudi obrobna ali periferna gibanja, pri katerih je hrbtenica fiksna. Takšno gibanje najdemo 

tako v klasičnem baletu kot tudi v jazz plesu; v standardnih plesih takega gibanja ni, nasprotno pa so 

prisotni v latinskoameriških plesih (prav tam). 

 

4.4. TELESNI SPOMIN 
 

Telesni spomin je skupek preteklih izkušenj, ki jih na neverbalen in nezaveden način ohranimo 

zabeležene v telesu. Poznamo tri različne sklope telesnega spomina: navadni, travmatični in erotični 

telesni spomin. Navadni telesni spomin združuje izkušnje iz vsakodnevnega praktičnega življenja, 

vanj vključujemo tudi naučeni gibalni vzorec vsake osebe. Travmatični telesni spomin obsega 

občutke, ki jih oseba začuti v določeni boleči izkušnji. Ti občutki se zabeležijo v spomin osebe, bodisi 

če sama doživi travmatično izkušnjo bodisi če opazuje nekoga, ki doživlja tako situacijo. Tretja vrsta 

telesnega spomina je erotični telesni spomin, ki združuje izkušnje, povezane z užitkom in izključno 

interpersonalne narave, saj se pojavijo kot odraz medsebojnih izkušenj (Casey 1987 v Pylvänäinen 

2006). Erotični telesni spomin predstavlja zelo pomemben dejavnik za duševno zdravje, saj 

posameznik vanj beleži občutek živahnosti in pozitivno življenjsko energijo. Aktiviranje tega 

telesnega spomina pozitivno spodbuja terapevtsko delo in spodbuja optimizem in vitalnost 

(Pylvänäinen 2006). 

Telesna podoba je miselna predstava, ki jo nosi vsaka oseba o lastnem telesu (Stanton-Jones 1992). 
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Schilder ugotavlja, da je gibanje ena izmed dejavnosti, ki vplivajo na spremembo telesne podobe. 

»Plesna doživljanja pripomorejo, da izgubimo in spremenimo svojo telesno podobo« (Schilder 1986 

v Stanton-Jones 1992, str. 67). Prav na podlagi tega dejstva avtor ugotavlja, da gibanje povzroča 

spremembe v telesni podobi, ki posledično vplivajo na spremembe v psihičnih odnosih (prav tam).  

 

4.5. OBLIKE GIBANJA  
 

Telesna drža odraža osebni značaj posameznika. Zravnana drža prikaže nekaj drugega kot sključeno 

telo. Čeprav sta osebi, ki sta v različnih držah, lahko enako razpoloženi, se v izražanju razpoloženj 

razlikujeta. Jezo izrazimo drugače v pokončni ali v skrčeni telesni drži. Laban pojasnjuje, da lahko 

človek svojo naravno zmogljivost prikriva samo osebam, ki niso pozorne (Laban 2002).  

»Naša drža razkriva naše počutje. Tudi obratno je res: naša drža lahko vpliva na naše počutje« 

(Vogelnik 1994, str. 26). 

Telesne akcije izhajajo iz dveh osnovnih oblik gibanja. »Prva oblika prihaja iz središča telesa 

navzven, druga pa priteka iz prostora, ki obdaja telo, proti središču telesa« (Laban 2002, str. 99). 

Laban gibanje označuje tudi kot simetrično in nesimetrično. Simetrični gibi, ugotavlja, so manj 

strastni, saj prikrivajo; medtem ko nesimetrično gibanje razkriva notranjo vzburjenost in je strastno 

(Laban 2002, str. 155).  

Vogelnikova razčleni gibanje na osrednje in obrobno, ki ju najdemo tudi v različnih plesnih zvrsteh. 

Osrednje ali centralno gibanje se rojeva v središču telesa; pri tem aktiviramo hrbtenico in osrednje 

mišičje telesa. Iz notranjosti se gibanje pretaka proti oddaljenim delom telesa. Centralno gibanje 

najdemo pri vseh naravnih gibih kot tudi pri orientalskih trebušnih plesih, indijskih religioznih plesih 

in jogi. Obrobno gibanje poteka brez sodelovanja hrbtenice in ga najdemo pri specializiranih 

poklicnih delih, kot je npr. tipkanje. Pri plesu se pojavi v folklori, jazz plesu in baletu. Poleg tega 

avtorica opredeli celovito in izolirano gibanje (osamitve). Celovito gibanje je celostno gibanje vsega 

telesa, vanj spada tudi osrednje gibanje. Izolirano gibanje pa je gibanje samo določenega dela telesa, 

medtem ko ostalo telo miruje (Vogelnik 1994).  

Glede na gibanje Sachs razvrsti plese v dve večji skupini, in sicer neharmonične in harmonične plese. 

K neharmoničnim plesom prišteva čiste in oslabljene krčevite plese; plese z odprtim in plese z zaprtim 

gibanjem pa uvrsti v skupino harmoničnih plesov. Za šamanska ljudstva so značilni krčeviti plesi, 

pojasni Sachs, to so plesi proti telesu (Sachs 1996). Pri obeh skupinah plesov človek preide v 

ekstatično stanje, za katerega je značilno, da je »človek razbil telesne spone in osvobodil svojo 

podzavest« (Sachs 1996, str. 38), in za katerega je najpomembnejša »ritmična enakomernost vsega 

plesnega gibanja« (prav tam). Sachs opazi, da »čim bolj se neko ljudstvo ukvarja s poljedelstvom, 

tem mirnejše plese ima; čim bolj je neko ljudstvo temistično in patriarhalno, tem bolj v plesih 

uporablja skoke« (Sachs 1996, str. 46).  

Med plese s širokim gibanjem avtor vključi ples z dviganjem: »Del teh plesov bi lahko imenovali 

plesi z udarjanjem. Kajti pri njih je tako močno sproščanje odvečne moške energije in tako velika 

potreba po občutenju živosti in silovitem izražanju, da osnovno gibanje več ne zadošča. Gibanje dlani 

in celo stopal naraste v hrupnost, zamahi in brce pa se stopnjujejo v silno ropotanje« (Sachs 1996, str. 
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41).  

Pri tem Sachs ugotavlja, da se fizična potreba v gibanju moških in žensk razlikuje. »Vsi telovadci in 

atleti poznajo pomembno dejstvo: moški bolj težijo k sprostitvi, h gibanju naprej in navzgor kot 

ženske; tudi po telesni zgradbi so zanj bolj pripravljeni. Ženske ostajajo pri plesu večinoma pri tleh, 

njihove kretnje so usmerjene bolj k telesu kot navzven in navzgor« (Beyer v Sachs 1996, str. 44). 

Sachs ugotavlja, da tudi moški plešejo zaprte plese; v nekaterih kulturah jih dejansko izključno 

izvajajo samo oni, medtem ko ostajajo zanje v glavnem značilni odprti plesi. »Ženske  sodelujejo v 

plesih ne glede na to, kako plešejo moški; plešejo na način, ki jim ga narekuje njihova lastna narava« 

(Sachs 1996, str. 44).  

Plesi z zaprtim gibanjem so mirnejši in bolj zadržani v nasprotju z odprtimi, nadaljuje Sachs. 

Ugotavlja, da so zanje značilna »nihanje, zibanje in lebdenje; ritem se skozi ude pretaka zmerno 

simetrično« (Sachs 1996, str. 47). Avtor pojasni, da zaprti plesi izrazijo ljubkost, očarljivost in milino, 

»dinamično sproščanje s statičnim idealom, težnjo po miru, vztrajnosti in skladnem ravnovesju« (prav 

tam). Ta gibanja, nas spomni Sachs, so v telovadbi uporabljena kot sprostitev. Njihova značilnost je, 

da delno privedejo v ekstatično stanje. 

Delsarte pa je delil gibe na tri vrste, in sicer na gibe navzven, gibe navznoter in normalne gibe. Zanj 

je bila značilna ugotovitev, da se človek poslužuje treh izraznih sredstev. Z glasom izrazi svoja čustva, 

z gibom izrazi to, kar ljubi, in z artikuliranim govorom pove svoje misli. Izoblikoval je sistem vaj, ki 

so pripomogle k uravnovešenim telesnim gibom. Telo je razdelil na glavo, trup in ude, za katere so 

bili značilni trije načini gibanja, in sicer stran od telesa, k telesu in navadno gibanje. Temelje gibanja 

je opredelil na tri vrste – statično, medsebojno uravnoteženo, dinamično gibanje, v katerih se izraža 

duša, in semiotično gibanje, ki predstavlja razum (Otrin 1998). 

Emile Jaques-Dalcroze je s svojimi principi evritmije sestavil sistem vaj, ki temelji na dejstvu, da gib 

predstavlja »umetniški izraz človeka in njegovih občutij« (Otrin 1998, str. 161). 

 

4.6. PLESNE ZVRSTI V PLESNO-GIBALNI TERAPIJI 
 

Hanna ugotavlja, kako se plesne zvrsti nenehno spreminjajo in v različnih obdobjih igrajo različno 

vlogo (Hanna 2006). Vsaka plesna zvrst se razlikuje po tehničnem izvajanju, teoretičnih izhodiščih 

in ideologijah. Njihovo uporabnost v plesno-gibalni terapiji lahko utemeljimo, če pregledamo njihove 

posamezne značilnosti.  

Plesno-gibalno terapevtsko usposabljanje vključuje različna znanja, med njimi koreografiranje, 

izkušnje nastopanja kot tudi obvladovanje različnih gibalnih zvrsti. »Če plesni terapevt pri določeni 

starosti osvoji močno plesno-gibalno prakso, ponotranji 'gibalno mišljenje'« (White 1987 v Levy 

1988, str. 148). 

Plesno-gibalna terapija se je v ZDA razvila iz sodobnega plesa in je temeljila predvsem na kreativnem 

procesu improvizacije, ki naj bi imel zdravilni potencial, kot tudi na psihoterapevtskih principih 

interpersonalnih odnosov (Schmais in White 1986 v Panagiotopoulou 2011). V Veliki Britaniji pa je 
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disciplina izhajala iz pedagoške stroke (Karkou in Sanderson 2001b v Panagiotopoulou 2011). Poleg 

tega  so nanjo vplivale tudi druge discipline, kot npr. gestalt terapija, Reichova terapija, jungovska 

analitična psihologija, klasični in sodobni ples (Payne 1992 v Panagiotopoulou 2011).  

Levy izpostavi, da je glavna sposobnost plesnega terapevta ta, da v terapevtskem odnosu odreagira s 

pomočjo plesa in giba in spontano sodeluje s klientom. Zato je pomembno, nadaljuje, da terapevt 

obvlada različne gibalne vzorce in se zaveda, tudi z uporabo LMA (Labanove analize gibanja), katere 

vrste gibanja ima rad in katere zanemarja. Na tak način lahko izboljša lastne gibalne sposobnosti 

(Levy 1988). V plesno-gibalni terapiji je obvladovanje različnih plesnih zvrsti koristno, saj lahko 

uporabnikom ponudimo širok spekter gibalnih vzorcev. Plesna tehnika, kot sta pojasnili tako 

Whitehousova kot tudi kasneje Bartenieffova, omogoči strukturo, ki posamezniku dopušča boljše 

telesno izražanje.  

V plesno-gibalni terapiji imajo pomembno vlogo metafore, s katerimi plesno izrazimo svoje notranje 

slike, misli, čustva. Ko v plesu predstavimo metafore, s tem izkusimo tudi določene občutke. Različne 

plesne zvrsti različno uporabljajo metaforično gibanje; klasični balet tako poskuša izraziti iluzijo 

lahkotnosti. Ženska figura pleše kot lahko pero, drsi po odru in izgleda, kot da ni v stiku s tlemi. 

Zacharias pojasni, da je moški opora ženski, zato občinstvo žensko dojema kot lebdeče bitje, ki se 

naslanja na moškega (Zacharias 1962 v Samaritter 2009).   

Za ljudske plese so tako pri moških kot pri ženskah značilni močnejši gibi, npr. v afriških plesih, kjer 

način gibanja govori o močni povezanosti s tlemi (Sachs 1984 v Samaritter 2009). Poleg tega je 

uporaba metafor prisotna v improvizaciji, izraznem plesu in Avtentičnem gibanju.  

Chloe M. Albin predstavi pozitivne učinke plesno-gibalne terapije pri otrocih z downovim 

sindromom. Pri otrocih s posebnimi potrebami lahko plesno-gibalna terapija pozitivno učinkuje na 

njihovo splošno gibanje. Vključevanje enostavnih gibalnih sekvenc je pomembno za njihov razvoj, 

tako kot socialno vključevanje oz. tudi socializacija zunaj terapevtskih srečanj pripomore k 

zmanjšanju anksioznosti v vsakdanjosti (Becker in Dusing 2010 v Albin 2016). Plesno-gibalna 

terapija izboljša kakovost življenja, poviša neodvisnost in samozaupanje, izboljša komunikacijske 

sposobnosti (Jobling, Virji-Babul in Nichols 2006 v Albin 2016). 

Block pojasni, da različne gibalne dejavnosti, kot so npr. tek, skakanje, preskakovanje, metanje, 

brcanje, lovljenje, izboljšajo motorične sposobnosti. Pozitivno vplivajo tudi na prostorsko zavedanje 

in na vizualno-motorično koordinacijo (Block 1992 v Albin 2016). 

Stanton-Jonesova ugotavlja, da nobena od navedenih praks ni terapija v pravem pomenu besede, 

lahko pa jih uporabimo v terapevtskem procesu (Stanton-Jones 1992 v Samaritter 2009). 

 

4.6.1. Balet  
 

Balet je plesna zvrst, ki se je razvila v Evropi in izhaja iz dvorskih renesančnih plesov. Postopoma je 

po vsem svetu zaslovel kot odrska umetnost. 
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Tehnika baleta zahteva preciznost, gracioznost, lahkotnost in obvladovanje telesa v izvajanju hitrih 

skokov in prehodov. Temelj predstavljajo pet položajev nog, telesna drža in različni položaji rok. 

Gibčnost, odprtost nog, čvrstost, vrtenje, nizki in visoki skoki, lepo oblikovanje rok in točna 

koordinacija gibov so elementi, značilni za klasični balet. Prav tako pomembne značilnosti baleta so 

vztrajnost, telesna moč in lepota gibanja (Neubauer 1998). Pri vadbi baleta razlikujemo med 

»oporno« in »delovno« nogo, prva nosi vso težo plesalca, medtem ko je »delovna« noga neobtežena 

in se giba (prav tam).   

Laban (v Bartenieff in Lewis 1980, str. 110) prikaže ugotovitve anonimnega pisca iz 18. stoletja, ki 

je vsakemu položaju nog klasičnega plesa dal določen pomen: 

- prvi položaj: izraz pozornosti, 

- drugi položaj: izraz samozavesti in varnosti, 

- tretji položaj: izraz skromnosti in milosti, 

- četrti položaj: izraz ponosa in dostojanstva, 

- peti položaj: izraz prebrisanosti in telesnih sposobnosti. 

Plesalec in koreograf Pearl Primus na podoben način opredeli prvi in drugi položaj, in sicer:  

- prvi položaj: stopala so vzporedno in ravno postavljena, dovzetna za sprejemanje, podobno kot 

pri meditaciji, 

- drugi položaj: stopala so obrnjena navzven in označujejo ponos, ošabnost (prav tam). 

Angleški nacionalni balet (The English National Ballet) je izoblikoval program, namenjen bolnikom 

s parkinsonovo boleznijo. Da bi spodbudili zaupanje in moč med udeleženci, so uporabili vaje iz 

klasičnega baleta. Program vključuje tudi vaje, pri katerih udeleženci uporabijo individualni in 

partnerski dotik, ki ohranja odzivnost živčnega sistema. Poleg tega so spodbudili tudi izvajanje 

nadzorovanih gibov, ki naj bi pripomogli k telesni komunikaciji. Ti, novi gibi naj bi se zapisali v 

mišični spomin udeležencev, ki naj bi se jih posluževali tudi v vsakdanjih dejavnostih (Painter 2016).  

Oddelek za plesno-gibalno terapijo na Kolumbijski univerzi v Chicagu je sodeloval z raziskovalci  

Rehabilitacijskega centra Chicaga; skupaj so proučili udejstvovanje otrok s cerebralno paralizo na 

tečajih klasičnega baleta. Ugotovili so pozitiven doprinos vaj klasičnega baleta v njihova življenja 

(Overcoming Cerebral Palsy with Ballet 2010). Baletne vaje lahko spodbudijo krepitev mišic in 

posledično izboljšajo telesno držo, pri tem pomagajo premagovati npr. hipotonijo, tj. nižji mišični 

tonus pri osebah s cerebralno paralizo. Celostno in počasno raztezanje pred in med vajami klasičnega 

baleta pomaga otrokom s spazmi, da lahko laže gibajo roke in noge. Raziskovalci so ugotovili, da 

postopna vadba odpornosti in moči pripomore k izboljšanju drže in gibanja otrok s cerebralno 

paralizo. Balet predstavlja dobro vrsto treninga otrokom s cerebralno paralizo vseh starosti, saj s 

počasnimi in ponavljajočimi se gibi krepijo moč. Ritmična hoja in korakanje lahko pomaga pri 

premagovanju asimetrije. Otroke je treba spodbuditi, naj uporabijo svojo šibko stran, saj gibalno 

učenje temelji na ponavljanju in gibanju. Pri baletnih vajah je pomembno ogledalo, saj otroci tako 

bolje dojamejo koncept simetrične drže in gibanja. Stabilnost trupa pomaga pri izvajanju simetričnih 

gibov. Prav tako igrata pomembno vlogo ritem in glasba, saj ritem spodbuja vzajemno prestopanje in 
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posledično simetrično gibanje. Nekateri otroci se bolje odzivajo na enostavne ritme. Poleg tega glasba 

celostno vpliva na možgane in izboljša gibalne sposobnosti. Učenje petih osnovnih baletnih 

položajev, kjer vadimo en dehors, koristi tistim otrokom s cerebralno paralizo, ki imajo noge obrnjene 

navznoter in dlani držijo stisnjene v pest. Nekateri baletni programi so prilagojeni tudi za otroke, ki 

uporabljajo različne mobilne naprave, kot so npr. sprehajalci, vozički. Pri nekaterih pristopih pa otroci 

izvajajo vaje prosto na tleh, brez mobilnih naprav, kar za otroke lahko predstavlja posebno izkušnjo 

(prav tam). 

 

4.6.2. Buto  
 

Buto sta izoblikovala japonska plesalca Tatsumi Hijikata in Kazuo Ohno. Ohno se je prvotno šolal 

pri Eguchiju Takayi, ki je na Japonsko prinesel nemški Neue Tanz po izkušnji z Wigmanovo v letih 

med 1931 in 1933 (Fraleigh 2010).  

Plesna oblika Neue Tanz predstavlja temelj, iz katerega se je kasneje razvil buto, ki pa se je 

izoblikoval v neodvisno in svojevrstno plesno zvrst. Doprinos Hijikate k izoblikovanju buta se odraža 

v njegovem surrealističnem boju za japonsko dušo, medtem ko je Ohno prispeval s svojim prijaznim 

pogledom na svet, ki je temeljil na združitvi Vzhoda in Zahoda (prav tam).  

Ključni element v butu predstavlja pojem ma, ki ga istovetimo s širokim oziroma razgledanim 

pogledom na svet. Umirjena misel je svobodna in ne potrebuje ocenjevanj. V tem stanju ne lepota ne 

grdota nista fiksna pojma. Ma je prehodno stanje med zavestnim in nezavednim in prehajanje v to 

stanje je kultivirano v tehniki buta. Prav zato se buto približa šamanističnim tehnikam, ki gib 

uporabljajo za prehajanje med zavestnim in nezavednim. Poleg tega je tako pri šamanih kot tudi pri 

butu razširjeno spoštovanje smrti in prednikov. Tradicionalni rituali šamanov so si prizadevali 

zdraviti zemljo, to pomembno vlogo je prevzel tudi buto; Kazuo Ohno je s svojim plesom zdravil 

reke, morja in zapuščena taborišča (prav tam).  

Päivi Pylvänäinen je raziskovala tridelni model telesne podobe v tehniki buto. S to plesno zvrstjo  se 

je seznanila v plesnem studiu Kazua Ohne v Yokohami. Obiskovala je tečaj buta pod vodstvom 

Yoshite Ohna, Kazuovega sina. Pylvänäinen je ugotovila, da plesno-gibalna terapija in buto podobno 

pristopata k obravnavanju gibanja, in sicer dopuščata svobodno izražanje brez estetskih, 

tradicionalnih konceptov lepote. Soočanje z notranjim dogajanjem postane pomembnejše kot zunanja 

predstavitev. Avtorica ugotavlja, da sprememba lahko nastopi, ko si oseba dovoli izkusiti gib. Pri 

butu srečamo enostavne oblike gibanja, kot so hoditi, stati, vstati in poklekniti, raziskovanje gostote 

in krožnih oblik v gibanju. Razlika se pri butu kaže v pozornosti in prisotnosti, ki jo namenimo izvedbi 

vsakega giba. Pogosto uporabljeni rekviziti na delavnicah buta so cvetlice, papirnati robčki, pahljače 

in visoke pete kot tudi raba klasične glasbe (Pylvänäinen 2006). Plesalec celostno izraža sebe, svoja 

čustva, dušo in duhovnost. Telo postane človeško, ko se razblini delitev med dušo, umom in telesom 

(Fraleigh 2004 v Pylvänäinen 2006). 

Glavni princip pri baletu je izvajanje dovršene oblike ravnotežja in razmerij, sodobni ples pa temelji 

na konceptu svobode in individualnosti. Nasprotno so plesalci v butu osredotočeni zgolj na proces 

spremembe, ki se zgodi s pomočjo imaginacije, povezanosti in predaje. Plesalci buta ne iščejo 
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ravnotežja, prav tako v plesu ne izražajo lastnega jaza, ampak plešejo kot prehodna bitja (Fraleigh 

2010).  

Izrazni in estetski temelj buto plesa najdemo v percepciji telesa (Visočnik 2005). Avtorica ugotavlja, 

da ta pristop težko pojmuje kot tradicionalno plesno tehniko. Vključimo ga lahko med orientalske 

filozofije meditacije in zena, za katere je osrednji element »osredotočenost mišljenja na sedanji 

trenutek, očiščenje misli do praznine« (Puncer 2002, str. 274 v Visočnik 2005). Pri butu pomembno 

vlogo prezvame transformacija samega sebe, metamorfoza. V tem procesu buto povezuje zavestno z 

nezavednim, saj gibanje zrcali interakcijo med zunanjim in notranjim plesalčevim svetom (Visočnik 

2005). Buto se prav v tem razlikuje od konvencionalnih plesnih zvrsti, kjer plesalec izraža občutke 

ali abstraktno idejo (prav tam).  

Toshiharu Kasai, japonski plesni terapevt in profesor na oddelku za klinično psihologijo na Univerzi 

Gakuin v Sapporu, je na trinajsti evropski konferenci umetnostnih terapij – Ecarte, ki se je odvijala 

septembra 2015 v Palermu, predstavil vnos japonskih idej v plesno-gibalno terapijo. Temelj seminarja 

je bil prepoznavanje inovativnega pristopa buta in njegov doprinos v plesni terapiji. Buto namreč 

temelji na principu »boleče počasno« (painfully slow) ter v nežnih gibih in nasprotnemu vnašanju 

hitrih in surovih gibov. Kasaijev seminar se je delil na tri sklope. Prvi je bil namenjen uporabi 

majhnega prostora, drugi razvoju počasnih in nežnih gibov, tretji pa uporabi nasprotij in kombinacij 

počasnih in hitrih gibov ter nežnih in grobih gibov skupaj s tradicionalnimi plesnimi gibi (Ecarte 

2015).  

 

4.6.3. Kontaktna improvizacija (contact improvisation) 
 

Kontaktna improvizacija se je pojavila na začetku sedemdesetih let 20. stoletja v ZDA. Za enega 

njenih ustanoviteljev štejemo Steva Paxtona, ki je to tehniko izoblikoval kot neke vrste gibalni dialog. 

Gibanje se spontano pojavi med dvema ali več plesalci, ki vzpostavijo stik na principih težnosti in 

stika teles (naslanjanje, dvigovanje, objemanje itd.) (Guaterrini 2008, Simenc 2007 v Šušteršič in 

Zagorc 2010, Zagorc 2008).  

Ples se improvizirano izoblikuje z neprekinjenim prenašanjem telesne teže med plesalci, ki ustvarjajo 

različne telesne povezave (body links) z različnimi deli telesa. Kontaktna improvizacija lahko igra 

povezovalno vlogo med ljudmi različnih kultur kot tudi med različnimi telesi. Prav ta značilnost to 

zvrst prišteva k tehnikam inkluzivnega plesa (družabni ples) in je prav tako uporabljena pri plesni 

terapiji (Guaterrini 2008). 

Kontaktna improvizacija je postala zelo atraktivna plesna zvrst, saj se od drugih oblik razlikuje po 

svoji egalitarni naravi in je dostopna širokemu krogu ljudi in hkrati spodbuja individualnost (Novack 

1990 v Hanna 2006). Hanna ugotavlja, da pomembno vlogo pri izvajanju te plesne zvrsti predstavlja 

vzpostavitev zaupanja med plesalci, ki se pri plesanju dotikajo in nosijo težo drug drugega. 

Improvizacija za plesalce predstavlja izkušnjo, v kateri nastopi sprememba. Kontaktna improvizacija 

nas zato spominja na plesno-gibalno terapijo (Hanna 2006).  
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V plesnih dejavnostih k pozitivnemu počutju pripomore telesni stik med člani, skupaj s spodbujanjem 

ustvarjalnosti in gibanja, saj pri ustvarjalnih gibalnih igrah ključno vlogo igrajo sproščenost, smeh, 

dobra komunikacija in sodelovanje udeležencev (Kroflič 1999).  

Katy Dymoke ugotavlja, da kontaktna improvizacija predstavlja več kot samo plesno zvrst; 

udeleženci se namreč izražajo na podlagi notranjih občutkov in zunanjega dogajanja, ki izhajajo 

bodisi iz stika z drugo osebo kot tudi stika s tlemi (Dymoke 2014).  

Za slepe in gluhe osebe predstavlja dotik edini stik z zunanjim svetom. Dymokeova zato ugotavlja, 

da se med plesnimi srečanji socializacija pri teh uporabnikih s pomočjo kontaktne improvizacije 

pojavi spontano in sproščeno (Dymoke 2014). Pomembno vlogo pri slepih in gluhih prevzame tudi 

»vzgajanje iz telesa in skozi telo«. Avtorji trdijo, da ta pristop predstavlja novost na pedagoškem 

področju in se razlikuje od tradicionalnega pedagoškega pristopa, kjer je telo kot vzgojni element 

večinoma zanemarjeno in ni vključeno v učni proces (Paxton in Kilcoyne 1993 v Dymoke 2014). 

Paxton in Kilcoyne ugotavljata, kako je v današnji družbi razširjena kultura erotiziranega oziroma 

popačenega telesa, tako na športnih kot na plesnih prizoriščih (Paxton in Kilcoyne 1993 v Dymoke 

2014). V ta kulturni kontekst je vključen še tabu dotika, ki je dojet kot abnormalen, devianten in 

erotiziran (Paxton 2010a v Dymoke 2014). Kontaktna improvizacija se predstavi kot alternativna 

plesna dejavnost, ki odvrača erotično komercializacijo telesa današnjega časa (Paxton 2010b v 

Dymoke 2014). 

Dymokeova nadaljuje razmišljanje o pomembni vlogi dotika v osebnem procesu prenove jaza, saj 

dotik vzpostavi interakcijo s samim seboj kot tudi z drugimi. Avtorica opaža, da se odsotnost dotika 

večkrat pojavi pri osebah, ki so doživele osamljenost (Dymoke 2014). 

Center za motnje v gibanju na Zdravstveni šoli Univerze v Washingtonu (Washington University 

School of Medicine's Movement Disorders Center) je izvedel raziskavo, v katero je bilo vključenih 

enajst bolnikov s parkinsonovo boleznijo. Udeleženci so v dveh tednih izvedli deset plesnih delavnic 

kontaktne improvizacije. Vsako srečanje je trajalo uro in pol. Srečanja je vodila profesionalna plesna 

pedagoginja, udeležili pa so se jih tudi zdravi prostovoljci s predznanjem na področju kontaktne 

improvizacije, ki so bili plesni partnerji bolnikov.  

Izsledki raziskave so pokazali, da kontaktna improvizacija, podobno kot tango (oba sta različna parna 

plesa), pozitivno deluje na bolnike. Kontaktna improvizacija je pri tej populaciji priporočljiva plesna 

zvrst, ker se izvaja improvizacijsko in učenje določenih plesnih gibov in figur ni potrebno. Spontani 

ples temelji na učenju prenosa teže bodisi na partnerja ali na tla, zato se sooča s padci in z 

nepredvidljivimi spremembami drže; to bolnikom pripomore, da se soočijo z morebitnimi težavami 

v gibanju, ki nastopijo pri parkinsonovi bolezni (Marchant idr. 2010). Kontaktna improvizacija poleg 

tega izpolnjuje vse štiri priporočene posebne vaje za parkinsonove bolnike, in sicer: 

1) kognitivne gibalne strategije pri izboljšanju prenosa telesne teže, 

2) vaje za izboljšanje ravnotežja, 

3) vadbo za gibljivost sklepov in mišične moči za izboljšanje telesnih sposobnosti in  

4) vaje v vrsti za izboljšanje hoje (Marchant idr. 2010, str. 186).  
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Avtorji kontaktno improvizacijo priporočajo tudi starejši populaciji. Doprinos vzajemnega 

človeškega stika med udeleženci, ki ga spodbuja ta plesna zvrst, lahko izboljša kakovost življenja teh 

uporabnikov (prav tam).   

Poleg tega se lahko v manjših skupinah poslužujejo kontaktne improvizacije tudi pri adolescentih, za 

katere koncept dotika večkrat predstavlja tabu. Na ta način lahko dojamejo dotik na bolj sprejemljiv 

način (Scott 1988 v Payne 1992). 

 

4.6.4. Expression primitive (prvinski izraz) 
 

Za prvinski izraz (expression primitive) je značilna uporaba ritma, glasbe, ritmične spremljave bobna 

in petja. Plesna zvrst izvira iz prvotnih družb in izhaja iz karibskih ritualov, njena estetika se razlikuje 

od klasičnega plesa kot tudi od sodobnega, ljudskega in drugih plesnih zvrsti. Plesalec oziroma 

udeleženec pri tem pristopu ne izvaja gracioznega plesa, s prsti ne oblikuje arrondi kot pri baletu in 

z rokami ne izraža fluidnosti s port de bras, kar je značilnost sodobnega plesa. Gib postane prvinski, 

osnoven, opuščene so stilizirane linije, baročno razkazovanje kot tudi senzualno bočno nihanje, ki je 

prisotno v različnih plesnih zvrsteh (Schott-Billmann 2011). 

Ponovno doživetje preteklih dogodkov je pomembno terapevtsko sredstvo, saj dopusti, da spet 

predelamo in pozitivno uredimo dogodke, ki so privedli do patološkega obnašanja. Pristop expression 

primitive deluje prav po tem principu. Z zvočno spremljavo bobnov, ki ponazarja srčni utrip matere, 

z ritmom, ki pripomore vzpostaviti neverbalen odnos, s petjem in strukturo simetričnih gibov 

spodbuja ponovno vživetje v arhaična doživljanja, kar sproži regresijo. Cilj plesno-gibalne terapije ni 

zgolj spomin na izkušnjo, temveč sprememba. Zato ima pomembno vlogo pogled terapevta, saj pri 

uporabniku skozi »transfer« simbolizira materinski pogled. Terapevtov pogled je ključnega pomena, 

biti mora živ in pozoren, pozitiven, zaupljiv, vesel in dobrohoten (prav tam).   

V prvotnih družbah je ples zavzemal pomembno vlogo, saj je bil sprejet kot obred. V sodobnih 

terapijah, ne samo v plesno-gibalni, so prisotni različni »obredni elementi«. Pri prvinskem izrazu 

(expression primitive) lahko uporabljeni ples in njegov način postopnega stopnjevanja označimo kot 

obredni ritual. Ciklično ponavljanje plesnih fraz, stilizirani gibi, binarna struktura gibov kot tudi 

uporaba glasu, prehajanje iz gibanja v mirno stanje postopoma delujejo kot pravi ritual. S plesnim 

ritualom posameznik vzpostavi stik, se poveže s kozmosom. Vsaka plesna sekvenca simbolizira cikel 

življenja, tako posameznega giba kot širše – vsakega udeleženca, skupine, sveta (Bellia 2000). 

Skupina se poistoveti s terapevtom in s posnemanjem vzpostavi »diadično zrcaljenje«. Udeleženci 

najprej plešejo v ravni vrsti nasproti terapevta, postopoma se povežejo v krog, kjer se vzpostavi 

občutek povezanosti v skupini. Diadičen odnos skupina–terapevt nas spominja na izvirni odnos med 

otrokom in materjo.   

Podobno kot pri veliki večini sakralnih ritualnih plesov tudi pri prvinskem izrazu telesni dotik ni 

prisoten. Medčloveški odnos se, poleg vizualnega zrcaljenja, vzpostavi zgolj z uporabo glasu (Bellia 

2000). Prvinski izraz je vesel, ritmičen, vitalen in energičen ples, s katerim se, nasprotno od npr. 

valčka, psihotična populacija hitro poistoveti. V okviru rituala si prvinski izraz prizadeva tudi, da s 
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transpersonalnim plesom presežemo psihotična stanja in doživimo spremembo. Ta lahko nastopi v 

skupini, ki metaforično prevzame simbol sveta (prav tam).  

Bellia pojasni, kako ritem istočasno izvaja dve pomembni funkciji; hkrati deluje namreč dinamično 

in kot izraz zunanjega izvajanja (očetovsko) ter zaupno in sprejemljivo (materinsko). Avtor nadaljuje, 

da zvok bobna spominja na prenatalni ritem, in sicer neprekinjeni srčni utrip matere. Binarni ritem  

(2/4, 4/4 …) nam ponuja fiziološko strukturo »odhoda in prihoda« (prav tam). 

Pri psihotični populaciji je percepcija časa ogrožena, saj določeni trenutek lahko večkrat občutijo kot 

neomejen čas, celó večnost. Glasbena struktura valčka je tridobna, kar na telesni ravni v dvojnost 

vključi »tretji element«, ki predstavlja separacijo, zaključek. Zato pri psihotični populaciji ni 

priporočljiv. Bellia opaža, kako na družabnih srečanjih psihotiki valček oziroma mazurko plešejo z 

lastnim ponotranjenim binarnim ritmom in ne sledijo ritmu glasbe. Binarni ritem spodbuja dinamiko 

»odhoda in prihoda«, ki deluje hipnotično, sproščujoče in potencialno neskončno (Bellia 2000). 

V plesno-gibalni terapiji rekreacija jaza nastopi z uporabo različnih posnemovalnih mehanizmov, kot 

so npr. iluzija, magični ritual, igra, gledališče, inkarnacija mitov, posest. Zelo pomembno vlogo v 

plesno-gibalni terapiji zavzema igra, saj skoznjo varno izrazimo različna čustva, kajti doživljamo jih 

kot vrsto posnemanja (Schott-Billmann 2011). 

 

4.6.5. Orientalski plesi 
 

Terapija orientalskega plesa (belly dance therapy ali BDT, v nadaljevanju TOP) predstavlja plesno-

gibalni terapevtski pristop, pri katerem so uporabljeni orientalski trebušni plesi. Pri tem pristopu 

pozornost prevzame izolacija gibov v predelu medenice in trebuha (Cowan 2016). Orientalski ples se 

osredini na ozaveščanje središča in postopno urjenje gibov, ki postopoma spodbudijo izolacijo 

medenice in trebuha. Vadba  gibov v predelu medenice/maternice pripomore k ozaveščanju lastnega 

telesa. Poleg tega ti gibi spodbudijo zavedanje lastne ženstvenosti, občutenje seksualne energije in 

izraženje kreativnosti (Cowan 2016, Jevšenjak 2014). Sodeč po Reichovih teorijah, zakrčena 

medenica lahko povzroča otopelost in odtujenost od lastnih seksualnih občutkov (Cowan 2016).  

Cowanova je leta 2003 TOP začela vključevati v svojo integrativno telesno psihoterapevtsko prakso, 

tudi na individualnih srečanjih. Postopoma je ugotovila, kakšni so učinki vključevanja orientalskih 

plesov v terapevtska srečanja. Odražali so se v povečanem občutku veselja med izvajanjem gibov, v 

izboljšanju mobilnosti hrbtenice in posledično zmanjšanju bolečin v hrbtu; stranke so poročale o 

povišani rodnosti; povečalo se je samozaupanje in sprejemanje lastnega telesa; privedlo je v bolj 

celostno dihanje in propriorecepcijo (s poudarkom na zavedanju telesa); v medenici in na področju 

spolovil se je povečal krvni obtok, olajšale so se psihoseksualne problematike, npr. vaginizem; 

povišalo se je telesno zavedanje; ojačala sta se povezanost in artikuliranje čustev, kot so jeza, žalost, 

sram pred spolnostjo, ki izhaja iz preteklih nerazrešenih izkušenj (Cowan 2016). 

Orientalski plesi spodbujajo moč in krepijo mišice trupa, kar pripomore k izboljšanju telesne drže. 

Koristnost teh plesov na duševni ravni temelji na vzpostavljanju povezanosti telesa in uma. 

Orientalski plesi pozitivno učinkujejo na zmanjšanje stresa (De Leon 2006 v Jevšenjak 2014). Gre za 
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holističen pristop, pri katerem ženske celostno občutijo lastno telo, razblini se delitev med telesom in 

umom (Jevšenjak 2014). Poleg tega so zabeleženi tudi drugi pozitivni duševni učinki pri učenju 

orientalskih plesov: izboljšanje telesne samopodobe in povišanje samozavesti (Stricklin 2005 v 

Jevšenjak 2014). 

 

4.6.6. Družabni plesi 
 

Osnovna tehnična vadba standardnih in latinskoameriških plesov ima določeno strukturo, ki se deli 

na tri skupine vaj. Prve se izvajajo na mestu, v drugem sklopu na tleh, tretji del pa vključuje vaje s 

premikanjem po prostoru. Plesnotehnične vaje so skupek elementov iz različnih plesnih disciplin: 

jazz baleta, klasičnega baleta, sodobne plesne tehnike, joge, stretchinga in aerobike (Škofic-Novak 

1999).   

Za krepitev mišičja nog in stopal so priporočljive vaje iz klasičnega baleta, saj poleg moči spodbujajo 

preciznost gibanja in jakost odrivanja. Iz modernega baleta lahko uporabljamo vaje kontrakcij in 

releasov ter moči in nadzora središča. Poleg tega lahko uporabimo tudi zavedanje pretakanja energije 

in svobodo sproščenega gibanja. Iz jazz tehnike lahko kot osnovni način »spoznavanja sebe« 

uporabimo izolacije in izvor posameznih gibov iz jazz tehnik. Disciplina joge je koristna pri 

upoštevanju dihalnih vaj kot tudi pri raztezanju. Aerobika pa nam koristi pri stopnjevanju ritmičnih 

sekvenc in vadbi nekaterih poskokov (prav tam).   

V Braziliji so izvedli raziskavo o uporabi družabnega plesa kot plesno-gibalnega terapevtskega 

pristopa pri starejši populaciji. Socialni oskrbovalni oddelek in Univerza iz Viçose sta proučila 60 

starostnikov, in sicer 54 žensk in 6 moških, ki so se udeležili enoletnega plesnega tečaja. Srečanja so 

se odvijala dvakrat tedensko. Na koncu so udeležencem razdelili vprašalnik, s katerim so proučili 

odziv in učinke udejstvovanja na plesnih srečanjih (Lima, Vieira 2007). 

Izbor glasbene spremljave je vključeval različne narodne in mednarodne ritme, bodisi iz preteklosti 

kot tudi sodobne melodije. Izmenično so predvajali hitre in počasne skladbe, da so udeleženci med 

eno in drugo plesno sekvenco lahko počivali. Poleg tega je glasbeni izbor obsegal različne ritme: 

swing, bolero, fokstrot, valček, salso, sambo, karnevalske melodije, tango in tudi maxixe in forro. 

Zadnji dve zvrsti sta tipična brazilska ritma, ki sta zelo poživljujoča.  

Vsako srečanje je vključevalo različne elemente. Začelo se je z ogrevanjem ob različnih ritmih kot 

tudi s skupnim prepoznavanjem različnih ritmov udeležencev, ki so se v krogu držali za roke, z 

obrazložitvijo plesnih pravil, pravilne plesne drže, osnovnih plesnih korakov itd. (Lima, Vieira 2007). 

Raziskava je pokazala pet temeljnih terapevtskih doprinosov pri udejstvovanju v družabnem plesu: 

1. družabni plesi so zabavni; 

2. prinašajo zdravilne učinke; 

3. spodbujajo obujanje dobrih plesnih spominov; 

4. pripomorejo, da se udeleženci spet povežejo z brazilsko plesno kulturo;  

5. ponujajo možnosti socializacije (Lima, Vieira 2007, str. 129). 



60 
 

Sodobne raziskave potrjujejo, da družabni plesi pozitivno učinkujejo na starostnike, ki se v tej 

dejavnosti počutijo bolj gibčne, pozorne in vesele. 

Raziskovalci Medicinske fakultete Albert Einstein iz New Yorka so proučili 469 ljudi, žensk in 

moških, starih nad 75 let. Izsledki raziskave, ki so bili junija 2003 objavljeni v New England Journal 

of Medicine, so pokazali, da družabni ples vpliva na znižanje tveganja pojava demence. Razloge za 

to so pripisali spodbudnim dejavnikom plesa na možgane, saj so morali udeleženci slediti zahtevnim 

plesnim korakom in slediti ritmu glasbe (Lima, Vieira 2007). 

Tudi raziskava, ki jo je izvedla Državna univerza v Kaliforniji, je pokazala pozitivne učinke na 

plesalce različnih starosti, in sicer izboljšanje tako srčnega utripa kot tudi telesne kondicije (prav 

tam).  

 

4.6.7. Tango  
 

Tango se je izoblikoval na koncu 19. stoletja v Argentini. Imenujejo ga tudi walking embrace, »objem 

v hoji« (Jackobson idr. 2006 v Pinniger idr. 2012). Izvedena je bila vrsta kliničnih raziskav v Kanadi 

(McKinley idr. 2008 v Pinniger idr. 2012), Združenih državah Amerike (Hackney ME idr. 2007 v 

Pinniger idr. 2012) in Argentini (Trossero 2006 v Pinniger idr. 2012), ki so dokazale pozitiven učinek 

uporabe tanga v kliničnih strukturah in izboljšanje psihičnega zdravja in dobrega počutja.  

Raziskovalci na Univerzi v Novi Angliji v Avstraliji so proučili vpliv argentinskega tanga na 

zmanjšanje simptomov psihološkega stresa, anksioznosti in depresije. Vzorec je prvotno štel 97 oseb, 

ki so bile vključene v tri različne skupine: 1) argentinski tango, 2) čuječnostno meditacijo in 3) 

kontrolno skupino. Udeleženci so zaključili šesttedenski program, ki je predvideval srečanja enkrat 

tedensko po uro in pol udejstvovanja v argentinskem tangu ali meditaciji (Pinniger idr. 2012).  

Bolj kot samo izvajanje vaj izraznost plesa spodbudi udeležence, da se laže soočijo z občutki, ki bi 

jih drugače težko sprejeli in izrazili (Svoboda 2007 v Pinniger idr. 2012). Glasba izboljšuje tako 

fizično kot tudi psihično počutje. Tudi glasba tanga, ki ima melanholičen prizvok, vzbudi pozitivna 

čustva (Peretz 2001 v Pinniger idr. 2012). Med plesanjem tanga se plesalca močno povežeta, saj se 

gibata sinhrono kot eno samo telo (Dinzel 1999 v Pinniger idr. 2012). Medtem ko plesalec vodi 

soplesalko, improvizira in si vzame odgovornost pri izbiri korakov. Pri tem upošteva pripravljenost 

partnerke in njene telesne značilnosti. Istočasno mora soplesalka zaupati vodji, sama večinoma pleše 

ritensko in sprejema izbiro gibov (Trossero 2006 v Pinniger idr. 2012). Soplesalka si prizadeva 

obdržati tudi primerno telesno držo, poleg tega pa med plesom ohranja primeren prostor med stopali 

(Dinzel 1999 v Pinniger idr. 2012). 

Po zaključenem programu so rezultati pokazali, da argentinski tango pozitivno vpliva na znižanje 

depresije. Poleg tega je udejstvovanje v tangu povezano tudi s povišano stopnjo čuječnosti in z 

zmanjšanjem psihološkega stresa (Pinniger idr. 2012). 

Druge raziskave so pokazale učinkovitost tanga pri starostnikih, saj je koristen pri izboljšanju 

ravnotežja, socializaciji, zvišanju samopodobe (McKinley idr. 2008 v Pinniger idr. 2012). Pri 

parkinsonovih bolnikih vpliva na hitrost hoje, kadence, začetek gibanja in spodbuja motivacijo. Pri 
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pacientih miokardnega infarkta izboljšuje kakovost življenja, je skladen z rehabilitacijskimi 

programi, izboljšuje koordinacijo in ravnotežje (Peidro RM idr. 2007 v Pinniger idr. 2012).   

 

4.6.8. Ustvarjalni gib 
 

»Ustvarjalni ples in gib, tako kot kreativni mediji nasploh, nista usmerjena v estetsko vrednost 

nastajajočih 'produktov', temveč v sam proces, ali povedano drugače, plesni medij ni vezan na 

poseben plesni trening, tehniko ali slog« (Kozorog 2003). 

Improvizacija je igra, skozi katero ozavestimo svoje telo o neskončnih možnostih izražanja 

(Kaltenbrunner 2004 v Zagorc 2008). »Improvizacija je umetnost neposrednosti. Pri improviziranju 

si uglašen s trenutnim stanjem, ki so tvoj partner, okolje, ozračje, dinamika nenehnega spreminjanja 

in zavest o tem, kar je, in ne, kar misliš, da bi moralo biti« (Zagorc 2008, str. 25). 

Pristop dance movement therapy temelji na Labanovih principih ustvarjalnega plesa in giba, na 

podlagi katerih igrata pomembno vlogo simbolika in metaforična uporaba telesa. Gre za spontano 

izražanje z gibanjem, ki se pojavi skozi neposreden pristop plesno-gibalnega terapevta. Pri določeni 

populaciji sta priporočljiva ogrevanje in uporaba določenih, predpisanih korakov in gibov (Payne 

1992). 

»Gibno-plesna improvizacija je odprt sistem (dinamično izmenjavanje energije z okoljem), v katerem 

se udeleženec sproti odziva na spodbude iz okolja in porajajoče gibalne ideje ter jih integrira v 

nastajajočo strukturo« (Kroflič 1999, str. 34). 

V plesno-gibalni terapiji poznamo dva različna improvizacijska pristopa, prvi je t. i. »od zunaj 

navznoter« in drugi »od znotraj navzven«. Prvi pristop se izvede na podlagi ponujene tematike 

terapevta. Delo se pogosto izvaja z odprtimi očmi, v dvojicah kot tudi v skupini in z uporabo 

določenega predmeta. Drugi pristop temelji na spodbujanju udeležencev, da se gibajo na podlagi 

lastnih občutkov, osebnih izkušenj in notranjih slik, ki se spontano prikažejo zlasti pri delu z zaprtimi 

očmi. Ta pristop je priporočljiv za nevrotično populacijo, ni pa primeren pri psihotikih, ker 

predpostavlja sposobnost celostno se prepustiti lastnemu nezavednemu, tako da ohranimo zavestno 

stanje. V zaključni fazi lahko izkušnje na telesni ravni verbalno ozavestimo, spremenimo v ideje in 

jih predstavimo skupini (Payne 1997). 

 

4.6.9. Sodobni ples  
 

Plesno-gibalna terapija, ki se je izoblikovala v ZDA, tj. dance movement therapy, temelji na tradiciji 

sodobnega plesa. Ta pristop spodbuja neomejeno gibanje in vprašljivo gleda na doprinos drugih 

plesnih zvrsti, kot so ljudski ples, balet, družabni ples, v plesno-gibalno terapijo (Schmais in White 

1986 v Panagiotopoulou 2011). Spontano izražanje samo po sebi ne predstavlja terapije. Potrebna je 

namreč sprememba, ki se pojavi v terapevtskem odnosu (Payne 1992, str. 6). 
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Sodobni ples vključuje različne plesne tehnike, graham, cunningham, limon, horton, release, 

kontaktno improvizacijo, novo plesno tehniko – new dance –, itd. Priporočljivo je poznati čim večje 

število pristopov, ker vsak na svojevrsten način dopolnjuje poznavanje, obvladovanje in uprizarjanje 

sodobnega plesa (Gallone 1995, Šušteršič in Zagorc 2010). 

Začetek plesno-gibalne terapije se istoveti z razvojem sodobnega plesa na začetku 20. stoletja. 

Prvotno se je sodobni ples pojavil kot odraz in nasprotovanje klasičnemu baletu, danes pa 

obvladovanje baleta pripomore k usposabljanju sodobnega plesalca.  

V sodobnem plesu se plesalčevo telo osvobodi, gibanje ni strogo stilizirano kot pri baletu in postane 

sproščeno. Plesalec se lahko izrazi na neskončno načinov in s svobodnim gibanjem izrazi svoje 

notranje doživljanje. Osrednji element v sodobnem plesu je postal naravni gib, ki odraža emocije 

plesalca (Šušteršič in Zagorc 2010). Pomembno vlogo v sodobnem plesu igra tudi prizemljitev; stik 

s tlemi daje plesalcu stabilnost in moč (prav tam). 

Tehnika graham spodbuja razvoj močne hrbtenice, kar na »artikuliran« način pripomore k njeni 

izraznosti. Temelj tehnike predstavlja nasprotje med »krčenjem (izdih) in popuščanjem (vdih)«, ki se 

pojavi v središču telesa v področju medenice. Padci so obvladani, gibanje je energetsko nabito 

(Šušteršič in Zagorc 2010). Na začetku svojih plesno-gibalnih terapevtskih srečanj je to tehniko 

uporabljala Mary Whitehouse (Levy 1988). 

Krčenje (contraction) se izvaja kot močno pokrčenje medenice v smeri naprej, istočasno se trebušne 

mišice raztegnejo in hrbtenico potisnejo nazaj. Gib izvedemo istočasno z globokim in kratkim 

izdihom. Pri izdihu večkrat uporabimo tudi glas. Krčenju sledi popuščanje (release), pri katerem se 

medenica vrne v nevtralni položaj in se hrbtenica zravna. Pri tem gibu se energija iz središča telesa 

mehkeje razširi navzven (Gallone 1995).    

Tehnika cunningham izhaja iz klasičnega baleta in kombinira baletne vaje z naravnim gibanjem. 

Značilnost te tehnike je uporaba hrbtenice kot tudi svobodno gibanje (Šušteršič in Zagorc 2010). Vaje 

medenice integriramo tudi s posebnejšo vadbo nog (Gallone 1995).    

Tehnika limon je prepoznavna zaradi mehkejšega gibanja (Šušteršič in Zagorc 2010). Temelji na 

principu fall in recovery, pri katerem srečamo hitre padce na tla in hitre vzpone, na pojmu ravnotežja 

balance in unbalance in tudi uporabi swinga in swaya. Noge izražajo ritem, roke pa melodijo 

(Guatterini 2008).  

Tehnika horton pri plesalcu razvija izjemno moč in raztegljivost. Gibanje postane lirično, med 

prepletanjem mehkih in eksplozivnih linij. Vaje temeljijo na prenosu teže in dihanju (Šušteršič in 

Zagorc 2010).   

Tehnika raztezanja release predstavlja sproščen slog gibanja, ki temelji na ekonomični uporabi 

energije. Plesalec si ne prizadeva ugajati občinstvu, izogiba se poziranju. Tehnika raztezanja je na 

plesno prizorišče uvedla tekoče gibanje, ki se razlikuje od drugih slogov. Njena značilnost temelji na 

izogibanju prehodnim položajem in zastojem, gibanje je svobodno tako v počasnih in mirnih izvedbah 

kot tudi v hitrejših in eksplozivnejših sekvencah (prav tam). Ples raziskuje kratke kretnje, gibanje se 

izraža s prsti, kratkimi gibi v sklepih kot tudi z obraznimi mišicami. Pomemben sestavni element tega 

plesa so detajli (Mackrell 2005 v Šušteršič in Zagorc 2010).   
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Nova plesna tehnika – new dance – je zvrst, ki vključuje različne plesne pristope od tradicionalnih 

plesov in novih plesnih tehnik kot tudi borilne veščine, druge elemente akrobatike in sodobne plesne 

pristope. Gibanje je sproščeno in mehkejše (Šušteršič in Zagorc 2010). 

Uporaba sodobnih plesnih tehnik v plesno-gibalni terapiji je zelo razširjena po vsem svetu, od 

Francije, Nemčije, Velike Britanije, Nizozemske, Slovenije, Italije do Japonske in seveda ZDA 

(Capello 2007).  

Plesno-gibalna terapija se je najprej razvila iz sodobnega plesa in se je kulturno istovetila s 

kolonialistično belo populacijo v ZDA ter nezavedno vplivala na odklon od drugih zvrsti plesnega 

izražanja. V današnjem, globaliziranem svetu pa je pomembno proučiti kulturo določene plesne zvrsti 

in na tak način preseči morebitne stereotipne predstave o njihovi uporabi v plesno-gibalni terapiji. Ob 

petdeseti obletnici delovanja Ameriškega združenja za gibalno terapijo je Changova predstavila 

pomembno vlogo različnih etničnih, plesnih in jezikovnih kultur. Te sestavljajo raznolik spekter v 

kulturni dediščini in pomenijo bogastvo v razvoju plesno-gibalne terapije (Chang 2016).  

»ADTA lahko razširi svojo identiteto, tako da vključi množico življenjskih perspektiv in nešteto 

plesnih poti, ki prinašajo zdravje posameznikom, medsebojnim odnosom in skupnostim. Skozi 

skupinsko dinamiko in spoštovanje posameznikove kreativnosti, ki je neločljivo povezana z 

disciplino plesno-gibalne terapije, najdemo načine pri izmenjavi moči, učenju novih plesov in 

'plesanju plesa drug drugega'« (Chang 2016, str. 276). 

Bruno prikaže pomembno vlogo »duha plesa« (spirit of dance), ki naj bi se postopoma oddaljeval od 

plesno-gibalne terapije, čim bolj ta postaja prepoznavna disciplina. Avtor zato predlaga določene 

pristope, ki naj bi v plesno-gibalna terapevtska srečanja spet vrnili duh plesa: »(a) odstraniti 

funkcionalno plat v vsakdanjih gibih, (b) odpraviti pričakovanja plesnega terapevta kot tudi njegovo 

uvajanje gibalnih načinov in plesnih zvrsti in (c) zagotoviti varen prostor/čas kot tudi pričevati na 

srečanjih« (Bruno 1990 v Panagiotopoulou 2011, str. 102). 

Danes se plesno-gibalni terapevt sooča s spreminjajočo družbo, pojavom globalne imigracije in 

kulturnimi spremembami. Namreč, udeleženci plesno-gibalnih terapevtskih srečanj lahko izhajajo iz 

različnih kulturnih področij in identitet (Chang 2009 v Panagiotopoulou 2011). Pomembno vlogo pri 

tem prevzema antropološki pristop v plesno-gibalni terapiji, saj spodbuja sprejemanje različnih kultur 

(Hanna 2004 v Panagiotopoulou 2011). 

Antropološki pristop v plesno-gibalni terapiji pripomore k razkrivanju neverbalne komunikacije, ki 

je temelj discipline in se spreminja na podlagi različnih kulturnih prepričanj, in ugotavlja, kako lahko 

ta vpliva na razlog in zdravljenje duševnih in čustvenih težav. Pripomore tudi k iskanju rešitev in k 

temu, da jih zaplešemo (Hanna 2004 v Panagiotopoulou 2011).   
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5. PLESNA TERAPIJA V DRŽAVAH IN KULTURAH 

 

 

Predstavila bom pregled plesno-gibalne terapije v različnih geografskih predelih in posameznih 

državah. Osredinila se bom predvsem na evropske države, poleg tega pa bom navedla tudi določene 

primere z drugih celin. 

Ameriško združenje za plesno terapijo organizira srečanja, na katerih obravnavajo pomen različnih 

plesnih zvrsti pri ponudbi plesne terapije v različnih kulturah in državah. Dvanajsto mednarodno 

srečanje leta 2006 Ameriškega združenja za plesno terapijo se je osredotočilo na kulturne temelje 

plesa kot osnove plesno-gibalne terapije, tako na pedagoški kot tudi na praktični ravni. Gib in ples se 

v plesno-gibalni terapiji obravnavata znotraj določenega kulturnega okolja, pojasnjuje Changova. 

Ples je skupek osebnih, družinskih, kulturnih in posameznikovih značilnosti. Zato ne moremo 

predpostavljati, nadaljuje Changova, da imajo gibi v vseh kulturah enak pomen (Capello 2007).   

Trinajsti mednarodni simpozij, ki se je leta 2007 odvijal med letnim srečanjem Ameriškega združenja 

za plesno terapijo v Brooklynu v New Yorku, se je imenoval Povezovanje kultur (Bridging Cultures). 

Cilj tega srečanja je bil prikazati različne pristope plesno-gibalne terapije za otroke v različnih krajih 

sveta (Capello 2008).   

Leta 2014 je Združenje v sodelovanju z Državno organizacijo za plesno pedagogiko (National Dance 

Education Organization, NDEO) organiziralo skupen simpozij na temo pedagoških perspektiv v 

plesno-gibalni terapiji. Srečanja so se udeležili predstavniki petih celin, ki so predstavili značilnosti 

usposabljanja plesno-gibalnih terapevtov. Simpozij je predstavil različnosti pristopov v izobraževanju 

plesno-gibalnih terapevtov v različnih kulturah (Capello 2015).   

 

5.1. SEVERNA AMERIKA 
 

5.1.1. Združene države Amerika 
 

Združenje ameriških plesno-gibalnih terapevtov American Dance Therapy Association (ADTA) je 

bilo ustanovljeno leta 1966 po zaslugi Marian Chace. Združenje je opredelilo plesno-gibalno terapijo 

kot »psihoterapevtsko uporabo giba za doseganje čustvene, kognitivne, fizične in socialne integracije 

posameznika« (ADTA 2015).  

Julie A. Kerr-Berry je svojo pozornost osredotočila na povezavo med »prvotno kulturo« in izvorom 

plesno-gibalne terapije. V tej primerjavi je ugotovila, da njuno skupno značilnost predstavlja ritual. 

Kerr-Berry je pojasnila, da je ples tako v ZDA kot tudi drugod seštevek kulturnih spojitev med 

različnimi skupinami ljudi (Capello 2007). Ob tem je poudarila tudi pomembno vlogo plesa, ki v 

različnih etničnih skupinah – od avtohtonih ameriških staroselcev do črnskega prebivalstva, ki je 

socialno marginalizirano – prevzame obliko rituala (prav tam).  
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V ameriški družbi je prisotno t. i. »razburjeno stanje pasivnosti« (agitated state of passivity), ki 

označuje razdvojenost mladih med njihovim telesom in njimi samimi. Ta fenomen je vključen v 

gibalni vzorec mladih, ki se istovetijo z dvodimenzionalnim računalniškim svetom. Značilnost 

ameriške družbe se kaže tudi v dveh protislovjih, na eni strani namreč najdemo odtujenost od 

»ritualiziranega« telesa v plesu, po drugi strani pa sledimo hiperseksualizaciji telesa v plesu, ki ga 

predvajajo mediji in je razširjeno med najstniki in mladimi (Capello 2007).  

Changova ob praznovanju petdesete obletnice Ameriškega združenja plesnih terapevtov ugotavlja 

spremembe v plesno-gibalni terapiji v ZDA. Danes je namreč prisotno očitno večje število študentov 

iz različnih kultur in etničnih skupin, npr. Afroameričani, Arabci, muslimani, študenti iz Latinske 

Amerike itd. (Chang 2016). Do leta 1990 je disciplino plesno-gibalne terapije zaznamovala večinoma 

bela evropska populacija, tako po videzu kot tudi v uporabljenih plesnih zvrsteh. Tako so bili v 

glavnem uporabljeni principi Labanove analize gibanja kot tudi konvencionalne teorije zahodne 

psihologije (Chang 2016). 

Changova poleg tega pojasni, da v plesno-gibalni terapiji družbeno-kulturno okolje največkrat ni bilo 

upoštevano. Izjemo so predstavljali npr. prispevki Irme Dosamantes, Forestine Paulay in Irmgard 

Bartenieff ter antropološke perspektive Francisce Boas in Judith Lynne Hanna (prav tam). 

Sodobni programi usposabljanja plesno-gibalnih terapevtov podpirajo inkluzivnost, zato so etnična, 

kulturna in spolna identiteta pomembni dejavniki, katerih obravnava je postala del študija. Vedno 

bolj je razširjeno tudi zavedanje, da strukturne rasne nepravičnosti negativno vplivajo na zdravje 

(Marmot 2005 v Chang 2016). 

Združenje ADTA je leta 2008 ustanovilo Odbor za večkulturnost in raznolikost, ki podpira 

večkulturni pristop v plesno-gibalni terapiji, s katerim poskusi spremeniti njeno monokulturno 

ideologijo, ki je v izoblikovanju plesno-gibalnega pristopa zgodovinsko izhajala zgolj iz bele 

evropske kulturne dediščine. V okviru tega krožka so bili ustanovljeni oddelki, ki sledijo različnim 

etničnim skupinam v ADTA (ADTA 2017). 

 

5.1.2. Kanada  
 

V Kanadi sobivajo različne kulture in etnične skupine, kar vpliva na razvoj plesno-gibalnega 

terapevtskega usposabljanja, ugotavlja Joanabbey Sack. V Quebecu v Montrealu so na univerzi 

Concordia izoblikovali poseben, kanadski model, ki ponuja učenje, praktično usposabljanje in 

raziskovanje na področju plesno-gibalne terapije. Centre for the Arts in Human Development 

(CAHD) pozna inovativen pristop, saj vključuje različne kulture, prisotne v Kanadi, kot tudi kulture 

različnih umetniških izraznosti – drame, plesa, glasbe in likovne umetnosti (Capello 2015). 

Center gosti študente tako iz Kanade kot iz drugih držav, kot so npr. Avstralija, Belgija, Kitajska, 

Češka republika, Egipt, Francija, Nemčija, Haiti, Irak, Koreja, Libanon in Ukrajina. Poleg tega se 

študentje skozi ves študij učijo o večkulturalizmu – podobno kot tudi otroci skozi vse šolanje 

spoznavajo in se učijo o njem in spoštovanju drugačnosti –, saj v Kanadi srečamo različne plesne 

kulture. Mednje štejemo tudi avtohtono prebivalstvo in priseljence (Capello 2008, 2015).  
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5.2. EVROPA 
 

Evropsko združenje za plesno-gibalno terapijo, The European Association Dance Movement Therapy 

(EADMT), povezuje strokovna državna združenja plesno-gibalne terapije v Evropi. Njegov cilj je 

spodbujati razvoj strokovne prakse in uradno priznanje poklica v posameznih državah. EADMT 

zagotavlja in spodbuja kakovost plesno-gibalne terapije tako v praksi kot tudi na področju 

usposabljanja. Na tak način podpira varnost uporabnikov, strokovnjakov in ustanov. Združenje 

temelji na spoštovanju različnosti, zato spodbuja sodelovanje med državami članicami (EADMT 

2017). 

 

5.2.1. Belgija 
 

V Belgiji so umetnostni terapevti vključeni v skupno združenje, in sicer Belgijsko združenje za 

terapije z umetnostjo, De Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie/Association Belge d’Arts 

Thérapies (www.bvct-abat.be). Združenje podpira profesionalni razvoj umetnostnih terapij z uporabo 

različnih sredstev (likovna umetnost, plesno-gibalna terapija, drama in glasba) (Ecarte 2016).  

Usposabljanje umetnostnih terapevtov deluje po treh univerzitetnih programih. Artevelde University 

College ponuja univerzitetni študijski program iz vseh umetnostnih terapij (iz likovne umetnosti, 

plesno-gibalne terapije, drame in glasbe) (prav tam).   

 

5.2.2. Češka republika 
 

Leta 2002 so ustanovili češko združenje za plesno-gibalno terapijo Česká asociace taneční a 

pohybové terapie TANTER, ki sodeluje z ameriškim združenjem ADTA, britanskim ADMP UK 

(Association for Dance Movement Psychotherapy United Kingdom) in nemškim BTD 

(Berufsverband der Tanztherapeutinnen Deutschlands). Poleg tega je član evropskega združenja 

EADMT (European Association Dance Movement Therapy) (Tanter 2017). 

Na razvoj plesno-gibalne terapije na Češkem so vplivale tri plesne zvrsti. Bednarova je podčrtala, da 

so se češki plesi večinoma izoblikovali podobno kot v drugih evropskih državah, npr. v Franciji in 

Nemčiji. Poleg tega so se tradicionalni plesi razvili v nižjih družbenih razredih, med kmeti in delavci 

(Capello 2007).   

Krajši plesi in otroške pesmice pozna vsak otrok na Češkem in tradicionalno se prenašajo iz ene 

generacije v drugo, bodisi prek staršev bodisi v predšolskih programih. Bednarova prikaže delo 

kolegice, ki je take vrste krajših plesov uporabila pri psihotični populaciji. Izsledki pristopa so 

pokazali, kako lahko osebe z uporabo enostavnih gibov prikličejo v spomin in podoživijo vesele 

trenutke iz otroštva (Capello 2007).  
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Drugo uporabljeno plesno obliko predstavljajo družabni plesi, kot so polka, valček in samba, to so 

parni plesi, ki jih češki najstniki v šolah spoznajo pri šestnajstih letih. Učenje teh plesnih zvrsti 

pripomore tudi vzpostaviti zrelejši odnos med dekleti in fanti, ki se skozi plesno udejstvovanje naučijo 

odraslega obnašanja in primernega odnosa z nasprotnim spolom (Capello 2007).  

Beseda združuje sedem folklornih plesov, ki so se izoblikovali v 19. stoletju, v času narodnega 

preporoda in gibanja za osvoboditev, zato je postala simbol korenin naroda. Ples besedo spremljajo 

pesmi, ki izražajo različna čustva. Bednarova ugotavlja, da je ta ples primeren za plesno-gibalna 

terapevtska srečanja, ker so vloge žensk in moških točno določene. Poleg tega pripomore, da plesalci 

izrazijo različne tradicionalne dejavnosti, ki v tej folklorni zvrsti prevzamejo obliko rituala (Capello 

2007).  

Na dvanajstem mednarodnem srečanju Ameriškega združenja za plesno terapijo je Bednarova 

pojasnila, da so v Češki republiki razširjene različne plesne zvrsti, npr. orientalski, afriški in judovski 

ples, samba. Vse te različice, skupaj s tradicionalnimi ljudskimi plesi, so lahko vključene v plesno-

gibalna terapevtska srečanja (prav tam).   

 

5.2.3. Estonija 
 

Leta 2004 so umetnostni terapevti v Estoniji ustanovili skupno združenje Estonian Society of Creative 

Arts Therapies, ki je odgovorno za profesionalno usposabljanje umetnostnih terapevtov na različnih 

področjih (likovna umetnost, glasba, ples in drama) (Ecarte 2016). 

Edini univerzitetni program v Estoniji, ki ponuja študij umetnostnih terapij, je bil ustanovljen leta 

2007 na Univerzi v Talinu in je od leta 2008 vključen v združenje ECARTE (prav tam). 

Plesno-gibalna terapija je v Estoniji malo razširjena. Večinoma je uporabljena za doseganje dobrega 

počutja in kot sredstvo za iskanje rešitev. Poleg tega so elementi terapije vključeni v ples in gibalne 

dejavnosti z otroki. Leta 2010 je bilo ustanovljeno Združenje za plesno in cirkuško terapijo (prav 

tam).  

 

5.2.4. Finska 
 

Finsko združenje za plesno terapijo (Finnish Dance Therapy Association) je bilo ustanovljeno leta 

2000 in podpira razvoj usposabljanja kot tudi prepoznavnost plesno-gibalne terapije na Finskem. V 

okviru njegovega delovanja je vzpostavljena tudi profesionalna mreža plesno-gibalnih terapevtov, ki 

si skoznjo izmenjujejo mnenja o profesionalnih izkušnjah in si posredujejo sodobne informacije o 

disciplini. Združenje zbira in sestavlja gradivo o plesno-gibalni terapiji. Poleg tega organizira 

srečanja, delavnice in podpira raziskovanje plesno-gibalne terapije (Ecarte 2016).  

Riita Parvia obrazloži, da izvor finskega plesa ni znan. Plesne oblike in zvrsti izhajajo iz evropskih 

ljudskih oblik in družabnih plesov, ki so približno v obdobju srednjega veka na Finsko prišli iz Italije. 
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Na začetku 19. stoletja so na Univerzi v Helsinkih ustanovili Inštitut za gimnastiko. Tu so ženske 

razvile znanstveno podkrepljeno obliko telovadbe za ženske. Emancipacija žensk je postopoma 

privedla do razvoja »svobodnega plesa«. Emancipacijsko gibanje žensk je nosilo psihološke, 

edukacijske in družbenopolitične cilje. Na začetku 20. stoletja so na svobodni ples vplivale tudi 

izkušnje iz drugih držav, npr. nemško gibanje, ali balet, ki so ga iz Rusije prinesli plesalci, ki so 

zbežali pred revolucijo (Capello 2007). 

Postopoma so zasloveli družabni plesi, tako zaradi svoje vzgojne vloge, saj so ljudi učili dobre drže 

in pravilnega obnašanja, kot tudi družbenega pomena. Počasi so se izoblikovala družabna plesna 

gibanja. S pomočjo plesa so disciplinirala čustva. Ljudski plesi so postali izraz narodne identitete in 

simbol nove države. Okoli leta 1960 je, podobno kot v druge evropske države, iz ZDA prispel nov 

val postmodernega plesa (Capello 2007). Parvia ugotavlja, da veliko plesno-gibalnih terapevtov 

izhaja iz postmodernega plesa, ki pripomore k svobodnejšemu gibanju, dopušča eksperimentiranje in 

sproščeno izražanje (prav tam).   

Na Finskem je plesno-gibalna terapija kot dodatna terapija uporabljena tudi v delu z otroki. Parvia v 

plesno-gibalna terapevtska srečanja z otroki s posebnimi potrebami vključuje tudi glasbo in ritem. 

Poleg tega v določenih primerih uporablja tudi elemente drugih umetnostnih sredstev. Ta srečanja 

imenuje »terapevtska plesna vzgoja« (therapeutic dance education) (Capello 2008).  

 

5.2.5. Francija 
 

V Franciji se je plesno-gibalna terapija izoblikovala iz različnih plesnih zvrsti. Temelj italijanskega 

in francoskega akademskega plesa predstavljajo srednjeveške verske procesije skupaj z italijanskimi 

in francoskimi dvorskimi plesi iz časa renesanse, pri katerih so se oblikovali kodificirani klasični gibi. 

Te zvrsti plesa so pomembne, saj iz njih izvirajo tudi sodobni pristopi plesno-gibalne terapije (Capello 

2007).  

Jocelyne Vayesse izpostavi pomembno vlogo folklornih plesov iz različnih francoskih dežel (Savoje, 

Bretanije, Provanse) in družabnih plesov, pri katerih najdemo posebne korake in gibe. Prav ta, 

kinestetični model je uporabljen v izvajanju plesno-gibalne terapije. Domačnost teh plesnih oblik 

lahko podpre terapevtski proces in deluje spodbudno, ker lahko obudi osebne spomine. Uporaba 

prepoznavnih gibov spodbuja tudi kolektivni spomin, ki deluje povezujoče med različnimi 

generacijami (prav tam).  

Vayesse istočasno zabeleži, da se je leta 1980 v Franciji po zaslugi psihologinje France Schott-

Billmann izoblikovala plesno-gibalna terapija expression primitive (prvinski izraz). Značilnost tega 

pristopa je, da izhaja iz plemenskih zvrsti plesa. Gib je prepoznavni element človeškosti (prav tam).  

Prav tako so na razvoj francoske plesno-gibalne terapije kot tudi na razvoj te discipline v ZDA in 

drugih evropskih državah vplivale različne zvrsti sodobnega plesa, kot npr. lirična izraznost Marthe 

Graham, svobodni ples Isidore Duncan in ples Wigmanove ter Labanovi principi (prav tam). Vayesse 

pojasni, da je skupni cilj vseh teh pristopov razkrivanje potlačenih vsebin kot tudi oblikovanje in 

povezovanje gibov in čustev ter izboljšanje telesne podobe in jaza (prav tam).  
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V Franciji je sodelovanje med plesno-gibalno terapijo, psihologijo in psihiatrijo zelo tesno. Plesno-

gibalna terapija za otroke in mladostnike se izvaja predvsem v sklopu javnega zdravstva (Capello 

2008). Plesno-gibalni terapevti v delu z otroki uporabljajo predvsem improvizacijo in svobodno 

gibanje, tako ob spremljavi bobnov kot ob poslušanju ritmične glasbe. Poleg tega uporabljajo različne 

ljudske plese in plese v krogu, kjer je poudarjena improvizacija, in vključujejo elemente likovne 

umetnosti kot tudi pogovor. Otroci v plesno-gibalni terapiji uporabljajo kreativno domišljijo in se 

igrajo v varnem okolju. Pomembno je tudi vključevanje plesno-gibalne terapije v večdisciplinaren 

terapevtski pristop (Capello 2008). 

Francosko združenje za plesno terapijo, Société Française de Danse-Thérapie (SFDT), združuje 

francoske plesno-gibalne terapevte od leta 1984. Od leta 2010 je združenje vključeno v Evropsko 

združenje za plesno-gibalno terapijo (EADMT). SFDT združuje plesno-gibalne terapevte, ki izhajajo 

z različnih področij in imajo različne vrste predznanja. Uporabljajo različne pristope: sodobni ples, 

balet, moderni jazz, etnični, ljudski in prvotni ples. Teoretično izhajajo iz različnih disciplin (iz 

psihologije, psihoanalize, psihiatrije, sociologije, etnologije, antropologije, kineziologije, gibalne 

anatomije in iz različnih filozofskih ideologij) (SFDT 2017). 

 

5.2.6. Grčija 
 

Grško združenje plesnih terapevtov (Greek Association of Dance Therapists, GADT) je bilo 

ustanovljeno leta 1993 in združuje vse profesionalce te discipline v Grčiji. Vključeno je v Evropsko 

združenje za plesno-gibalno terapijo (EADMT), v Ameriško združenje za plesno terapijo (ADTA) in 

posveča veliko pozornost projektom, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje (GADT 2017). 

Cilj združenja je razvoj, promocija in spodbujanje plesno-gibalne terapije ter krepitev 

izpopolnjevalnih programov in študijev usposabljanja. Poleg tega zagotavlja visok standard kakovosti 

discipline tako, da strokovnim članom kontinuirano ponuja izpopolnjevalne tečaje in supervizijske 

delavnice. Sodeluje z drugimi tujimi združenji in spodbuja izmenjavo in sodelovanje z njimi. 

Kultivira odnose z drugimi umetnostnimi terapijami in si skozi ministrstvo prizadeva za uradno 

priznanje plesno-gibalne terapije med akreditiranimi poklici (prav tam). 

V Grčiji plesni terapevti večinoma delujejo v zdravstvenih ustanovah za duševno zdravje (v 

psihiatričnih bolnišnicah, dnevnih centrih, preventivnih, rehabilitacijskih centrih za odvisnike, na 

šolah za otroke s posebnimi potrebami, šolah za medicinske sestre, v socialnih centrih, na posebnih 

oddelkih za obolele za rakom, parkinsonovo boleznijo, alzheimerjem itd.) (prav tam).   

Grško združenje koordinira podiplomski triletni tečaj plesne terapije, ki se ga večinoma udeležijo 

ljudje iz različnih strok (ples, umetnost, družbeni in humanistični študiji). Študij je strukturiran na 

podlagi smernic in kriterijev Evropskega združenja za plesno-gibalno terapijo (GADT 2017). 

Grško združenje plesnih terapevtov se je povezalo z oddelki za duševno zdravje tako v javnem 

sektorju kot tudi na področju neprofitnih organizacij, na raziskovalnem področju z univerzami, 

javnimi ustanovami, lokalnimi javnostmi in družbenimi ter znanstvenimi ustanovami (prav tam).  
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Ples je sestavni element grške kulture, saj je plesno izražanje del vsakdanjosti grškega prebivalstva 

(Capello 2008). Theodora Thatcher je prikazala grško navado druženja panigyri; ime pomeni »vsakdo 

sodeluje«, kar predstavlja tudi enega temeljnih prizadevanj plesno-gibalne terapije. Pri panigyriju do 

jutranjih ur plešejo tradicionalne plese, ki jih sestavljajo kratki koraki z enostavnimi prehodi, pri 

čemer se lahko vsakdo osebno izraža, pokaže svoje veščine in razbremeni napetosti. Ples se izvaja v 

krogu, plesalci so tesno povezani in z rokami držijo drug drugega za ramena. Panigyri spodbuja tudi 

druge ključne elemente plesno-gibalne terapije, in sicer osredotočenje biti tukaj in sedaj ter sinhrono 

gibanje v skupnem ritmu, ki podpre občutek pripadnosti. Prek ponavljajočega ritma glasbenikov se 

udeleženci povežejo s skupino in z naravo, ki jih obdaja (Capello 2007). 

Ponavljanje spodbuja sodelovanje tako mladih kot tudi turistov in tujih ljudi, ki se lahko laže naučijo 

enostavnih korakov in sledijo plesu. To značilnost najdemo tudi v plesno-gibalni terapiji. Terapevt 

ponudi udeležencem enostavne sekvence gibov, s katerimi se identificirajo in z njihovim 

ponavljanjem spodbujajo občutek zadovoljstva (prav tam). 

Thatcher pojasnjuje, da na srečanjih panigyri, na katerih sodelujejo tudi turisti in mlajši, ples postane 

sredstvo, s katerim Grki uveljavijo svojo narodno identiteto, spodbudijo povezanost v skupini ter 

podprejo svoje kulturne vrednote (prav tam).    

 

5.2.7. Irska 
 

Umetnostne terapije so se na Irskem pojavile okoli leta 1980 po zaslugi izvajalcev, ki so se šolali v 

tujini (v drugih evropskih državah in ZDA) in se potem vračali, da bi to disciplino razvili v domovini. 

Leta 1986 so ustanovili državno profesionalno združenje ustvarjalnih umetnostnih terapevtov, in sicer 

Irish Association of Creative Arts Therapists (IACAT), ki je leta 2011 praznovalo svojo petindvajseto 

obletnico (Ecarte 2016).  

Danes delujejo različni programi usposabljanja na področju likovne, dramske, glasbene kot tudi 

plesno-gibalne terapije, ki so vključeni v evropsko združenje ECARTE (prav tam).  

 

5.2.8. Italija 
 

Leta 1997 je bilo v Italiji ustanovljeno državno združenje plesnih terapevtov Associazione 

Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia (APID). Združenje določa kriterije izobraževanja in 

usposabljanja plesno-gibalnih terapevtov ter promovira in spodbuja profesionalno, etično in 

znanstveno rast plesno-gibalne terapije v Italiji. APID sodeluje tudi z združenji drugih držav 

(American Dance Therapy Association, Association Européenne de Danse-Thérapie) in je vključeno 

v Evropsko združenje za plesno-gibalno terapijo, European Association Dance Movement Therapy 

(APID 2017). 
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Različne zasebne šole nudijo usposabljanje na področju plesno-gibalne terapije z različnimi pristopi 

(gestalt, psihodinamični in izrazni pristop, metoda Marie Fux in celostni pristop dr. Vincenza 

Puxedduja) (APID 2017). Zato se plesno-gibalni terapevti v Italiji ne istovetijo z enim standardnim 

pristopom in se razlikujejo tako na podlagi uporabljenih teoretičnih predpostavk kot tudi praktičnega 

udejstvovanja. Raznolikost pristopov najdemo tudi pri uporabi različnih plesnih zvrsti v plesno-

gibalni terapiji (kontaktna improvizacija, ustvarjalni gib, improvizacija, balet, sodobni ples, družabni 

plesi, orientalski plesi itd.).   

Eden izmed holističnih pristopov, ki se je izoblikoval v Italiji, je t. i. pristop García-Plevin (il metodo 

García-Plevin). Pristop izhaja iz sodobnega plesa, ustvarjalnega giba in drugih oblik umetnosti. Poleg 

tega se teoretično opira na psihologijo (C. G. Jung, D. W. Winnicott), plesno-gibalno terapijo (M. 

Whitehouse, J. Adler, J. Chodorow), na nevroznanost in Labanovo analizo gibanja ter na pristop 

Bartenieff/Hackney na področju opazovanja gibanja. Pristop spodbuja udeležence, da ponovno 

prisluhnejo globini lastnega telesa in razvijejo svoje izrazne in kreativne potenciale, ki so prisotni pri 

vseh (Movimentocreativo 2013). Pristop temelji na improvizaciji, ki predstavlja sestavni del metode, 

in pri posamezniku spodbuja igro, skozi katero naj bi obogatil lastno kreativnost. Prav na podlagi 

njegove učinkovitosti in sodobnosti je ustvarjalni gib leta 2001 postal eden glavnih predmetov na 

Državni akademiji za ples (Accademia Nazionale di Danza) (García idr. 2014).  

Integrirani plesno-gibalni terapevtski pristop (la danza movimento terapia integrata) je oblikoval 

zdravnik, fiziater in plesno-gibalni terapevt Vincenzo Puxeddu na podlagi svojih dvajsetletnih 

izkušenj na tem področju. Pristop vključuje prvine treh različnih disciplin: 

1) etno-antropološki pristop, ki spodbuja kulturne, družbene in ritualne značilnosti plesa, ki 

izhajajo iz discipline expression primitive, ki jo je izoblikovala France Schott-Billmann v 

Franciji; 

2) moderni in sodobni ples kot tudi Labanova analiza gibanja; 

3) kineziološka in psihološko-telesna sodobna raziskovanja (metoda Feldenkrais, Alexandrova 

tehnika). 

Pristop celostno povezuje elemente teh metod in na podlagi uporabnikovih potreb izbere 

najprimernejšo. Na splošno pristop spodbuja lastno zavedanje telesne izkušnje, ki sestoji iz telesnih 

občutkov, čustvenih doživljanj, slik in besed (Danzamovimentoterapia.it). 

Strokovno usposabljanje plesno-gibalnih terapevtov nudi društvo Art therapy Italiana. Uporabljajo 

psihodinamični pristop (M. Chace, M. Whitehouse, T. Schoop) kot tudi vključevanje elementov 

Labanove analize gibanja, ki se dopolnjuje z vključevanjem elementov Bartenieff, vaj Hackney in 

pristopa Kestenberg. Pristop vsebuje tudi principe globinskega gibanja (movement-in-depth) M. S. 

Whitehouse, principe jungovske analitičarke J. Chodorow in principe Avtentičnega gibanja, kot ga je 

izoblikovala J. Adler. Usposabljanje poleg tega temelji na najnovejših ugotovitvah na področju 

različnih disciplin (izrazna psihoterapija, nevroznanost, psihobiologija) 

(Arttherapyit 2013). 
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5.2.9. Litva 
 

Disciplina umetnostnih terapij se je v Litvi začela oblikovati okoli leta 1980, ko so psihiatri in 

psihologi začeli uporabljati umetnostno terapijo kot obliko terapije pri duševnih bolnikih (Ecarte 

2016).  

Glavna vloga litvanskega združenja umetnostnih terapevtov je povezati osebe na tem področju, 

organizirati in slediti študijskim programom usposabljanja, zbirati strokovno literaturo in spodbujati 

novonastali poklic umetnostnega terapevta v Litvi (prav tam). 

 

5.2.10. Nemčija 
 

Pri razvoju plesno-gibalne terapije v Nemčiji je treba izpostaviti pomembno obdobje, ki ga je z 

izbruhom druge svetovne vojne doživela država v času nacizma. Susanne Bender ugotavlja, da so 

nekateri najpomembnejših pionirjev plesno-gibalne terapije prihajali iz Nemčije oziroma iz nemško 

govorečih držav. Avtorica spomni na Liljan Espenak, Elaine Siegel, Trudi Schoop, Judith Kestenberg, 

Rudolfa Labana in Irmgard Bartenieff, na katere je vplivala nemška plesalka Mary Wigman, 

ustanoviteljica Ausdruckstanz ali izraznega plesa, ki je temeljil na svobodnem gibanju in se oddaljil 

od nadzorovane tehnike baleta (Capello 2007). 

Plesno dogajanje v Nemčiji kot tudi v svetu je zaznamovala nemška plesalka in koreografinja Pina 

Bausch. Bender predstavi njen pristop kot vrsto plesno-gibalnega terapevtskega procesa, saj kot je 

izpostavila sama Bausch: »Ne zanima me, kako se ljudje gibajo, temveč zakaj se gibajo.« Zato se 

njeno koreografsko delo približuje načelom plesno-gibalnega terapevtskega procesa, saj plesalcem 

postavlja vprašanja o različnih temah in jih spodbuja, da odgovore prikažejo z lastnim, izvirnim 

gibanjem. Pina Bausch je iz improvizacij črpala najizvirnejše sekvence in jih vključila v svoja dela 

(prav tam).  

Bender nadaljuje, da se je družabni ples v Nemčiji delil na različne zvrsti, kot so rock and roll, kasneje 

disko, kot tudi šole družabnih plesov, valčka, fokstrota, sambe, rumbe, cha-cha itd. Po združitvi 

Nemčije se je poenotilo tudi plesno dogajanje, in sicer s ponovno uveljavitvijo principov 

Ausdruckstanz kot tudi z vključevanjem stare tradicije nemških krožnih plesov, ki so vplivali tako na 

usposabljanje kot tudi na praktično delovanje plesno-gibalne terapije. Bender pojasni, da uporaba 

krožnih plesov iz različnih evropskih krajev v plesno-gibalnem terapevtskem procesu spodbuja 

obravnavanje različnih tematik, ki izvirajo iz njih. Poleg temeljnih predpostavk Ausdruckstanza, ki 

so spodbudile notranje izražanje lastnih občutkov skozi ples, je na razvoj plesno-gibalne terapije v 

Nemčiji vplivala tudi globalizacija. V proces so namreč vključene različne zvrsti plesov od 

orientalskih, trebušnih, družabnih plesov do kontaktne improvizacije, tanga in afriških plesov 

(Capello 2007).   

Susanne Bender pojasni, da je v plesno-gibalni terapiji v Nemčiji poglavitno učenje Labanove analize 

gibanja (Laban Movement Analysis, LMA) kot tudi Gibalni profil Kestenberg (Kestenberg Movement 

Profile, KMP). Ustvarjalni gib in Chacein pristop pa sta razširjeni obliki plesno-gibalne terapije za 
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otroke (Capello 2008). Labanova analiza gibanja in Kestenbergin vzorec pripomoreta k zadovoljitvi 

potrebe, ki jo občuti večina nemškega prebivalstva, in sicer k »iskanju logične in strukturirane 

povezave z notranjim doživljanjem« (Capello 2015). 

Nemško združenje plesnih terapevtov (Berufsverband der TanztherapeutInnen Deutschlands, BTD) 

priznava za usposabljanje plesno-gibalnih terapevtov enajst zasebnih ustanov, ki se zgledujejo po 

standardih usposabljanja v ZDA. Predvideni pogoji so med drugim praksa, supervizija kot tudi 

opravljen zaključni izpit in oddaja diplome. Poleg tega je pred zaključkom usposabljanja treba izvesti 

določeno število ur osebne terapije (Capello 2015). 

Umetnostna terapija ni uradno priznan zdravstveni poklic in ni neodvisen poklic. Na univerzitetni 

ravni danes potekajo tečaji usposabljanja za likovnoumetnostno in glasbeno terapijo, od leta 2012 pa 

v Heidelbergu deluje tudi tečaj plesno-gibalne terapije (Ecarte 2016). 

Od leta 1970 do danes je bilo ustanovljenih več različnih profesionalnih združenj umetnostnih 

terapevtov. Največje združenje je Nemško profesionalno združenje za umetnostno in kreativno 

terapijo (Deutscher Fachverband für Kunst- und Gestaltungstherapie, DFKGT). Leta 2008 so se 

nemška združenja povezala in ustanovila državno združenje umetnostnih terapevtov, ki vključuje 

likovne, glasbene, plesne, gibalne in dramske terapevte. Združenje se imenuje BAG 

(Bundesarbeitsgemeinschaft Künstlerischer Therapien) (prav tam). 

Leta 2002 je 56,4 % umetnostnih terapevtov delovalo neodvisno, 43,3 % v zdravstvenih ustanovah, 

22,6 % v drugih ustanovah, 3,8 % v šolah in 2,5 % v vrtcih (prav tam).  

 

5.2.11. Nizozemska 
 

Na nizozemski akademiji Codarts ponujajo univerzitetni program plesne terapije, ki gosti študente z 

vsega sveta (Capello 2015). 

Glavno vlogo igrajo ples, improvizacija in kreativni proces, ki predstavljajo tudi temelj plesne terapije 

na Nizozemskem. Ples je izvirni element v plesni terapiji. Wentholt ga pojmuje kot element, s katerim 

deluje plesni terapevt in v njem išče navdih, utelešeno razumevanje in boljše zavedanje procesa 

somatskega transferja (Capello 2015). 

Wentholt predstavi, da je za plesnega terapevta na Nizozemskem temelj raznoliko in dobro plesno 

predznanje. Codarts omogoča močno podlago na področju Labanove analize gibanja, študij pa poleg 

tega ponuja učenje estetskega pomena plesa kot tudi umetniško uprizarjanje plesa. Plesni terapevt se 

izpopolnjuje na področju terapevtskih veščin kot tudi metodološkega znanja. Uporabljati zna plesno-

gibalni repertoar, ki izhaja iz principov sodobnega plesa, improvizacije in Labanove analize gibanja. 

Pomemben vidik pri usposabljanju plesnega terapevta je spodbujanje raziskovanja osebnega 

kreativnega potenciala kot tudi osebnega plesa, saj lahko na tak način bolje spremlja klienta v 

kreativnem procesu (prav tam).  

Septembra 2016 so program plesne terapije preimenovali v program umetnostnih terapij, da so vanj 

lahko vzporedno vključili tudi program glasbene terapije (Codarts 2017). 
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Na Nizozemskem so prisotna štiri profesionalna združenja, vsako za drugo umetnostno področje. 

Plesni terapevti so združeni v Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT). Vsa združenja 

so povezana v konfederacijo, ki se imenuje Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), v katero 

spada tudi Združenje za psihomotorično terapijo (Ecarte 2016). 

Plesno-gibalni terapevti se usposabljajo na področju terapije, metodologije in uporabe plesno-

gibalnih vzorcev, ki izhajajo iz sodobnega plesa, improvizacije in Labanove analize gibanja (prav 

tam).  

 

5.2.12. Norveška 
 

Prvi umetnostni terapevti so v Norveški začeli delovati na psihiatričnih oddelkih leta 1970, po vrnitvi 

iz tujine (Anglije in ZDA), kjer so se profesionalno usposobili. Kljub prizadevanjem izvedencev na 

Norveškem še ni uradnega programa za usposabljanje plesne in dramske terapije, prav tako ni 

uradnega naziva umetnostnih terapevtov (Ecarte 2016). 

Plesno-gibalna terapija je bila vključena v program za sprejemanje beguncev, s posebno pozornostjo 

na otrocih. Amber Gray je spodbudila strokovnjake z različnih področij (psihologe, socialne delavce, 

fizioterapevte itd.), da so v svoj pristop vključili tudi plesno-gibalno terapijo (Capello 2008).    

 

5.2.13. Rusija 
 

Leta 1995 je bilo v Rusiji ustanovljeno združenje plesno-gibalnih terapevtov, ki si prizadeva za razvoj 

plesno-gibalne terapije kot kreativnega procesa. Pri tem zagovarja vključevanje različnih umetnostnih 

terapij. Združenje je vključeno v Evropsko združenje za plesno-gibalno terapijo (ATDT 2017). 

Združenje spodbuja uporabo plesno-gibalne terapije, tako da zdravstvenim izvedencem, umetnikom 

in širši javnosti ponuja izkustvene delavnice, bodisi individualno bodisi skupinsko. Filozofija 

združenja zagovarja uporabo tradicionalnih kot tudi sodobnih znanj na področju gibanja in plesa ter 

njihovo moč preobrazbe, ki postane ključni element v kreativnem zdravilnem procesu (prav tam). 

 

5.2.14. Slovenija 
 

Plesno-gibalna terapija se v Sloveniji vključuje v Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, ki je 

bilo ustanovljeno leta 2004. Združenje si med svojimi glavnimi nalogami prizadeva uradno vključiti 

stroko umetnostne terapije v državni seznam poklicev. Združenje vključuje umetnostne terapevte 

vseh disciplin, leta 2011 jih je bilo med študenti in profesionalci na področju umetnostnih terapij 

okrog 40. Danes v različnih ustanovah v Sloveniji deluje 60 umetnostnih terapevtov (20 plesno-

gibalnih, 25 likovnih, 10 dramskih in 6 glasbenih terapevtov). Štirinajst terapevtov deluje v 
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zdravstvenih ustanovah, okrog 40 v šolah (v glavnem na področju specialne pedagogike), dva v 

zasebni praksi, dva v centrih za socialno delo in dva v skupnostnih centrih za kulturno delo (Ecarte 

2016). 

Na področju izobraževanja poteka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani podiplomski študijski 

program Pomoč z umetnostjo. Skrbnica programa je doc. Alenka Vidrih. Podiplomski študij je začel 

delovati leta 1991 v sklopu evropskega projekta European Tempus. Leta 1996 sta ga odobrila tako 

Univerza v Ljubljani kot Ministrstvo za visoko šolstvo Republike Slovenije. Program je od leta 2001 

vključen v evropsko združenje ECARTE in združuje različna umetnostna področja: dramo, likovno 

umetnost, glasbo, ples. Po dokončanem študiju lahko študenti delujejo v okviru svojega 

dodiplomskega naziva. Poklic umetnostnih terapevtov v Sloveniji na seznamu državnih poklicev ni 

uradno priznan niti še ni posebnega poklicnega registra umetnostnih terapevtov (Ecarte 2016). Ob 

dokončanem podiplomskem študiju študent pridobi naziv »specialist pomoči z umetnostjo«. Študij 

vključuje usmerjeni modul s posameznega umetnostnega področja, predvideva pa tudi 

izpopolnjevanje na področju skupnega, kar pripomore k bolj celostnemu načinu obravnavanja 

uporabnika (Vidrih 2008a).  

Alenka Vidrih je izoblikovala Performativno metodo AV – Ars Vitae. Metoda je nastala na izkustven 

in kreativen način s pomočjo raznolikosti udeležencev delavnic (otrok, zelo uspešnih podjetnikov, 

ljudi s posebnimi potrebami, učiteljev, najstnikov) (Vidrih 2010). Gre za vodeni proces, skozi 

katerega posameznik postopoma uskladi svojo zunanjo izraznost, notranje občutke in miselno 

naravnanost (Kampjut 2010, str. 11). 

Naj navedem seznam specialističnih del podiplomskega specialističnega programa  

Pomoči z umetnostjo s področja plesne terapije od leta 2001 do leta 2016. Seznam je pripravila 

izredna profesorica dr. Breda Kroflič, v letih od 1991 do 2011 nosilka in koordinatorica razvijanja in 

izvajanja specialističnega študijskega programa Pomoč z umetnostjo – umetnostna terapija (SZUT 

2017). 

1. Caf, Bojana (2004) 

Vpliv gibalno-plesne terapije na socialno klimo v razredu. (OŠ) 

The influence of dance movement therapy methods on interpersonal relationships at lower grade of primary 

school. MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

2. Balažic, Irena (2010) 

Metode gibalno-plesne terapije kot pomoč otroku s posebnimi potrebami. (OŠ) 

Dance movement therapy methods for a girl with sever learning difficulties at the higher level of mainstream 

primary school. MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

3. Bizjak, Evalda (2007) 

Pomoč z umetnostjo – terapija in oblika pomoči v rehabilitaciji oseb po nezgodni možganski poškodbi. (URI- 

Soča, Mb) 

Dance-movement and art therapy methods in rehabilitation of persons after brain damage. MA specialist thesis. 

Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

4. Bucik, Katja (2008) 

Ples – od terapije do odrske predstavitve z mladostniki s kombiniranimi motnjami. (CIRIUS Vipava) 

Dance – from therapy to stage performance with adolescents with combined physical and mental disorders. MA 

specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 



76 
 

5. Fifolt, Alenka (2009)  

Integracija gibalno plesne terapije in psihološkega svetovanja v individualni svetovalni obravnavi otrok in 

mladostnikov. (OŠ) 

Integration of dance movement therapy and individual psychological counselling for children and adolescents. 

MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

6. Grubešič, Stanka (2001) 

Vzpodbujanje ustvarjalnosti in socialnih spretnosti z metodo ustvarjalnega giba in plesa pri osebah z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju. (OŠPP) 

Stimulating creativity and social skills of adolescents with moderate mental disorder with creative movement and 

dance method. MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

7. Hladnik, Irena (2012) 

Gibalno-dramsko ustvarjanje kot podpora osebam s težavami v duševnem zdravju. (Šent Lj) 

Drama workshop: dealing with archetypes to provide support to persons with mental health issues. MA specialist 

thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

8. Hram, Ana (2016) 

Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja. (sp) 

Arts therapies methods in the treatment of eating disorders and other substance-related and addictive disorders. 

MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

9. Jarc, Katja (2012) 

Metode gibalno plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v 

povojnem okolju. (Sarajevo) 

The influence of dance movement therapy and music therapy methods on children with special needs suffered of 

posttraumatic stress syndrome after war in Bosnia. MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, 

Faculty of Education. 

10. Jevšenak, Vesna (2014) 

Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa. (sp) 

The preventive effects of group dance movement therapy on participants of oriental dances courses. MA specialist 

thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

11. Kralj, Neva (2012) 

Vpliv metod plesno gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v skupinsko plesno interesno 

dejavnost. (sp) 

The influence of dance movement therapy methods on two children with special needs includes into optional 

group dance activity. MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

12. Langus, Jerneja (2012) 

Metode plesno gibalne terapije v preprečevanju težav na področju čustvovanja in vedenja v osnovni šoli. (OŠ) 

Dance movement therapy methods as prevention of emotional and behaviour disorders at lower grade of primary 

school. MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

13. Makovec, Damjan (2016) 

Metoda pet ritmov kot oblika pomoči z umetnostjo. (sp) 

Five rhytms approach as a form of dance-movement methods within arts therapy. MA specialist thesis. Ljubljana: 

University of Ljubljana, Faculty of Education. 

14. Petek, Jožica (2006)  

Uporaba giba kot terapevtsko izraznega medija pri odvisnih od nedovoljenih drog. (PK Lj) 

Using body movement as expressive therapeutic medium for persons addicted to drug. MA Sc. Thesis. Ljubljana: 

University of Ljubljana, Faculty of Education. 
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15. Sernec, Tamara (2016) 

Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo. (OŠ) 

Dance movement therapy for movement development of a child with attention deficit and hyperactivity disorder. 

MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education.  

16. Šoštarko, Mojca (2016) 

Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi pri delu s starostniki z demenco. (Dom starejših, Lj) 

A model of dance-movement therapy for groups of elderly people with dementia. MA specialist thesis. Ljubljana: 

University of Ljubljana, Faculty of Education. 

17. Tonković, Ljerka (2001) 

Gibanje in ples kot pomoč v razvojnem procesu tretjega življenjskega obdobja oseb, ki trpijo za posledicami 

vojne. (Osijek) 

Movement and dance support for elderly persons with after war posttraumatic stress syndrome. MA specialist 

thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

18. Vivod Rajh, Ingrid (2007) 

Metode skupinske gibalno-plesne terapije pri osebi z duševno motnjo. (UKC Mb) 

Group dance-movement therapy methods for a person with psychiatric disorder. MA specialist thesis. Ljubljana: 

University of Ljubljana, Faculty of Education. 

19. Vrbančič Simonič, Alenka (2010) 

Ustvarjalno gibanje in ples kot podporna dejavnost v programu psihosocialne rehabilitacije. (Šent, Mb) 

Creative movement and dance as a part of supportive activities in the psychosocial rehabilitation of persons with 

mental health problems. MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

20. Vujanovič, Irena (2005) 

Plesno-gibalna terapija kot oblika pomoči »mladim z manj priložnostmi«. (PUM Kp) 

Dance movement therapy as support for »disadvantage young persons«. MA specialist thesis. Ljubljana: 

University of Ljubljana, Faculty of Education. 

21. Zorko, Nina (2012)  

Učinki metod plesno gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra. (VVZ) 

The effects of dance movement therapy methods in the nursery and kindergarten on a child with autistic spectre 

disorder. MA specialist thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education. 

V tekočem letu 2017 je Tjaša Jerak na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila program 

Pomoči z umetnostjo z magistrskim delom Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic 

pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi. 

V plesno-gibalni terapiji v Sloveniji uporabljamo različne pristope in plesne zvrsti. Med njimi so joga 

za otroke (Caf 2004, Kralj 2012, Sernec 2016), gibanje na zvok bobna (Kralj 2012, Sernec 2016), 

skupinski ples, gibalne in ljudske igre (Hram 2016, Kralj 2012, Zorko 2012), Labanova analiza 

gibanja (Balažič 2011, Hram 2016, Jarc 2012, Jevšenjak 2014, Sernec 2016, Vrbančič-Simonič 

2010), Avtentično gibanje (Sernec 2016), plesna improvizacija (Balažič 2011, Bucik 2008, Caf 2004, 

Hram 2016, Jarc 2012, Kralj 2012, Langus 2012, Sernec 2016, Šoštarko 2016, Vrbančič-Simonič 

2010, Zorko 2012), izrazni ples (Sernec 2016), hip hop (Bucik 2008, Sernec 2016), metoda petih 

ritmov po Gabrielle Roth (Balažič 2011, Hram 2016, Makovec 2016), biodanza po metodi Rolanda 

Tora (Hram 2016, Tavčar 2016), metoda porajajočega se jezika telesa (Jarc 2012, Jevšenjak 2014, 

Langus 2012, Šoštarko 2016, Vrbančič-Simonič 2010, Zorko 2012), ustvarjalni gib (Balažič 2011, 

Bucik 2008, Grubešič 2001, Hram 2016, Kroflič 1999, Langus 2012, Šoštarko 2016, Zorko 2012), 
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ples v krogu (Hram 2016, Šoštarko 2016), družabni ples (angleški valček, jive, polka, cha cha), 

gibalno-ritmično gibanje (Bucik 2008, Caf 2004, Hram 2016, Šoštarko 2016, Zorko 2012), orientalski 

plesi (Jevšenjak 2014), kitajske borilne veščine – tai chi (Caf 2004). 

Leta 1990 so v slovenski psihiatriji izoblikovali nov pristop gibalno-plesne terapije, ki je izšel iz 

principov egostrukturalnega plesa po Günterju Ammonu, hkrati pa je vseboval različne gibalne vaje 

(Petek 1999). Metoda se imenuje gibalno-izrazna terapija (GIT) in so jo začeli uporabljati v okviru 

ljubljanske psihiatrične klinike leta 1990. Od leta 1996 to prakso uporabljajo pri zdravljenju 

odvisnosti in čiščenju telesa s pomočjo metadona (Petek 2006). Program predvideva srečanja dvakrat 

tedensko. Prvo srečanje traja dve uri in se deli na tri dele. Prvi del traja petdeset minut in vključuje 

vodeno gibanje s pomočjo palice, kjer najdemo vaje iz različnih disciplin: Alexandrove tehnike, 

gimnastike, baleta, stretchinga, joge. Ta del spodbuja pozornost na dihanje in telesno držo. Pomen 

prvega dela je ozaveščanje in sprejemanje lastnega telesa. Sledi drugi del, in sicer vodeno sproščanje, 

ki traja deset minut in pripomore sprostiti in ozavestiti telo. Tretji del je namenjen egostrukturiranemu 

plesu, traja šestdeset minut in v njem je poudarjena kreativnost. Udeleženci svobodno izberejo glasbo, 

na katero spontano zaplešejo in izrazijo sebe, svoje telo, občutke in čustva. Na koncu poteka pogovor 

v skupini. Drugo srečanje je osredotočeno na ogled video posnetka tretjega dela prvega srečanja. 

Srečanje traja eno uro in ga vodi psihoterapevt, s pomočjo katerega udeleženci lahko izrazijo občutke, 

misli, asociacije in druge ideje (Petek 1999). 

V Sloveniji že petdeset let vključujejo gibalno vzgojo v šolske vzgojne programe, zato je sestavni del 

izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok in sestavina predšolskih programov. Med uporabljenimi 

metodami so najbolj razširjene tradicionalne gibno-plesne zvrsti, otroške rajalne, gibalne igre in 

ljudski plesi (Kroflič 1999). Krofličeva je svoje poklicno udejstvovanje osredinila na raziskovanje 

ustvarjalnega gibanja pri spodbujanju ustvarjalnega mišljenja. Proučevala je ustvarjalni gib kot 

splošno vzgojno-izobraževalno metodo, tako njegovo vključevanje v pouk na razredni stopnji 

osnovne šole kot tudi učinke ustvarjalnega giba na nekatere vidike intelektualnega, emocionalnega in 

socialnega razvoja otrok. Ugotovitve njenih raziskav so pokazale, da je uvajanje ustvarjalnega giba v 

učni proces smiselno, saj pozitivno vpliva na otrokov razvoj. Raziskave so pokazale, da so otroci, ki 

so bili med poukom deležni ustvarjalnega giba, pokazali višje dosežke na področju ustvarjalnega 

mišljenja (prav tam).   

V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) deluje 

logopedinja Katja Bucik, specialistka na področju pomoči z umetnostjo in inštruktorica plesa na 

invalidskih vozičkih. Bucikova vodi plesno-gibalno terapijo v Centru, ki izobražuje in usposablja 

otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Plesno-gibalno terapijo izvajajo tako individualno kot 

skupinsko. Njene elemente izvajajo v okviru logopedske terapije, na igralnih terapevtskih uricah in 

plesnih delavnicah (CIRIUS 2013). Plesne delavnice, ki potekajo v vipavskem centru CIRIUS od leta 

1999, vključujejo elemente gibalno-plesne terapije in otrokom omogočajo, da raziskujejo različne 

kombinacije gibanja in doživljanje novih izkušenj (Bucik 2012). V sklopu plesnih delavnic se je 

oblikovala plesna skupina Vrtiljak, v kateri sodelujejo mladostniki na invalidskih vozičkih z motnjo 

v čutno-gibalnem razvoju, ki imajo vsak svojega soplesalca. Na plesnih delavnicah so razvili posebno 

plesno tehniko na invalidskih vozičkih (CIRIUS 2013). Večletno delovanje plesne skupine Vrtiljak 

je pripomoglo k uresničitvi plesne predstave Rdeči čeveljčki, v kateri je sodelovala tudi mlada 

profesionalna plesna skupina MN Dance Company (Bucik 2012). 
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V sklopu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana izvaja individualno in 

skupinsko gibalno-plesno terapijo profesorica defektologije, specialistka za gibalno-plesno terapijo 

Bojana Caf. Srečanja so namenjena kot preventivna, suportivna in terapevtska oblika pomoči otrokom 

in mladostnikom s posebnimi potrebami v celostni specialno-pedagoški obravnavi (Scoms-lj 2017). 

Cafova je v specialističnem delu Vpliv gibalno-plesne terapije na socialno klimo v razredu ugotovila, 

da gibalno-plesna terapevtska dejavnost pozitivno učinkuje na socialno klimo v razredu. To se kaže 

v zmanjšanju konfliktnih situacij, izboljšanju medsebojnega sodelovanja in spoznavanja. Avtorica je 

istočasno proučila učinke te dejavnosti na moteče vedenje devetletne deklice, ki se je po terapiji 

izboljšalo – zmanjšala je agresivno in impulzivno vedenje (Caf 2004). 

Plesna terapija za bolnike s parkinsonovo boleznijo se v Sloveniji skoraj ne izvaja, medtem ko je v 

tujini zelo poznana in razvita. Društvo Trepetlika organizira in združuje 750 članov, bolnikov s 

parkinsonovo boleznijo in njihovih svojcev. Vodi različne dejavnosti, med katerimi je tudi ples. A 

plesne terapije, ki bi pripomogla k večjemu napredku in zadovoljstvu bolnikov, se ne izvaja redno 

(Premelč 2016). 

Avtentično gibanje (AG) je samostojna disciplina, ki temelji na razvijanju zavedanja oziroma 

čuječnosti udeležencev. Praksa spodbuja posameznika, da se giba, izhajajoč iz notranjih vsebin. 

Posebnost prakse je tudi navzočnost zunanje priče, tj. učitelja AG oziroma drugih prič – poleg učitelja 

so to še drugi člani skupine. Aleksandra Schuller je dokončala individualni izkustveni študij in 

spomladi 2010 opravila specializacijo iz Avtentičnega gibanja pri Janet Adler, najbolj priznani 

učiteljici Avtentičnega gibanja v tej plesno-gibalni terapevtski disciplini. Schullerjeva je leta 2011 

začela vnašati principe Avtentičnega gibanja v svoje izkustvene ustvarjalne delavnice. Iz te izkušnje 

se je razvila prva slovenska mala AG skupina (Schuller 2012). 

Evalda Bizjak je izvedla akcijsko raziskavo o učinkih vključevanja pomoči z umetnostjo v obstoječe 

rehabilitacijske storitve na področju zaposlitvene rehabilitacije uporabnikov. Potek in rezultate 

raziskave je opisala v specialističnem delu Pomoč z umetnostjo – terapija in oblika pomoči v 

rehabilitaciji oseb po nezgodni možganski poškodbi. Raziskava je pokazala, da ustvarjanje z gibom 

pozitivno učinkuje na izboljšanje perceptivne aktivnosti klienta ter njegove samopodobe in prispeva 

k socializaciji (Bizjak 2008). 

Specialistično delo Integracija gibalno plesne terapije in psihološkega svetovanja v individualni 

svetovalni obravnavi otrok in mladostnikov prikaže rezultate dveh študijev primera, v katerih Alenka 

Fifolt ugotavlja učinke kombinirane uporabe plesno-gibalne terapije s psihološkim svetovanjem pri 

obravnavi otrok in mladostnikov. Izsledki raziskav so pokazali spodbudne rezultate glede 

kombiniranja indvidualne svetovalne obravnave s plesno-gibalno terapijo (Fifolt 2009). 

Stanka Grubešič v specialističnem delu Vzpodbujanje ustvarjalnosti in socialnih spretnosti z metodo 

ustvarjalnega giba in plesa pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju predstavi akcijsko 

raziskavo, v kateri je proučila razvoj ustvarjalnosti učencev z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju. Raziskava je pokazala, da metoda ustvarjalnega giba in plesa pozitivno vpliva na ustvarjalno 

mišljenje in razvoj socialnih spretnosti učencev. Istočasno izboljšuje njihovo pozitivno samopodobo, 

saj na plesno-gibalnih delavnicah doživljajo uspeh in zadovoljstvo (Grubešič 2005). 

Specialistično delo Metode gibalno plesne terapije v povezavi z metodami glasbene terapije pri 

otrocih s posebnimi potrebami v povojnem okolju opisuje učinke skupinske integrativne gibalno-
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plesne in glasbene terapije na krepitev duševnega zdravja otrok s posebnimi potrebami v povojnem 

obdobju. Raziskavo je izvedla Katja Jarc v sodelovanju s študentko glasbene terapije iz Danske v 

sklopu mednarodnega humanitarnega projekta Sarajevo 2008, ki ga je organiziralo Slovensko 

združenje umetnostnih terapevtov (SZUT) v okviru programa dnevnega družinskega centra za otroke 

s posebnimi potrebami. Rezultati raziskave so pokazali izboljšanje verbalne in neverbalne 

komunikacije, medsebojne komunikacije, spodbujanje ustvarjalnosti, svobodno izražanje otrok s 

posebnimi potrebami. Metode gibalno-plesne terapije z vključevanjem metod glasbene terapije so 

prispevale k izboljšanju socialnih interakcij otrok s posebnimi potrebami (Jarc 2012). 

Magistrsko delo Vpliv metod plesno gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 

skupinsko plesno interesno dejavnost opisuje rezultate raziskav, ki jih je izvedla Neva Kralj v sklopu 

svojega dolgoletnega poučevanja plesa predšolskih in mlajših šolskih otrok. Proučila je učinke metod 

plesno-gibalne terapije na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v plesni skupini. Ugotovila je, da 

plesno-gibalna terapija spodbuja njihovo inkluzijo v plesni skupini ter izboljša medsebojne odnose in 

socialne spretnosti vseh otrok v skupini. Poleg tega poviša občutek zadovoljstva in uspeha vseh otrok, 

ki obiskujejo plesno-gibalno terapijo (Kralj 2012). 

Jerneja Langus je proučila učinke vključevanja ustvarjalnega giba in plesa v vzgojno-izobraževalni 

proces z otroki na nižji stopnji osnovne šole. Njeno specialistično delo Metode plesno gibalne terapije 

v preprečevanju težav na področju čustvovanja in vedenja v osnovni šoli prikaže izsledke raziskave, 

na podlagi katere gibalno-plesne dejavnosti zmanjšujejo asocialno vedenje določenih otrok. Plesno-

gibalna terapija deluje v skupini preventivno, saj poveča empatičnost med udeleženci ter preprečuje 

težave na področju čustvovanja in vedenja otrok (Langus 2012).  

V specialističnem delu Metode skupinske gibalno-plesne terapije pri osebi z duševno motnjo Ingrid 

Vivod Rajh predstavi, kako lahko skupinska gibalno-plesna terapija prispeva k zdravljenju osebe z 

duševno motnjo. V raziskavo je vključila pacientko z neopredeljeno duševno motnjo, ki se je 

udeležila gibalno-plesne skupine za obdobje treh mesecev (skupno dvanajst srečanj po devetdeset 

minut). Izsledki raziskave so pokazali izboljšanje komunikacije, samozavedanja, samoodkrivanja in 

osebnostne integritete pacientke kot tudi boljši odnos do telesa in pozitivno spremembo njenega 

doživljanja (Vivod Rajh 2008). 

Irena Vujanovič v specialističnem delu Plesno-gibalna terapija kot oblika pomoči »mladim z manj 

priložnostmi« opisuje rezultate empirične raziskave, v katero je bila vključena klientka, ki je 

obiskovala trimesečno plesno-gibalno delavnico, v katero je bilo prostovoljno vključenih sedem 

deklet različnih socialnih statusov. Rezultati raziskave so pokazali izboljšanje ustvarjalnosti in 

samopodobe klientke kot tudi boljše spoprijemanje z vsakodnevnimi življenjskimi težavami 

(Vujanovič 2005). 

Nina Zorko je proučila vpliv plesno-gibalne terapije na pet- do šestletnega otroka, ki kaže znake 

avtističnega spektra. Delavnice so bile izvedene v okviru vsakodnevnega izobraževalnega dela v 

vzgojno-izobraževalnem zavodu. Specialistično delo Učinki metod plesno gibalne terapije pri otroku 

z motnjo avtističnega spektra predstavi rezultate izvedene kvalitativne raziskave, v kateri Zorkova 

ugotavlja izboljšanje osebnostnega razvoja dečka kot tudi napredek v socialnem in emocionalnem 

razvoju (Zorko 2012). 
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Damjan Makovec je večleten učitelj metode petih ritmov. V specialističnem delu Metoda pet ritmov 

kot oblika pomoči z umetnostjo prikaže rezultate raziskave, v kateri je preveril primernost metode 

petih ritmov kot oblike pomoči z umetnostjo. Za zbiranje podatkov je uporabil delno strukturirani 

intervju, v katerem je prevprašal šest priložnostno izbranih intervjuvancev. Makovec je predhodno 

sklepal, da je na podlagi teoretičnih osnov metoda petih ritmov primerna kot oblika pomoči z 

umetnostjo. Rezultati raziskave so to potrdili, pri čemer sta bila izpostavljena dva pogoja za izvajanje 

te prakse. Prvi predstavlja temelj plesno-gibalne terapije, tj. zahteva po varnem okolju in varnem 

medosebnem odnosu. V usposabljanju učiteljev metode petih ritmov izobraževanje na tem področju 

ni predvideno. Drugi pogoj za upoštevanje metode petih ritmov kot oblike pomoči z umetnostjo je 

pozornost, ki je namenjena vsebinam za refleksijo, ozaveščenje in uvide. V raziskavi je Makovec 

ugotovil tudi učinke metode na različnih področjih. Vadba petih ritmov izboljša telesno kondicijo, 

gibljivost, povezanost med deli telesa, zmanjšuje napetost, poveča sposobnost ozaveščanja in 

prepoznavanja telesnih impulzov, spodbuja večjo gibalno ustvarjalnost in spontanost (Makovec 

2016).  

V specialističnem delu Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s 

hiperkinetično motnjo je Tamara Sernec predstavila rezultate akcijske raziskave, v katero je bila 

vključena šestletna deklica z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Študij primera je bil izveden v 

osnovni šoli in je trajal sedem mesecev, ko je deklica enkrat tedensko obiskovala skupinsko pomoč s 

plesno-gibalnimi dejavnostmi. Pri tem je Sernečeva uporabila različne pristope, med katerimi naj 

izpostavimo metodo, ki jo uporablja Suzi Tortora in na podlagi katere sta pri delu z otroki v ospredju 

neverbalna komunikacija in vloga telesa. Pomemben dejavnik tega pristopa predstavlja socialno-

emocionalni odnos terapevta z otrokom. Zaključne ugotovitve so pokazale izboljšanje gibalnega 

repertoarja učenke in njene izraznosti, plesno-gibalne dejavnosti pa niso vplivale na gibalno 

kompetentnost deklice (Sernec 2016).   

Ana Hram je izoblikovala avtorski program, t. i. stik s telesom, ki je skupek elementov pomoči z 

umetnostjo, in sicer z vključevanjem različnih umetnostnih sredstev (ples, gib, glasba, drama, 

likovnost, lutke itd.). Program je individualno izvajala leto dni, v končni fazi pa ga je strukturirala v 

skupini, in sicer v teku treh mesecev. Uporabila je različne plesno-gibalne pristope (plese v krogu, 

družabni ples, ustvarjalni gib, elemente plesov petih ritmov, gibalno improvizacijo, ples po metodi 

Rolanda Tora – ples življenja itd.). Program stik s telesom je opisala v specialističnem delu Metode 

pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti – motenj hranjenja. Na podlagi izsledkov 

raziskave program pomoči z umetnostjo pozitivno vpliva na telesno zdravje in na psihično počutje 

udeleženk z motnjo hranjenja (Hram 2016). 

Šoštarkova je v svojem specialističnem delu Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi pri delu s 

starostniki z demenco proučila učinke skupinske plesno-gibalne terapije pri starostnikih z demenco. 

Raziskava je bila izvedena na varovanem oddelku doma za starejše v Ljubljani in v njej je sodelovalo 

dvanajst stanovalcev. Na srečanjih je uporabila različne plesne zvrsti (ples v krogu, družabni ples/ples 

v paru, body percussion itd.) in različne glasbene zvrsti (klasično, narodno-zabavno, meditativno itd.). 

Izvedenih je bilo deset srečanj, ki so potekala enkrat tedensko in so trajala devetdeset minut. 

Terapevtski učinki te dejavnosti so pokazali ohranjanje spoznavnih sposobnosti, blaženje vedenjskih 

in čustvenih simptomov, izboljšanje gibalnih sposobnosti in telesne vzdržljivosti, pojav reminiscence 

– spomina na pretekle dogodke – in boljši odnos z negovalci in s svojci (Šoštarko 2016). 
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Vesna Jevšenjak je oblikovala model ozaveščanja telesa skozi gibanje in ples, ki vključuje skupinsko 

gibalno-plesno terapijo v povezavi z orientalskimi plesi. V specialističnem delu Preventivni učinki 

skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa je prikazala rezultate 

raziskave, ki so pokazali pozitivne učinke modela na udeleženke, in sicer zavedanje telesa, izboljšanje 

telesne drže, boljše zavedanje in izražanje čustev s svobodnim plesom, izboljšanje telesne gibljivosti 

in gibalnega repertoarja ter pozitivne učinke na kakovost življenja, kot so izboljšanje duševnega in 

telesnega stanja ter boljši socialni odnosi (2014).  

V magistrskem delu Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-

gibalnimi dejavnostmi je Tjaša Jerak predstavila fenomen kinestetične empatije, ki se pojavi na 

delavnicah pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi, in njene učinke na notranje doživljanje 

udeležencev. V izsledkih izvedene raziskave je opisala pozitivne učinke doživljanja uglašenosti 

udeležencev na plesno-gibalnih delavnicah. V delu je orisala model doživljanja sedanjega trenutka v 

plesu, ki temelji na treh principih uglašenosti (uglašenost s seboj, uglašenost z drugim in skupinska 

uglašenost) (Jerak 2017). 

Mojca Tavčar je v svojem magistrskem delu Ples kot terapevtsko sredstvo prikazala izsledke 

raziskave, na podlagi katere je izoblikovala model procesa sprememb v biodanzi (Tavčar 2016).  

Nataša Bregant Možina je na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani sodelovala s plesnim 

učiteljem Matjažem Brinovcem, kjer sta vodila plesno terapijo v plesni skupini, ki jo je sestavljalo 

osem otrok, štirje fantje in štiri dekleta, v starosti od deset do štirinajst let. Na plesnih delavnicah so 

se učili korake različnih plesnih zvrsti (družabne plese, skupinske plese, osnove folklornih plesov), 

raziskovali so gibanje in gibalne igre za spodbujanje samoorientacije, gibali so se v prostoru, se 

zabavali in izkusili užitek druženja. Slepi in slabovidni otroci so z udejstvovanjem na plesni delavnici 

izboljšali sposobnost sledenja ritmu, obvladovanje prostora, gibalne spretnosti, izražanje, gibalno 

komunikacijo in sodelovanje v skupini. Pozitivni rezultati so se pokazali tudi na nastopih, na katerih 

so prejeli priznanja in se predstavili enakovredno z videčimi otroki (Možina 2005). 

V specialističnem delu Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-

plesne terapije za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti Barbara Bogdanić Petek prikaže 

rezultate raziskave, v katero je bilo vključenih sedem otrok s primanjkljajem pozornosti in motnjo 

hiperaktivnosti, njihovi starši in učitelji razredniki. Raziskava je bila izvedena v sklopu delovanja 

Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Otroci so se udeležili osmih srečanj, 

ki so potekala enkrat tedensko in so posamezno trajala šestdeset minut. Izsledki raziskave so pokazali, 

da pristop pozitivno vpliva na pozornost, hiperaktivnost in impulzivnost vključenih otrok z ADHD, 

kar ugotavljajo tako učitelji v šoli kot tudi starši v domačem okolju (Bogdanić Petek 2016). 

Delavnice gibalno-plesne terapije vodi tudi Ljudmila Srebot Brezigar, psihoterapevtka 

(psihodinamski pristop, PDP) z evropsko diplomo za psihoterapijo (EDP), doula (porodna 

spremljevalka), gibalno-plesna terapevtka, plesalka, univerzitetna diplomirana socialna delavka, ki je 

v letih 2004–2006 v Tübingenu v Nemčiji v okviru nemškega združenja gibalno-plesne terapije DGT 

– Deutsche Gesellschaft für Tanztherapie – opravila dve stopnji izobraževanja gibalno-plesne terapije 

in pridobila certifikat. V svoje delavnice vključuje svoje plesno znanje s področja različnih zvrsti 

plesa (klasični balet, moderni izrazni ples, flamenko, ples petih ritmov, salsa, družabni plesi, indijski 

plesi, tango nuevo). Njeno načelo je, da »vodenje gibanja in plesa s terapevtskimi učinki zahteva, da 

http://www.dgt-tanztherapie.de/
http://www.dgt-tanztherapie.de/
http://www.plesritmova.net/home.do?lang=it
http://ba-tango.com/
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je voditelj razgledan v različnih zvrsteh plesa ter da pozna njihov ritem, glasbo, govorico telesa in 

plesni 'dih'« (Srebot Brezigar). 

 

5.2.15. Španija 
 

Poklic umetnostnega terapevta v Španiji ni uradno priznan, čeprav veliko število ustanov umetnostno 

terapijo vključuje v večdisciplinarne terapevtske programe. V Barceloni deluje izobraževalni 

univerzitetni program za usposabljanje plesno-gibalnih terapevtov, in sicer tako podiplomski 

univerzitetni program na Univerzi v Barceloni (Universitat Autònoma de Barcelona). Za vpis morajo 

študentje imeti diplomo in biti izvedenci na področju psihologije, pedagogike ali medicine oziroma 

na področju plesa in izraznega giba (Ecarte 2016).  

Strokovno združenje, ki na državni ravni povezuje plesno-gibalne terapevte, je Asociación Española 

de Danza Movimiento Terapia (ADMTE) (prav tam). Združenje je bilo ustanovljeno leta 2001. Je 

vključeno v Evropsko združenje za plesno-gibalno terapijo (EAMDT) in je eno izmed njegovih 

članov ustanoviteljev. Cilj združenja je, na državni ravni povezati vse izvedence te discipline, 

podpirati razvoj stroke in zagotoviti kakovost in pripravljenost tako na strokovnem področju kot tudi 

pri usposabljanju (ADMTE 2017).  

Na trinajstem mednarodnem simpoziju Ameriškega združenja za plesno terapijo leta 2007 v 

Brooklynu v New Yorku, naslovljenem Povezovanje kultur (Bridging Cultures), je Hilda Wengrower 

izpostavila, da poklic plesno-gibalnega terapevta v Španiji ni uradno priznan. Plesno-gibalni terapevti 

kljub temu delujejo tako v zasebni praksi kot tudi v različnih javnih in zasebnih organizacijah v sklopu 

projektov, ki ponujajo terapevtsko pomoč otrokom. Nekateri plesno-gibalni terapevti so vključeni v 

večdisciplinarne skupine, ki organizirajo delavnice tako za otroke kot za njihove skrbnike, da bi 

spodbudili njihov celostni čustveni, socialni in kognitivni razvoj. Plesno-gibalno terapijo srečamo 

tudi v posebnih šolskih programih, ki so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami (z downovim 

sindromom, ADHD, epilepsijo, s psihomotoričnimi in z razvojnimi duševnimi težavami). Poleg tega 

se plesno-gibalni terapevti ukvarjajo z otroci in mladostniki, ki izhajajo iz družbeno marginalnih 

družin kot tudi iz družin priseljencev (Capello 2008). 

 

5.2.16. Švedska 
 

Umetnostna terapija se je na Švedskem razvila v zadnjih petdesetih letih in postopoma se je povečalo 

povpraševanje po likovnih, glasbenih in plesno-gibalnih terapevtih, ki delujejo na različnih področjih 

(zdravstvena oskrba, specialna vzgoja, rehabilitacija, paliativna oskrba itd.). Usposabljanje 

umetnostnih terapevtov poteka na univerzitetni ravni (glasbena, plesno-gibalna in likovna terapija) 

(Ecarte 2016). 

Plesna terapija se je na Švedskem začela razvijati v osemdesetih letih 20. stoletja, ko so plesalci in 

plesni pedagogi informacije o njej prinesli iz ZDA in drugih evropskih držav. Leta 1984 so ustanovili 

državno združenje plesne terapije The Swedish Association for Dance Therapy, ki širi informacije o 
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plesni terapiji in spodbuja razvoj študija discipline. Združenje poleg tega organizira tudi tečaje z 

gostujočimi profesorji iz tujine in sodeluje s tujimi univerzami (npr. z Univerzo v New Yorku) (prav 

tam).  

Prvi izpopolnjevalni tečaj na področju plesne terapije so izvedli leta 1991 na Univerzi za ples v 

Stockholmu. Plesni terapevti večinoma delujejo v zasebni praksi, vključeni pa so tudi v dejavnosti 

mestne občine Stockholm. Na Švedskem poklic plesnega terapevta še ni uradno priznan, zato so 

strokovnjaki na tem področju zaposleni na podlagi svoje osnovne izobrazbe (psihologi, socialni 

delavci, specialni pedagogi, plesni pedagogi itd.) (prav tam).  

Plesni terapevti delujejo tako individualno kot skupinsko, in sicer na različnih področjih (psihiatrični 

oddelki, uporabniki s težavami prehranjevanja, otroci s posebnimi potrebami, starostniki, onkološki 

bolniki itd.). Plesno terapijo uporabljajo tako v bolnicah kot tudi v šolah. Nekateri izmed plesnih 

terapevtov so se usposobili tudi na področju psihoterapije in so se po končanem univerzitetnem 

študiju uradno vpisali v seznam pooblaščenih psihoterapevtov (prav tam). 

 

5.2.17. Švica 
 

Švicarsko strokovno združenje za gibalne, plesne in telesne terapije, Schweizerischer Berufsverband 

für Bewegungs-, Tanz- und Körpertherapien (BTK), združuje terapevte, ki so po določenih kriterijih 

dokončali izpopolnjevalni tečaj za usposabljanje. Združenje podpira razvoj gibalne, plesne in telesne 

terapije. Poleg tega pri izvajanju discipline zagotavlja standarde kakovosti z etičnim kodeksom, 

določili o kakovosti in s smernicami za usposabljanje in študij discipline. Združenje ponuja tudi 

strokovne tečaje in delavnice (bvbtk 2017). 

V Švici je na začetku 20. stoletja delovalo središče Ascona, kjer se je izoblikovalo novo in 

alternativno pojmovanje življenja in dela. Pomembna načela, ki so se izoblikovala na različnih 

področjih, so predstavljala temelj upora proti patriarhalni in militaristični kulturi tistega časa. V center 

so se zatekli številni pacifisti kot tudi priseljenci in begunci, med katerimi je bilo veliko število 

razgledanih osebnosti, pomembnih umetnikov in drugih vplivnih mislecev. Med drugimi so sem 

prišle tudi pomembne osebnosti plesnega dogajanja, Isidora Duncan, Rudolf Laban in Mary Wigman. 

Nekateri so po izbruhu nacizma odpotovali v ZDA (Capello 2007). 
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5.2.18. Velika Britanija 
 

V Veliki Britaniji se je plesno-gibalna terapija razvila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Študentke so se najprej sestajale neformalno. Leta 1982 so v Londonu ustanovile Društvo za plesno-

gibalno psihoterapijo Velike Britanije (Association for Dance Movement Psychotherapy UK, ADMP 

UK). Ustanoviteljice so bile Lynn Crane, Catalina Garvie in Helen Payne. Najprej so se zgledovale 

po ameriškem vzoru, na podlagi katerega so leta 1985 organizirale program usposabljanja v Laban 

Centru, leta 1987 pa na Roehampton Institute (Payne 1992).  

Med letoma 1970 in 1980 so v Veliki Britaniji postopoma izoblikovali lasten pristop plesno-gibalne 

terapije. Izhajali so iz principov Labanovega ustvarjalnega plesa, klasičnega in sodobnega plesa, 

gestalt terapije, skupinske analize, Reichove terapije in jungovske teorije. Leta 1988 je bil po zaslugi 

Helen Payne ustanovljen univerzitetni program plesno-gibalne terapije na Fakulteti za umetnost in 

oblikovanje v Hertfordshireu (Hertfordshire College of Art and Design), leta kasneje pa v Labanovem 

centru za gib in ples (Laban Center for Movement and Dance). Prvi program se je zgledoval po 

principih dvajsetletne izkušnje angleških plesno-gibalnih terapevtk, medtem ko je program v 

Labanovem centru izhajal iz ameriške izkušnje (prav tam).   

V Veliki Britaniji predstavlja pomembno vlogo pri usposabljanju plesnega terapevta učenje 

skupinskih dinamik. Kot pojasnjuje Jeannette MacDonald: »Živimo v svetu spreminjajočih se 

kultur.« Usposabljanje v večkulturnem okolju zato pripomore k boljšemu razumevanju in 

sprejemanju življenja in plesa različnih kultur, kar plesno-gibalne terapevte bogati. Po prizadevanjih 

MacDonald naj bo plesni terapevt »delavec za spremembo in upanje v spreminjajočem se svetu« 

(Capello 2015). 

Plesno-gibalna psihoterapija je, bodisi kot individualna bodisi kot skupinska, v Veliki Britaniji 

razširjena v zdravstvu, vzgojnih centrih, socialni oskrbi in zasebni praksi (Ecarte 2016). V primeru te 

dežele govorimo o plesno-gibalni psihoterapiji, disciplini, ki temelji na psihoterapevtski uporabi giba 

in plesa, s pomočjo katerih se na kreativen način vzpostavi proces, ki pripomore k čustveni, 

kognitivni, fizični in socialni integraciji (prav tam).  

Osnovani so trije magistrski študiji plesno-gibalne terapije, ki jih priznava združenje ADMP, in 

potekajo v Londonu, Derbyju in Bristolu (prav tam).  

Helen Payne je izoblikovala sodoben pristop, t. i. The Body Mind Approach, ki vključuje principe 

plesno-gibalne psihoterapije, čuječnosti in Avtentičnega gibanja. Metoda se od drugih pristopov 

razlikuje po tem, da terapevtski proces poteka od prepoznavanja simptomov v telesu proti 

prepoznavanju tistih v umu. Pristop je namenjen bolnikom z medicinsko nepojasnjenimi simptomi 

(Payne 2017).  
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5.3. JUŽNA AMERIKA  
 

5.3.1. Argentina  
 

Maralia Reca je na dvanajstem mednarodnem srečanju Ameriškega združenja za plesno terapijo 

predstavila svojo izkušnjo s skupino psihiatričnih bolnikov. Na plesno-gibalnih terapevtskih srečanjih 

je uporabljala ljudsko, folklorno glasbo in enostavne plesne sekvence. Reca ugotavlja, da skupen 

začetek in konec plesa izboljša uporabnikov odnos do stvarnosti in okolja. Osnovne postavitve pri 

plesu, kot so vrste, krogi, pari, poleg tega pripomorejo, da se udeleženci v prostoru jasneje gibajo in 

bolje dojamejo pojem meja (Capello 2007). 

Reca ugotavlja, da uporaba ritmične plesne oblike zapateo pri bolnikih izboljša obvladovanje 

impulzivnosti in težnje h kompulzivnosti. Ta vrsta plesa pripomore tudi k izboljšanju občutka 

stabilnosti in prizemljenosti. Tradicionalne oblike ljudskih plesov, ugotavlja, so bolj priporočljive pri 

psihotični populaciji, medtem ko so bolj inovativne vrste ljudske glasbe v plesno-gibalni terapiji 

uporabnejše pri manj prizadetih in nevrotičnih pacientih (Capello 2007).  

Diana Fischman je na skupnem simpoziju na temo pedagoških perspektiv v plesno-gibalni terapiji 

leta 2014 predstavila plesno-gibalni terapevtski program v Buenos Airesu, imenovan Brecha. 

Program je oblikovan kot aktiven sistem, kjer študentje spoznajo, da se sprememba pojavi, ko svet 

prepoznamo skozi lastna dejanja in ugotovimo, kako zunanje okoliščine vplivajo na naš razvoj. 

Fischman pojasnjuje, da usposabljanje plesno-gibalnega terapevta temelji na učenju, kako čutiti, 

občutiti in odreagirati. Poleg tega pomembno vlogo prevzame neverbalna izkušnja telesa in gibov 

(Capello 2015).  

Brecha obiskujejo študentje iz različnih držav, in sicer iz Bolivije, Brazilije, Čila, Kolumbije, 

Kostarike, Dominikanske republike, Peruja, Venezuele in Urugvaja, kot tudi iz drugih krajev 

Argentine. Usposabljanje je strukturirano med teorijo in prakso, kjer se obravnava tematike o 

evoluciji, teoriji spremembe, senzomotoričnem razvoju, skupinski dinamiki in učenju »naravnih 

koreografij«. Vsi ti, teoretični temelji so praktično uporabljeni s pomočjo različnih tehnik in z različno 

populacijo (Capello 2015).  

V Argentini je začela na področju plesno-gibalne terapije delovati tudi Maria Fux. Izoblikovala je 

svoj pristop, ki je danes razširjen v različnih državah po vsem svetu. Njeno delovanje je predstavil 

dokumentarni film Ples z Marijo (Dancing with Maria, rež. Ivan Gergolet, 2014). Maria Fux je svoj 

pristop izoblikovala v drugi polovici prejšnjega stoletja. Leta 1968 je sodelovala na mednarodnem 

kongresu glasbene terapije v Buenos Airesu in spregovorila o pomenu plesa kot pedagoškem in 

izraznem sredstvu pri gluhih osebah. Od takrat dalje je svoj pristop postopoma nadgrajevala in ga 

predstavila po vsem svetu (Mariafux.it). Petindevetdesetletna Maria Fux še danes vodi plesno terapijo 

v svojem studiu Maria Fux – Centro creativo de la Danzaterapia v Buenos Airesu. Fuxova svoj pristop 

opredeljuje kot nekakšen most, ne zgolj metodo, in ga utemeljuje na uporabi ustvarjalnega giba, s 

pomočjo katerega lahko plesalec vzpostavi spremembo v gibanju. To lahko posledično pripelje do 

notranjih uvidov (Danzaterapiamariafux.it 2015). 
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5.3.2. Čile  
 

Čilenski psiholog in antropolog Rolando Toro je v šestdesetih letih 20. stoletja izoblikoval biodanzo, 

ki je danes razširjena po vsem svetu. Razvil jo je na podlagi svojih raziskovanj o učinku glasbe in 

gibanja na dobro počutje. V psihiatrični bolnici v Santiagu de Chile se je udeležil eksperimentalnega 

medicinskega programa, kjer je z bolniki izoblikoval svobodno plesno tehniko (Giannelli idr. 2015).  

Biodanza je »sistem človeške integracije«, njen cilj je psihofizična integracija posameznika, kot 

pojasnjuje Toro (Toro 2000 v Giannelli idr. 2015). Poleg tega je ključni element biodanze 

posameznikovo izražanje lastne identitete. Značilnost predstavljajo uporaba glasbe in gibanja, pojem 

vivencia in delo v skupini. Vivencia je polno doživeta izkušnja v sedanjosti. Z doživetjem »tukaj in 

sedaj« se oseba lahko poveže s svojimi čustvi, občuti svoje telo in izrazi svojo identiteto (Toro 2000 

v Giannelli idr. 2015).  

Biodanza se izvaja v nekritični skupini, kjer najdemo čustveno podporo, ki se oblikuje skozi gradnjo 

močnih medsebojnih odnosov. Te discipline se ne izvaja na individualnih srečanjih (Toro 2000). 

Medčloveški odnosi so pomemben dejavnik pri izoblikovanju telesne podobe posameznika (Fischer 

in Cleveland 1968 v Giannelli idr. 2015).  

Biodanza spodbudi in aktivira delovanje desne hemisfere, kjer leži center ustvarjalnih funkcij. Zato 

koristno vpliva na izboljšanje in uravnovešenje človeških sposobnosti, ki pripomorejo k naravnemu 

okrevanju (Olivieri in Zappi 2007 v Giannelli idr. 2015). 

Biodanza temelji na petih osnovnih človeških lastnostih, ki se razvijejo v otroštvu in se izoblikujejo 

skozi vse življenje. Te so: 

- vitalnost, povezana z zgodnjimi izkušnjami dejavnosti in počitka; 

- spolnost, povezana z dotikom in s prvim občutkom užitka, ki se vzpostavi med dojenjem, ko 

je dojenček božan; 

- ustvarjalnost, ki izhaja iz raziskovalnih impulzov, radovednosti in komuniciranja; 

- razpoloženje, ki je povezano z občutkom oskrbovanja in negovanja;  

- transcendenca, ki je občutek integracije z okoljem in harmonija z življenjem.  

Metoda biodanze spodbuja veselje do življenja, užitek v polnosti živosti in celostno moč 

medčloveških odnosov, ki se skozi izkustvo glasbe vzpostavijo med sodelujočimi v skupini. Te 

izkušnje dolgoročno postanejo del vsakdanjega življenja (Sudres, Villac in Brandibas 2012 v 

Giannelli idr. 2015). 
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5.4. AZIJA 
 

5.4.1. Indija 
 

Sohini Chakraborty, vodilna plesno-gibalna terapevtka iz Indije, ugotavlja, da v tej državi plesno-

gibalno terapijo sestavljajo trije temeljni elementi. Pojasni, da so v Indiji razširjene različne plesne 

zvrsti, ki izvirajo iz preteklosti in so se izoblikovale bodisi kot lokalna izraznost bodisi kot odraz 

različnih kultur (Capello 2007).  

Prvi element, ki vpliva na plesno-gibalno terapijo, je joga s svojimi kreativnimi vajami, ki 

pripomorejo k uravnovešenju notranjega ritma, integraciji uma in telesa, povečanju koncentracije in 

izboljšanju občutka nadzora (Capello 2007). 

Drugi vir so različne oblike klasičnih plesov, ki tudi predstavljajo enega od temeljev plesno-gibalne 

terapije. V plesu kathakali uporabljajo različne obrazne mišice, tudi očesne premike in gibe obrvi, s 

katerimi dajejo energijo obrazu. Ples kathak s svojimi koraki pripomore k sproščanju energije in 

razbremenitvi jeze in frustracij. Nežni in ljubeči elementi indijske plesne zvrsti manpuri izboljšajo 

plesalčevo koncentracijo pri samopodobi in doseganju notranjega miru. Plesna zvrst bharatnatyam 

pa svojo pozornost osredotoča na različne dele telesa s simultano uporabo rok (prav tam). 

Tretji element so različne oblike enostavnih ljudskih plesov, ki spodbujajo vzajemnost in vzpostavitev 

odnosov. Udeleženci se držijo za roke in se gibajo v enostavnih ritmih (Capello 2007).  

Chakraborty pojasni, da vse te plesne zvrsti izboljšajo osebno izražanje, občutek varnosti, lastno 

telesno komunikacijo, navdihujejo samospoštovanje in pomagajo premostiti negativne travmatične 

občutke (prav tam).  

V Indiji veliko društev ponuja pomoč tega potrebnim in ranljivim otrokom. Eno od njih, Dhitang, je 

izvedlo projekt Ples in otrok. S pomočjo plesno-gibalne terapije so otroci z naravnimi, vsakdanjimi 

gibi izrazili svoja čustva (bolečino, žalost in nemoč). Na tak način so se otroci lahko razbremenili 

travm, napadalnosti in stresa (Capello 2008). 

Društvo Kolkata Sanved, ki ga je ustanovila plesno-gibalna terapevtka Chakraborty, plesno-gibalno 

terapijo ponuja otrokom, ki so žrtve nasilja, kot tudi marginaliziranim in revnejšim otrokom. Društvo 

pomaga otrokom, obolelim za aidsem. Pomoč je ponudilo že 1500 otrokom iz Indije, Bangladeša, 

Nepala in s Tajske. Njihovo prizadevanje je, zoperstavljenim otrokom omogočiti razvoj pismenosti, 

sprejemanje sebe in jim podati osnovno razumevanje človekovih pravic (prav tam). Učenje plesnih 

sekvenc spodbuja učenje štetja. Z uporabo različnih plesnih zvrsti in glasbe otroci spoznavajo tuje 

dežele. Improvizacija pa spodbuja otrokovo samozaupanje in zmožnost lastne ustvarjalnosti; 

postanejo bolj samostojni, pogumni in izboljšajo svojo izraznost (Capello 2008). 

Plesno-gibalna terapija v Indiji je pogosto performativna. Istoveti se z indijsko kulturo, zato je 

večinoma skupinska, saj je namenjena celotni družini oziroma skupnosti; individualna oblika terapije 

ni običajna. Indijci večinoma povezujejo ples z glasbo, zato plesno-gibalni terapevti veliko pozornosti 

posvetijo izbiri glasbe. Uporabljene so različne plesne zvrsti, in sicer klasični indijski in ljudski plesi 

(Rangparia 2011). 
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Tradicionalne plesne zvrsti ljudje sprejemajo bolj spontano, zato se skoznje bolje izražajo in 

komunicirajo z drugimi. Ljudski plesi se v Indiji običajno začnejo v krogu in z ritmičnim telesnim 

gibanjem (ploskanjem rok, prestopanjem in tleskanjem s prsti). Plesno-gibalna terapevtka Tripura 

Kashyap je izoblikovala svoj pristop in na podlagi potreb uporabnikov uporabila različne plesne 

zvrsti: ples karma iz indijske države Madhya Pradesh je priporočen za slabovidne, ples garba iz 

Gujarata pa za uporabnike z motnjo pomanjkanja pozornosti (Kashyap 2005 v Rangparia 2011). 

V Indiji ni uradnega profesionalnega usposabljanja za plesno-gibalno terapijo. Nekateri plesno-

gibalni terapevti vključujejo elemente plesno-gibalne terapije z Zahoda, in sicer zrcaljenje, 

Avtentično gibanje itd., pri čemer pa uporabljajo tudi indijske ljudske plesne zvrsti kot tudi klasični 

indijski ples (bharatanatyam, klasični ples iz Tamil Naduja v severni Indiji; kathak, klasični ples iz 

severne Indije; ljudski ples chhau iz indijske države Orissa itd.). Poleg tradicionalnih plesnih zvrsti 

je zelo priljubljena oblika plesa bollywood. Plesno-gibalni terapevti jo zato večkrat uporabljajo 

(Rangparia 2011). Dilshad Patel na srečanjih uporablja Chacein in Espenakin pristop, a vanju 

vključuje različne plesne zvrsti – bollywood, klasični in ljudski ples kot tudi druge discipline za 

sproščanje (Alexandrovo metodo, osnove Bartenieff). Mitul Sengupta pa uporablja različne plesne 

zvrsti, kathak, balet in ljudske plese kot tudi tehniko limon, graham, zrcaljenje itd. Chakraborty 

ugotavlja, da plesno-gibalni terapevti iz društva Kolkata Sanved poleg zahodnih pristopov plesno-

gibalne terapije (pristopi Marian Chace, Blanche Evan, Mary Whitehouse idr.) uporabljajo zdravilni 

dotik, elemente klasičnega plesa (npr. koraki iz kathaka so priporočljivi za sproščanje jeze, 

bharatnatyam je koristen pri oblikovanju telesa, geste rok plesa manipuri pa spodbudijo umiritev) 

(Rangparia 2011). 

 

5.4.2. Izrael 
 

Na Univerzi v Haifi poteka študijski program iz kreativnih umetnostnih terapij in deluje raziskovalni 

center The Creative Arts Therapies Training and Research Center. Program obiskujejo študentje iz 

različnih kultur in veroizpovedi, judje, kristjani in muslimani. Zato se program od drugih razlikuje po 

svoji inkluzivni filozofiji, kot pojasnjuje profesorica Dita Federman. Ugotavlja, da raznolikost 

študentov, tako v mišljenju kot tudi oblačenju, ne predstavlja ovire, saj se povežejo, sodelujejo in se 

spoprijateljijo (Capello 2015).  

Zelo je razširjeno prostovoljno udejstvovanje študentov, ki ponujajo terapijo v lokalnih soseskah, 

med drugim tudi starejši populaciji, ki se sooča s starostnimi slabostmi, vključno z nevrodegerativno 

parkinsonovo boleznijo (Capello 2015). 

Študentje potujejo tudi v Afriko in na Filipine, kjer pomagajo beguncem z različnimi težjimi 

travmami. Prostovoljci v Keniji so npr. delovali v begunskem središču, kjer so supervizirani študentje 

vodili štirimesečni tečaj za usposabljanje pomočnikov beguncev. Na njem so učili neverbalne 

veščine, s katerimi pomagati drugim beguncem pri premagovanju travm in soočanju s simptomi. 

Federman ugotavlja, da lahko uspešnost plesno-gibalnega terapevtskega projekta povežemo s 

pomembno vlogo, ki jo v Afriki igrajo ritem, ples in gibanje, ki predstavljajo sestavni in naravni del 

vsakdanjosti (prav tam).  
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Federman predstavi tudi izkušnjo izraelskih študentov plesno-gibalne terapije v šoli gluhih v 

Tanzaniji. Izvedli so, z ustrezno supervizijo, umetnostnoterapevtsko usposabljanje za učitelje, ki 

delajo z gluhimi otroki (Capello 2015). 

Izrazne terapije (expressive therapies) so v pedagoško prakso vključene od leta 1995. Pedagoški 

oddelek deluje v preko petinšestdesetih pomožnih centrih na celotnem državnem območju. Plesno-

gibalni terapevti delujejo v šolah, v sodelovanju z drugim učnim in neučnim osebjem (s psihologi in 

svetovalci). Otroci z diagnozo učnih ali čustvenih in vedenjskih težav lahko med šolskimi urami 

koristijo tako individualno kot skupinsko (do šest otrok v skupini) plesno-gibalno terapijo enkrat ali, 

po potrebi, dvakrat tedensko. V določenih primerih plesno-gibalni terapevti sodelujejo z drugimi 

umetnostnimi terapevti (glasbenimi, dramskimi, likovnimi) ali z učitelji in pomočniki (Capello 2008). 

 

5.4.3. Japonska 
 

Tudi na Japonskem v plesno-gibalni terapiji uporabljajo tako zahodne sodobne plesne zvrsti kot tudi 

japonske tradicionalne plese. Shoichi Machida in Yukari Sakiyama sta pojasnila, da je poznanih 

veliko tradicionalnih japonskih plesov. Med njimi sta predstavila doprinos petih japonskih plesnih 

oblik k plesno-gibalni terapiji (Capello 2007).   

Dvorski ples gagaku ali bugaku izvira iz Kitajske in Koreje in je poznan kot eden najstarejših dvorskih 

plesov na svetu. Plesalci se gibajo počasi in ljubko, njihovo gibanje spominja na tai chi. Gibanje tega 

plesa je videti zdravilno, kljub temu pa ni uporabljen v plesno-gibalni terapiji, saj ta plesna oblika ni 

dovolj priljubljena; večina ljudi jo občuti kot tujo (prav tam). 

V 8. stoletju se je na Japonskem izoblikoval tradicionalni muzikal, no ali shimai, v katerem igralci 

govorijo, pojejo in plešejo. Nosijo maske. Gledališče no pozna okoli tristo različnih predstav, med 

njimi se jih veliko število osredotoča na temo verbalne in neverbalne komunikacije s smrtjo in z 

duhovi. No je uporabljen v plesno-gibalni terapiji, saj nekateri terapevti menijo, da ta umetniška 

oblika koristi pri uvajanju pacientov v ples (Capello 2007).  

Nihonbuyoh ali sodobni japonski ples se je prvotno začel oblikovati v 16. stoletju in je nadaljeval svoj 

razvoj do 18. stoletja. Razširjen je med srednjim slojem prebivalstva, ki se ga uči za razvedrilo. Za 

izvajanje plesno-gibalne terapije je primernih veliko koreografskih aspektov te plesne zvrsti, 

pojasnuje Machida (Capello 2007).  

Na Japonskem se v mesecu juliju tradicionalno odvija Bon Festival Dance, ki je posvečen čaščenju 

prednikov. Ljudje plešejo individualno, čeprav so del skupine. Plesa se udeležijo ljudje različnih 

starosti, kar poveča občutek pripadnosti in skupnega sodelovanja. Poleg tega ni profesionalnih bon 

plesalcev, nasprotno, vsak izvajalec je amater. Bon Festival Dance je strukturiran iz točno določenih 

koreografij in enostavnih plesnih oblik (prav tam). To plesno obliko pogosto vključijo v plesno-

gibalna terapevtska srečanja. Poleg tega druženja v obliki Bon Festival Dance pogosto organizirajo v 

terapevtskih procesih v japonskih bolnišnicah za duševno zdravje (Capello 2007). 

Shoichi Machida in Yukari Sakiyama nazadnje predstavita tudi uporabo plesa buto v plesno-gibalni 

terapiji. Najprej pojasnita, da buto predstavlja relativno novo zvrst, saj se je razvil v 20. stoletju. Buto 
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izvira iz sodobnih plesov, temelji pa na japonski kulturi. V predstavah buta plesalci obravnavajo teme 

vsakdanjega življenja, z raznolikimi gibi izrazijo senzualnost, »zlomljene« oblike, s katerimi 

ponazarjajo smrt, temo invalidnosti, starosti itd. Estetika buta se oddaljuje od povprečnega ideala, ki 

je razširjen med večino ljudi, zato so predstave razširjene med elitnim občinstvom. Ne glede na 

posebnost predstav je na plesno-gibalnih terapevtskih srečanjih tehnika buta zelo pogosto uporabljena 

(Capello 2007).  

Plesno-gibalno terapijo na Japonskem uporabljajo tudi pri otrocih s posebnimi potrebami, npr. s 

težavami v duševnem razvoju ali otrocih z avtističnim spektrom. Pristop poleg otrok vključuje tudi 

matere, ki naj bi na teh srečanjih izboljšale tudi neverbalno komunikacijo s svojimi otroki (Capello 

2008). 

Tairadete ugotavlja, da v japonski družbi ples ni sprejet kot del vsakdanjega življenja. Japonski 

tradicionalni plesi, kot so nihon buyoh, bon-odori in buto, se osredotočajo na točno določene gibe 

rok, medtem ko ritmične rabe nog ne vsebujejo (Capello 2015). Tairadete nadaljuje, da je pomembno 

izboljšati muzikalnost plesno-gibalnih terapevtov, ker lahko s tem in posledično z bolj začutenim 

gibanjem izboljšajo plesno-gibalna terapevtska srečanja. To se odraža v bolj sproščenem izražanju in 

zmanjšanju neugodja klienta (prav tam).   

Značilnost japonske tradicionalne glasbe je dvo- ali štiričetrtinski ritem. Valček, ki ima tričetrtinski 

ritem, zato teže približamo japonski senzibilnosti (Capello 2015). 

Dotik, ki na splošno predstavlja enega osnovnih elementov plesno-gibalne terapije, je v japonski 

družbi kulturno sprejet na drugačen način. Leta 1998 je Japonsko združenje za plesno terapijo zato 

sestavilo etični kodeks izvajanja plesno-gibalne terapije s posebnim poudarkom na dotiku 

(Panagiotopoulou 2011). 

 

5.4.4. Južna Koreja 
 

Plesna terapija se je v Koreji razširila po letu 1990, in sicer po zaslugi Boon Soon Ryu. Uporabljajo 

jo v različnih ustanovah (bolnicah, vzgojnih in rehabilitacijskih centrih, psihiatričnih bolnišnicah, 

zasebni praksi itd.) (Kdmta 2016).  

Plesno-gibalno terapijo uporabljajo v delu z otroki in mladostniki, ki so pod stresom zaradi visokih 

pričakovanj glede šolskega uspeha kot tudi zaradi težav v odnosih z vrstniki. Otroci s plesom in z 

gibom svobodno izražajo svoja čustva in misli, kar pripomore k njihovemu celostnemu fizičnemu in 

psihičnemu razvoju (Capello 2008).   

Boon Soon Ryu je na dvanajstem mednarodnem srečanju Ameriškega združenja za plesno terapijo 

predstavila prepoznavni korejski skupinski lunin ples (gang gang sul le), ki z gibanjem simbolično 

izraža tradicije, običaje, religijo in vero v naravnem ciklu narave in vesolja. Značilnost luninega plesa, 

ki se je razvil dolgo nazaj, predstavlja prepevanje posebne, magične pesmi, ki pomaga ustvariti 

posebno atmosfero. Poleg tega spodbuja tudi imaginacijo in izvajanje določenih akcij (Capello 2007).  
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Uporaba luninega plesa v plesno-gibalni terapiji dandanes podpre občutek zavedanja in pripadnosti 

določeni skupnosti, spodbuja izražanje čustev, igranje in petje. Poleg tega spodbuja tudi spontanost 

in kreativnost, ki sta izraženi simbolično. To pripomore k boljši komunikaciji med udeleženci in 

dopušča boljši vpogled v samega sebe (Capello 2007). 

Uporaba enostavnih ritmov in glasov v plesno-gibalni terapiji pripomore, da lahko klienti kreativno 

izrazijo notranje spore in želje (prav tam).  

 

5.4.5. Tajvan 
 

Plesno terapijo so začeli uporabljati leta 1982 v bolnišnicah. Tsung-Chin Lee se je kot plesna 

terapevtka zaposlila na psihiatričnem oddelku bolnišnice v Tajpeju, kjer je vodila skupine bolnikov 

in ugotovila koristnost plesnega izražanja pri pacientih. Na oddelku za psihologijo na univerzi Fu-Jen 

je poučevala plesno terapijo in vodila strokovne delavnice za različne izvedence, pedagoge, študente, 

učitelje, socialne delavce in zdravnike (Tsung-Chin Lee 2004). 

Leta 1998 je državna uprava v različnih predelih države organizirala mednarodne delavnice za plesno 

terapijo, ki jih je koordinirala Tsung-Chin Lee. Leta 2002 je bilo ustanovljeno raziskovalno združenje 

tajvanskih plesnih terapevtov v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih disciplin (psihologi, psihiatri, 

socialnimi delavci in učitelji) (prav tam). 

Tajvan je majhen otok, na katerem deluje sedemdeset televizijskih kanalov. Tajvanska kultura je za 

televizijske programe zelo dovzetna in ljudje se iz njih učijo. Nanje vplivajo tudi televizijske zvezde. 

Po televiziji se med drugim predvaja tradicionalna tajvanska kultura, npr. ponazoritev mogočnih 

korakov Osme moči (stari kitajski bog) ali skromne drže vil kot tudi tradicionalna kitajska plesa zmaja 

in leva med tradicionalnim praznovanjem kitajskega novega leta. Vse te oblike plesa in gibanja so 

Tajvancem domače in utelešajo njihove telesne sposobnosti (Capello 2007).  

»Ali je ples v plesno-gibalni terapiji vir ali predstavlja omejitev?« se sprašuje Tsung-Chin Lee, ko 

predstavi izkušnje plesno-gibalne terapije v Tajvanu. Pojasni, da je pojmovanje plesa zelo osebno, 

saj temelji na osebnih predstavah in fantaziji (Capello 2007).  

Tsung-Chin Lee v svojem delu zagovarja vlogo plesne terapije, ki temelji na spodbujanju samozavesti 

klienta in mu skozi ples pomaga odpraviti in pojasniti njegove fantazije. Ugotavlja, da se je plesna 

terapija v Tajvanu prvotno izoblikovala iz zahodnega sodobnega plesa (Capello 2007). 
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5.5. NOVA ZELANDIJA 
 

Na Novi Zelandiji je plesno-gibalna terapija mlada disciplina, ki se je začela razvijati šele v zadnjih 

letih. Anaia Treefoot pojasnjuje, da deluje le omejeno število usposobljenih plesno-gibalnih 

terapevtov (Capello 2015). 

Treefoot predstavi enoletni izpopolnjevalni tečaj, katerega so se udeležili strokovnjaki iz različnih 

disciplin, učitelji joge, plesa, psihologi itd. Študentje programa prihajajo tudi iz drugih držav in so se 

na Novo Zelandijo priselili iz Argentine, Kitajske, Češke republike, Francije, Nemčije, Hong Konga, 

Južne Afrike in Velike Britanije (Capello 2015).  

Program omogoča študij poglavitnih načel plesno-gibalne terapije, praktičnih pristopov v plesno-

gibalni terapiji in izkustvene prakse, ki je temelj pri vodenju terapevtskih plesnih skupin različnih 

uporabnikov. Študij poleg tega odseva značilnosti novozelandske kulture, za katero je značilna 

odprtost, radovednost in pripravljenost soočenja z različnimi, nepredvidljivimi dogodki. Vse te 

značilnosti vključujejo v usposabljanje plesno-gibalnih terapevtov (Capello 2015).  
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6. KONČNE UGOTOVITVE 
  

 

Ples je eden glavnih elementov in načinov izražanja v plesno-gibalni terapiji in se lahko pojavi v 

različnih zvrsteh in izraznostih. Predstavlja obliko neverbalne komunikacije, ki igra pomembno vlogo 

v terapevtskem odnosu v plesno-gibalni terapiji. Strinjam se s Paynovo (1992), da spontana plesna 

dejavnost lahko deluje sproščujoče in krepi telo, sama kot taka pa ne predstavlja plesno-gibalne 

terapije. Potrebna je namreč sprememba, ki se pojavi v okviru terapevtskega odnosa. 

Zato ugotavljam, da lahko ples, ki deluje terapevtsko, izhaja iz katere koli vrste plesne dejavnosti, ki 

pozitivno vpliva na posameznika, razlikuje pa se od plesno-gibalne terapije. Na podlagi proučenih 

teorij naj izpostavim, da plesno-gibalna terapija vključuje točno določene elemente, s katerimi se 

vzpostavi odnos med klientom in terapevtom. Ples pri tem predstavlja sredstvo, s katerim se ozavesti 

tako notranje kot kolektivno nezavedno. Kot potrjuje Paynova (1997), se plesno-gibalna terapija 

razlikuje od plesa predvsem na podlagi temeljnega dejstva, da lahko na izkustven način poveže 

zavestno in nezavedno. 

V plesno-gibalnem terapevtskem procesu na podlagi izraženih notranjih vsebin posvetimo čas tudi 

refleksiji in pogovoru, kar pripomore k ozaveščanju lastnih uvidov in postopoma privede do možne 

spremembe. Pri tem navajam Labana (2002), ko pravi, da ima vsak posameznik sposobnost 

spreminjanja navad v gibanju, ko se začne zavedati strukture in ritma lastnega ustaljenega gibalnega 

vzorca. Z ozaveščanjem lastnega gibanja pa lahko postopoma pride do spremembe v gibanju. Laban 

ugotavlja tudi, da gibanje sporoča zunanje in notranje potrebe posameznika. Zato mislim, da v plesno-

gibalni terapiji osrednjega pomena prevzame »gibalna metafora«, ki poveže klienta in terapevta ter 

predstavlja neverbalno komunikacijo med njima, kot navajata tudi Meekums (2002) in Payne (1992). 

Gib v tem primeru prevzame sporočilno vlogo v plesno-gibalnem terapevtskem procesu. Prav vloga 

giba kot neverbalnega sredstva postane v tem procesu ključnega pomena, medtem ko pri plesu, ki 

deluje terapevtsko, gib predstavlja način plesnega udejstvovanja. Pomembna razlika med obema 

disciplinama je tudi estetsko vrednotenje plesnih dejavnosti ter uprizoritev. V plesno-gibalni terapiji 

si ne prizadevamo za estetsko dovršeno obliko in končno uprizoritev, medtem ko je pri plesu, ki 

deluje terapevtsko, nastop pred občinstvom možen. Pri tem izpostavim, da predstavlja pomembno 

vlogo želja posameznika kot tudi skupine, saj lahko v določenih skupinah plesno-gibalnega 

terapevtskega procesa zasledimo željo udeležencev, da svoje plesne kreacije predstavijo pred ožjim 

oziroma širšim občinstvom. Tako mislim, da nastop pred občinstvom ne predstavlja zavezujočega 

elementa v razločevanju med plesno-gibalno terapijo in plesom, ki deluje terapevtsko. Sodobni 

pristopi v plesno-gibalni terapiji dejansko uporabijo tudi določene uprizoritvene pristope, npr. 

koreoterapevtski pristop predvideva nastop pred ožjim občinstvom in uporabo koreografij. Pri 

sodobnih pristopih so prisotne tako koreografije kot tudi vključevanje različnih umetnostnih sredstev. 

Dejanska razlika med plesno-gibalno terapijo in plesom, ki deluje terapevtsko, je vrsta 

vzpostavljenega odnosa med terapevtom in udeležencem/ci. V plesno-gibalnem terapevtskem 

procesu se lahko pojavita transfer in kontratransfer. Plesno-gibalni terapevt zato potrebuje izkušnjo 

na področjih psihoterapije in supervizije. Evropsko združenje za plesno-gibalno terapijo določa, da 

mora biti plesno-gibalni terapevt v procesu usposabljanja vključen v osebno terapijo in supervizijo in 

v tem okviru opraviti določeno število ur. To je v pomoč tudi v zaključni fazi srečanj plesno-gibalne 

terapije, kjer je predvidena verbalna refleksija, kar pa ni značilno za terapevtski ples. 
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Mislim, da so pomembna tudi nova spoznanja na področju nevroznanosti. Plesno-gibalni terapevt 

lahko pri posameznem klientu aktivira proces nevroplastičnosti, in sicer tako, da pozna način gibanja 

posameznega klienta in ga spodbudi, da svoj gibalni vzorec obogati, kot pojasni Angelettijeva (2016). 

To posledično pripomore, da se aktivira proces nevroplastičnosti in se istočasno poveča število misli, 

čustev, izražanja in komunikacije. 

Danes sta najbolj razširjena dva plesno-gibalna pristopa, dance movement therapy in expression 

primitive (prvinski izraz), ki se razlikujeta v uporabi različnih plesnih zvrsti. Prvi se poslužuje 

sodobnega plesa, drugi pristop pa izhaja iz plesov prvotnih ljudstev. Razlike najdemo tudi v strukturi 

srečanj (individualni oziroma skupinski) in v uporabi glasbe. Poznamo tudi druge pristope, npr. 

koreoterapevtski pristop. Plesno-gibalna terapija se je izoblikovala iz različnih disciplin, katerih 

elemente vključuje, npr. ustvarjalnega giba, psihodrame, gestalt terapije itd.  

Sodobni pristopi v plesno-gibalni terapiji vključujejo različne kreativne tehnike, npr. igro vlog, 

uporabo različnih umetnostnih sredstev, kot so glasba, kratke pripovedi, vizualni mediji (Payne idr. 

2016). Prav na podlagi tega mislim, da igra pomembno vlogo integrativni pristop, ki sem ga osebno 

spoznala v študijskem programu Pomoči z umetnostjo, in sicer pri predmetu Povezave umetnostnih 

področij pomoči z umetnostjo in integrativna umetnostna terapija. 

Danes je v plesno-gibalni terapiji razširjen tudi antropološki pristop. Plesno-gibalni terapevt se 

sooča s »plesno identiteto« udeležencev, ki jo Panagiotopoulou (2011) označi kot prepletanje 

različnih plesnih značilnosti, tako struktur kot tudi zvrsti, ki so prisotne v kulturni identiteti vsakega 

udeleženca. Zato mislim, da je pomembno opredeliti različne plesne zvrsti, ki so uporabljene v 

plesno-gibalni terapiji. 

Strinjam se z Vidrihovo (2008a, str. 126), ko pravi, da smo »v umetnostno-terapevtskem procesu […] 

do svojih udeležencev strpni, prizanesljivi in ustvarjalni, spodbujamo kreativen dialog z jasno 

usmeritvijo v pozitivno, konstruktivno naravnanost, v konsenz. Dialog zunaj procesa ne more biti 

povsem drugačen. Mentor ali trener, umetnostni terapevt z jasno izraženimi stališči o pomenu 

strpnosti in nenasilja je najboljši promotor svoje dejavnosti. S svojim delom prispeva h kulturi dialoga 

in kontaktni kulturi.« Kot pojasnjuje Changova (2016), je disciplino plesno-gibalne terapije v ZDA 

do leta 1990 zaznamovala večinoma bela evropska kultura, tako po videzu kot tudi z uporabljenimi 

plesnimi zvrstmi. Sodobni pristopi pa upoštevajo raznolikost in kulturno identiteto posameznih 

udeležencev. Prav to osmišlja antropološki pristop v plesno-gibalni terapiji kot tudi vpliv in uporabo 

različnih plesnih zvrsti znotraj nje. Zato mislim, da ne moremo govoriti o enem samem plesno-

gibalnem terapevtskem pristopu, temveč o različnih pristopih, kjer v ospredje postavimo 

posameznika in skupino. Pri tem je pomembno upoštevati kulturno identiteto, fizično zmogljivost in 

cilje posameznikov v vključevanju v plesno-gibalni terapevtski proces. Razlike v pristopih na 

področju plesno-gibalne terapije najdemo tako med različnimi državami kot v njih. 

Pri tem vidim skupno stičišče s sodobnim pristopom plesa, kot ga opiše Guatterinijeva (2008), ki se 

izraža v prepletanju različnih zvrsti in je odraz spreminjajoče se družbe. Ples postane most med 

kulturami in sporoča večetničnost današnje družbe; v njem tako srečamo brazilsko kapoeiro, klasični 

indijski ples – kathak, afriško folkloro, japonski aikido kot tudi družabne plese, hip-hop idr.  

Izpostavim naj tudi Changovo (2009), ki pravi, da se vsaka kultura kot tudi subkultura razlikuje glede 

na različne plesnoestetske vrednote. Strinjam se, da kultura vpliva na opazovanje in estetsko 

dojemanje plesa ali pa zgolj na sprejemanje plesa kot terapije. Prav na podlagi tega ugotavljam 
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pomembno vlogo antropološkega pristopa v sodobni plesno-gibalni terapiji, ki v ospredje postavi 

posameznikovo »plesno identiteto«.  
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7. SKLEPNE MISLI 
 

Ples se v času in prostoru spreminja. Je minljiva vrsta umetnosti, ki je v nenehni preobrazbi in 

prilagajanju. Ples odraža socialne, geografske in zgodovinske lastnosti gibalne estetike določenega 

naroda v širšem smislu kot tudi vsakega posameznika. Zgodovinski pregled plesne umetnosti v 

različnih krajih in obdobjih pripomore k boljšemu razumevanju, katere so različne oblike plesov, 

kako so se razvile in kakšni so bili njihovi nameni. Tako ugotovimo, da je ples pri prvotnih ljudstvih 

predstavljal sredstvo za povezovanje z vesoljem in sporazumevanje z bogovi; poleg te vloge je bil 

ples pomemben tudi kot kulturna dejavnost, saj je bila vsaka skupina prepoznavna po svojih plesih in 

različnih gibih. Poleg družabne, komunikacijske, religiozne in estetske funkcije je ples nosil 

pomembno terapevtsko vlogo (Chaiklin 2009). Postopoma se je ples razvil v gledališko dejavnost in 

prevzel značilnosti umetnine. 

Plesno-gibalna terapija se je postopoma izoblikovala v samostojno disciplino, za katero je značilno, 

da v terapevtski proces vključuje ples. Gre za celosten pristop, pri katerem se upošteva odnos med 

uporabnikom in terapevtom, ki je profesionalno usposobljen, pozna plesno-gibalne elemente in je 

izvedenec na področjih psihoterapije in supervizije. Temeljno razliko med plesnim pedagogom in 

plesno-gibalnim terapevtom predstavlja prav njuno profesionalno usposabljanje. V magistrskem delu 

sem opravila pregled osnovnih kriterijev, ki jih narekuje Evropsko združenje za plesno-gibalno 

terapijo in predstavljajo pogoj za vključitev terapevtov v državna združenja.  

Z zgodovinskim pregledom plesa v različnih kulturah in državah, vzporedno s pregledom razvoja 

plesno-gibalne terapije, sem pojasnila razlike med obema disciplinama. Ugotovila sem, da so ples v 

terapevtske namene uporabljali že v starih časih. Pregled različnih plesnih zvrsti v delih, ki se 

navezujejo na plesno-gibalno terapijo, je pripomogel, da sem prepoznala značilnosti posameznih 

zvrsti in njihovo uporabnost pri različnih uporabnikih v plesno-gibalnem terapevtskem procesu. S 

končnim pregledom pristopov plesno-gibalne terapije sem ugotovila uporabo in razvoj discipline v 

različnih državah. Na podlagi tega sem ugotovila, da področje plesno-gibalne terapije danes pozna 

nešteto pristopov in uporablja različne plesne zvrsti. Heterogenost pristopov najdemo tako med 

različnimi državami kot tudi od terapevta do terapevta. Pomemben pogled na plesno-gibalno terapijo 

podaja antropološki pristop, ki upošteva raznolikost družbe, ki se v času globalizacije stalno 

spreminja in se z migracijskimi tokovi bogati tako na kulturnem, socialnem, jezikovnem kot tudi 

plesno-gibalnem področju.  

Ta, celostni pregled plesa in plesno-gibalne terapije je dokaz, da sta disciplini sorodni oziroma se 

dopolnjujeta. Do razlik med obema sorodnima disciplinama sem lahko prišla predvsem v sodobnejši 

literaturi, kjer so opredeljeni kriteriji usposabljanja plesno-gibalnih terapevtov. Avtorji ugotavljajo, 

da lahko govorimo o terapevtskem plesu in plesno-gibalni terapiji; razlike med tema dvema 

disciplinama najdemo v teoretičnih predpostavkah in v kriterijih za usposabljanje.   

Cilj raziskave je bil pregled in utemeljitev področja plesno-gibalne terapije ter pregled področja plesa 

in plesnih zvrsti v tistih delih, ki se navezujejo na pojmovanje in razvoj plesno-gibalne terapije.  

V magistrskem delu sem opravila pregled plesno-gibalne terapije. Osredotočila sem se predvsem na 

evropske države, poleg tega pa sem navedla tudi primere z drugih celin, in sicer iz Amerike, Afrike 

in z Daljnega vzhoda. Vzporedno sem opisala različne plesne zvrsti in opredelila njihovo uporabnost 
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v različnih pristopih plesno-gibalne terapije.  

Plesno-gibalni terapevt mora upoštevati kulturne razlike in posamezne značilnosti udeležencev. Kot 

primer naj navedem, da je v Vietnamu dotikanje glave sprejeto kot žaljivo, medtem ko v drugih 

kulturah lahko predstavlja izraz naklonjenosti oziroma priljubljenosti (Brower 1983 v 

Panagiotopoulou 2011). Hanna ugotavlja, da je v plesno-gibalni terapiji ključnega pomena 

neverbalna komunikacija. V antropološkem pristopu je pomembno prepoznavanje neverbalne 

komunikacije različnih skupin na podlagi kulture. Na podlagi teh ugotovitev lahko preverimo, kateri 

so razlogi duševnih in čustvenih problemov in kako jih zdraviti (Hanna 2004 v Panagiotopoulou 

2011). 

Pregledala sem razlike na področju plesno-gibalne terapije v različnih državah in kulturah in 

ugotovila, da je v plesni terapiji pomembno upoštevati uporabnikovo »plesno identiteto«, in sicer 

prepletanje različnih plesnih značilnosti, ki so prisotne v kulturni identiteti vsakega udeleženca 

(Panagiotopoulou 2011). Pri tem je v plesno-gibalni terapiji pomemben antropološki pristop, kjer v 

ospredje postavimo značilnosti in posebnosti kulturne identite posameznikov (prav tam).  

Ko sem izvajala prakso v različnih ustanovah v Sloveniji in Italiji, kjer sem vodila plesno-gibalne 

delavnice pomoči z umetnostjo, sem ugotovila pomen prilagajanja posameznikovim značilnostim kot 

tudi kulturnim razlikam uporabnikov. Poleg tega je bilo treba upoštevati tudi neverbalno 

komunikacijo, ki je prisotna v različnih kulturah. Prav na podlagi teh izkušenj sem prepoznala 

pomembno vlogo vključevanja različnih plesnih zvrsti v plesno-gibalne delavnice z različnimi 

uporabniki.  
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PRILOGA 
 

PONAZORITEV PLESNO-GIBALNIH DELAVNIC POMOČI Z 
UMETNOSTJO Z IZBRANIMI PRIMERI IZ PRAKSE 
 

Ples je zame vedno igral pomembno vlogo, bodisi kot oblika rekreacije in družabnosti bodisi kot 

sredstvo izražanja in kot prikaz umetniške dovršenosti. Počasi sem kot plesalka spoznala pomen 

plesnega udejstvovanja v različnih okoljih kot tudi doprinos različnih plesnih zvrsti. Najprej sem kot 

otrok spoznala plesno-gibalne igrice in se postopoma izurila v baletu. Poleg nastopanja sem svoje 

izkušnje podkrepila tudi s pedagoškim delom in vodila različne plesne tečaje. Svoja znanja in plesne 

izkušnje sem obogatila, ko sem obiskovala plesno akademijo v Avstriji – SEAD (Salzburg 

Experimental Academy of Dance).  

Nato sem se vpisala v podiplomski program Pomoč z umetnostjo na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Skozi vso prakso, med izvajanjem plesno-gibalnih delavnic v različnih ustanovah, sem 

sama ugotavljala koristnost vključevanja elementov različnih plesnih zvrsti v delo. Moje plesno 

znanje vključuje različne zvrsti (balet, sodobni ples, kontaktno improvizacijo itd.) kot tudi druge 

telesne veščine (jogo, pilates, metodo Feldenkrais). Prakso na področju pomoči z umetnostjo sem 

izvedla v času pisanja teoretske raziskave. Plesno-gibalne delavnice sem izvedla na različnih 

področjih, ustanovah in z različnimi uporabniki, in sicer na Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi, v 

dnevnem centru Šenta – Slovenskega združenja za duševno zdravje in v dnevnem centru 

Psihiatričnega oddelka bolnišnice Azienda per i Servizi sanitari n. 2 Isontina v Gorici v Italiji. 

Na začetku vseh srečanj sem v delo vključila kratko telesno ogrevanje in raztezanje telesa, 

upoštevajoč različne zmogljivosti posameznikov. Po krajšem ogrevanju sem se posvetila različnim 

temam in kreativnim vajam za sproščeno izražanje s telesom:  

- svobodna hoja po prostoru s prehajanjem v direktivno hojo z vključevanjem različnih ciljev 

(med ploskanjem sem npr. izrekla ime udeleženca, ki je zavzel določen položaj, in drugi so 

ga ponovili); 

- počasna hoja kot sredstvo za krepitev tako telesne kot tudi osebnostne vztrajnosti;  

- veliko improvizacije in spodbujanje domišljije;  

- kratke igre, ki so pripomogle k izboljšanju vzdušja med udeleženci;  

- različne zvrsti in žanri glasbe, in sicer od klasične do bolj ritmične, rock glasbe, sodobnih 

popevk, etnične glasbe idr. 
 

Na koncu vsakega srečanja je sledilo kratko sproščanje ob poslušanju glasbe in prebiranju kratke 

meditativne zgodbe. 
 

Prakso v dnevnem centru Psihiatričnega oddelka bolnice Azienda per i Servizi sanitari n. 2 Isontina 

v Gorici sem izvajala v skupinski sestavi. V skupino so bili vključeni različni uporabniki, nekateri s 

psihotično motnjo, drugi pa z lažjimi duševnimi patologijami, kot tudi osebe, ki si želijo enostavnega 

udejstvovanja v kreativnem procesu. V sklopu dnevnega centra sem ponudila plesno-gibalne 

delavnice, ki so potekale od julija 2015 do maja 2016. 
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V dnevnem centru Šenta – Slovenskega združenja za duševno zdravje sem plesno-gibalne delavnice 

izvedla v mešani skupini odprtega tipa. Delavnice sem izvedla v času od marca 2015 do junija 2015. 

Srečanja so potekala v skupinskem prostoru za druženje, ki je v spodnjih prostorih dnevnega centra 

v Šempetru pri Gorici.  
 

Plesno-gibalne delavnice na Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi sem izvajala od oktobra 2014 do 

maja 2015 v prvem razredu osnovne šole.  
 

V nadaljevanju bom prikazala nekatere elemente, principe in vaje iz različnih plesnih zvrsti. Nekatere 

izmed teh sem posredno ali neposredno uporabljala na plesno-gibalnih delavnicah z različnimi 

uporabniki (v dnevnem centru psihiatričnega oddelka, na Šentu in na osnovni šoli v Vipavi). Vsi so 

lahko koristni tudi pri poučevanju plesa.   

 

Osnove Bartenieff 
Vaje so enostavne, začetni položaj je leže na tleh.  

Prvo vajo izvedemo tako, da dvignemo nogo in jo vrnemo v začetni položaj. Druga vaja predvideva 

dvig bokov od tal in premik medenice naprej, nato se vrnemo v začetni položaj. V tretji vaji ponovimo 

dvig bokov od tal, medenico premaknemo vstran in se vrnemo v začetni položaj. Četrto vajo (body 

half) izvedemo tako, da ležimo na tleh in upognemo najprej eno stran telesa in nato drugo. Peta vaja 

predvideva spust kolen na eno stran in na drugo, istočasno iztegnemo roko obratno od smeri, v katero 

upognemo kolena. Šesto vajo izvedemo kot nadaljevanje pete, in sicer z rokami začrtamo cel krog na 

tleh in se v končni fazi dvignemo v sedeči položaj (Bartenieff in Lewis 1980, str.20). 

 

Prizemljitev 
Prizemljitev je sposobnost posameznika živeti »tukaj in sedaj« in osebna povezanost s tlemi 

(Meekums 2002). Pojem prizemljitve je teoretiziral Alexander Lowen, ustanovitelj bioenergetike, ki 

pravi, da smo človeška bitja fizično, čustveno in energetsko povezani s tlemi. Tudi v plesno-gibalni 

terapiji lahko uporabimo koncept prizemljitve, ki ga vzpostavimo na različne načine. Pri tem se 

poslužujemo različnih pristopov, kot so npr. določene osnovne vaje, ki pripomorejo k ustvarjanju 

dobrega počutja, stabilnosti, ravnovesja, integracije in povezanosti z realnostjo (de Tord in 

Bräuninger 2015). 

Meekums predstavi različne tehnike prizemljitve, in sicer hojo po različnih površinah kot tudi hojo 

po različnih zamišljenih površinah, avtomasažo stopal, izvedbo počepa (plièja) drsenje po tleh, skoke 

in poskoke, naslanjanje na partnerja ali na fizioterapevtsko žogo, tai chi hojo, vodeno imaginacijo 

(Meekums 2002, str. 68). 

Prizemljitev lahko dosežemo z uporabo ritma in bobnov. Tradicionalni afriški ritmi kot tudi primitive 

expression se kot oblike plesno-gibalnega terapevtskega procesa poslužujejo enostavnih, 

ponavljajočih se ritmov. Za vzpostavitev podpore kot tudi ritmično prizemljitev sta pomembni 

uporaba glasu in bobnov ter bosa hoja (Margariti idr. 2012 v de Tord in Bräuninger 2015). 
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Bobni nas spominjajo na srčni utrip in imajo lahko bodisi pomirjujoč bodisi vznemirjajoč učinek 

(Schott-Billmann 2000). Tradicionalni afriški plesi se večinoma izvajajo v krogu in v skupini, na tak 

način spodbujajo skupinsko kohezijo in pripadnost. Značilnost tradicionalnih afriških plesov iz 

zahodne Afrike – iz Malija, Kameruna, Senegala, Benina itd. – je aktivacija spodnjega dela telesa, in 

sicer medenice in nog. Noge so skrčene in ritmično prestopajo na tleh, boki se fleksibilno gibajo 

(Lowen 2006, Schott-Billmann 2000 v de Tord in Bräuninger 2015). Petje, izvajanje glasov in 

tapkanje na telesne dele aktivirajo delovanje možganov in proizvodnjo oksitocina, tj. hormona proti 

stresu, ki spodbuja občutek varnosti in zaupanja (Romero 2013 v de Tord in Bräuninger 2015).  

Ritmični gibi dobro vplivajo na psihiatrično populacijo, in sicer na depresivne in anksiozne paciente 

(Chace 1993 v de Tord in Bräuninger 2015). Raziskave so pokazale, da ples v krogu, ki vključuje 

ritmične poskoke, pri tej populaciji poveča vitalnost bolj kot druge dejavnosti, npr. poslušanje glasbe 

(Koch, Morlinghaus in Fuchs 2007 v de Tord in Bräuninger 2015). Vaje za prizemljitev pozitivno 

učinkujejo na starejšo populacijo, ki s to dejavnostjo pridobi večjo stabilnost in zaupanje (Bräuninger 

2014a v de Tord in Bräuninger 2015). 

 

Balet 
Osnovni element v klasičnem baletu je postavitev pravilne telesne drže. »Telo naj bo vzravnano, trup 

potegnjen kvišku, trebuh in zadnjica (sedalne mišice) naj bosta stisnjena in tudi potegnjena kvišku 

(učenci naj imajo občutek, da stoje visoko na nogah). Ramena naj bodo odprta vstran vzporedno z 

drogom z lopaticami raztegnjenimi vstran (učenci naj jih ne tiščijo skupaj). Učenci naj imajo občutek, 

da je pas visoko dvignjen. […] Glava mora biti dvignjena naravnost, kakor da je navpično nad trtico; 

pogled naj bo usmerjen točno naprej, vrat svoboden in ne napet« (Neubauer 1998, str. 11). Stopala se 

morajo nasloniti na vse prste, teža ne sme biti samo na palcu (Neubauer 1998). 

Neubauer pojasni funkcionalno uporabo določenih temeljnih vaj klasičnega baleta. Demi-plié 

pripomore k odprtosti in elastičnosti nog. Pri uvajanju tega giba je priporočljivo kolena in kolke 

istočasno krčiti v različne smeri. Vaja se izvaja tako, da kolena odpremo navzven, pri čemer obdržimo 

zravnano telesno držo, stopala nog pa se opirajo na mezince. Battement tendu razvija iztegovanje cele 

noge v kolenu, nartu in prstih kot tudi pripomore krepiti moč nog in stopal. Pri battement tenduju 

delovna noga iz I., III. ali V. položaja nog drsi po tleh, postopoma se peta dviguje, dokler ni 

maksimalno iztegnjena in na tleh ostanejo samo konice prstov. Vajo lahko izvedemo naprej, vstran 

ali nazaj. Rond de jambe par terre spodbuja odprtost in gibljivost kolčnega sklepa in razvija trebušne 

mišice. Pri tem noga podobno kot pri battement tenduju drsi naprej in s konicami prstov kot s šestilom 

na tleh zariše polkrog. Nato se spet priključi in povrne k oporni nogi v osnovni položaj nog. Vajo 

lahko izvedemo bodisi en dedans – noga zdrsne v battement tendu naprej in potem polkrog zaključi 

nazaj – kot tudi en dehors, kjer izhajamo iz battement tendu nazaj proti oporni nogi. Battement fondu 

krepi moč nog in spodbuja elastičnost kot tudi mehkobo in lahkoto gibov. V položaju cou-de-pie tako 

spredaj kot zadaj istočasno krčimo obe nogi in ju stegujemo naprej, vstran in nazaj. Batttement tendu 

jeté koristi pri pridobivanju občutka iztegnjenosti noge v zraku, poleg tega pa spodbuja tudi moč, 

lahkotnost nog in gibčnost kolčnega sklepa. Podobno kot pri battement tendu delovna noga iz 

osnovnega položaja zdrsne naprej, vstran ali nazaj in pri tem ostane v višini 25 stopinj nad tlemi. 

Relevé, tj. dviganje na polprste v I., II. in V. položaju, krepi moč nog (Neubauer 1998).  
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Otroci z downovim sindromom imajo pogosto šibke gležnje, zato so zanje priporočljive vaje dviganja 

pet, tj. relevé, ki naj bodo izvedene bodisi v vzporednem kot tudi v en dehors položaju. Te vaje ojačajo 

prednjo golensko mišico, kar pripomore k stabilizaciji šibkih gležnjev (Clark 2010 v Albin 2016).   

Pri izvajanju plesno-gibalnih delavnic tako z otroki kot tudi z odraslimi sem večkrat uporabila 

elemente iz baleta, predvsem kot vaje za krepitev določenih mišic. Med njimi sta bila npr. demi-plié 

in relevé, še posebno v vzporednem ali v drugem položaju. Koristna vaja je bila tudi učenje port de 

bras, to so različni položaji rok in fluidno prehajanje iz enega položaja v drugega. Vajo lahko 

izvedemo tudi, ko udeleženci sedijo v krogu na stolih. Pri tem lahko izpostavimo tudi vlogo zravnane 

hrbtenice, ki posledično lahko vpliva na celotno telesno držo, bolj sproščeno dihanje in boljše počutje.   

 

Buto 
Tehniko buto sem spoznala na plesni akademiji SEAD v Salzburgu, kasneje pa še v sklopu 

magistrskega programa Pomoč z umetnostjo, kjer sem se udeležila delavnice, ki jo je vodila Tanja 

Zgonc. Na trinajsti konferenci ECARTE septembra 2015 v Palermu sem sledila delavnici 

Pomembnost počasnih in majhnih gibov v japonski plesni terapiji, ki jo je vodil japonski plesni 

terapevt Toshiharu Kasai. Navedem naj nekaj vaj, ki jih je ob tej priložnosti predstavil Kasai in so 

priporočljive za terapevte pri ozaveščanju lastne telesne in umske senzibilnosti. Vaje so podrobneje 

predstavljene v The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing, ki jo je uredila Vassiliki Karkou s 

sodelavci (Kasai 2015).  

Vaja 1: Ne-nyoro nauk 

1) Uleži se s hrbtom na tla. Iztegni kolena. 

2) Soplesalec prime za oba tvoja gležnja in ju pridrži skupaj, pri tem obe nogi živahno strese v 

levo in desno smer, tako da celotno telo valovi. 

3) Preveri, ali glava, kot posledica valovanja, do določene mere niha. Soplesalec spremeni hitrost 

in amplitudo tresenja, tako da povzroči nepravilne gibe telesa. 

 

 

 

Vaja 2: Enostavna rotacija rok 

1) Dvigni desno ali levo roko, sprosti napetost v ramenu in dovoli prosti padec roke (pri tem bodi 

pozoren, da ne poškoduješ komolcev in ramenskega sklepa). 
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2) Uporabi komolec, da nekoliko nadzoruješ padec roke in ga spremeniš v nihanje. 

3) Z inercijo nihanja roko ponovno dvigni. 

4) Nadaljuj nihanje roke s poudarkom na teži in inerciji pri gibanju, medtem se izogibaj napetosti 

v mišicah. 

 

Vaja 3: Dviganje roke   

1) Uleži se s hrbtom na tla. Če imaš težave s hrbtenico, lahko pridržiš upognjena kolena. Če v 

tem položaju občutiš bolečino, prekini vajo. 

2) Iztegni roki široko razprti, dlani so na tleh in obrnjene navzgor. 

3) Odpočij roke na tleh. 

4) Poskusi se dotikati tal z vsemi nohti na prstih, tako da roke iztegneš še dlje. 

5) Sprosti napetost vsega telesa in se za nekaj časa odpočij. 

6) Počasi dvigni podlakti, pri tem obdrži komolce na tleh, dokler roki ne oblikujeta pravega kota. 

7) Dihaj normalno. Bodi pozoren, da med dviganjem rok ne zapreš grla. 

8) Počasi dvigni celo roko. Ne prehitevaj. To je dragocen trenutek, ko občutiš težo roke in na tak 

način spoznaš Nogushijev pojem »boga gravitacije«. 

9) Nadaljuj dviganje rok, od tal dvigni ramenske lopatice. 

10)  Iztegni roke navzgor. Nekaj časa ostani v tem položaju. 

11)  Sprosti napetost v ramenih in odpočij ramenske lopatice na tleh, medtem ko so roke dvignjene 

navzgor. 

12)  Občuti ramenske lopatice na tleh in poskusi poiskati točko, kjer počiva teža rok. 

13)  Roke poskusi zadržati v zraku z najmanjšo možno mišično napetostjo. Nekaj časa obdrži roke 

v tem položaju. 

14)  Ko se počutiš utrujenega, sprosti napetost v ramenih in počasi spusti komolce na tla. Medtem 

ko jih spuščaš proti tlom, občuti težo rok. 

15)  Odpočij komolce na tleh. Potem sprosti napetosti v komolcih s počasnim spuščanjem 

podlakti. 

16)  Odpočij roke na tleh. Občuti, da je telo sproščeno in umirjeno. 

17)  Nekajkrat ponovi vajo. Roke poskusi zadržati dvignjene s čim manjšo mišično napetostjo. 
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Vaja 4: Triminutno razpiranje dlani in »ples prstov« 

1) Naredi pest in vzemi si najmanj tri minute, da razpreš dlan. 

2) Razpiranje dlani naj bo neprekinjeno, sicer lahko občutiš neprijetno reakcijo ali »škripajoče« 

gibe v prstnih sklepih. Dihaj normalno. 

3) Po tej vaji poskusi »ples prstov«. Raziskuj gibe prstov, kot so raztezanje, upogibanje, zvijanje 

(z in brez zapestnih gibov). 

4) Če ležiš, lahko po tretji vaji vajo izvedeš s plesom rok v celoti, tako da gibaš s prsti, komolcem 

in ramenom. 

 

 
 

Družabni ples in tango 
Na svojih plesno-gibalnih delavnicah sem uporabila tudi improvizirani ples v dvojicah in vanj 

vključila različne zvrsti. Pomembno vlogo pri tem je igrala glasba, ki je uporabnike vodila pri gibanju 

in svobodnem izražanju. Na podlagi želj posameznih uporabnikov sem poskusila prilagoditi potek 

delavnic. Naj navedem primer s plesno-gibalnih delavnic, ki sem jih izvedla v dnevnem centru 

psihiatričnega oddelka v Gorici. Uporabnica si je zaželela zaplesati tango, torej sem jo z glasbo 

motivirala in sama z njo poskusila improvizirano zaplesati. Bila je zadovoljna in sproščena; čeprav 

je zaradi gibalne oviranosti gibe teže izvajala, se je vživela v ples in glasbo. 

 

Sodobni ples  
Sodobni ples pozna nešteto različic, njihov prepoznavni element je tekoče gibanje. Ples ne pozna 

premorov v določenem položaju, ampak svobodno prehaja iz enega v drugega. Položaje v sodobnem 

plesu lahko razdelimo v štiri skupine:  

1) položaji leže in sede; 

2) položaji srednje ravni (kleki, čepi in druge oblike mešane opore); 

3) položaji stoje; 

4) položaji rok (Šušteršič in Zagorc 2010, str. 33). 

 

Izpostavim naj položaj zgornje ravni, in sicer položaj stoje, t. i. drevo. Pri tem stojimo razkoračeno, 

roke so spuščene ob telesu. Vzravnani smo in obdržimo pokončno držo. Telesna teža ne obremenjuje 

vezi in kit, saj je uravnovešeno razdeljena po treh točkah (na blazinicah za palcem, na blazinicah za 
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mezincem in na peti). Pri tej drži lahko uporabimo vizualizacijo drevesa, ki se z deblom vzpenja 

navzgor. Deblo je zelo stabilno, saj so njegove korenine (noge) tesno povezane z zemljo, medtem ko 

se veje (roke) vzpenjajo navzgor (prav tam). Vaja je priporočljiva za ozaveščanje lastnega središča, 

celostno zaznavo telesne teže in osredotočenje na dihanje.  

Iz tega položaja lahko preidemo v pregib navzdol. Vajo začnemo s predklonom glave, postopoma 

sprostimo vratne mišice, sprostimo hrbtenico navzdol, občutimo vretence za vretencem in preidemo 

v polčep s predklonom trupa in glave (Šušteršič in Zagorc 2010). 

Na plesno-gibalnih delavnicah sem poleg osnovnih položajev vključevala tudi vaje s swingi nog. 

Udeležence sem povabila, naj stopijo k steni in se z eno roko oprejo nanjo. Nasprotno nogo naj 

sproščeno dvignejo naprej z narahlo skrčenim kolenom (oblika attitude). Iz tega položaja naj 

poskusijo zdrseti z nogo nazaj in počasi ponavljajo nihanje noge naprej in nazaj (swing). Pri tem 

občutijo svobodne kolke in sprostijo medenico. Vaja je koristna pri urjenju ravnotežja in istočasno 

ojača mišice nog. Pomembno vlogo igra tudi drža. 

 

Ustvarjalni gib 
 

Delavnice sem izvedla v prvem razredu Osnovne šole Draga Bajca v Vipavi. Srečanja so potekala od 

oktobra 2014 do maja 2015, in sicer je bilo vsega skupaj 14 srečanj.  

 

Plesno-gibalna predstavitev  
Srečanje je potekalo v razredu. Najprej smo se postavili v krog, da sem se predstavila otrokom in jih 

spoznala. Uporabila sem vajo, v kateri sem povedala svoje ime, temu dodala kreativni gib in povabila 

otroke, naj storijo isto. Vajo sem povzela po Payne 1997, jo dopolnila in prilagodila potrebam 

skupine. Nato smo se usedli v krogu na tla in izvedli še nekaj razgibalnih vaj.  

 

Kocka v gibanju  
Uporabila sem kocko in na vsako njeno stran zalepila drugačno barvno nalepko, in sicer balonček, tri 

balončke, avtomobil, zvezdico in ploskajoči roki. Na šesti stranici je bila nalepka s šestimi pikami, 

kar je pomenilo ponovitev meta. Vsak otrok je znotraj kroga vrgel kocko in pogledal, katera figurica 

se mu po naključju pokaže. Otrokom sem obrazložila, da je z vsako povezano določeno dejanje.  

Balonček: otrok vdihne in napolni trebušček z zrakom ter počasi izdihne. Pri izdihu ozvoči telo in 

izrazi dolg šumniški glas. Cilj: otroci se zavedajo in ozavestijo dihanje kot element sprostitve in 

osredotočenja nase. 

Več balončkov: vajo dihanja skupaj izvedejo vsi otroci v krogu. Cilj: povezava skozi dihanje in 

istočasna umiritev. 

Avtomobil: otrok uprizori avtomobil in se v svojem ritmu premika okoli kroga ter pri tem uporabi 

tudi zvok motorja. Cilj: aktiviranje vsega telesa, razbremenitev v prostoru skozi gib in uporabo glasu. 
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Zvezdica: otrok si zamisli kreativen gib in ga pokaže drugim, ki ga nato skupaj ponovijo. Cilj: 

spodbujanje kreativnosti in samostojnega nastopanja, izboljšanje pozornosti pri otrocih, ki opazujejo 

in ponovijo gib. 

Ploskanje: otrok si zamisli določeno sekvenco oziroma enostaven ritem in ga zaploska. Drugi otroci 

skupaj ponovijo ritem. Cilj: urjenje ritma in različnih časovnih presledkov s ploskanjem kot 

instrumentom, spodbujanje pozornosti pri otrocih, ki poslušajo in ponovijo isti ritem. 

Met kocke smo ponovili v dveh krogih, tako da je imel vsak otrok priložnost dvakrat vreči kocko. 

Otroci so se zabavali in sodelovali. Treba je bilo tudi določiti pravilo, da kocko mečemo v zaporedju 

kroga, tako da smo vzpostavili določeni red in s tem dejavnost strukturirali.  

 

Izmišljeno plesno potovanje 
Otroke sem povabila na izmišljeno potovanje, in sicer smo se s pomočjo glasbe najprej sprehodili po 

prostoru, kot da bi hodili skozi gozd, v katerem srečamo magično žival in se ji počasi in previdno 

približamo. Nato nadaljujemo pot skozi gozd in zagledamo reko, približamo se ji. Ob rečnem bregu 

zagledamo čoln, v katerega se vsi usedemo in se prepustimo, kam nas bo odpeljal. Čoln nas pelje po 

svetu, kjer spoznamo različno glasbo sveta: v Afriko, na Jamajko, v Kanado. Ob vsaki glasbi sem 

vključila sodelovanje otrok, tako da sem zavrtela glasbo in vprašala, za kateri del sveta je značilna. 

To je spodbudilo njihovo koncentracijo in pozornost. Ob poslušanju glasbe smo se tudi naučili 

različne plesne korake. Postavili smo se v krog in otroke sem spodbudila, naj gre v sredino, kdor želi, 

in samostojno zapleše. Nekateri otroci so se brez težav izpostavili. Določeni otroci pa so bili 

sramežljivi in si niso upali v sredino kroga. Nato smo odšli čez namišljeni most in se spet posedli v 

čoln, ki nas je pripeljal nazaj. 

Otroci so vse od začetka sodelovali in kazali zanimanje. Plesno-gibalno so se udejstvovali in sami 

preizkušali različne možnosti.  

 

Uprizoritev živali  
Vsak učenec se je usedel na klopco. Približala sem se in vsakemu ponudila, naj iz vrečke izžreba 

zaviti listek. Povedala sem, naj počakajo, da bodo imeli vsi svoj zavitek, in ga nato istočasno odvijejo. 

V vsakem zavitku so otroci našli dva listka s pobarvankama, in sicer številko od 1 do 4 in žival (slona, 

metulja, pingvina ali zajčka). Nato sem otrokom naročila, naj pobarvajo številko in žival. Ko so to 

izvedli, sem jih poklicala k tabli in jih prosila, naj listke zalepijo na štiri barvne plakate. Vsaka barva 

plakata je bila prepoznavna za določeno žival. Nato so se otroci razdelili v štiri skupine in se postavili 

v vrstno zaporedje svoje številke. Tako so se oblikovale skupina slonov, metuljev, pingvinov in 

zajčkov. Imenovala sem skupino, in vsaka se je premikala kot dotična žival. Nato sem posamezno 

poklicala vsakega otroka, ki se je vrnil do klopce in se pri tem premikal kot izžrebana žival. 
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Čudežni gozd 
Pripovedovala sem izmišljeno pravljico, ki smo jo skupaj z otroki plesno-gibalno uprizorili ob 

poslušanju glasbe. Sprehodili smo se po čudežnem gozdu. Pri tem sem uporabila raznovrstno klasično 

glasbo. Pravljica se je začela tako:  

»Nekega zimskega dne so se fantki in punčke odpravili na sprehod v gozd. Bilo je mraz. Hodili so 

vedno bližje, vedno bolj skupaj, ker jih je mrazilo. V daljavi so zagledali grad in se odpravili proti 

njemu. Prišli so do ogromnih vhodnih vrat. Potrkali so in skupaj počasi odprli vrata. Vstopili so v 

grad in zagledali veliko in prostorno dvorano. Iz nje so se odpravili naprej, v različne dvorane.  

V prvi so srečali zimskega škrata, ki jih je naučil posebnih skokov.  

Vstopili so v naslednjo dvorano, kjer so srečali čarovnika, ki je z rokami mahal levo, desno, gor, dol 

in vadil čarobne trike. 

Nadaljevali so pot skozi grad. Prišli so do velike dvorane, kjer so bili princi in princese. Našli so tudi 

čudežne obleke, jih oblekli in se naučili dvorskih plesov. 

Poslovili so se od vseh novih, dragih prijateljev, ki so jih srečali v gradu. Zimski škrat jim je ob 

slovesu podaril rdeče kroglice in jih prosil, naj nanje narišejo svoje spomine na njihovo srečanje ter 

kaj jim je bilo na potovanju skozi čudežni gozd ter v gradu najbolj všeč. Poslovili so se in se skozi 

čudežni gozd vrnili nazaj domov.«  

 



117 
 

Otroci so nato kratko reflektirali, kaj jim je bilo najbolj všeč, tako da so na rdeči krogec narisali svoje 

spomine. Nato sem vzela rdečo kapico škrata in otroke spodbudila tako, da sem vsakemu med njimi 

poveznila kapico na glavo. Otrok, ki je nosil kapico, je nato določil, koga naslednjega poklicati k 

tabli, da zalepi svoj krogec na zeleno jelko, narisano na plakatu. Vsi so zalepili svoj krogec na jelko 

in medtem z besedami pojasnili, kaj jim je bilo najbolj všeč in kaj predstavlja risbica na rdečem 

krogcu. Nato sem jim sporočila, da bo jelka shranila njihove spomine in jih čuvala do naslednjega 

srečanja s škratom. 

Na tem srečanju so otroci pozitivno sodelovali. Najglasnejši so bili, ko smo uprizarjali in ponavljali 

gibe zimskega škrata, ko smo skakali in pri uprizarjanju čarovnika.  

Pri dvorskih plesih sem dečke postavila v eno vrsto, deklice pa nasproti. Nato sem jim pokazala 

določene gibe. Na začetku niso želeli sodelovati, a ko so kasneje dobili jasna navodila, so tudi to lepo 

izpeljali.  

 

Vaje v dvojicah1  
Najprej sem otroke povabila, naj na listke papirja napišejo svoja imena. Prepognjene listke sem dala 

v vrečko. Vsak je izžrebal listek in razdelili so se v naključne dvojice.  

Vsaka dvojica si je vzela dovolj prostora zase. Uporabila sem različno glasbo. Dobili so navodilo, naj 

se najprej gibajo tako, da se dotikajo z mezinci in tako izvajajo gibe sinhrono in povezani. Nato so 

položili dlan k dlani sošolca. Na koncu pa so vključili še vso hrbtenico in jo prislonili na sošolčevo. 

Ta, zadnja različica je bila za otroke pravi izziv, tako da je prišlo tudi do kakšnega glasnejšega odziva. 

Vajo so nato ponovili tako, da so se ob dotiku usedli in spet vstali (najprej ob dotiku mezinca z 

mezincem, nato dlani z dlanjo, na koncu še hrbtenice s hrbtenico). 

Nadaljevali smo tako, da so bili otroci razpršeni po prostoru. Poslušali so različno glasbo in svobodno 

plesali. Ko sem prekinila glasbo, se je vsak postavil v drugačen položaj ter obdržal ravnotežje. Nato 

smo se postavili v dve vrsti in vsakega otroka sem povabila, naj pokaže posebno hojo. Pri tem so se 

otroci zabavali in smejali.  

 

Improvizacije v trojicah  
Bili smo v krogu. Preštela sem otroke in vsakemu določila številko od 1 do 3. Vajo so najprej izvedli 

vsi otroci s številko 1, nato z 2, na koncu še s 3. Skupina s številko 1 je najprej uprizorila gibe določene 

živali, nato je številka 2 prikazala neki letni čas in številka 3 določeni šport. Potem so se številke 1, 

2 in 3 povezale ter oblikovale manjše skupinice po tri. Skupaj so določili gib za določeno žival, gib 

za letni čas in gib za šport. To so uprizorili, druge skupine pa so ugibale, kaj so videle.  

Nato sem v enaki strukturi otroke povabila, naj skupaj uprizorijo majhno žogo, potem visok zid, 

velikana, pikapolonico in zvito vejo. 

                                                           

1 Povzeto po Payne 1997. Vaje sem dopolnila in jih prilagodila potrebam skupine. 
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V vajah so bistro in pozorno sodelovali. Naučili so se izvesti vaje v manjših skupinah in uporabiti 

koncentracijo ter domišljijo. Tudi izbiranje in svobodno uprizarjanje v skupini je otroke še posebno 

motiviralo kot dodaten izziv.  

Na koncu vaj sem otrokom povedala, da bodo z zaprtimi očmi poslušali kratko zgodbico in skoznjo 

vstopili v domišljijski svet. Pripravila sem določeno glasbo, jim povedala, naj sledijo svojemu 

dihanju, in počasi začela pripovedovati zgodbico V viseči mreži. Večinoma so se otroci umirili in se 

razbremenili. 

 

Direktivne vaje 
Začeli smo v krogu, tako da smo najprej izvedli nekaj direktivnih vaj za ogrevanje vseh delov telesa, 

in sicer za ozaveščanje glave, ramen, rok, bokov, kolen in stopal. Otroci so sledili vsem vajam in so 

sodelovali. 

Nato smo iz kroga prešli v diagonale, pri čemer so mi sledili. Ob poslušanju raznovrstne glasbe smo 

uporabili različne vrste hoj in gibov. Ko smo vaje v diagonali izvedli skupaj, v vrsti, so otroci na 

različne načine prehodili diagonalo še individualno.  

Uporabila sem tudi poskakovanje in uprizarjali so konjičke – najprej samo gibalno, nato so uporabili 

še glas in so posnemali oglašanje konjička. 

Sodelovali so vsi otroci, le en fantek se je postavil v kot in žalostno gledal. Približala sem se mu in 

ga vprašala, kaj se dogaja. Povedal mi je, da ne zna izvesti vaje. Povabila sem ga, naj vajo prvič 

uprizorimo skupaj, drugič pa je že sam izvedel samostojno diagonalo. Pohvalila sem ga in bil je 

zadovoljen. 

 

Plesno-gibalna uprizoritev pravljice mavrice  
Otroci so se postavili v krog. Vsak je iz vrečke izžrebal listek. Otrokom sem priporočila, naj ne 

pokažejo listka drugim in ga obdržijo zase kot skrivnost. Nato sem jim povedala zgodbico. Ostali 

smo v krogu, in ko sem omenila figurico, ki je bila narisana na listku, jo je dotični otrok prikazal. Na 

listkih so bile figurice mavrice, sončnega zahoda, morja itd.  

Nato sem otrokom razdelila različne vrste barvnega blaga, za vsako figurico je bila določena tkanina. 

Za uprizoritev morja, na primer, so v štirih skupaj imeli modro blago. Za uprizoritev mavrice sta bila 

določena dva itd.  

Ko sem vsakemu razdelila blago, so se svobodno postavili ob stene sobe. Zavrtela sem umirjeno 

klasično glasbo in začela pripovedovati zgodbico: 

»Morje je mirno in počasi postaja vzvalovljeno. V daljavi se prikaže oblak, počasi se približa morju. 

Kar naenkrat zapiha veter, morje se razburka in močno valovi. Oblak se vrti v vetru in se igra ob 

morju.  

Zasliši se grmenje, nebo pretrga blisk, ki silovito švigne iz oblaka skozi veter. Spet zagrmi in spet se 

na nebu pojavi blisk.  
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Nad morjem začne počasi deževati, najprej rahlo, nato vedno močneje. 

Spet zapiha veter, počasi preneha deževati. Za oblakom se prikaže mavrica, ki se zasveti nad morjem 

in se igrivo smehlja dežju. 

Dež in mavrica se vrtita v vetru. Oblak in dež se oddaljita. Na obzorju se prikaže sončni zahod, ki se 

počasi približa morju in prekrije mavrico, ki izgine v morju. 

Po sončnem zahodu se počasi približa temna noč. Sledijo ji zvezde in se igrajo v noči. Spet zapiha 

veter. Je zgodnje jutro, noč se oddalji in zvezdice se igrivo skrijejo v morje.« 

Otroci so veselo in sodelujoče uprizorili pravljico.  

 

Barvanje časopisov 
Otroci so se svobodno porazdelili po prostoru in sedli. Vsak je dobil voščenko in list časopisa. Nato 

sem obrazložila, da bomo poslušali različne vrste glasbe, hitrejšo in počasnejšo. Ob poslušanju glasbe 

naj v njenem ritmu prebarvajo časopis, tako da na neki način uprizorijo ples z voščenko po listu 

časopisa. 

Najprej smo poskusili ta del vaje. Nato sem dodala navodilo, naj se otroci, ko ugasnem glasbo, 

postavijo na kos časopisa in uprizorijo kip ter zadržijo ravnotežje. 

Vajo smo večkrat ponovili ob različni glasbi. Nato sem otrokom vzela voščenke. Vajo smo 

nadaljevali tako, da so otroci ob glasbi z listi časopisa po zraku začrtali določene plesne gibe. Tudi v 

tem primeru so otroci ostali na mestu in poslušali glasbo. 

Otroci so sodelovali in se udejstvovali. Ob koncu smo se postavili v krog in otroke sem vprašala, kaj 

jim je bilo od vseh teh vaj všeč in opazila različna mnenja.  

 

Maske čustev2 
V razredu sem otrokom najprej naročila, naj na listek zapišejo svoje ime, potem naj ga prepognejo in 

ga oddajo v vrečko. Pozorno so poslušali. Pri tem je pomembno, da se vzpostavita zanimanje in 

radovednost, kaj bo sledilo. 

Potem so se postavili v vrsto in odšli smo v zgornjo sobo. Vsak otrok je s seboj prinesel flomaster. 

Ko smo bili v sobi, sem otrokom povedala, naj vsak izbere svoj skrivnostni kotiček. Potem sem jim 

razdelila papirnate krožnike. Vsak je na svojega narisal vesel obraz. Nato sem jim razdelila drug 

krožnik. Vprašala sem jih, kaj je nasprotno od veselja. Nekateri so odgovorili, da jeza, drugi žalost. 

Sledilo je, da so narisali žalosten obraz.  

                                                           

2 Povzeto po Payne 1997. Vaje sem dopolnila in jih prilagodila potrebam skupine. 
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Nato sem jim povedala, da bomo poslušali raznovrstno glasbo, mirno in veselo. Ob glasbi smo potem 

izmenično uporabili veselo masko, ob poslušanju živahnejše glasbe, in žalosten obraz, ob poslušanju 

mirnejše glasbe. Gibali so se na različne načine in pri tem uporabili obe maski. 

Ko smo ta del končali, je vsak otrok izžrebal listek in se svobodno gibal do določenega otroka, pri 

čemer je nosil eno od mask; izbral je veselo ali žalostno. Ko je prišel do otroka, je ta izžrebal listek, 

izbral masko in svobodno zaplesal do drugega otroka.  

Otroci so bili pozorni in so sodelovali. Nekateri so se teže sproščeno gibalno izrazili v prostoru.   

Nato smo se postavili v krog in vse maske postavili v sredino. Otroke sem pozvala, naj si jih ogledajo. 

Nato je vsak povedal, kaj je opazil na obrazih in kaj mu je bilo v tej dejavnosti najbolj všeč. 

 

 

Lutke se gibljejo 
Postavili smo se v krog. Začeli smo kratko, strukturirano ogrevanje. Pri tem smo uporabili različne 

dele telesa. Nato sem otrokom naročila, naj ob poslušanju glasbe sami svobodno gibljejo določene 

dele telesa. Najprej smo gibali samo z glavo, nato samo z rameni, nato samo z desno roko.  

Nadaljevali smo tako, da sem v krog postavila zaprto škatlo. Otroci so bili presenečeni. Vsak je šel 

do škatle, iz nje izbral naprstno lutko in se vrnil na svoje mesto. Pri tem sem povedala, naj si ogledajo 

lutko in jo uporabijo. 
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Odložili smo lutke v škatlo in dejavnost nadaljevali v razredu. Vsak otrok je dobil list papirja. 

Napotila sem jih, naj narišejo tisto lutko, ki bi jo najraje izbrali. Za risanje izbrane lutke so imeli deset 

minut.  

Nato sem poklicala vsakega otroka k tabli in ga prosila, naj z gibom prikaže lutko, ki jo je narisal, 

drugi pa naj uganejo, za katero lutko gre. Pri tej dejavnosti so bili otroci pozorni in so veselo 

sodelovali.  

 

Pri izvajanju plesno-gibalnih delavnic sem uporabljala tudi naslednje osnovne plesno-gibalne metode 

(povzeto po Caf 2012, str. 43). 

 

Tehnike gibalno-plesne terapije in njihove vzporednice v razvoju 

Delovne metode (tehnike)  Vzporednice v razvoju 

Dotik     Prva interakcija starši–otrok 

Zrcaljenje    Materina refleksija otrokovega gibanja, obraznega izraza idr. 

Pretiravanje    Družabne igre 
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Improvizacija    Učenje skupinskih iger, oblikovanje svojih pravil 

Urejena gibalna zaporedja  Intelektualni proces oblikovanja izjav, trditev 

 

 

Osnovna in sestavljena metoda improvizacije3  
Sledita metodi improvizacije, ki se razlikujeta v dveh osnovnih metodah (A in B) in dveh sestavljenih 

metodah improvizacije (C in D), ki jih Bucikova predstavi, kot sledi: 

A. METODA IMPROVIZACIJE – terapevt oziroma vodja v skupini ustrezno spodbuja plesno 

ustvarjanje, ki naj ga člani samostojno izvedejo; 

B. METODA OD IMPROVIZACIJE K VODENJU – terapevt najprej usmerja posameznike ali 

skupino, da iščejo svoje gibalne in plesne motive, nato jih postopno preusmerja v oblikovanje 

gibalne zamisli vodje ali drugih članov skupine; 

C. METODA OD VODENJA K IMPROVIZACIJI – terapevt usmerja skupino s svojim 

gibanjem, nato pa spodbuja k iskanju in ustvarjanju variacij na dano temo in drugačnih 

gibalnih oziroma plesnih motivov; 

D. METODA VODENJA – terapevt ali član skupine usmerja skupino s svojim gibanjem, ki ga 

skupina posnema. 

 

Kontaktna improvizacija 
V kontaktni improvizaciji pomembno vlogo igra ozaveščanje teže, lastne in soplesalčeve. Sama sem 

to plesno zvrst spoznala na plesni akademiji SEAD in preizkusila sposobnost improvizacije z uporabo 

soplesalčeve telesne teže oziroma dotika, ki je povod za nadaljnje nadgrajevanje svobodnega 

improvizacijskega plesa. Zanimivost pri kontaktni improvizaciji predstavlja celostno uglaševanje z 

lastnim kot tudi s soplesalčevim telesom oziroma s celotno skupino. Pri tem se vzpostavita pomembna 

kinestetična empatija in vez, ki v prostoru in času oblikuje poseben plesni proces, v katerem ni 

nobenih določenih struktur. V poštev pride samo sledenje lastni intuiciji kot tudi improviziranju 

soplesalca in sugestijam skupine in vsakega posameznika. Prostor postane priča plesalcev, ki se 

svobodno gibajo in ob dotikanju soplesalčevega telesa preizkušajo prehajanje teže. V začetnih fazah 

plesalec preizkuša enostavne premike, kot so nasloniti težo dlani na rame soplesalca ali nasloniti 

glavo na soplesalčevo telo. Prav tako lahko prenos teže plesalci preizkusijo na tleh, kar omogoča 

varnejše okolje. Postopoma lahko udejstvovanje v kontaktni improvizaciji vključuje zahtevnejše 

prenose teže, npr. celotno težo soplesalca. Pri tem je pomembna telesna pripravljenost obeh 

soplesalcev, tako pri sprejemanju kot pri prenosu teže, kar ne pomeni obremeniti soplesalca, ampak 

prehajati iz enega prijema v drugega. V tem plesu »prehajanja telesnih tež« pomembno vlogo igrajo 

dotik, uglašenost in improvizacija.  

Kontaktna improvizacija je uporabna v različnih skupinah in z različnimi uporabniki. Sama sem 

enostavno obliko kontaktne improvizacije uporabila na plesno-gibalnih delavnicah v Šentu. 

Udeleženci so se svobodno postavili po prostoru. Predlagala sem, naj izberejo položaj, s telesom 

                                                           

3 Povzeto po Bucik 2007, str. 111. 
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izoblikujejo kip in ostanejo v tem položaju. Ob spremljavi glasbe sem se najprej dotaknila enega 

plesalca, ki se je začel svobodno gibati, se približal drugemu soplesalcu in se ga dotaknil. Ples se je 

nadaljeval s postopnim dotikanjem in plesanjem vseh udeležencev v skupini. Skupina je postopoma 

improvizirala ples in se sproščeno gibala v prostoru. 

Na koncu srečanja sem vodila prosto meditacijo, in sicer tako, da sem udeležencem ob spremljavi 

sproščujoče glasbe prebrala spodnje besedilo. Udeleženci so se sami odločili, ali bodo oči držali 

odprte ali zaprte.  

 

Bodi, kar si 

Vdihni sveži zrak. Stojiš na vrhu zelene planine. Ob sebi čutiš prisotnost narave. Stojiš trdno na tleh 

in se zrcališ v prostrano obzorje morja. 

Svetloba svilenih tokov 

raja v krožnih odsevih 

nešteto barv ptičjega žvrgolenja 

se ziblje v vetru 

vdihneš občutek soli 

izdihneš in se zasidraš s pogledom 

v zeleno območje pred sabo. 

Pogledaš na stvar drugače, naravno, 

počasi kot polž, 

nežno kot voda, 

vihravo kot veter, 

razigrano kot ptički, 

z distanco kot luna 

in v teh tisočih pogledih najdeš košček sebe, 

najdeš svojo pot. 
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IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Podpisana Kristina Di Dio, študentka magistrskega študija Pomoč z umetnostjo na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani,  

 

     IZJAVLJAM,  

 

da je magistrsko delo z naslovom Opredelitev plesa in plesno-gibalne terapije: pregled plesnih zvrsti 

in njihova uporaba v plesno-gibalni terapiji v različnih državah in kulturah rezultat izključno mojega 

lastnega raziskovalnega dela. Dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, so ustrezno navedena oziroma citirana in vključena v seznamu literature. 

 

 

        Podpis _________________ 

 

 

 

Ljubljana,  
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