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Povzetek 

Gibalno ovirane osebe so zelo heterogena skupina ljudi, kar pomeni, da se proces 

rehabilitacije razlikuje od posameznika do posameznika. Obstaja več tehnik in metod 

za premagovanje ovir v vsakdanjem življenju invalidne osebe in sprejemanje lastne 

oviranosti. V magistrskem delu se osredotočamo na podporo pri rehabilitaciji gibalno 

oviranih oseb z udeleževanjem v dramskih dejavnostih. V teoretičnem uvodu najprej 

predstavljamo nekatere najpomembnejše pojme v povezavi z gibalno oviranostjo. 

Poleg področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki obravnava osebe z gibalno 

oviranostjo, je v teoretičnem delu predstavljeno še področje pomoči z dramskimi 

dejavnostmi. Zaradi diferenciacije terminologije ožje opredelimo standup komedijo kot 

specifično dejavnost aplikativnega gledališča, ki preko humorja spodbuja spontanost 

in prožnost v ravnanju posameznika ter tako vpliva na odpornost pri soočanju z 

življenjskimi izzivi. V empiričnem delu pričujočega magistrskega dela sem skozi študije 

primera spremljala in preučevala tri odrasle osebe z gibalno oviranostjo, ki se ukvarjajo 

s standup komedijo. Glavni cilj raziskave je raziskati, kakšno vlogo ima standup 

komedija kot podporna tehnika v življenju in rehabilitaciji odraslih oseb z gibalno 

oviranostjo. Rezultati analize izvedenih intervjujev so jasno pokazali pomembnost in 

učinkovitost udeleževanja v dramskih dejavnostih. Udeleženci raziskave so potrdili, da 

se pozitivni učinki udejstvovanja v standup komediji kažejo pri kakovosti njihovega 

življenja, sooblikovanju samopodobe in samospoštovanja. Poleg tega sem z raziskavo 

orisala in dokazala tudi dejstvo, da invalidni komiki z nastopanjem ozaveščajo širšo 

javnost o gibalni oviranosti in problematiki odnosa družbe ter posledično zmanjšujejo 

stigmo. 

 

Ključne besede: gibalna oviranost, rehabilitacija, standup komedija, humor, 

aplikativno gledališče 
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Abstract 

Stand-up Comedy as a Form of Rehabilitation Assistance to Physically Disabled 

People 

People with disabilities are a very heterogeneous group of people, which means that 

the process of rehabilitation varies from person to person. There are several 

techniques and methods for accepting and coping with one’s own disability and 

overcoming obstacles in the daily life of a disabled person. In my master's thesis I focus 

on supporting the rehabilitation of people with physical disabilities by participating in 

dramatic activities. In the theoretical introduction, I first introduce and explain some of 

the most important concepts in relation to physical disability. In addition to the field of 

special and rehabilitation pedagogy, which deals with persons with physical disabilities, 

the theoretical part also presents the field of assistance with dramatic activities. Due to 

the differentiation of terminology, I narrowly define stand-up comedy as a specific 

activity of applied theater, which promotes spontaneity and flexibility in an individual's 

behavior through humor, and thus influences resilience in facing life's challenges. In 

the empirical part of this master's thesis, I present the findings of the case studies I 

conducted. I interviewed and studied three adults with mobility impairments, who are 

active in the field of stand-up comedy. The main objective of my research is to 

investigate the role of stand-up as a supportive technique in the life and rehabilitation 

of adults with physical disabilities. The analysis of the conducted interviews clearly 

shows the importance and effectiveness of participating in dramatic activities. Survey 

participants confirmed that the positive effects of engaging in stand-up comedy are 

reflected in the quality of their lives, the co-creation of their self-image and self-esteem. 

In addition, I have outlined and demonstrated through the research the fact that 

disabled comedians raise awareness about physical disability and the problematic 

attitude of society among the general public, and consequently reduce stigma. 

 

Key words: physical disability, rehabilitation, stand-up comedy, humor, applied theatre 
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I UVOD 
 

Z ozaveščanjem in širjenjem znanja o problematiki ranljivih skupin se uveljavljajo novi, 

alternativni načini in pristopi, ki posameznikom dvigujejo stopnjo samostojnosti, nivo 

kvalitete življenja in so izjemno pomembna podpora pri rehabilitaciji. Vendar je za bolj 

enakovredno prispevanje gibalno oviranih k razvoju družbe in osebno udejanjanje v 

širšem družbenem okolju potrebno dati večji poudarek tudi na praksi, praktični uporabi . 

V ta namen sem tekom pregleda literature, raziskovanja področja in pisanja 

magistrskega dela dala večji poudarek temu,  kako je udeležencem specifično 

področje, to je standup, pomagal k boljši kvaliteti življenja, sprejemanju samega sebe 

in k samouresničevanju. Standup komedija je za gibalno ovirane osebe uporabna 

oblika komunikacije, saj občinstvu omogoča, da neposredno vidi in sliši praktične 

izkušnje z invalidnostjo, ter komikom, da pokažejo, da so njihova življenja polna, 

srečna, zabavna, ter da jih je vredno živeti. Nekatere gibalno ovirane osebe uporabljajo 

standup komedijo kot pripomoček za opozarjanje na stereotipe, z namenom, da 

neinvalidni skupnosti približajo življenje invalidne osebe kot nekaj popolnoma 

normalnega, neproblematičnega in vrednega. 

 

Čeprav komedija, izvajana s strani komikov invalidov, postavlja v ospredje 

diskriminacijo in zatiranje, presega prikazovanje invalidnosti občinstvu s tem, da 

sproža alternativne načine razmišljanja o invalidnosti, ter spodbuja javno debato o 

absurdnih pogledih neinvalidov na invalidnost (Lockyer, 2015). 

 

V središču raziskave so gibalno ovirane osebe, ki se ukvarjajo s standup komedijo. 

Zanimala so me njihova stališča do samega žanra, kam ga uvrščajo in kako ga 

doživljajo. Drugi vidik raziskave pa se je ukvarjal s tem, kako je skozi humor 

predstavljena gibalna oviranost in kako poteka ozaveščanje širše javnosti o invalidnosti 

in zmanjševanju stigme. Zanimalo me je tudi, kaj osebam pomeni nastopanje na odru 

pred občinstvom, javno razkrivanje svojih izkušenj in podoživljanje preteklih situacij. 

Raziskala sem, na kakšen način lahko javno nastopanje invalidnih komikov spodbudi 

druge gibalno ovirane osebe k dodatnim aktivnostim, da bi imeli več volje in energije 

za premagovanje ovir v življenju, odkrivanje lastnih potencialov ter več možnosti za 

izražanje. 

 

Skozi raziskavo sem skušala opredeliti, kakšno vlogo in vpliv ima delovanje v 

gledališču na gibalno ovirane osebe, kako to vpliva na kakovost odnosov ter osvetliti 

primer treh gibalno oviranih posameznikov, ki se ukvarjajo z javnim nastopanjem in 

standup komedijo. 
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1  Gibalna oviranost 
 

1.1 Gibanje 

 

Gibanje je za človeka osnovni komunikacijski sistem, pri katerem organizirano in 

usklajeno sodeluje celo telo (Prša, 2016), pomeni pa spontano ali samoiniciativno 

inducirano, aktivno, večinoma avtomatsko spremembo položaja telesa v prostoru 

(Krušec, Princes, b. d.). 

Funkcionalni pomen gibanja se odraža pri vzdrževanju telesne gibljivosti, oblikovanju 

in vzdrževanju telesne sheme in zaznavi lastnega telesa, funkcionalnih aktivnostih 

dnevnega življenja ter nenazadnje tudi pri preživetju – dihanje, bitje srca, peristaltika, 

vid, govor idr. (Krušec, 2011). 

Gibanje je tudi sredstvo sporazumevanja, izražanja, sprostitve in ustvarjanja, prispeva 

pa tudi k razvoju hkratnega zavedanja sebe in okolja, saj krepi predstavo, zavedanje, 

zaznavo, spomin, čustva, misli in akcijo (Šosterič, 2010). Gibalne sposobnosti 

razvijamo kot nadgradnjo zrelosti centralnega živčnega sistema na osnovi osebne 

aktivnosti in motoričnega učenja. Motorično učenje je specifično, saj temelji na metodi 

»lastne kože«. To pomeni, da mora biti posameznik v procesu pridobivanja gibalnega 

znanja fizično aktiven (Čuk, 2011). 

Gibalno-športna aktivnost ima številne pozitivne posledice in je za posameznika 

pomembna z naslednjih vidikov. 

S telesnega vidika človek s pomočjo gibanja krepi različne sisteme; od 

kardiovaskularnega, dihalnega in imunskega do mišično-skeletnega. Hkrati pa 

posameznik z gibanjem izboljšuje fizično moč in vzdržljivost ter ohranja gibljivost in 

koordinacijo. 

Tudi na psihološkem področju se kažejo dobrobiti gibanja. Poleg tega, da šport 

sprošča in pomirja ali pa zabava in aktivira, lahko predstavlja tudi prostor osebnega 

ustvarjanja, način uresničevanja lastnih želja in obliko uveljavljanja. S pomočjo gibanja 

posameznik lažje doseže občutek notranjega ravnovesja in zadovoljstva, pomaga 

lahko celo pri zdravljenju duševnih težav in motenj, kot so tesnobnost (anksioznost), 

depresivnost, bolezenske odvisnosti idr. Gibanje pozitivno vpliva na samopodobo in 

občutek lastne vrednosti. 

Gibalno-športna aktivnost je pomemben dejavnik človekovega socialnega življenja. 

Omogoča mu, da se zabava v družbi drugih, sklepa poznanstva in prijateljstva ter mu 

daje občutek pripadnosti (Filipčič in Božič, 2016). 



10 
 

 

1.2 Opredelitev 

 

Gibalna oviranost je precej širok pojem, saj se pri posameznikih pojavlja v različnih 

oblikah, obsegih in stopnjah intenzivnosti, kar posledično v različnih merah omejuje 

gibalno ovirane osebe tako pri vsakdanjih opravilih kot tudi pri vključevanju v družbo. 

Izraz gibalno ovirani ljudje zajema skupino populacije, ki se zaradi kakršnih koli 

razlogov težje giblje (Podpečan, 2012). Prizadeto imajo lahko celotno telo ali del 

telesa, zmanjšani sta gibljivost in samostojnost pri premikanju (Restoux, 2010). Poleg 

težav na področju gibanja in mobilnosti so lahko ovirani tudi na področjih osebne nege, 

govora in komunikacije, učenja in drugih življenjskih aktivnosti (Petkovšek, 2009), tem 

pa se priključijo še težave z vidom, sluhom, orientacijo, govorom, spominom, 

pozornostjo in koncentracijo, motivacijo in vztrajnostjo ter čustvene in psihosomatske 

težave (Krušec, Princes, b.d.). 

Poškodbe gibalnega aparata, centralnega in perifernega živčevja so lahko pridobljene 

ali prirojene, lahko so progresivne (živčno-mišična obolenja) ali neprogresivne. Gibalna 

oviranost se lahko kaže v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj, hkrati z motnjami v 

gibanju pa se lahko pojavijo tudi duševne, slušne, vidne, govorne in druge motnje 

(Peljhan, 2004 a). 

Izraz oviranost pomeni izgubo ali omejitev možnosti vključevanja v življenje skupnosti 

na enaki ravni kot pri drugih ljudeh in opisuje srečanje med invalidno osebo in okoljem 

(Virant, 2013). Izraz želi poudariti osredotočenje pozornosti na pomanjkljivosti v okolju 

in v mnogih organiziranih aktivnostih v družbi, npr. informacijah, komuniciranju in 

izobraževanju, ki preprečujejo invalidom, da bi se vanje vključevali pod enakimi pogoji 

kot vsi ostali (Vertot, 2007). 

V zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so le-ti opredeljeni kot "otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 

programe vzgoje in izobraževanja" (ZUOPP-1, 2011). 

 

1.3 Terminologija 

 

V besednjaku slovenskega jezika obstajajo številni izrazi in besedne zveze za 

poimenovanje oseb z gibalno oviranostjo. Zaradi stalnega spreminjanja in usklajevanja 

z zakonodajo ter preprečevanja stigmatizacije oseb s posebnimi potrebami 
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terminologija na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike predstavlja večni 

problem. Pojavljajo se namreč dileme glede ustreznosti uporabljanih izrazov, saj naj bi 

nekateri izmed njih imeli diskriminatorno konotacijo. 

Izraz  "invalid" se najbolj pogosto uporablja predvsem v medicinski in pravni 

terminologiji in označuje nekoga, ki je "zaradi prirojene telesne napake, posledic 

bolezni, poškodbe nesposoben ali le delno sposoben za delo" (SSKJ, 2014). Kljub 

temu pa se izraza invalid in invalidnost zaradi stigmatizirajočega pomena v 

slovenskem jeziku vse manj uporabljata, beseda invalid namreč izhaja iz grške besede 

"invalidus", kar pomeni šibek, nesposoben, in je stigmatizirajoča, saj izpostavlja 

predvsem človekove nesposobnosti, ne pa človekovih pozitivnih zmožnosti (Zupančič, 

2007). Nadomeščati so jo začeli različni izrazi, kot so osebe s posebnimi potrebami, 

hendikepirani, osebe s (funkcionalnimi) primanjkljaji, ljudje z gibalnimi, senzornimi in 

intelektualnimi oviranostmi ipd. 

D. Zaviršek (2000) uporablja pojma prizadetost in hendikep kot sinonima, v njiju pa 

zajema poškodovanosti, kot so gibalna oviranost (mišična distrofija, paraplegija, 

tetraplegija itn.), senzorna oviranost (težave s sluhom, vidom itn.), intelektualna 

oviranost (lažja, zmerna, težja in težka duševna prizadetost) in težave z duševnim 

zdravjem (depresija, psihoza, shizofrenija, anoreksija itn.), poleg tega pa tudi družbene 

prikrajšanosti, ki ljudi z naštetimi oviranostmi diskriminirajo v vsakdanjem življenju. Ta 

oznaka ima namreč dvojen pomen, saj označuje tako poškodovanost, ki je vidna ali 

nevidna, kot tudi družbeno konstruirane oviranosti na ekonomski, družbeni, psihološki 

in simbolni ravni, ki jih doživljajo ljudje z raznimi oviranostmi. 

Po Uršiču (2005) je opredelitev iz Zakona o invalidskih organizacijah še najbližja 

splošni definiciji invalida. Invalid je po tem zakonu posameznik, ki zaradi prirojenih ali 

pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno 

okolje, ne more sam delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in 

družbenega življenja v okolju, v katerem živi, v skladu z mednarodno klasifikacijo 

(ZInvO, 2002). 

Osebe z gibalno oviranostjo imajo prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro, ki se kaže 

v zmanjšanih zmožnostih pri hoji, uporabi rok in izvajanju drugih motoričnih aktivnosti 

(Peljhan, 2004 b). Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj 

(Opara, 2005). V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je 

zapisana naslednja definicija: "Gibalno ovirani otroci oz. otroci z zmanjšanimi 

zmožnostmi gibanja imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, 

centralnega ali perifernega živčevja. Posledično imajo težave pri vključevanju v 

dejavnosti in sodelovanju. Glede na gibalno oviranost razlikujemo otroke z lažjo, 

zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo" (Vovk-Ornik, 2015). 

Gibalno oviran otrok ima zmanjšane možnosti za aktivno poseganje v okolje, 

pridobivanje potrebnih izkušenj, druženje z vrstniki, zaradi manjše samostojnosti lahko 

postane pretirano odvisen od drugih (Krušec, Princes, b.d.). 
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1.4 Stopnje gibalne oviranosti 

 

Stopnja gibalne oviranosti je odvisna od intenzivnosti težav na področju gibanja, ki se 

kažejo kot nekoliko, zmerno, zelo ali povsem zmanjšane zmožnosti gibanja. 

T. Filipčič pravi, da je stopnja gibalne oviranosti odvisna od tega, ali posameznik 

določene gibalne dejavnosti opravlja z majhno ali večjo težavo, ali potrebuje različne 

pripomočke in druge prilagoditve, ali je odvisen od pomoči drugih oseb, ali pa v 

najtežjem primeru določenih aktivnosti sploh ne more izvajati (v Filipčič in Božič, 2016). 

Zaradi različnih stopenj gibalne oviranosti M. Lipec Stopar opozarja, da skupina 

gibalno oviranih oseb nikakor ni homogena, saj zajema vse od ljudi, ki se sami ne 

morejo premikati, govoriti ali izvajati hotenih gibov, pa do tistih, ki imajo določene 

težave pri gibanju, kot so dolgotrajna hoja ali sedenje, vzpenjanje po stopnicah, 

finomotorične dejavnosti in koordinacija (v Lipec Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009). 

Glede na stopnjo in obseg gibalne oviranosti ločimo štiri različne kategorije, od lažje 

do najtežje gibalne oviranosti, vsaka od stopenj zmanjšanih zmožnosti pa zahteva svoj 

prilagojen pristop (Lamovec, 2000). Skupina gibalno oviranih ljudi se torej po intenziteti 

oviranosti loči na štiri stopnje: osebe z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo. 

Pri lažji gibalni oviranosti je zaslediti motorični izpad zaradi pomanjkljivih čutno-gibalnih 

izkušenj, opazne so manjše težave na področju zaznavanja (Filipčič in Božič, 2016), 

občutenja dražljajev ter senzomotorične integracije. Osebe z lažjo gibalno oviranostjo 

hodijo samostojno tudi zunaj zaprtih prostorov, lahko imajo težave pri teku in daljši hoji 

po neravnem terenu ali pri gibanju v skupini oseb, poleg tega pa tudi slabše ravnotežje 

in težave pri koordinaciji gibanja. Kljub temu so samostojni pri vseh opravilih, razen pri 

tistih, ki zahtevajo dobro spretnost rok (Logar, Jones, Žgur, Andlovic, Groleger Sršen, 

2015). Lahko so prisotne lažje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter motnje 

senzomotorične integracije (Vovk-Ornik, 2015). 

Pri zmerni gibalni oviranosti oseba lahko hodi na krajše razdalje brez ortopedskih 

pripomočkov, za daljše razdalje pa je pogosto potrebna uporaba pripomočkov za 

gibanje (posebni čevlji, ortoze, bergle). Viden je senzomotorni in perceptivni 

primanjkljaj zaradi pomanjkanja čutno gibalnih izkušenj. Spretnost rok je lahko zmerno 

zmanjšana ali pa je zaradi okvare, delne ali popolne odsotnosti ene roke za funkcijo 

uporabna le ena roka. Pri dnevnih aktivnostih potrebuje občasno delno zdravstveno 

nego, pri zahtevnejših dnevnih opravilih pa potrebuje nadzor ali pomoč, pripomočke ali 

prilagoditve izvedbe dejavnosti ali okolja, v katerem izvaja dejavnosti (Filipčič in Božič, 

2016; Logar idr., 2015). Zmanjšana je spretnost rok, lahko pa ima tudi zmerne motnje 

zaznavanja in občutenja dražljajev, senzomotorične integracije ter motnjo kontrole 

sfinktrov (Vovk-Ornik, 2015). 
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Pri težji gibalni oviranosti so zmožnosti gibanja zelo zmanjšane. Osebe s težjo gibalno 

oviranostjo za gibanje in ostale dejavnosti potrebujejo pripomočke, na primer ortoze in 

hodulje. Lahko imajo težjo motnjo orientacije, pri samostojni hoji je opazna težja 

funkcionalna oviranost zaradi ataksije ali nehotenih gibov. Posameznik potrebuje 

stalno delno pomoč ali vodenje pri izvajanju dnevnih aktivnosti (Filipčič in Božič, 2016; 

Logar idr., 2015). Lahko imajo težje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter 

senzomotorične integracije, lahko je prisotna tudi motnja kontrole sfinktrov (Vovk-

Ornik, 2015). 

Pri težki gibalni oviranosti, kjer gibanje ni mogoče oziroma je mogoče le z električnim 

vozičkom, je oseba v celoti odvisna od tuje pomoči. Potrebna je redna, intenzivna 

vključitev v terapevtske programe in redna zdravstvena nega, pa tudi prilagoditve 

izvedbe naloge ali okolja in pripomočki (Filipčič in Božič, 2016; Logar idr., 2015). Lahko 

so prisotne zelo hude motnje zaznavanja in občutenja dražljajev, orientacije ter 

senzomotorične integracije (Vovk-Ornik, 2015). 

 

1.5 Vzroki 

 

Vzroki za nastanek gibalne motnje so bodisi poškodbe gibalnega aparata, centralne 

okvare ali okvare perifernega dela. Za osebe z gibalno oviranostjo je značilno, da 

potrebujejo veliko prilagoditev in pripomočkov (invalidski voziček, bergle, hodulje, 

stojke, ...) (Tischer Gregorič, 2012). 

Glede na vzroke gibalne oviranosti Opara (2005) loči: 

 - Okvare ali poškodbe gibalnega aparata (nog in rok), ki so prirojene ali 

pridobljene. Te okvare omejujejo in ovirajo osebe pri gibanju in rokovanju. 

 - Okvara centralnega živčevja (možganov), ki najpogosteje povzroča cerebralno 

paralizo. To je stanje, za katerega je značilna slaba mišična kontrola, spastičnost in 

druge nevrološke motnje. Simptomi, ki nastanejo, so lahko različni in segajo od komaj 

opaznih okornosti do hude spastičnosti. 

 - Okvare perifernega živčevja, ki nastanejo zaradi okvare hrbtnega mozga pri 

različnih poškodbah. Mišice, ki se nahajajo pod poškodovanim predelom, so ohromele. 

Ker je prekinjen živčni sistem, nastane popolna ohromelost, brez motorike in 

občutenja. 

Najpogostejše bolezni, poškodbe oziroma obolenja, ki povzročajo gibalno oviranost 

so: 

 cerebralna paraliza ali možganska motorična ohromelost; izraz za vrsto 

nevroloških pojavov zaradi poškodbe dela ali delov možganov, ki nadzorujejo 

in usklajujejo mišično napetost, reflekse, položaj telesa in gibanje; 

 mišična in živčno-mišična obolenja 
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 poškodbe hrbtenice (gl. poškodba hrbtenjače); 

 spina bifida; oznaka za prirojeno razvojno motnjo hrbtenice, pri kateri vretenčni 

loki niso pravilno zrasli in niso oblikovali hrbteničnega kanala, ta je tako na 

nekem predelu odprt; 

 multipla skleroza; kronična bolezen centralnega živčnega sistema, pri kateri na 

različnih mestih izginja živčno tkivo, namesto njega pa nastajajo žarišča 

vezivnega tkiva; 

 in drugo; stanja po poškodbi glave, nekatere kronične bolezni in obolenja (Vute, 

1999). 

T. Filipčič (2008) navaja, da lahko do gibalne oviranosti pride zaradi različnih okvar, 

poškodb ali obolenj, kot so živčno-mišična obolenja ali meningomielokela (spina 

bifida), poškodbe hrbtenice, amputacije udov, stanja po operacijah tumorjev, 

craniocerebralne travme, epilepsija, okvare udov ter preostale kronične bolezni 

trajnega ali začasnega značaja. Vzroki za gibalno oviranost so lahko tudi stanja po 

operaciji tumorjev, epilepsija, okvare udov, senzomotorične okvare, nepravilnosti 

nevralne cevi (spina bifida, hidrocefalus), cerebralna paraliza, poškodbe glave in tudi 

poškodba hrbtenjače (Šavrin in Škorjanc, 1998). 

Na splošno lahko rečemo, da so osebe z gibalno oviranostjo tiste, ki imajo prirojeno ali 

pridobljeno telesno okvaro, ki se kaže v manjših zmožnostih pri hoji, uporabi rok ali 

izvajanju drugih motoričnih aktivnosti (Filipčič in Božič, 2016). 

Prirojene oziroma zgodnje poškodbe ali obolenja so tiste, ki nastanejo pred porodom, 

ob njem ali kmalu po porodu. Sem uvrščamo spino bifido (s hidrocefalusom), 

cerebralno paralizo, živčno-mišična obolenja, artrogripozo, deformacijo hrbtenice ter 

prirojene anomalije rok in/ali nog. Med pridobljene poškodbe oziroma poškodbe in 

bolezni, ki nastanejo kasneje v življenju, spadajo nezgodna možganska poškodba, 

možganska kap, vnetje osrednjega živčevja, stanje po operaciji tumorjev možganov 

ter poškodbe in bolezni hrbtenjače (Andlovic idr., 2014). 

V naslednjih podpoglavjih so podrobneje predstavljene poškodbe in bolezni, ki so 

prisotne pri udeležencih raziskave v empiričnem delu. 

 

1.5.1 Poškodba hrbtenjače 

 

Hrbtenjača je dolga, cilindrična struktura, ki leži v hrbteničnem kanalu, kjer jo oklepa in 

varuje hrbtenica. Začne se v nivoju velike zatilnične odprtine, kot nadaljevanje 

podaljšane hrbtenjače, in pri odraslih sega do drugega ledvenega vretenca. 

Predstavlja glavni refleksni center in živčno povezovalno pot med možgani in telesom 

(Kelc, Kljaič, 2012), ki skupaj z živci omogoča, da se iz možganov prenašajo živčni 

impulzi za delovanje mišic; od čutnih telesc (receptorjev) in prostih živčnih končičev na 

obrobju pa se v možgane prenesejo dražljaji dotika, bolečine, toplote, mraza in 
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položaja udov. Omogoča tudi pravilno delovanje žlez, mišic zapiralk (sfinktrov) in 

notranjih organov (Herman in Vesel, 2016). 

Gibalna oviranost velikokrat izhaja iz poškodbe hrbtenjače ali amputacije. To sta stanji, 

do katerih lahko privede bolezen ali nesreča. V obeh primerih je poškodovan 

lokomotorni aparat, kar pomeni, da je človek s tako poškodbo oviran v svojem 

najosnovnejšem početju – gibanju (Remič, 2014). 

Pri poškodbah hrbtenjače je motena ali prekinjena povezava med živčnimi centri in 

organi v telesu, kar lahko privede do popolne ali delne paralize spodnjih in/ali zgornjih 

okončin. Poškodba lahko nastane z raztrganino, nategom ali kompresijo hrbtenjače, 

vključuje pa lahko tudi zlom, izvin ali izpah vretenca. 

Poškodbo hrbtenjače in s tem ohromelost lahko povzroči vsaka hujša poškodba 

hrbtenice. Do poškodbe hrbtenjače ali živčnih korenin pride najpogosteje zato, ker se 

začasno ali trajno zoži hrbtenični kanal. Zožitev lahko povzročijo kostni odlomki ali 

mehka tkiva, ki jih je potisnilo v hrbtenični kanal. Stanje še poslabšajo kostne 

naplastitve pri degenerativno spremenjeni hrbtenici, ki že pred poškodbo zožujejo 

hrbtenični kanal ali medvretenčne prostore. Redkeje se zgodi, da so hrbtenjača ali 

živčne korenine nategnjene ali celo pretrgane. Za trajno poškodbo zadostuje že 

močnejši udarec v hrbtenjačo (začasna zožitev kanala, ki je nastala pri premikih 

kostnih odlomkov). Možne so tudi neposredne poškodbe živčnega sistema – vbodnine 

oz. ureznine in strelne poškodbe ter poškodbe ožilja hrbtenjače. Njihova skupna 

značilnost je, da večinoma puščajo trajne, nepopravljive posledice (Herman in Vesel, 

2016). 

Poškodbo hrbtenjače najpogosteje utrpijo mlajši odrasli, več kot polovica jih je starih 

med šestnajst in trideset let. Med njimi je osemdeset odstotkov moških. Najpogostejši 

vzrok okvar po poškodbi so prometne nezgode, padci z višine, nasilna dejanja in 

športne poškodbe (Seminar o bolečini, 2003 v Remič, 2014). Poškodba hrbtenjače 

lahko povzroči trajne nevrološke okvare vseh organskih sistemov in telesnih funkcij 

pod mestom lezije. Posledično se pojavijo izguba funkcije in mobilnosti, povečana 

morbidnost, skrajšana življenjska doba in slabša kakovost življenja (Chamberlain idr., 

2015). 

Poškodba hrbtenice povzroči več telesnih okvar in omejitev, ki vplivajo na zmožnost 

prizadetega. Poleg telesnih je potrebno upoštevati tudi psihosocialne posledice. 

Stopnjo poškodbe določa več dejavnikov, spremlja pa jo delna ali popolna izguba 

motoričnih funkcij, senzoričnih povratnih informacij, nadzora nad izločanjem itd. 

Povzroča lahko tudi težave pri prekrvavitvi in delovanju notranjih organov, ki ležijo nižje 

od mesta poškodbe. Višina poškodbe na hrbtenici določa stopnjo funkcionalnih 

sposobnosti. Višje oziroma bližje glavi kot je poškodba, hujša je stopnja invalidnosti 

(Neuman, 1984). Stopnja telesne aktivnosti je odvisna predvsem od ravni (višine 

okvare) in stopnje okvare hrbtenjače (popolna, nepopolna). Pri osebah z okvaro 

hrbtenjače je odgovor na obremenitev spremenjen pri številnih organskih sistemih, in 



16 
 

sicer na ravneh: mišične funkcije, okvare avtonomnega živčevja in okvare pljučne 

funkcije (Žen Jurančič, Erjavec, Šavrin, 2012). 

Posledice okvare hrbtenjače so odvisne od ravni okvare in stopnje okvare. Ločimo 

posledice popolne okvare - paraplegijo in tetraplegijo (glede na višino poškodbe), ter 

posledice nepopolne okvare – paraparezo in tetraparezo (Bukovec, 2015). 

Če nastane poškodba ali zlom v prsnem, ledvenem ali križnem predelu, je posledica 

paraplegija (popolna izguba funkcij trupa, spodnjih okončin oziroma popolna 

prekinitev) ali parapareza (nepopolna prekinitev). 

Paraplegija 

Povzroči jo lahko poškodba srednjega ali spodnjega dela hrbtenjače, prizadeti pa se 

zaradi popolne paralize spodnjih okončin lahko premikajo le s pomočjo invalidskega 

vozička. Nastopi pri popolni prečni leziji živčnih struktur, ki se nahajajo pod vratnim 

delom hrbtenice, zato so ohranjene funkcije rok in delov telesa, ki so nad okvaro, 

ohromljene pa so spodnje okončine oz. deli telesa pod mestom okvare. 

Parapareza 

Enako kot pri paraplegiji je vzrok poškodba srednjega ali spodnjega dela hrbtenjače, 

vendar gre za delno okvaro živčnih struktur hrbtenjače. Prizadeti imajo le delno 

paralizirane spodnje okončine in se lahko premikajo s posebnimi opornicami in 

berglami ali z invalidskim vozičkom (Turk, 2003; Šavrin in Škorjanc, 1998). 

S poškodbo hrbtenjače v vratnem predelu nastopi tetraplegija (popolna prekinitev ali 

okvara senzomotoričnih poti na zgornjih in spodnjih udih) oziroma tetrapareza, če je 

okvara nepopolna (nekatere gibalne in senzorične funkcije pod nivojem okvare so 

delno ohranjene). 

Tetraplegija 

Tetraplegija ali kvadriplegija je posledica poškodbe hrbtenjače v vratnem predelu, 

povzroča pa popolno paralizo vseh okončin. Prizadeti se lahko premikajo le z 

invalidskim vozičkom, ta ima najpogosteje električni pogon. Nastane pri popolni prečni 

leziji vratnih segmentov; posledično motorične in senzorične funkcije pod nivojem 

okvare niso ohranjene, pri leziji v višini tretjega vratnega vretenca je onemogočeno tudi 

samostojno dihanje. 

Tetrapareza 

Prizadeti imajo delno paralizirane zgornje in spodnje okončine, premikajo pa se lahko 

le z invalidskim vozičkom na ročni ali električni pogon. Povzroča jo nepopolna okvara 

hrbtenjače, živčne strukture hrbtenjače na vratni ravni so delno okvarjene 

(Turk, 2003; Šavrin in Škorjanc, 1998). 

Poškodba hrbtenjače sproži takojšnjo nenadno spremembo delovanja človeškega 

telesa in se glede na višino in obsežnost nevrološke okvare kaže z večjimi ali manjšimi 

motnjami gibanja, občutenja, kontrole odvajanja seča in blata, seksualnih funkcij in 
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motnjami delovanja avtonomnega živčnega sistema z motnjami delovanja številnih 

notranjih organov (Šavrin, 2014). 

Trajna poškodba hrbtenjače ima različne fizične in psihološke posledice. Med fizične 

posledice para- in tetraplegije štejemo okvare motoričnih funkcij, atrofijo muskulature 

(izgubljanje mišične mase), spastičnost, uroinfekcije, kronične bolečine idr., medtem 

ko so psihološke posledice lahko travme, nezadovoljstvo, občutek nekoristnosti, 

neaktivnost ter depresija in samomorilne misli. Pogoste težave, s katerimi se srečujejo 

osebe z okvaro hrbtenjače, so spastičnost, bolečina, različne avtonomne disfunkcije, 

endokrine in metabolne motnje, kar poveča tveganje za razvoj sekundarnih zapletov, 

neredko tudi depresija (Puzić, 2016). 

Po vseh resnejših poškodbah hrbtenjače morajo biti osebe vključene v rehabilitacijski 

program, v katerem strokovni tim, ki vključuje zdravnika, fizioterapevta, delovnega 

terapevta, psihologa, socialnega delavca in ortotika, zasleduje cilje, kot sta 

osamosvojitev osebe pri opravljanju osnovnih vsakodnevnih aktivnosti in vzpostavitev 

ponovne hoje brez pripomočkov (če je mogoče), sicer pa zagotavljanje ponovnega 

gibanja s pripomočki, kot so ortoze, bergle ali voziček (Šavrin, 2014). 

 

1.5.2 Spinalna mišična atrofija 

 

Spinalna mišična atrofija (SMA) spada med živčno-mišična obolenja, za katera je 

značilno, da so dedna, kronična, degenerativna in progresivna, in posredno ali 

neposredno prizadenejo mišice. Za težje oblike živčno-mišičnih obolenj je značilno 

postopno in nezadržno propadanje mišičnih vlaken, kar privede do delne ali popolne 

ohromelosti določenih mišičnih skupin, posledično do vse večjih težav pri gibanju, do 

vezanosti na voziček in odvisnosti od tuje pomoči. Mišice z napredovanjem obolenj 

slabijo, mišični oslabelosti se pridružijo tudi možne sekundarne posledice mišične 

oslabelosti, kot so kontrakture (zmanjšana gibljivost sklepov), skolioza (vstran 

ukrivljena hrbtenica), težave z dihanjem, prizadetost srca itd. (Društvo distrofikov 

Slovenije, 2016). Za spinalno mišično atrofijo so značilni tudi hipotonija (nizek mišični 

tonus), ohromitve, atrofija (postopno propadanje mišičnih vlaken) in slabše izzvani 

refleksi (Rener-Primec, 2014). 

Gre za obolenje, pri katerem postopno propadajo mišična vlakna, kar najbolj prizadene 

mišice, ki sodelujejo pri gibanju, hoji, držanju glave in požiranju. Prizadete so mišice 

po celem telesu, najtežje pa tiste, ki so blizu trupa (rame, boki, hrbet). Oseba s spinalno 

mišično atrofijo nima gena (ali je le-ta mutiran), ki sicer proizvaja protein, ključen za 

preživetje in zdravje motoričnih nevronov – celic v hrbtenjači, ki telesu pošiljajo 

navodila za gibanje. Zaradi pomanjkanja tega proteina se živčne celice skrčijo, 

atrofirajo in nenazadnje odmrejo, kar se kaže v mišični šibkosti (Kesič Dimic, 2009). 

Mišična šibkost je navadno simetrična; bolj je izražena v spodnjih udih kot v zgornjih 

udih ter bolj v mišicah medeničnega obroča kot v mišicah goleni. Občutki ostajajo 
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normalni. Tetivnih refleksov ni ali pa so oslabljeni. Stopnja mišične šibkosti je večja, če 

se bolezen prične zgodaj (Meznarič, 2016), in posledično lahko privede do slabitve 

okostja, pogoste so tudi deformacije hrbtenice. 

Zaradi namena klinične obravnave so bolniki z različno stopnjo oslabelosti zaradi SMA 

razdeljeni v štiri skupine glede na njihove funkcijske sposobnosti. 

 

Tip SMA Starost ob 

pričetku bolezni 

Gibalna sposobnost Smrtnost 

Tip I (huda oblika) 0-6 mesecev Nikoli ne sedi < 2 leti 

Tip II (vmesna oblika) 7-18 mesecev Nikoli ne stoji > 2 leti 

Tip III (blaga oblika) > 18 mesecev Stoji in hodi V odrasli dobi 

Tip IV (odrasla oblika) 2.-3. desetletje Hodi v odrasli dobi V odrasli dobi 

 

Za vsakega od tipov SMA so značilne določene klinične lastnosti: 

Tip I (Werdnig-Hoffmannova bolezen) 

Huda oblika spinalne mišične atrofije, za katero sta značilni izrazita mišična šibkost in 

znižan mišini tonus (hipotonija). Pojavljajo se motnje v nadzoru glave ter šibak jok in 

kašelj. Požiranje, hranjenje in kontrola sline so prizadeti pred 1. letom starosti. Oboleli 

ne sedijo samostojno. Mišice trupa so šibke, prsni koš je navadno manjši. Zaradi 

prizadetosti medrebrnih mišic in posledičnega dihanja s trebušno prepono lahko pride 

do ugreznjenosti prsnega koša; prav tako so lahko pljuča slabše razvita. Težave se 

pojavljajo pri izkašljevanju in dihanju (predvsem med spanjem). Zgodnja obolevnosti 

in smrtnost sta povezani predvsem z bulbarno simptomatiko in pljučnimi zapleti. 

 

Tip II (intermediarni tip) 

Vmesna oblika, za katero so značilni zakasneli motorični mejniki, slabo pridobivanje 

telesne teže, šibak kašelj, tremor rok ter kontrakture sklepov in skolioza. Prizadeti 

lahko samostojno sedijo, nekateri so sposobni stoje z opornicami, toda niso sposobni 

samostojne hoje. Pri nekaterih otrocih lahko bulbarna prizadetost z motnjami požiranja 

vodi v slabo pridobivanje na telesni teži. Medrebrne mišice so oslabele, nekateri dihajo 

le s trebušno prepono. Imajo težave pri kašljanju in izločanju sekretov iz pljuč. Imajo 

tudi fin tremor pri poseganju po predmetih. Z leti se razvijejo kontrakture sklepov. V 

času hitre rasti je pri večini prisotna skolioza (deformacija hrbtenice). 
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Tip III (Kugelberg-Welandrova bolezen ali juvenilna SMA) 

Blaga oblika spinalne mišične atrofije, pri kateri so prisotne mišična šibkost in mišične 

bolečine (krči) različnih stopenj. Osebe lahko samostojno sedijo in hodijo, a imajo pri 

hoji težave (večkrat padejo, težko se poberejo). Bolezen se izrazi kasneje in starostno 

raznoliko. Vsi dosežejo sposobnost samostojne hoje. Nekateri to lastnost izgubijo, 

drugi hodijo do pubertete ali odraslosti. Motnje požiranja, kašlja in nočna hipoventilacija 

so manj pogoste, vendar se lahko pojavijo. Pogoste so mišične bolečine in prekomerna 

obraba sklepov. 

Poleg omenjenih tipov SMA obstaja še spinalna mišična atrofija tipa IV – mila oblika 

bolezni, ki se pokaže šele v odraslosti. Pričetek oslabelosti se pojavi v drugem ali 

tretjem desetletju življenja. Gibalna oviranost je majhna, brez težav s strani pljuč in 

prebavil (povzeto po Meznarič, 2016; Kesič Dimic, 2009, Child Neurol, 2007). 

Obolenje se začne z zastojem v gibalnem razvoju otroka. Oslabijo mišice trupa in udov, 

proksimalne mišice (tiste, ki so bližje trupu) bolj kot distalne mišice (tiste, ki so stran od 

trupa), in mišice spodnjih udov bolj kot zgornjih. Prizadetost mišic je v glavnem 

simetrična. Pri SMA tip I in SMA tip II je precej izrazita oslabelost dihalnih mišic, to pa 

po navadi ne velja za obolele s SMA tip III (Društvo distrofikov Slovenije, 2016). 

Bolezen pljuč je glavni vzrok obolevnosti in smrtnosti pri SMA tipa I in II ter deloma tudi 

pri tipu III. Brez podpore pljučne funkcije nesedeči umrejo pred 2. letom starosti. 

Pljučna prizadetost je posledica kombinacije oslabelosti inspiratornih in ekspiratornih 

mišic, z večjim deležem ekspiratornih mišic in medrebrnih mišic. Trebušna prepona je 

pri tem relativno neprizadeta. Pri nesedečih je rezultat tega zvonast prsni koš. Pri 

sedečih in hodečih je pljučna funkcija dodatno prizadeta zaradi skolioze (Child Neurol, 

2007). 

Vzrok bolezni so degenerativne spremembe perifernih motoričnih nevronov, katerih 

posledici sta progresivna mišična atrofija in mišična oslabelost. Obolenje se prenaša s 

staršev na potomce avtosomno recesivno. Če sta na primer oba starša prenašalca 

tega obolenja, imata 25 % možnosti, da se jima rodi otrok s spinalno mišično atrofijo. 

Ali drugače - en otrok od štirih. Raziskave so pokazale, da je večina oblik spinalne 

mišične atrofije posledica spremembe na genu, ki je nameščen na petem kromosomu. 

Nekatere študije celo pravijo, da je spinalna mišična atrofija najpogostejši genetsko 

pogojen vzrok smrti dojenčkov. Zaradi ponavljajočih se težav z dihanjem pa veliko teh 

otrok lahko umre še pred dopolnjenim drugim letom starosti (Kesič Dimic, 2009). 

 

1.5.3 Artrogripoza 

 

T. Filipčič (2008) navaja, da lahko do gibalne oviranosti pride zaradi različnih okvar, 

poškodb ali obolenj, kot so cerebralna paraliza, meningomielokela, poškodbe 

hrbtenjače, živčno-mišična obolenja, stanje po operaciji tumorjev, kraniocerebralne 
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poškodbe, deformacije hrbtenice, epilepsija, okvare udov ter preostale kronične 

bolezni in obolenja, kamor spada tudi zelo redka bolezen artrogripoza. 

Artrogripoza je »sklepna kontraktura v upognjenem položaju« (Slovenski medicinski 

slovar, 2012), opisuje torej prirojeno kontrakturo sklepov, to je skrajšanje mišice ali 

obsklepnega tkiva. To povzroča zmanjšano gibljivost ali popolno negibnost sklepa, saj 

se prizadeti ne morejo aktivno iztegniti ali upogniti v sklepu. Artrogripoza je zelo redka 

gibalna motnja, za katero sta značilni otrplost sklepov in nenormalno razvite mišice. 

Sama beseda artrogripoza (arthrogryposis) prihaja iz grškega jezika in dobesedno 

pomeni »ukrivljenost sklepov« (gr. arthron – sklep, gryposis – krivljenje). 

Za artrogripozo so značilne deformacije nekaterih sklepov, ki so simetrične, 

najpogosteje pa so prizadeti členki, zapestja, komolci, kolena, ramena, boki in noge, v 

najhujših primerih je lahko prizadet skoraj vsak sklep, vključno s hrbtenico in čeljustmi. 

Najhuje deformirane so po navadi roke in noge (Lazić, 2014). Poznamo tri glavne 

skupine artrogripoze; 

- amioplazija, za katero so značilne hude sklepne konrakture in mišična 

oslabelost; 

- distalna artrogripoza, ki v glavnem prizadene roke in noge; 

- sindromska skupina, v katero spadajo vrste artrogripoze s primarno nevrološko 

ali mišično boleznijo.  

Vzroki za nastanek bolezni so različni. Zaradi prirojene mišične distrofije ter bolezni in 

virusov, ki napadejo nosečnice (vročina), se mišice ne razvijejo normalno, kar lahko 

poškoduje celice, ki prenašajo živčne impulze v mišice. Lahko se zgodi, da plod v 

maternici nima dovolj prostora za normalno gibanje, ali sta centralni živčni sistem in 

hrbtenjača nepravilno oblikovana, ali se sklepi, sklepne obloge, kosti in kite nepravilno 

razvijejo (Hall in Staheli, 2011). 

 

1.6 Posledice, rehabilitacija 

 

Poškodba telesa bodisi prirojena bodisi pridobljena vedno pusti posledice na 

posamezniku, ki jo doživi. Z gibalno oviranostjo se je potrebno soočiti, jo sprejeti in se 

privaditi na novo življenje, oziroma se naučiti živeti s primanjkljajem. 

Možne socialno ekonomske posledice pri osebah s pridobljeno gibalno oviranostjo 

(Neuman, 1984): 

- manjše zadovoljstvo z življenjem, prizadeto vrednotenje samega sebe in 

zmanjšane možnosti za osebnostni razvoj; 

- manj razpoložljivega časa in energije za nego otrok ter druga domača opravila 

in druge dejavnosti izven doma; 

- povečan telesni in emocionalni stres prizadetega človeka in njegovih svojcev; 



21 
 

- zavračanje prizadetega posameznika spričo navedenih učinkov, kar lahko 

pripelje prizadetega trajno v zavod in s tem v trajno odvisnost; 

- zmanjšanje socialnih stikov: manjše možnosti za izobraževanje, izguba 

prijateljev, manjša možnost za ustvaritev družine. 

Na splošno rečeno je rehabilitacija proces vsestranskega razvoja prizadetega 

posameznika za ustrezno funkcioniranje, in sicer do tiste stopnje, ki jo oseba v 

individualni situaciji še zmore doseči. Gre za povezan, celosten, dinamičen, 

kompleksen, kontinuiran proces prilagajanja in usposabljanja za življenje v 

določenem družbenem okolju, ki je od primera do primera drugačen in različno dolg 

(Neuman, 1984). 

Rehabilitacijski proces Fajdiga (1999) opisuje kot dinamičen in celosten proces, 

znotraj katerega se odvijajo medicinska, psihosocialna in poklicna rehabilitacija. S 

tovrstnim procesom naj bi v čim večji meri pomagali osebi, ki je utrpela poškodbo 

in jo pripeljali do razvoja preostalih sposobnosti ter doseganja optimalnih socialnih 

vlog v različnih kontekstih delovanja. I. Reberšak (2005) navaja, da naj bi bil glavni 

cilj vsakršne rehabilitacije izboljšanje poškodovančevega stanja do mere, ki 

omogoča najvišjo stopnjo telesne, socialne in psihološke prilagoditve po vključitvi 

nazaj v družbo. 

 

2  Psihološki vidiki 
 

2.1 Potrebe 

 

Za omogočanje samostojnega življenja mora posameznik zadovoljiti lastne psihološke 

potrebe. Eden najbolj razširjenih in uporabnih modelov za razumevanje teh potreb je 

Teorija potreb po Maslowu. Maslow psihološke potrebe razvrsti v hierarhičen red, 

sestavljen iz nižjih (osnovnih) potreb, ki jih imenuje potrebe pomanjkanja, ter višjih 

(meta) potreb, ki jih imenuje potrebe rasti. Na dno lestvice oziroma piramide uvršča 

fiziološke potrebe; tem sledijo potreba po varnosti, nato potreba po ljubezni in 

pripadanju, zatem pa še potreba po spoštovanju. Potrebe na nižji ravni morajo biti 

praviloma zadovoljene, da začutimo potrebe višje ravni. Na sam vrh umešča potrebo 

po samouresničevanju, ki zajema odkrivanje in izpolnjevanje osebnih potencialov. Za 

uresničitev slednje mora imeti posameznik zadovoljene vse prej naštete potrebe. 

Prizadete gibalne funkcije pri ljudeh zelo močno vplivajo tudi na življenjske potrebe. 

Ustrezna zadovoljitev teh potreb je ključna pri omogočanju samostojnega življenja (T. 

Virant, 2013). 

Potrebe oseb z gibalno oviranostjo so enake potrebam njihovih "zdravih" vrstnikov, 

zaradi oviranosti po imajo še dodatne "posebne" potrebe. Primarnim težavam na 

motoričnem področju, ki so posledica njihovih okvar in obolenj, se lahko pridružijo učne 
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in druge težave. Področja, na katerih se pojavljajo težave, so: vidna in slušna 

percepcija, orientacija (telo, prostor, čas, smer), govor (artikulacija, besedni zaklad, 

pojmi, razumevanje), spomin, pozornost, koncentracija, motivacija, vztrajnost, motnje 

v čustvenem razvoju in psihosomatske težave (Čigon, Kranjc in Vidmar, 2011). 

 

2.2 Stres 

 

Stres je vzorec fizioloških, čustvenih, kognitivnih in vedenjskih odgovorov organizma 

na dražljaje, ki zmotijo človekovo notranje ravnovesje. Stres je telesna in psihološka 

obremenitev, ki običajno traja dalj časa in ogroža posameznikovo zmožnost za 

spoprijemanje z dano situacijo. Stres je fiziološki, čustveni, psihološki in vedenjski 

odziv posameznika na stresne dražljaje (stresorje), ki ogrožajo posameznikovo 

notranje ravnovesje. Je naravni telesni odziv in se pojavi, kadar posameznik oceni, da 

je ogrožen (Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015). 

Obstaja veliko število različnih definicij stresa, pomen pojma stres je namreč zelo širok. 

Definicije stresa so odvisne od teoretične usmeritve avtorjev ali njihovega delovanja 

na določenem strokovnem področju, npr. medicini, sociologiji, psihologi ji itn. (Slivar, 

2013). 

Slivar (2013) iz različnih definicij povzema, da je stres stanje porušenega ravnotežja 

organizma, ki se pojavi ob soočanju posameznika z ogrožajočim dejavnikom v sebi ali 

okolju, ki ga ne more obvladati ali se mu prilagoditi. Podobno v strnjeni obliki navaja 

Kovač (2013), ki pravi, da je stres stanje napetosti organizma oziroma telesna, 

fiziološka in duševna reakcija organizma na obremenitev, ki ni v ravnotežju s 

sposobnostmi posameznika. 

Dejavnike, ki povzročajo stres, imenujemo stresorji. Nekateri strokovnjaki menijo, da 

je stresor pravzaprav lahko katerakoli sprememba ali dogajanje v okolju, saj lahko le-

te sprožijo stresno reakcijo. Obstajajo pogoji ali dogodki, ki jih človek zazna kot 

škodljive ali ogrožajoče in posledično pride do stanja napetosti (Gredlics, 2014). 

Stresorji so vsi dogodki, situacije, osebe ali predmeti, ki jih posameznik doživlja kot 

grožnjo oziroma stresni element, in zato začasno zamajejo posameznikovo telesno ali 

duševno ravnovesje (Bajt idr., 2015). 

Reakcija posameznika na stres je odvisna od intenzivnosti in trajanja dejavnikov stresa 

(stresorjev) ter od posameznikove reaktivnosti, katero določajo spol, starost, genetski, 

socialni in kognitivni dejavniki (Kovač, 2013). Poleg tega jo definirajo tudi 

posameznikova osebnost, njegove izkušnje, koliko energije ima, okoliščine, v katerih 

se pojavijo, ter širše in ožje okolje, v katerem živi. Pomembne so tudi življenjska 

naravnanost posameznika in njegova trdnost ter kakovost medosebnih odnosov z 

ljudmi, ki ga obdajajo (Bajt idr., 2015). Spoprijemanje s stresom je proces, ki vključuje 
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kognitivne in vedenjske poskuse obvladati, zmanjšati oziroma vzdržati zahteve, ki so 

nastale kot rezultat stresne situacije (Lazarus in Folkman v Lamovec, 1990). 

 

2.3 Obrambni mehanizmi 

 

Obrambni mehanizmi so poseben način soočanja z duševnimi obremenitvami. 

Sprožijo se v situacijah, ko je ogroženo posameznikovo samospoštovanje – kadar bi 

se moral soočiti z lastno nesposobnostjo ali lastnostjo, ki vzbuja sram ali občutek 

krivde. Slednje bi lahko negativno vplivalo na njegovo samopodobo, zato se zateka k 

obrambnim mehanizmom, ki jih uporablja nezavedno, avtomatično. 

Spoprijemanje s čustvenimi obremenitvami se od človeka do človeka razlikuje, 

poseben način pa so obrambni mehanizmi, ki jih je med poglobljenim proučevanjem 

duševnosti – psihoanalizo – proučeval že dunajski psiholog Sigmund Freud. 

(Kompare, Stržišar, Dogša, Vec in Curk., 2009). Freud pravi, da so obrambni 

mehanizmi postopki, ki jih posameznik uporablja za obrambo lastnega jaza. 

Človek mora svoje gonske težnje ves čas prilagajati realnosti. Funkcijo prilagajanja 

tako prevzame jaz. Ko libidni impulzi in težnje naletijo na preveliko nasprotovanje 

nadjaza, se jih posameznikov jaz poskuša ubraniti in jim preprečiti vstop v zavest. 

Takšni nagonski impulzi so za našo zavest preveč nesprejemljivi in bi v svoji 

neposredni obliki ogrozili naše duševno ravnovesje. V našem jazu tako nezavedna 

cenzura sproži obrambne mehanizme, ki povzročijo, da stvari vidimo drugačne, kot so 

v resnici. S psihoanalitičnega stališča so obrambni mehanizmi psihični procesi, s 

katerimi poskušamo razreševati konflikte med nagonskimi težnjami, čustvi in zunanjo 

stvarnostjo (Lamovec, 1994). Obrambni mehanizmi navadno delujejo v skupinah in 

drug drugega krepijo. 

 

2.4 Žalovanje in spreminjanje 

 

Žalovanje je boleč čustven odziv na izgubo nečesa, kar nam je pomembno. Proces 

žalovanja vključuje proces sprejemanja izgube in umeščanje le-te v nadaljnje življenje. 

Beseda izguba se pomensko nanaša na besedo izgubiti (ang. lose), katere prvotni 

pomen je prikrajšanje in odvzemanje. V praksi to pomeni, da nekoga ali nekaj, kar smo 

prej imeli, zaradi določenih razlogov nimamo več (Harvey, 1998).  

Potrebno se je zavedati, da izguba osebe ni vedno tista, ki povzroča bolečino in sproži 

faze žalovanja. Sem sodi tudi izguba sposobnosti gibanja in upad motoričnih 

spretnosti, kar predstavlja velik izziv pri soočanju z novo nastalo situacijo. Le-to je 

potrebno razumeti, sprejeti, določiti strategije reševanja, zagotoviti najvišjo možno 

stopnjo samostojnosti. 
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Hopson (1981, po Horvat 2003) je poimenoval nek splošni vzorec reakcij in občutij ob 

določenem kritičnem  življenjskem dogodku pri posamezniku kot »ciklus prehajanja«. 

Prehod posameznika skozi ciklus naj bi vplival tako na posameznikovo dojemanje 

sebe kot sveta. Uspešno soočanje s spremembami in pomembnimi dogodki omogoča 

rast. Omenjeni ciklus je le eden od možnih teoretičnih okvirjev, v katerem lažje 

razumemo proces posameznikovega spreminjanja. Ciklus je razdeljen na sedem faz 

(prav tam): 

Prva faza: šok oz. otrplost. V tej fazi smo dejansko otrpli. Pomembno je določiti naravo 

in resnost dogodka, razmisliti o soočanju s posledicami, kakšno pomoč potrebujemo 

in kako stabilizirati čustvovanje. Soočamo se z občutki razočaranja, jeze, 

nebogljenosti. V teh trenutkih je zelo pomembna socialna mreža prijateljev in 

sorodnikov, na katere se lahko obrnemo po pomoč. 

Druga faza: vznesenost ali obup in zatem zanikanje oz. zmanjševanje pomena 

dogodka. Sledi vznesenost ali obup, odvisno, ali dogodek vrednotimo pozitivno ali 

negativno, in temu sledi zanikanje dogodka ali zmanjševanje njegovega pomena. V tej 

fazi načeloma delujemo bolje kot v prejšnji. Počasi se začnemo soočati s potrebo po 

spremembi. V ospredju je še vedno izražanje čustev ter njihova stabilizacija. 

Tretja faza: Dvom vase oziroma frustracija. Samospoštovanje, kompetentnost in 

učinkovitost se znižujejo, zvišuje se možnost k depresivnim reakcijam. Frustracija se 

povečuje s preobremenjenostjo in nezmožnostjo uporabe novih pristopov. V tej fazi se 

trudimo ugotoviti, katera znanja zahteva nova situacija, katere veščine potrebujemo. 

Četrta faza: Sprejemanje resničnosti: Krivulja se obrne šele tedaj, ko se je posameznik 

pripravljen sprijazniti z resničnostjo in jo sprejeti. Kompetence in samospoštovanje se 

začnejo višati, počasi se odpovemo starim vzorcem in začnemo s preizkušanjem 

novih. Ker gre za skok v neznano, pogosto primanjkuje občutek varnosti, pri tem je 

pomembna socialna podpora bližnjih. 

Peta faza: Preizkušanje novih vzorcev vedenja, razvoj. Proces se nadaljuje s 

preizkušanjem novih vzorcev, razvijamo nova znanja in veščine. 

Šesta faza: Osmišljanje izkušnje. Gre za kognitivno fazo, v kateri se sprašujemo o 

pomenu dogodka, in se poskušamo iz njega česa naučiti. 

Sedma faza: Integracija oz. dovršitev. Proces je dokončen, ko se počutimo »domače« 

v novi resničnosti. Prestali smo tranzicijo in se na zavedni ravni s spremembo več ne 

ukvarjamo. 

Pri tem je potrebno poudariti, da gre le za okvirne faze, med katerimi posameznik niha. 

Za različne posameznike traja spoprijemanje različno dolgo. Doživetja, ki se lahko zdijo 

neverjetna in zastrašujoča, tako dobijo okvir in smisel. Težje se je spopadati z njimi, 

kadar jih je več hkrati, in v teh primerih potrebujemo več časa (Horvat, 2003). 
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2.5 Soočanje in spoprijemanje z invalidnostjo 

 

Splošno sprejeto mnenje je, da gre pri spoprijemanju za kompleksno interakcijo med 

posameznikom in njegovim okoljem, saj se lahko nanaša na upravljanje čustev, misli 

in/ali vedenja. Prav tako je spoprijemanje lahko usmerjeno na upravljanje zunanjih kot 

tudi notranjih pritiskov (Sugarman, 1986). 

Spoprijemanje s stresom (angl. coping) lahko opredelimo kot aktivni proces, s katerim 

posameznik poskuša obvladati, zmanjšati oziroma vzdržati notranje in/ali zunanje 

zahteve, ki jih ocenjuje kot obremenjujoče in za katere meni, da presegajo njegove 

moči (Lazarus in Folkman, 1984). Ta proces vključuje tako vedenjske, čustvene in tudi 

kognitivne poskuse obvladovanja stresne situacije. 

Folkman in Moskowitz (2004) poudarjata, da je spoprijemanje kompleksen in 

večdimenzionalen proces, pri katerem gre za interakcijo med osebnostnimi lastnostmi 

posameznika in situacijskimi dejavniki. 

Coping je proces vedenjskega in kognitivnega napora za obvladovanje dogodkov, ki 

bremenijo posameznikove sposobnosti. Posameznik poskuša doseči novo ravnovesje. 

Proces spoprijemanja z obremenitvami je lahko usmerjen k spreminjanju čustvenega 

odgovora ali pa k samemu problemu. Čustveni odgovor lahko spremenimo z uporabo 

sprostitvenih metod, spremembo načina razmišljanja o problemu, primerno uporabo 

zdravil itn. Problem pa lahko spremenimo s pridobivanjem informacij, pogovori z 

osebami s podobnim problemom, zavestnim zavračanjem problema, prepuščanjem 

rešitve drugim ... 

Medicinsko osebje lahko pomaga bolnikom, če ugotovi stresne dejavnike in bolnikov 

odnos do bolezni. V intenzivni negi so najpogostejši stresni dejavniki bolečina, 

spremenjen življenjski slog, zaskrbljenost in strah pred smrtjo, hrup, visoka 

temperatura okolja, stresni dejavniki, povezani z boleznijo (Bogataj, 2010). 

Pri spoprijemanju z dogodki moramo znati uporabljati tudi svoje vire moči, ki jih 

sestavljajo socialni viri (socialna mreža, ne samo količina, ampak kvaliteta), osebni viri 

(starost, stopnja razvoja, psihološke značilnosti, zdravstveno stanje, prejšnje izkušnje) 

in načini spoprijemanja, na kar pa vpliva število življenjskih dogodkov, ali so pozitivni 

ali negativni, nenadnost, stopnja obremenitve in dostopnost socialne podpore (Horvat, 

2003). 

Kronični bolnik se je prisiljen prilagoditi na telesne spremembe in temu tudi prilagoditi 

vse dosedanje življenjske in družbene aktivnosti. Te spremembe mora najprej sprejeti, 

nato pa se naučiti živeti z boleznijo. Navadno posameznik ob razkritju kronične bolezni 

najprej zdrsne v krizo, iz katere ne vidi izhoda in pomeni fizično, psihološko in socialno 

neravnovesje. Bolnik je v šoku, saj se mu v trenutku porušijo vsi načrti in pričakovanja. 

Kriza lahko traja nekaj dni ali dalj časa, lahko se pojavijo anksioznost, depresija ali 

izogibanje. Eden izmed obrambnih mehanizmov je izogibanje, to je značilna čustvena 
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reakcija, ki se sproži samodejno in podzavestno. Bolnik si zatiska oči pred resnico, upa 

v zmoto zdravnikov, beži pred spoznanjem, se tolaži, da bolezen ni tako huda (Bogataj, 

2010). 

Raziskave so pokazale, da bolnikovo prepričanje o obvladljivosti bolezni zelo pozitivno 

vpliva na potek bolezni, kar se je pokazalo predvsem pri karcinomu, infarktu srca, 

okvarah hrbtenice. Pomaga, da bolnik, če obstaja možnost, sodeluje pri izbiri 

zdravljenja, saj tako dobi občutek, da ima vpliv na potek kronične bolezni (Rakovec-

Felser, 1991). 

 

2.6 Osebnostna čvrstost 

 

Osebnostna čvrstost je lastnost, od katere je odvisno, koliko stresa lahko posameznik 

prenese brez negativnih posledic v stresnih situacijah. 

Osebe z visoko osebnostno čvrstostjo dojemajo probleme kot izzive ter priložnost za 

razvoj in osebnostno rast. Angažirano (zavzeto, z veliko energije) in predano se 

osredotočijo na izpolnitev dejavnosti, ki jih pripelje do cilja. Imajo občutek notranjega 

nadzora nad svojim življenjem ter dobro prenašajo stres. Zanje je bolj verjetno, da 

ravnajo konstruktivno in stresor obvladajo uspešno. 

Osebe z nizko osebnostno čvrstostjo vidijo probleme kot grožnjo, so neangažirani, 

stvari prepuščajo naključju. Mislijo, da nimajo nadzora nad lastnim življenjem ter zelo 

slabo prenašajo stres. Za ljudi z zunanjim nadzorom je značilno prepričanje, da nimajo 

vpliva na to, kar se jim v življenju dogaja. 

 

2.7 Samopodoba in samospoštovanje 

 

Samopodoba je eno izmed temeljnih področij osebnosti, ki se postopno oblikuje že od 

otroštva dalje in se spreminja ter razvija celo življenje. Samopodoba je organizirana 

celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, 

za katere je značilno, da jih posameznik pripisuje samemu sebi, da tvorijo referenčni 

okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje vedenje, da so v tesni povezavi 

z obstoječim vrednotnim sistemom posameznika ter z vrednotnim sistemom ožjega in 

širšega družbenega okolja in da so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih 

mehanizmov (Kobal, 2000). 

Rosenberg (1965) opredeljuje samospoštovanje kot pozitivno ali negativno stališče 

posameznika do sebe. Pozitivno stališče ali visoko samospoštovanje pomeni, da se 

posameznik sprejema takšnega, kot je, da se ceni, da je zadovoljen sam s seboj, da 

se čuti vrednega spoštovanja itn. In obratno: oseba z negativnim stališčem do sebe ali 
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nizkim samospoštovanjem se ne ceni, svojih lastnosti ne odobrava, njeno mnenje o 

sebi je negativno itn. 

 

3  Aplikativno gledališče 
 

Termin aplikativno gledališče v splošnem označuje dramsko dejavnost, ki se dogaja 

zunaj konvencionalnih in ustaljenih gledaliških institucij. Večinoma je namenjena 

izboljšanju položaja nekaterih družbenih skupin ali preizpraševanju problemov celotne 

družbe. Central School of Speech and Drama v Londonu opisuje prakse takšnega 

gledališča kot intervencijo, komunikacijo, razvoj, opolnomočenje in izražanje skozi delo 

s posamezniki ali specifičnimi skupnostmi (Nicholson, 2005). 

N. Močnik (2014) v svojem preglednem znanstvenem članku opisuje pomen 

aplikativnega gledališča ter navaja in primerja mnenja različnih avtorjev. Jan Cohen-

Cruz (1994) je prepričana, da vsak akt ubesedovanja neke zgodbe pred publiko vodi 

do subjektivizacije in nato nujno do intervencije s političnimi implikacijami. Philip Taylor 

je metodo aplikativnega gledališča opisal kot prostor v katerem je moč ustvarjati 

scenarije znotraj katerih se umetniško izrazijo ljudje v lokalnih skupnostih (Taylor, 

2003). 

Aplikativno gledališče zato lahko umeščamo v širšo skupino participatornih 

raziskovalnih metod (angl. Participatory Action Research – PAR), kjer raziskovalec ni 

zgolj pasivni opazovalec, vendar po ponavljajočem se zaporedju načrtovanja –

opazovanja - kritične refleksije raziskovalni problem hkrati opazuje in skupaj s fokusno 

skupino razmišlja o potencialnih rešitvah, jih na terenu spreminja, razvija in uporablja. 

A. Vidrih (2015) pravi, da je vrednota gledališke dejavnosti izven institucionalnega 

gledališča (applied theatre oz. aplikativno gledališče) večinoma proces sam. Udeležba 

v takem procesu izboljšuje kvaliteto življenja posameznika in posredno širšega okolja. 

Participatorno raziskovanje združuje akcijo in refleksijo, teorijo in prakso, vedno v 

sodelovanju z drugimi ljudmi in z namenom iskanja praktičnih rešitev za probleme, ki 

te ljudi pestijo (Reason in Bradbury, 2001). Takšno raziskovanje povečuje 

razumevanje in odpira možnosti ter razkriva pomembnost, kako aktivizacija in 

vključenost posameznikov lahko vplivata na dobrobit celotne skupnosti (Močnik, 2014). 

Tako kot v vsakdanjem življenju ljudje tudi na odru ustvarijo določen kontekst, gradijo 

svojo identiteto, s katero nastopajo pred drugimi ljudmi, nanje vplivajo in se na ta način 

(re)definirajo. B. Fisher (1994) v svoji študiji raziskovanja žensk ugotavlja, da jih 

transformacija življenj v gledališko obliko dela zelo močne. Performativne metodologije 

skušajo raziskati posameznikovo ali skupinsko delovanje kot performans, nastop pred 

drugimi, pred občinstvom, in hkrati povezati ta 'javni' jaz z zasebnim, z zaodrjem 

(Roberts, 2008). 
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V naslednjih poglavjih bodo kot oblike aplikativnega gledališča predstavljene dramske 

prakse in metode, podrobneje bo opisan žanr standup komedije: 

 dramska terapija, 

 gledališče v izobraževanju, 

 gledališče zatiranih ali forum teater, 

 AV metoda, 

 improvizacijsko gledališče, 

 standup komedija. 

Vsaka od naštetih oblik ima specifične značilnosti, metode postopanja in način 

uporabe. 

 

3.1 Dramska terapija 

 

Izraza dramski in gledališki se v praksi in teoriji uporabljata kot sinonima. Robert J. 

Landy, sodobni dramski terapevt in teoretik drame, uporablja oba izraza hkrati. Landy 

(1994) trdi, da ima dramska terapija pomembno vlogo pri razvijanju psihosocialnih 

dimenzij posameznika, ter da se uporablja za razvijanje kompetenc, veščin in vrednot. 

Jones (1996) pravi, da je dramska terapija udeležba v igri z zdravilnim namenom in da 

se z dramskimi postopki olajšuje soočanje s spremembami. Dramski potencial se 

uporablja za to, da odraža in spreminja življenjske izkušnje, kar udeležencem terapije 

omogoča izražanje ter soočanje s problemi, s katerimi se srečujejo. S tem vzdržujejo 

lastno zdravje in dobro počutje. 

Osebe, ki opazujejo igro, se pogosto odzivajo z govorom, zvoki, mimiko telesa in 

obraza ter doživljajo različna čustva, kar pa nastopajočemu daje takojšnjo povratno 

informacijo o tem, ali je od publike dosegel željen odziv. Reakcije sodelujočih, jok, 

smeh, negodovanje itd. postanejo del izkušnje. 

Mead (1997) pravi, da posameznik sebe ne doživlja neposredno vendar posredno, z 

različnih zornih kotov posameznikov iste socialne skupine. Med dramsko terapijo se 

vzpostavi zveza med posameznikovim notranjim svetom, problematično situacijo ali 

življenjsko izkušnjo ter dejavnostjo v procesu dramske terapije. Udeleženec terapije 

želi doseči nov odnos do problemov ali življenjskih izkušenj, ki jih izpostavi. Namen 

tega je, da najde rešitev problema, sklep, olajšanje, novo razumevanje ali spremenjen 

način delovanja in soočanja (Jones, 1996). Glavni cilji so torej reševanje problemov, 

boljše razumevanje samega sebe, izboljšanje socialnih veščin, doseganje katarze 

preko konfrontacije z notranjimi blokadami in raziskovanje ter premagovanje nezdravih 

vzorcev vedenja (Dramatherapy, 2019). 

Tudi po Barham (1992; v Chesner, Jennings, Cattanach in Mitchell, 2000) dramska 

terapija predstavlja namensko uporabo dramskega ali gledališkega procesa in njunih 
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tehnik za doseganje terapevtskega cilja, npr. lajšanje simptomov, emocionalne ali 

psihične integracije ter osebne rasti. 

Ustvarjanje dostopa do igre in do energije igrivosti v dramski terapiji je pomembno za 

terapevtsko delo. Dostop do igre ustvari način vključevanja v spontanost ter oblikuje 

pot do kreativnosti. Ta proces lahko formira glavni cilj terapije in ima že sam po sebi 

terapevtski učinek, saj ustvarjanje spontanosti deluje terapevtsko. Igrivost v dramski 

terapiji ponavadi pomaga, da se udeleženec na spontan način sooča sam s sabo, z 

drugimi in z življenjem na splošno. To skupini ali posamezniku omogoča, da se 

ustvarjalno in igrivo spopada s problematičnim materialom, na katerega so do sedaj 

imeli le nemočen in neustvarjalen odziv (Jones, 1996). 

Pri dramski terapiji s posameznikom ali skupino dela terapevt ali moderator, terapija 

lahko traja več tednov, eno srečanje pa od 40 minut do ure in pol. Uvodni del vodi v 

aktivno raziskovanje posameznikove problematične situacije, glavni del pa vključuje 

klienta, ki se vživi v neko situacijo preko dramskih tehnik, in sicer s pomočjo skupine 

ali terapevta. Terapija se praviloma konča z evalvacijo, refleksijo ali pogovorom o 

dogajanju med le-to. Potrebno je določiti jasne meje in pravila glede poteka same 

terapije, da se zaščiti terapevtski prostor (Jones, 2007). 

 

3.2 Gledališče v izobraževanju 

 

Gledališče v izobraževanju je skupen izraz za metode, ki združujejo gledališke tehnike 

in različne oblike umetnosti v pedagoškem procesu (Karppien, 2003, v Šilc, 2015). 

Pomeni poučevanje skozi in s pomočjo gledaliških tehnik, kar se je izkazalo za enega 

boljših načinov pridobivanja pozornosti učencev v šolah (Krnc, 2016). 

Ideja uporabe gledališke dejavnosti za poučevanje ni nova, vendar še ni svetovno 

razširjena, kar je razvidno iz učnih načrtov za osnovne šole. V Angliji, Avstraliji, Novi 

Zelandiji in Kanadi je bilo narejeno veliko raziskav o gledaliških dejavnostih pri pouku. 

Učitelji, katerim je uspelo, da so vpeljali gledališče v šole, in ki uporabljajo gledališče 

za poučevanje, so spoznali, da je to zelo uspešna metoda, zato se danes širi po vsem 

svetu (Moore, 2004). Kot dramska oblika se je gledališče začelo vključevati v šolo v 

tridesetih letih 20. stoletja, za kar je bila zaslužna Winifred Louise Ward. V šolo je 

umestila poučevanje s pomočjo gledališča in skozi leta raziskovanja odkrivala pomen 

igre za učence (Chiss, 2013). 

Drama in gledališče v izobraževalnem procesu imata že nekaj stoletij dolgo tradicijo. 

Drama v izobraževalnem procesu omogoča spoznavanje odraščajočih otrok in 

mladostnikov z literarnim bogastvom, učenje s pomočjo igranja vlog, navajanje na 

skupinsko delo, razvijanje veščin komuniciranja, posredovanje vrednot itd. (Strelec, 

2014). 
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H. Korošec (2007) uporablja pojem kreativna drama, ki je lahko »način za učenje, 

sredstvo za samoizražanje, terapevtska tehnika, socializacijska dejavnost ali preprosta 

oblika umetnosti« (str. 114). Cilji kreativne drame niso vedno namenjeni pripravi 

predstave, pač pa rasti in razvoju učenca v osebnost. Dejavnosti, kot so pantomima, 

improvizacija, lutke, maske ali živa igra, so sredstvo za osebno interakcijo in 

komunikacijo (Korošec, 2007). 

Gledališke igre v razred prinesejo svežino, vitalnost in še veliko več: dobro vplivajo na 

komunikacijo pri govoru in pri pisanju, koncentraciji, reševanju problemov in 

sodelovanju učencev (Spolin, 1986). Poleg tega pa se lahko otroci skozi gledališke 

igre tudi izrazijo, spregovorijo, identificirajo, preizkusijo svoje zmožnosti, urejajo 

medsebojne odnose in se sproščeno izražajo (Korošec, 2007). S pomočjo gledališča 

se učenci učijo potrpežljivosti, ko čakajo na svoj nastop oziroma zadolžitev, ki jo imajo. 

Gledališče učence uči tudi podpirati druge, kadar imajo manjše vloge, in tako se učijo 

delovati kot skupina in sodelovati drug z drugim (Taylor, 2015). 

Take oblike dela so za učence manj stresne, saj med dejavnostjo nimajo občutka, da 

bi se učili. Tako lahko z gledališčem v razredu, ki povezuje zelo različna področja, kot 

so govor, glasba, pisanje, občutek za prostor, komunikacija in spomin, zelo spontano 

in nevede usvojijo marsikaj (Šilc, 2015). Otroci lahko z različnimi spretnostmi 

prispevajo za dobro uprizoritev, saj so poleg nastopajočih igralcev, plesalcev in 

pevcev, potrebni tudi dobri likovni umetniki, tesarji in tehniki, ki sodelujejo v ozadju.  

 

3.3 Gledališče zatiranih ali forum teater 

 

Gledališče zatiranih je nov način uporabe gledaliških tehnik, ki ima terapevtske učinke 

in se uporablja v gledališko-aktivistične, pedagoške in izobraževalne namene ter kot 

orodje za doseganje socialne pravičnosti. Začetnik in utemeljitelj gledališča zatiranih 

je brazilski režiser, politik, dramatik in aktivist August Boal. Prve izoblikovane tehnike 

gledališča zatiranih so bile časopisno gledališče, forumsko gledališče, nevidno 

gledališče in slikovno gledališče (Polajnar, 2014). 

Gledališče zatiranih predstavlja nov prostor izražanja, v katerem se govori o temah, ki 

niso izpostavljene, in kjer spregovorijo tisti, ki po navadi nimajo glasu. Tehnike pa so 

prilagojene za ne igralce, ki uporabljajo univerzalni jezik, zato je gledališče dano v roke 

vsakomur. Gledalec je v gledališču zatiranih pozvan, da se premakne iz cone udobja 

in s predlogi, razmišljanjem in idejami sooblikuje predstavo, medtem ko je naloga 

igralcev na enoznačen in razumljiv način prikazati prizor ter biti pripravljeni reagirati na 

gledalčevo intervencijo, jo vključiti/improvizirati v nadaljevanje predrugačenega 

prizora. Pomembno je, da je predstava odigrana v gledalčevem jeziku, ter da 

ga  spodbuja in motivira k izražanju mnenja in aktivni udeležbi (Polajnar, 2014). 
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Kralj (1984) trdi, da je namen gledališča zatiranih pritegniti gledalčevo pozornost in ga 

držati v zanimanju. Glavna ideja gledališča zatiranih je gibanje za mir, za aktivacijo 

ljudi, omogoča načine, preko katerih se razjasnjuje vprašanja in utira poti za boj proti 

diskriminaciji, neenakostim, rasizmu, krivicam in drugim jasnim ali prikritim problemom 

zatiranosti.  Njegov osnovni koncept je moč, preko katere metoda raziskuje, obravnava 

in izpostavlja razmerja moči med zatiralcem in zatiranim. Kdaj, kje in kako tisti, ki zatira, 

zlorablja moč v namene zatiranja in izkoriščanja, in med zatiranim, ki te moči nima, ali 

mu je odvzeta. S tem namenom gledališče zatiranih tudi briše in ruši pozicije moči med 

(aktivnimi) igralci in (pasivnimi) gledalci (Lampič, 2014). 

Gledališče zatiranih ali forumsko gledališče je tehnika, kjer igralci odigrajo kratek 

prizor, ki na primeru jasno pokaže situacijo zatiranja. Tehnika sloni na improvizaciji 

udeležencev. Po prvi uprizoritvi prizora sledijo ponovitve z intervencijami, ko 

soudeleženci odigrajo svoje predloge za soočanje s situacijo in jo fizično prikažejo na 

odru. Sledi diskusija o resničnosti intervencije in realnih možnostih predlagane 

situacije, enak prizor pa se ponavlja večkrat, vsakič z novo intervencijo. Most in kontakt 

med gledalci/udeleženci in igralci v forumskem gledališču oz. gledališču zatiranih 

vzpostavlja moderator – joker, ki vse prisotne spodbuja k aktivni udeležbi, direktni 

akciji, diskusiji in premisleku. V tej tehniki se z gledališkim orodjem obravnava možnosti 

za družbene spremembe – gre za refleksijo realnosti in vajo za akcijo v prihodnje v 

situacijah v življenju (KUD Transformator, b.d.). 

 

3.4 AV metoda 

 

Ta metoda je plod dolgoletnega dela in integriranih izkušenj ustvarjalke, igralke, pevke 

in profesorice Alenke Vidrih. Pri AV metodi gre za dramsko dejavnost, ki temelji na 

vzporednosti med gledališčem in življenjem med dramskimi vlogami igralca in 

življenjskimi vlogami posameznika. Naziv metode izhaja iz latinskega izraza Ars Vitae, 

ki pomeni umetnost življenja. Oder v tem procesu predstavlja naše življenje, 

udeleženec, ki igra na tem odru, pa umetnika oz. kreatorja svojega življenja. 

Udeleženec s pomočjo igre, empatije in distance opazuje, razvija, doživlja in okuša 

lastne vzorce čustvovanja, razmišljanja, ravnanja, sporazumevanja in izražanja. S 

pomočjo ostalih udeležencev skupine razčlenjuje in prepoznava svoje življenjske 

vloge, strategije za spoprijemanje in pogoje, v katerih biva. Gre za t.i. učenje z uvidi, 

kjer sta enakovredno prisotna in sprejeta tako logično kot ustvarjalno mišljenje (Vidrih, 

2016). 

Glasba, likovnost in gibanje pripomorejo k sproščenosti telesa, umirjenosti stanja 

bivanja, ki je povezano z zaznavo zdravja, dobrega počutja in sreče (Malchiodi, 2005). 

Potlačeno vsebino osebe lažje izražajo v metaforah kot z besedami, zato jim kreativni 

mediji pomagajo, da pridejo v stik s predstavami, ki se skrivajo v ozadju simptomov 

(Rubin, 2010). Seveda pa je potrebno poudariti, da imajo udeleženci svobodno izbiro 

in sami določajo, s kakšno globino se bodo izražali in koliko vsebine želijo deliti. 
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Udeleženec se mora osredotočati na pomembne elemente, to je t. i. trojček: dih, telo 

in misel. Ti elementi simbolizirajo naše vzorce dihanja, gibanja in razmišljanja in tvorijo 

nek cikel, simultano dogajanje oz. zaporedje, ki se poveže v krogotok. Na ta način 

posameznik vzpostavi individualen ritem, ki se ga vedno bolj zaveda (awareness) 

oziroma je o tem vedno bolj ozaveščen (consciousnes). 

A. Vidrih (2015) je v svojem specialističnem delu učni proces razdelila na 3 stopnje, 

ozaveščanje trojčka pa postavila za osnovo, ki jo udeleženec usvoji pred in med 1. 

stopnjo. Pri tej stopnji se udeleženec umiri, krepi čutne zaznave ter umirja miselne 

procese.  V to fazo vstopa skozi intenzivirano gibanje, skozi misli in ozaveščanje 

svojega diha. Pri drugi stopnji se udeleženec s čutno zaznavo usmeri tudi na ostale 

udeležence. Uglašenost trojčka mu daje oporo, da se skupini odpira z manj napora in 

odpora, govorica telesa pa postaja vse bolj usklajena. V tej fazi s pomočjo različnih 

tehničnih vaj (nevtralna drža, vokalne, govorne in jezikovne vaje) raziskuje svoje 

zmožnosti nebesednega in besednega komuniciranja, kar mu služi kot priprava na 

tretjo stopnjo. Sledi tretja stopnja, ustvarjalni del, kjer udeleženec preizkuša, 

prepoznava in ustvarja nove modele: 

- telesnega obnašanje in drže, 

- miselnih modelov, razmišljanja, 

- govora, 

- dihanja, 

- ravnanja (delovanja, sporočanja). 

Po tretji stopnji sledita analiza in ovrednotenje pridobljenih spoznanj in izkušenj. 

Izvajalec dramske terapije ali trener AV-eja mora predvidene stopnje upoštevati, 

udeležencu nuditi oporo skozi celoten proces, omogočati varno okolje za raziskovanje 

in spreminjanje modelov delovanja, izražanja, sporočanja in sporazumevanja. 

Omogočiti mu mora, da se ustvarjalno izrazi tako, da med vživljanjem in distanciranjem 

v dramske like ubesedi neizrečeno, izživi neizživeto ter udejanji neudejanjeno. 

Pomaga mu, da svoje občutke, misli, čustva iz realnega življenja izrazi z igro vlog v 

varnem dramske prostoru (Vidrih, 2008b). 

Z uporabo AV metode udeleženec raziskuje in odkriva svoje notranje in ustvarjalne 

potenciale, ki jih lahko kasneje uporabi za oblikovanje novih modelov izražanja, 

krepitev svojih močnih področij, njegovo izražanje in ravnanje pa postane bolj 

avtentično(Vidrih, 2009).  

Misel, dih in telo postanejo usklajeni, povezani med seboj, nesporno so podprti z 

željenim sporočilom, zato se sinhronizira tudi sporočilo, ki ga posameznik želi usmeriti 

na naslovnika. Ni več nepovezanosti med besednim in nebesednim izražanjem (Vidrih, 

2008a). 

Performativna metoda AV-eja je bila med letoma 2003 in 2014 predstavljena in 

uporabljena v okviru mednarodnih projektov in na strokovnih srečanjih, prispevki o njej 
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pa so objavljeni v mednarodni in domači strokovni in poljudni literaturi. Temeljni 

elementi so aktivna udeležba posameznika v ustvarjalnem dramskem procesu, 

njegova osebna izkušnja pri tem (izkustveno učenje) in element igre, ki predstavlja 

samo gibalo dejavnosti (Vidrih, 2007). 

V odrskem prostoru, kjer je akter v celoti izpostavljen že veliko prej, opazimo, če se 

izraz na obrazu ne sklada z držo telesa ali njegovim gibanjem, zato pravimo, da forma 

razkriva vsebino. S pomočjo performativne metode odkrivamo in pod drobnogledom 

opazujemo različne manifestacije osebnostne strukture, med tem ko z različnimi 

tehnikami ne raziskujemo le vzorcev, temveč tudi korenine našega izražanja, 

razmišljanja, odzivanja in ravnanja z drugimi. Zanima nas, katere strategije preživetja 

smo razvili in kakšni so naši obrambni mehanizmi ter kako delujejo (Vidrih, 2007). 

 

3.5 Improvizacijsko gledališče 

 

»Improvizacija je proces sprotnega ustvarjanja. Živi v naših vsakdanjih spontanih 

interakcijah in konverzaciji. Improviziramo v prostem času, v službi, med surfanjem na 

valovih, med peko torte brez recepta, med vožnjo avtomobila, pri reševanju 

sestavljenke ali pri oblikovanju karakterja v dramski delavnici. Proces improvizacije je 

preprost, kot je preprost proces igre« (Pierse, 1995, str. 3). 

Prisotnost improvizacije je moč opaziti v vseh umetnostih, v večini kot način iskanja 

idej, novih izrazov ali oblik. Udeležencem omogoča, da z ostalimi igralci in gledalci 

svobodno in enakopravno razbirajo posredovane pomene, s čimer se tudi sooblikujejo 

(Strelec, 2014). 

Gledališki terminološki slovar (2007) improvizacijsko gledališče definira kot gledališče, 

v katerem igralci na praznem odru ustvarjajo navadno kratke prizore neposredno pred 

občinstvom, le na podlagi informacij, ki jih dobivajo od soigralcev ali občinstva. Glagol 

improvizirati pomeni »igrati brez priprave in režijskih navodil, le na podlagi domišljije, 

trenutnih domislekov in situacij« (prav tam). 

Improvizacijsko gledališče je podobno uličnemu, saj nihče, ne igralci ne publika ne ve, 

kakšna bo predstava, saj zanjo ne obstaja v naprej napisano besedilo in je odvisna od 

momentalnega razpoloženja igralcev. V improvizacijskem gledališču je improvizacija 

končni izdelek in metoda nastanka predstave, v gledališki improvizaciji pa 

improvizacija predstavlja le metodo. V Sloveniji je Impro liga najbolj poznana oblika 

improvizacijskega gledališča. 

Impro je zvrst dramsko-gledališke improvizacije, za katero je značilno, da igralci nimajo 

vnaprej sestavljenega besedila oz. nimajo vnaprej napisanih ali pripravljenih potekov 

prizorov. Zgodbo, teme, vloge in medsebojne odnose dramskega prizora igralci 

oblikujejo sproti, na licu mesta, brez vedenja, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju – 

improvizirajo. Od drugih vrst dramsko gledališke improvizacije se impro razlikuje po 
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tem, da gre za strukturirano improvizacijo. V svetu se je sočasno pojavil kot umetniška 

zvrst v Angliji in v ZDA. V Sloveniji se uveljavlja v zadnjih dveh desetletjih (Strelec, 

2014). 

Keith Johnstone, eden izmed glavnih predstavnikov improvizacijskega gledališča ali 

impra, je pri improvizaciji poudarjal spontanost, nepripravljenost, nepozornost, imitacijo 

oziroma posnemanje drugih, ustvarjanje smešnih zvokov ipd. Njegovo izhodišče za 

improvizacijsko gledališče je predstavljalo vzdušje profesionalne rokoborbe v gledališki 

dvorani. Želel si je navdušenega kričanja, žvižganja, navijanja za svojo ekipo in drugih 

netipičnih gledaliških elementov. Johnstone je svoje poučevanje utemeljil na podobnih 

načelih kot Viola Spolin. Kreativnost  posameznika pride na plano v varnem okolju, kjer 

ljudi ni strah, da jim bo spodletelo (Bohinc, 2016). 

Ni veliko vzporednic med impro in klasičnim dramskim gledališčem. Dve od redkih 

skupnih točk sta obstoj četrte stene v prizorih in dramski trikotnik v zgodbi. Od 

moderatorja na impro tekmah se pričakuje, da se bo obračal na občinstvo, da jim bo 

razložil pravila, pobiral ocene ipd. Improvizatorji tega med prizorom ne počnejo, saj gre 

običajno za gledališki prizor, ki skuša ohranjati iluzijo fiktivne realnosti, ki se običajno 

začne in konča z zatemnitvijo (Bohinc, 2016). 

 

3.6 Standup komedija 

 

Standup komedija je žanr, ki ima dolgo tradicijo predvsem v anglosaksonskem svetu, 

in je z razvojem televizije in interneta postala globalni fenomen. 

Standup komedija je umetnost, ki se je sprva razvila v severni Ameriki in Združenem 

kraljestvu, in uporablja komičen dialog, predstavljen pred občinstvom. Besedilo je 

naučeno na pamet, izraženo pa na spontan pogovorni način, kot bi izvajalec govoril 

prijateljem. Tipičen nastop je sestavljen iz anekdot, pripovednih šal, enovrstičnic (angl. 

one-liners) in kratkih opisnih monologov (Stebbins, 1990). Nastopajoči z mikrofonom 

nagovarja občinstvo in ga zabava s pripovedovanjem smešnih zgodb in šal z različnimi 

tematskimi vsebinami; pogoste so družbene, kulturne ali politične teme, ki lahko 

vključujejo tudi tabuje (Klanjšček Nardin, 2016). 

Glavni element, ki loči standup komedijo od navadne gledališke predstave, je direkten 

nagovor občinstva brez namišljene četrte stene, ki ga sicer zasledimo tudi v 

starogrškem teatru. Blaž Lukan, profesor dramaturgije na AGRFT-ju, opredeljuje 

standup komedijo kot obliko samostojnega igralskega (izvajalskega) nastopa, z 

močnimi in izrazitimi performativnimi elementi, pogosto teatralizirana z dodatki, kot npr. 

scenski elementi, kostum ipd. (Kovač, 2016), kot njen avtentični prostor pa navaja klub, 

bar, variete, kabaret, café-théâtre, pa tudi gledališka oziroma prireditvena dvorana ali 

prizorišče na prostem. Navadno gre za nastop pred živim občinstvom, vendar je 

pogosto namenjen tudi televizijskem avditoriju (Klanjšček Nardin, 2016). 
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Začetki standup komedije segajo v prvo polovico 20. stoletja, njeni pionirji pa so bili 

varietejski komiki, ki so v obdobju med svetovnima vojnama zabavali občinstvo z 

raznovrstnim programom, ki je vključeval petje, ples, skeče itd. Po drugi svetovni vojni 

se je s televizijo (in kasneje internetom) širila tudi standup komedija. 

V Združenih državah Amerike so zgodovino pisali varietejski komiki, kot so George 

Burns, Bob Hope in vseameriški Milton Berle. V sedemdesetih letih je na ameriških 

tleh prišlo do razmaha standupa s Stevom Martinom in Billom Cosbyjem. Ob koncu 

tega desetletja je ameriška scena doživela hud padec, saj je prišlo do prenasičenosti 

povpraševanja, ki je presegalo (kvalitetno) ponudbo. Popularnost so žanru ob koncu 

osemdesetih let povrnili komiki, kot sta Eddie Murphy in Robin Williams, v devetdesetih 

pa sta k dodatnemu razmahu pripomogla Jerry Seinfeld in Chris Rock. 

Osrednja figura britanskega varietejskega obdobja je bil Max Miller. V šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja so Pete Sellers, Spike Milligan in Harry Secombe ustvarjali radijsko 

komično oddajo, duet Morecambe and Wise pa sta v sedemdesetih skeče uspešno 

prenesla tudi na televizijo. V istem obdobju je standup v folk klubih pogosto vključeval 

smešne pesmi, kar je uporabljal kultni standup komik Billy Connolly. V poznih 

sedemdesetih in začetku osemdesetih let sta se odprla londonski Comedy Store in 

veriga komičnih klubov Jongleurs in standup scena se je razširila po celotnem 

Združenem kraljestvu. Med modernimi predstavniki angleške standup komedije velja 

izpostaviti še Eddieja Izzarda (Jerković, 2012). 

Pri obravnavi slovenske standup scene je uvodoma treba omeniti, da je Slovenija zgolj 

ena izmed številnih držav po svetu, ki je z razvojem interneta pridobila nov žanr, ki 

temelji na ameriškem in britanskem vzorcu. Začelo se je sicer s pojavom amaterskih, 

neplačanih komikov. Kot predhodnika standupa se omenja tudi Tone Fornezzi - Tof. 

Pravi začetki standup komedije pri nas so se zgodili konec devetdesetih let prejšnjega 

stoletja v KUD-u France Prešeren. Leta 2001 so Jernej Kuntner, Daniel Sraka, Violeta 

Tomič idr. začeli prirejati standup večere v ljubljanskih lokalih. V naslednjih nekaj letih 

se je razvoj nekoliko upočasnil, obstajalo je nekaj žarišč standupa; v Kopru, kjer je 

deloval Mladen Pahović, in v Kranju z Boštjanom Gorencem - Pižamo, Mikijem 

Bubuljem in Rankom Babićem. 

Leta 2007 je Andrej Težak - Tešky s Perico Jerkovićem in nekaterimi drugimi komiki 

ustanovil skupino Komikaze, istega leta pa se na sceni pojavi nova generacija komikov: 

Tin Vodopivec, Klemen Bučan, Marko Kumer - Murč, Vid Valič, Martina Ipša, kasneje 

tudi Lucija Ćirović, Tadej Toš in mnogi drugi. Nastopali so predvsem po študentskih in 

mladinskih domovih, v KUD-u France Prešeren in kultnem klubu Gromka na Metelkovi 

(Jerković, 2012). 

Naslednja prelomnica se je zgodila leta 2008 z ustanovitvijo festivala Panč na 

Ljubljanskem gradu. Takrat se je standup komikom močno povečalo število 

korporativnih nastopov, kar je nekaterim olajšalo prestop v profesionalizem (Jerković, 

2012). Do danes zanimanje za standup in njegova popularnost pri nas narašča, kar je 
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razvidno iz razvoja nastopov in oddaj, kot so klub smeha 10KA, Planet Stand-up, 

StandUpFest in vsakoletni festival Panč. 

 

3.6.1 Humor in smeh 

 

Humor ima globoko pomenljivost in je eden od najpomembnejših načinov sporočanja 

resnice o svetu. Je univerzalen in ni prav nič bolj površinski kot resnost, celo narobe. 

Nekaterih vidikov življenja ni mogoče razumeti brez humorja. Čeprav je humor 

univerzalen, pa obstaja dejstvo, da se ljudje smejejo v različnih kulturah zelo različnim 

stvarem. 

Na eni strani imamo benigen, dobronameren humor, ki je osvobajajoč, komunikativen 

in življenje promovirajoč, na drugi strani pa je maligen, zlohoten humor, ki ima namen 

drugega podrediti, ponižati in razvrednotiti. Benigen humor, ki vključuje tudi zmožnost 

smejanja samemu sebi in ki je uporabljen v pravem času, lahko pripomore k reševanju 

problemov v različnih skupinah, prav tako pa lahko pripomore k zmanjševanju 

napetosti med posameznimi psihičnimi instancami. 

Kadar pa prevzame maligno obliko, kot je norčevanje in sarkazem, lahko vodi v 

nasprotno smer in postane razdiralen. Črta med obema oblikama je tanka. Prehod iz 

maligne v benigno obliko humorja v odnos prinese toplino in sprostitev (Lunaček, 

2012). Smeh je pri Freudu vedno znak prihranka določene psihične energije, ki se s 

smehom sprosti in povzroči občutek ugodja, kot ga je Freud že davno prej definiral in 

tudi povedal, da nastane vedno takrat, ko popusti naraščajoča napetost. Ta zagotovo 

narašča, ko kdo pripoveduje šalo. Postanemo pozorni in pričakujemo razbremenitev s 

smehom. Če je pripovedovanje šale predolgo ali če poanta ni dovolj izrazita, do 

sprostitve ne pride in ostane občutek nelagodja. 

Pri šali deluje primarni proces, ki se izrazito razlikuje od racionalnih procesov, ki 

zaznamujejo zavest. Z močno tehnično obdelavo si lahko tako prodor v družbo 

zagotovi tudi skrajno obscena ali rušilna misel. Če povzamemo: jedro ugodja ob šali je 

v odpravi zavrtosti in olajšanju (Vodeb, 2005). 

 

3.6.2 Standup komedija in invalidnost 

 

Komedija in invalidnost imata dolg in zapleten odnos. Po eni strani, kulturne norme 

omejujejo člane družbe, da bi se smejali invalidom, in mnogi neinvalidi se invalidnosti 

bojijo ter smatrajo invalidnost kot nekaj tragičnega, kar je vredno pomilovanja, ali 

preprosto žalostno (Haller in Ralph, 2003). Po drugi strani pa so bili invalidi skozi 

zgodovino izvor humorja. Velik del te zgodovine vključuje šale, besede, slike, komične 

zgodbe in humor, ki očrni invalide. Od Aristotla, Platona in Sokrata do bedaka in norca 

srednjega veka, elizabetinskih knjig šal, šovov čudakov (angl. freakshow) 
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osemnajstega in devetnajstega stoletja ter uvedbe azilov, so bile okvare vir zabave za 

neinvalidne ljudi (Lockyer, 2015). 

Poleg tega so se šale o invalidnosti s strani neoviranih ljudi večkrat pojavljale v živo na 

odru vse od varieteja, broadwaya in glasbene dvorane do sodobnih, uveljavljenih 

krogov standup komedije. Na primer, v prvi polovici dvajsetega stoletja je Harpo Marx, 

drugi najstarejši od bratov Marx, črpal humor iz pretvarjanja, da ne more govoriti 

(Barnes, 1992). Šale na račun znane slepe in gluhe avtorice Helen Keller pa so sprožile 

celoten Helen Keller žanr šal (Haller in Ralph, 2003). 

Po začetnih temeljih sodobnega družbenega gibanja invalidov in hitro povečane rasti 

političnega delovanja invalidov se je v sredini osemdesetih let pojavilo in razvilo gibanje 

invalidne umetnosti (Cameron, 2009). V zadnjem desetletju število invalidnih komikov 

stalno narašča, le-ti pa se šalijo na račun primanjkljajev in lastnih izkušenj z 

invalidnostjo. Reid, Hammond Stoughton in Smith (2006) definirajo to zvrst humorja 

kot »humor invalidnosti«, ki je nastajajoča, osvobajajoča oblika umetnosti. Invalidni 

komiki trenutno kreativno preusmerjajo žaromet komedije od invalidov kot tarč k 

invalidom kot izvajalcem komedije in nastopajo pred invalidnim in neinvalidnim 

občinstvom na priznanih prizoriščih (Lockyer, 2015). 

Shakespeare (1999) pravi, da je oznaka standup komedija v primeru gibalno oviranih 

komikov nekoliko neugodna, saj v angleščini dobesedno pomeni stoječa komedija, 

veliko izvajalcev pa zaradi oviranosti ne morejo stati. Kljub temu je izraz standup 

komedija uveljavljen v svetovnem merilu in pomeni točno določen način nastopanja in 

komičnega izraza. 

Komični pogled na invalidnost lahko gibalno oviranim osebam služi kot sproščanje 

čustvene napetosti in spopadanje z lastno življenjsko situacijo. Sekundarni namen 

nastopanja invalidnih komikov pa je tudi ozaveščanje splošne javnosti o primanjkljajih 

in problemih, s katerimi se gibalno ovirani srečujejo v vsakdanjem življenju (Drake, 

1999). 

S. Lockyer (2015) v svojem empiričnem članku cilja na specifičen pregled in raziskavo 

materialnih in ideoloških motivov, namenov in doživetih izkušenj invalidnih komikov, ki 

nastopajo v živo v Veliki Britaniji. Primarni cilj njihovih standup predstav je biti zabaven. 

Eden od invalidnih komikov je razložil, da je njegov namen spravljati ljudi v smeh in 

opravljati svoje delo kot komik. Vendar pa je večina intervjuvancev priznala, da 

obstajajo sekundarni dejavniki oziroma stranski proizvodi njihovih komedij. Kar nekaj 

jih je razložilo, kako jim je standup komedija pomagala navezati stik z ljudmi, zgraditi 

most med invalidi in neinvalidi, naučila privesti občinstvo v lasten svet, razložiti svojo 

perspektivo in rušiti meje med invalidi in ljudmi brez primanjkljajev, pa tudi tistimi, ki so 

ovirani, pa se ne smatrajo za invalide ali imajo na to drugačen politični pogled. 

Za invalidne izvajalce je standup komedija uporabna oblika komunikacije, saj omogoča 

občinstvu, da vidi in sliši izkušnje z invalidnostjo iz prve roke, ter komikom, da 

pokažejo, da so njihova življenja polna, bogata in jih je vredno živeti (Reid idr., 2006; 
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Reid-Hresko in Reid, 2005). Poleg tega odkrite in osebne zgodbe ter izkušnje, deljene 

skozi medij standup komedije, ponujajo dobrodošlo olajšanje in neinvalidni skupnosti 

približa življenje invalidne osebe kot nekaj popolnoma normalnega, 

neproblematičnega. 

Nekateri invalidi uporabljajo standup komedijo kot pripomoček za opozarjanje na 

stereotipe, ki ponižujejo in omalovažujejo invalide in smešenje ter razbijanje kulturnih 

vrednot. Tako komedija, izvajana s strani komikov invalidov, postavlja v ospredje 

diskriminacijo in zatiranje. Presega prikazovanje invalidnosti občinstvu s tem, da 

sproža alternativne načine razmišljanja o invalidnosti, ter spodbuja javno debato o 

absurdnih pogledih neinvalidov na invalidnost (Lockyer, 2015). 
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III EMPIRIČNI DEL 
 

1  Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Gibalno ovirane osebe se v vsakdanjem življenju srečujejo s številnimi ovirami, zato 

sem se v magistrskem delu osredotočila na vpliv udeleževanja v dramskih dejavnostih 

na različna področja delovanja oseb z gibalno oviranostjo. Invalidnost ne prizadane 

osebe le na fizičnem nivoju, pač pa povzroči stisko tudi na nivoju čustvenega 

doživljanja, socialnega funkcioniranja ter samostojnosti. Raziskovala sem proces 

rehabilitacije z vidika osebnega in čustvenega doživljanja s pomočjo gledališča in 

izpostavljanja, predvsem skozi izvajanje standup komedije, ki zajema nastopanje na 

odru pred občinstvom, javno razkrivanje svojih izkušenj, življenja in samega sebe. 

Skozi raziskavo sem skušala opredeliti, kakšno vlogo in vpliv ima delovanje v 

gledališču na odrasle gibalno ovirane osebe, ter osvetliti primer treh gibalno oviranih 

posameznikov, ki se ukvarjajo z javnim nastopanjem in standup komedijo. 

Raziskovalni problem predstavlja vprašanje, ali obstaja in v kolikšni meri je lahko 

standup komedija podporna oblika pri rehabilitaciji odraslih gibalno oviranih oseb 

oziroma kako lahko gibalno ovirane osebe s pomočjo dramskih dejavnosti pripomorejo 

k rehabilitaciji in izboljšanju lastnega življenja. Raziskovala sem tudi, kako se to odraža 

na posameznikovi samopodobi, samospoštovanju, osebnostni čvrstosti, občutku 

lastne vrednosti in volji do okrevanja. Prvi del raziskovalnega problema je identifikacija 

sodobnega izraznega umetnostnega medija standup komedije, ki tudi 

neprofesionalnim igralcem omogoča, da se ustvarjalno izrazijo. Na področju standupa 

v Sloveniji sem zasledila le nekaj raziskav in teoretskih postavk, na katere bi se 

naslonila, čeprav gre za sodobno izrazno umetnostno formo, ki je v tuji obravnavana s 

številnih vidikov. V središču moje raziskave so odrasle gibalno ovirane osebe, ki se 

ukvarjajo s standupom. Zanimala so me njihova stališča do te discipline, kam jo 

uvrščajo in kako jo doživljajo. Drugi vidik raziskave pa se je ukvarjal s tem, kako je 

skozi humor predstavljena gibalna oviranost in kako poteka ozaveščanje širše javnosti 

o invalidnosti. Raziskala sem, na kakšen način lahko javno nastopanje invalidnih 

komikov spodbudi druge gibalno ovirane osebe k dodatnim aktivnostim, da bi imeli več 

volje in energije za premagovanje težav. 

 

2  Cilji in raziskovalna vprašanja 
 

Vpogled v proces standup komedije je potreben za ustvarjanje podlage in spodbude 

za podrobnejše in širše raziskave o korelaciji med standupom in področjem oseb s 

posebnimi potrebami. Da bi osebam s posebnimi potrebami omogočili izboljšanje 

kakovosti življenja, je potrebno znova in znova iskati novo nastajajoče, sodobne načine 
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njihovega aktivnega vključevanja v družbo, podpirati njihovo samostojnost in jim nuditi 

psihosocialno podporo na enak način kot drugim ranljivim skupinam. Namen  

magistrskega dela je povezati področje pomoči z umetnostjo ter pomoči skrbi za 

gibalno ovirano osebo. Zaradi morebitnih novih ugotovitev in novega pogleda na 

povezanost rehabilitacije in igre je raziskovanje tega problema relevantno za razvoj 

tako na področju pomoči z umetnostjo kot tudi na področju specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. 

Cilj raziskave je opredeliti vlogo in pomen standup komedije v procesu rehabilitacije 

treh odraslih gibalno oviranih oseb. Preučevala sem razmerje med udeležbo odraslih 

oseb z gibalno oviranostjo v dramskih dejavnostih in njihovo samopodobo, 

samospoštovanjem in osebnostno čvrstostjo. 

 

Na podlagi pregleda literature sem s pomočjo intervjuvancev poskušala odgovoriti na 

naslednja raziskovalna vprašanja. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako raziskovane osebe in drugi komiki, ki delujejo znotraj 

standupa, razumejo standup kot žanr? V kolikšni meri zaznavajo povezavo med 

improvizacijsko igro in standup komedijo? 

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšno vlogo pripisujejo raziskovane osebe elementu igre 

ter katera doživetja, občutke, spoznanja povezujejo s tem pojmom? 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako po mnenju raziskovanih oseb udeležba v dramskih 

dejavnostih, z javnim nastopanjem na gledališkem odru, povečuje občutek lastne 

vrednosti in tako prispeva k oblikovanju pozitivne samopodobe? 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako raziskovane osebe z gibalno oviranostjo doživljajo 

uporabo humorja v standupu ter na katerih področjih življenja prepoznajo spremembe 

zaradi vključevanja v standup? Ali med njimi zaznavajo  spremembe v sprejemanju 

lastne gibalne oviranosti oziroma invalidnosti? 

Raziskovalno vprašanje 5: Na kakšen način lahko gibalno ovirana oseba z 

deljenjem  osebnih izkušenj znotraj standupa spodbuja k ozaveščanju javnosti o 

invalidnosti in zmanjševanju stigme? 

 

3  Metodologija 
 

V empiričnem delu magistrskega dela sem uporabila kvalitativno, kavzalno 

eksperimentalno metodo raziskovanja. Glavni namen kvalitativnega raziskovanja je 

spoznati, kako posamezniki vidijo, doživljajo določene situacije, in kakšen pomen jim 

pripisujejo (Vogrinc, 2008). Kordeš in Smrdu (2015) pravita, da kvalitativno 
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raziskovanje opisuje in odraža vsakodnevno življenje oseb, skupin, družb ter preučuje, 

kako ljudje razumejo vsakodnevne dogodke in nanje reagirajo. Z namenom 

razumevanja povezave med udeleževanjem v dramskih aktivnostih in rehabilitacijo 

gibalno oviranih oseb sem opravila študijo primerov, da bi ugotovila, kako standup 

komedijo doživljajo osebe s posebnimi potrebami. Zanimalo me je tudi, kako standup 

izboljšuje kakovost njihovega življenja oziroma v katerih segmentih ga, na podlagi 

svojih izkušenj, prepoznajo kot psihosocialno pomoč. Sestavila, izvedla in analizirala 

sem specifično osredotočene intervjuje z gibalno oviranimi osebami. Drugi metodi 

raziskovalnega dela, ki sta bili uporabljeni predvsem pri interpretaciji rezultatov, sta 

sinteza in deskriptivna metoda. 

 

3.1 Opis vzorca 

 

Način vzorčenja, ki sem ga izbrala, je namenski. Pri raziskovanju sem namreč 

uporabila kvalitativno metodo, zato sem za vzorec izbrala posameznike z določenimi 

lastnostmi. Sodelujoči so morali imeti naslednje značilnosti: 

 starost nad 18 let, 

 gibalno ovirana oseba, 

 ukvarjanje s standup komedijo. 

Za izvajanje intervjujev sem izbrala osebe, ki izpolnjujejo te kriterije. Vzorec obsega tri 

odrasle osebe, od tega enega moškega in dve ženski. Povprečna starost udeležencev 

raziskave je 25,6 let. Moški udeleženec je po hudi poškodbi pri štirinajstih letih postal 

gibalno ovirana oseba, nato pa se začel aktivno ukvarjati z improvizacijsko igro, 

povezovanjem dogodkov in javnim nastopanjem. Ženski udeleženki sta gibalno ovirani 

od rojstva; ena zaradi spinalne mišične atrofije, druga pa zaradi artrogripoze. Tudi 

slednji sta aktivni na področju dramskega udejstvovanja, improvizacijske igre in drugih 

umetnostnih zvrsteh. 

Naj poudarim še, da so zaradi varstva osebnih podatkov v nadaljevanju empiričnega 

dela imena sodelujočih v raziskavi spremenjena. 

Poleg treh gibalno oviranih udeležencev v raziskavi sem se poglobljeno pogovorila tudi 

z enim od najuspešnejših slovenskih standup komikov, Andrejem Težakom - 

Teškyjem, ki predstavlja očeta slovenske standup scene. Intervju s Težakom mi je 

služil kot strokovna podlaga na področju standup komedije ter pomoč za oblikovanje 

vprašanj pri intervjujih in nadaljnje raziskovanje, navsezadnje pa tudi pri interpretiranju 

rezultatov. 
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3.1 Način zbiranja podatkov 

 

Za postopek zbiranja podatkov sem izbrala delno strukturiran oziroma polstrukturiran 

intervju, ki je tudi sicer najpogostejša metoda pridobivanja podatkov pri kvalitativnem 

raziskovanju. Kordeš in Smrdu (2015) pravita, da z delno strukturiranim intervjujem 

dobro raziščemo področje raziskovanja, saj odkrijemo, kje so težave, in kako ljudje 

gledajo nanje. Tak intervju je fleksibilnejši, z njim se bolj približamo afektivni in 

vrednostni ravni, odgovori so bolj spontani, konkretni in osebni. 

Pred izvedbo intervjujev sem na podlagi prebrane literature oblikovala vprašanja, s 

katerimi bi čim bolje raziskala izbrano temo. Sestavila sem vprašanja odprtega tipa, 

saj sem na ta način intervjuvancem pustila prosto pot, da so izrazili svoje mnenje in 

opisovali lastne izkušnje. Tako sem od sodelujočih dobila odgovore, ki so rezultat 

njihovega samostojnega razmišljanja, brez mojega usmerjanja ali vplivanja. Tekom 

pogovora sem ostajala fleksibilna in svojim sogovornikom postavljala dodatna 

vprašanja in podvprašanja za dodatno bogatenje pridobljenih informacij. 

Z izbranimi osebami, ki so želele sodelovati v naši raziskavi, sem se najprej dogovorila 

za osebno srečanje. Z vsakim posameznikom sem se sestala na mirnem mestu, kjer 

sem lahko izvedla intervjuje. Veliko pozornosti sem namenila tudi dejstvu, da so se 

udeleženci med izvajanjem intervjujev počutili sproščeno in ugodno, saj so tako lahko 

dajali iskrene in zanesljive odgovore na moja vprašanja. Prav tako sem se prepričala, 

da je bilo okolje dovolj tiho za snemanje pogovorov. 

Individualne intervjuje sem izvajala v maju in juniju 2018 ter v januarju 2019. V mesecu 

maju sem se večkrat sestala z Andrejem Težakom - Teškyjem, da mi je podal 

strokovno predstavo standup komedije kot žanra. Prvi intervju z moškim udeležencem 

raziskave sem izvedla v popoldanskem času, dne 24. 6. 2018, trajal pa je nekaj minut 

več kot eno uro. Tri dni kasneje, 27. 6. 2018, sem se dobila s prvo žensko udeleženko 

– Niko, s katero sva se pogovarjali eno uro in 40 minut. Zadnji intervju z Majo je potekal 

v dopoldanskem času, 8. januarja 2019, in je trajal 55 minut. 

Pogovore oziroma intervjuje sem s privolitvijo sodelujočih snemala s telefonom, kar mi 

je omogočilo in olajšalo nadaljnjo analizo. 

 

3.2 Postopek obdelave podatkov 

 

Po opravljenih intervjujih sem začela z obdelovanjem pridobljenih podatkov. Najprej 

sem poslušala posnete pogovore z udeleženci in jih transkribirala (dobesedni zapis). 

Besedila transkripcij sem podrobno prebrala in preučila, ter podčrtala bistvene izjave 

sogovornikov, ki so odgovarjali na naša raziskovalna vprašanja. Ko sem imela besedila 

urejena, sem pričela s kodiranjem intervjujev. Kodiranje je postopek kategoriziranja 

enot kvalitativno pridobljenega gradiva. Pri kodiranju členimo in združujemo različne 
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podatke, uporabljamo pa ga, kadar je masa surovih podatkov prevelika, saj s kodami 

pospešimo analizo (Kordeš in Smrdu, 2015). 

Besedilo sem razčlenila na razumno izbrane enote, ki so vsebovale podatke z enako 

tematiko. Tako sem dobila kode prvega reda. Te sem kasneje smiselno združila v širše 

kategorije, ki predstavljajo kode drugega reda, in so nekakšne nadpomenke kodam 

prvega reda. Zaradi lažje predstave ter bolj dosledne in strukturirane obdelave sem 

besedila intervjujev in kode zapisala in oblikovala v tabelo (glej prilogo Primer kodiranja 

intervjuja). 

 

 

4  Rezultati in interpretacija 
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati našega kvalitativnega raziskovanja in 

interpretacija izvedenih intervjujev. Predstavila bom ugotovitve, ki sem jih tekom 

analize intervjujev razporedila v več področij, ta področja razdelila v kode širšega 

konteksta, nato še v kode zožanega konteksta, ter na koncu smiselno povezala z 

raziskovalnimi vprašanji. Intervjuje sem izvedla s tremi odraslimi gibalno oviranimi 

osebami ter uveljavljenim standup komikom. Slednji mi je bil v veliko pomoč pri 

razumevanju korenin in širšega konteksta standupa in osnova za začetek oblikovanja 

raziskovalnih vprašanj. Pri spodaj naštetih področjih, razen pri prvem, kjer za lažjo 

predstavo orišem stopnjo samostojnosti, bom dodala še podkategorije in jih preko kod 

interpretirala s pomočjo intervjujev. Na koncu vsakega podpoglavja oziroma kategorije 

sledi moja lastna interpretacija in ugotovitve. 

 

4.1 Analiza intervjujev 

 

4.1.1 Skrb zase 

Pri Anžetu je poškodba pridobljena, zgodila se je pri njegovih 14-ih letih. Gre za 

oslabljeno delovanje obeh nog in ene roke, kot pomoč pri hoji uporablja bergle. 

Nika od tretjega leta starosti zaradi spinalne mišične atrofije tipa 2 za gibanje uporablja 

voziček. Pri njenem primeru gre za oslabljenost mišic, ki same ne morejo opravljati 

funkcij v celoti. 

Majina diagnoza je artrogripoza, kar pomeni, da se njeni sklepi v nosečnosti niso do 

konca razvili. Nekateri sklepi so nekoliko omejeni v gibanju, zaradi česar pri gibanju 

uporablja invalidski voziček. Njeno stanje se od rojstva ni spreminjalo ali napredovalo, 

s pomočjo si nadane longete iz plastike ter tako trenira vzorce hoje. 
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4.1.2 Uporaba teme o invalidnosti 

Anže na začetku ni veliko uporabljal tem o invalidnosti, imel je le dve šali, za kateri je 

ugotovil, da sta bili še najbolje sprejeti. Trdi, da je v bistvu ravno to cilj, da gibalno 

ovirana oseba spregovori o invalidnosti, saj je na to temo zelo malo šal. »Ker, če jih 

drugi povejo, je to črni material; če ga pa govorim jaz, pa je to povsem druga 

perspektiva, ljudje vedo, da se hecam, ter da govorim o sebi.« 

Pravi, da je večina materiala nekako izmišljenega, ampak da vseeno temelji na nekih 

realnih izkušnjah z invalidnostjo. Primere črpa iz lastnega sveta, saj se mu po njegovih 

besedah dogajajo precej drugačne stvari kot pa hodečim ljudem. Presenetila me je 

izjava, da ne ve, ali bi sploh prišel v standup, če se ne bi poškodoval. “Izkoristil sem 

nek bazen novih šal, ki jih drugi ne morejo uporabljati. Postal sem bolj zanimiv. Na 

sceni sem definitivno drugačen kot ostali. Ljudje hočejo videti nekaj drugačnega,” jo je 

utemeljil Anže.  

Zanimalo me je, ali publiko kdaj šokira tema o invalidnosti, kakšna neposredna šala ali 

kaj nepričakovanega. Odgovoril je: »Večinoma se smejejo. Se pa zavedam, da če bi 

takoj začel z nekimi preveč črnimi šalami, bi bilo tako, da se ne bi upali smejati. Na 

splošno se publika sprosti. Bolj bi bilo nelagodno v sobi, če se jaz ne bi nič dotaknil 

invalidnosti. Ker bi s tem avtomatsko pokazal nek odpor do svoje invalidnosti. Da je ne 

sprejemam, me je sram in tako naprej.« Tekom pogovora mi je razložil še, da kadar 

dandanes ljudje zagledajo na odru invalida kot standup komika, pričakujejo šale na 

temo invalidnosti. Vseeno pa se kdaj čuti napetost v ozračju, ko tema nanese na zelo 

resne težave, s katerimi se invalidi soočajo, ali pa vsaj kratek premor, tišina. Potrudi 

se, da pri ljudeh, ki ga ne poznajo, šale počasi stopnjuje, da ni preveliko krutih šal. 

Nika je najprej poudarila, da je že kar nekaj časa minilo, odkar je nazadnje nastopala, 

nastopov pa tudi ni imela veliko. Pogovor sva začeli o tem, kako je invalidna oseba 

sprejeta na odru, kako se publika nanjo odziva. Odgovorila je: »V Sloveniji se mi zdi, 

da se še vedno to dogaja, da je tako ... nastane neka čudna tišina, in ti moraš ta led 

prebiti, ti moraš dati njim vedeti: 'Ej, jaz sem kul. Čeprav sem na vozičku, sem smešna. 

Poslušajte me zdaj, zato ste tukaj.' Ampak po dveh, treh stavkih se ljudje sprostijo in 

ugotovijo, da se lahko smejijo črnemu humorju, da ne bo nič narobe s tem, in to mi je 

dobro, to mi je všeč. Mislim, če na mene ljudje gledajo kot na osebo, ki pač samo za 

premikanje uporablja nek stol, je meni to dovolj dobro. In to se mi zdi, da je neka stiska, 

ki se mogoče pozna, ampak se ne ukvarjam z njo, ker mi je brez zveze. Lej, če mene 

ljudje vidijo kot neko osebo, ki je boga, češ, smili se mi, to ni moj problem in to je to. 

Če pa lahko jaz nekomu spremenim to mišljenje, se mi zdi pa to najboljše od vsega 

("top of the top").« 

Nika pravi, da je tema o invalidnosti najboljša stvar, o kateri lahko govoriš, da ji je 

smešno, ko ljudje ne vedo, ali se lahko smejejo krutim resnicam, ki jih deli na odru. 

Sama pravi: »Zdaj, ko imam stand-up, veliko razlagam o invalidnosti, sklicujem se na 

brezvezne, banalne stvari, ki se tebi zdijo mala malica, jaz pa se z njimi ukvarjam pol 
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dneva. Recimo. In ljudem je to smešno. Ker je tako žalostno, da je smešno, ampak na 

dober način. Poleg tega mi je hecno, ker se ljudje včasih zadržujejo in se ne upajo 

smejati. Mislijo si: 'Mojbog, je res to rekla?' Malo so presenečeni in začudeni, ampak 

ko jim rečeš, da je v redu, da se lahko smejejo, se sprostijo.« 

Maja pravi, da jih je učitelj opozoril, da naj pišejo tudi o drugih temah, ne samo o 

invalidnosti, saj obstaja nevarnost, da se jih bodo ljudje naveličali: Nam je na 

delavnicah Perica (Jerković) rekel, naj se ne osredotočamo na šale in fore o 

invalidnosti, saj so le-te dvakrat ali trikrat smešne, potem pa niso več. In potem, ko 

sem pisala besedilo, sem se močno trudila, da nisem vključila preveč šal o invalidnosti. 

Kakih par že, pa še te niso bile tiste tipične, klasične, temveč bolj o tem, kako sem 

zjutraj zoprna, in da rada spim in podobno. Bolj to. 

 

4.1.3 Stigmatizacija in ozaveščanje 
 

Ko sem odprla temo o stigmi, me je Anže presenetil z občutki lastne negotovosti in 

dvoma vase, ki so se na srečo pojavljali le pri začetkih soočanja z invalidnostjo: 

»Gibalno ovirane osebe smo v začetku sprejemanja invalidnosti kot  v nekem 

namišljenem središču pozornosti. Torej, imamo občutek, da nas vsi gledajo, čeprav 

nas ne. Prva tri leta po poškodbi je bilo zame to obdobje, ko sem imel ta občutek, da 

sem nekako javno izpostavljen in mi ni bilo prav, ni bil ravno dober občutek.«  

Soočal se je s svojim novim stanjem in občutkom, da je drugačen, ter da se je njegovo 

življenje za vedno spremenilo. 

Anže je začutil spremembo pri vrednotenju svojih dosežkov. Zmagal je na tekmovanju 

v svetovnem merilu, pa je zmanjšal težo samega dosežka, ga ovrednotil za manj 

pomembnega, ker je tekmovanje potekalo med gibalno oviranimi. Pravi: »Sam sem se 

tudi počutil, kot da ne bi zmagal, se zavedam, da sem postavil svetovni rekord, a to je 

tako ... v oklepajih. V moji skupini ljudi z istimi fizičnimi omejitvami. Ni v neki univerzalni 

skupini, kdo je najmočnejši.« Ni se počutil kot zmagovalec, kljub temu da je dosegal 

vrhunske rezultate. Na tem mestu gre dodati, da ni vedno okolica tista, ki stigmatizira, 

s predsodki tudi sami sebi kdaj povzročamo negativne vplive nase ali na naše dosežke. 

Spodbudno se mi je zdelo to, da s tekmovanji ni prenehal, in da je v sodelovanju na 

tekmovanjih še vedno videl smisel ter se na njih ustrezno pripravil in dal vse od sebe. 

Na trditev, da ima nastopajoča invalidna oseba na množico večji vpliv kot gibalno 

neovirana, je Anže odgovoril: »Tako je. S tem, ko te drugi drugače gledajo, zmanjšuješ 

stigmo, ker se zavedaš, da nisi tok drugačen oziroma da si drugačen, ampak da to ni 

konec sveta. Da je to samo drugačno življenje, ki pa ni nujno slabše.« Zmanjševanje 

stigme in ozaveščanje je označil za zelo pomemben motiv in posledico svojih 

nastopov, zaradi katere pravzaprav nastopa.  
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Nadaljevala sva pogovor o tem, kako publika gleda na drugačnost in kako reagirajo, 

kadar govori o svoji poškodbi: »Ja. Potem ljudje vidijo, da si ti odprt glede svoje 

poškodbe, da nisi ti ... Ne vem, nekdo te vpraša: 'A te lahko vprašam, kaj se ti je 

zgodilo?' In lahko vpraša, ni problema. Pač, ne ve, ali ti je to kul, ali imaš slabe 

spomine. Pač, lahko vpraša, zakaj ne. Dejansko ti ozaveščaš o svojem življenju, o tem, 

kako poteka tvoj dan, kaj si ti doživljal in tako dalje. Lahko te vse vprašajo, si odprt za 

to, da deliš.« Anže doda, da večkrat obišče kakšno šolo, predavanje, kjer deli svojo 

zgodbo in ljudem da priložnost, da mu postavijo različna vprašanja na temo, ki jih 

zanima in o kateri malo vedo. Taki dogodki se mi zdijo z vidika učinkovitega 

ozaveščanja pomembni, saj je čisto drugače nekaj prebrati v literaturi, kot pa imeti 

možnost vpogleda v praktičen primer z dejanskimi izkušnjami. Na tej točki je Anže 

izpostavil tudi izobraževalno in človeško noto svojih nastopov: »Ja, seveda. Moj nastop 

ni samo neko hecanje. Ljudje od mojega nastopa dejansko nekaj odnesejo. Odnesejo 

neko motivacijo, da ni vse tako črno v življenju, kakor si predstavljajo. Ko nekdo reče, 

na primer: »Joj, če bi se meni to zgodilo, bi šel na štrik.« Pa vendar ljudje vidijo, da se 

da živeti polno in srečno življenje tudi kot nehodeča oseba, da se kvaliteta življenja 

spremeni, nikakor pa ne konča.« 

Niki sem v uvodu na splošno predstavila svoj pogled na integracijo invalidov in strinjala 

se je z menoj, da je še vedno premalo ljudi ozaveščenih in seznanjenih z načinom in 

kvaliteto življenja invalidov, nekateri mislijo, da imajo posebno prehrano, da se večino 

časa zadržujejo doma ter da malokrat kam gredo: »Točno to, točno to. Ja, se mi zdi, 

da je še vedno zelo stigmatizirano vse skupaj. Ok, saj se premika, tudi po Ljubljani je 

večja dostopnost. Ampak še vedno, ko grem jaz ven, na primer žurati, še vedno se bo 

našlo v večeru nekaj, ena oseba, ki bo prišla do mene in rekla: 'Ej, vsaka ti čast, da 

greš ti ven, pa nisi doma.' Pa si mislim: 'Pa v katerem stoletju mi živimo?' In ko se to 

zgodi, me vedno vrne nazaj v misel: 'Ja, še vedno smo tukaj, še vedno je treba delati 

na tem, da se stvari spremenijo.' Jaz upam, da kmalu ne bo več stigmatizacije zaradi 

tega. Po drugi strani si pa ne predstavljam, da bi bilo vse normalno. Vedno bo nekaj 

…« Zelo pozitivno se mi zdi, da ljudje opazijo, da imajo tudi invalidne osebe enake 

potrebe po sprejetosti, pripadnosti, družbi, zabavi, ter da so vključene tudi v nočno 

življenje mladih, sprejete enako kot vrstniki. 

Sama še vedno kdaj doživlja tremo pred nastopanjem in čuti negotovost, strah, 

predsodke, se ukvarja z vprašanji, kako jo bodo ljudje sprejeli, kako se bodo odzvali 

nanjo kot nastopajočo invalidno osebo. Svoje dvome izrazi takole: »Ne vem. Jaz še 

vedno razmišljam o tem, kaj si bodo ljudje mislili, še vedno sem obremenjena z 

dejstvom, da sem na vozičku. Saj ne tako, da bi se zelo frustrirala, ampak še vedno, 

preden greš gor, si pa misliš: 'Upam, da me ne bodo pojedli.' Vedno znova sem 

presenečena, kako dobro me sprejme publika.« Zanimivo je to, da kljub temu, da nikoli 

ni doživela slabega občutka, še vedno z dvomom in strahom pristopa k izvedbi 

nastopa. Kot bi pričakovala nekaj slabega, kljub dobrim izkušnjam, a trema pred samim 

nastopom pa nikakor ne izgine. To se dogaja tudi številnim znanim osebam, ki so v 

svojem življenju opravili že ogromno število nastopov, poročajo pa o istem občutku. O 
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tremi Nika doda še: »To je ta adrenalin. Če omenim, ko smo imeli delavnice ... Ko je 

Perica [Jerković] omenil, da bomo šli gor nastopat, sem si mislila: 'Nastopal bomo? Jaz 

ne bom. Jaz ne bom nastopala. Kaj je s tabo?' Pa sem že nastopala, vendar me je 

zgrabila taka panika, mislila sem, da me bo zadela kap, preden sem šla na oder. Ko 

pa imam prezentacijo, si mislim: 'Joj, ne bi, nočem …' pa čeprav je le petnajst ljudi.« 

Nika kot otrok nikoli ni bila izključena iz družbe ali stigmatizirana, starši so ji omogočili, 

da se je udeležila vseh šol v naravi, šla na večino izletov, in se udeleževala vseh 

aktivnost v največjem možnem številu, tako kot vsi njeni vrstniki. Element drugačnosti 

je začutila šele na fakulteti, ko je od daleč videla skupino invalidov. Dogodek opiše: 

»Ko sem prišla pa na faks, je pa tukaj tako ... V študentskih domovih je na nek način 

ločeno. Tudi jaz imam cimro, ki je na vozičku, kar mi je totalno v redu. Seveda se 

skupaj družimo ljudje, ki imamo iste težave. A ko sem jaz že od daleč videla gručo 

invalidov, dobesedno na enem kupu, sem si mislila: 'F*k, a tako jaz izgledam?' In šele 

od tega momenta naprej sem si rekla: 'Ok, jaz sem drugačna.' Ampak nikoli me to ni 

... Šele takrat sem dojela, a še vedno mi ni bilo tako hudo, da bi jokala.« Opazila je, da 

je razlika dejansko vidna, in se odločila, da bo delala v smeri, da se bo to opazilo čim 

manj. Če ne bi rabila toliko dodatnega prostora in prilagojene kopalnice, bi si vsekakor 

želela bivati s hodečimi sostanovalci, kot pravi sama - kot v starih časih. Izrazila je 

dilemo, da so morda invalidi kdaj zaradi lastnega občutka odmaknjenosti vase bolj 

zadržani oziroma se varno držijo svoje skupine in, kot pravi Nika: »Zdi se mi, da smo 

tudi sami malo krivi - mogoče ne damo ljudem možnosti, da pridejo k nam. Se zapremo, 

kot neka skupina, in to je to.« To, da se nekdo ne druži zunaj svojega kroga ljudi, se 

lahko zgodi zaradi strahu pred zavrnitvijo. Druženje znotraj svojega kroga pa jim 

predstavlja nekaj varnega, na kar so pripravljeni, kar jim je znano in razumljivo, na kar 

se znajo odzivati.  

Ko sem Niki omenila, da je Anže govoril o tem, da se je nekoč počutil kot v nekem 

navideznem središču pozornosti, tarča vsem na očeh, je rekla: »Ja. To se strinjam z 

njim, to se definitivno strinjam. Ker tudi če te ljudje ne gledajo, imaš občutek, da nekdo 

bulji vate. Ampak jaz morda tega ne opazim toliko kot moji kolegi, ko so z mano. Jaz 

sem iz Brežic in tam je situacija predpotopna, meni so Brežice grozne. Določeni ljudje 

so popolnoma v redu. Ampak v Brežicah je tako; vsi vse poznajo, vsi vse vedo. Res 

mi je bedno iti na pijačo v Brežicah, ker imam občutek, da so vsi tako: 'Moj bog, invalid 

je šel ven iz hiše.' Sicer verjamem, da ne razmišljajo o tem na tak način, je pa res, da 

včasih kdo kaj pripomni in si samo mislim: daj, utihni. V Ljubljani se pa vsak briga zase 

in to mi je res všeč.« 

Zaradi želje po spremembi in po zmanjšanju predsodkov je Nika začela nastopati, saj 

bi rada nekaj spremenila v svetu in v pogledu ljudi na invalidnost, sama pravi: »Jaz 

sem tu z misijo, da premaknem stvari tudi za druge ljudi, ne le zase. To je mind-

blowing, ko začneš o tem razmišljati.«  

Nika je izpostavila, da ji je pomembno, da življenje invalidne osebe publiki prikaže kot 

nekaj vsakdanjega, nekaj, kar v resnici sploh ni tako slabo, ter da je kljub težavam in 
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omejitvam mogoče zelo lepo živeti. Z ozaveščanjem ljudi bi rada pomagala vsem 

gibalno oviranim in sicer na način, da opozarja na neprilagojene robnike, prekomerno 

število strmin, preozkih klancev in nadvse zoprnih vhodov s stopnicami. Sama pravi: 

»Ozaveščanje je tudi zame eden glavnih elementov oziroma razlogov, zakaj jaz to 

delam in zakaj sploh govorimo o tem. Zakaj hodečim sploh predstavljamo invalidnost 

kot pozitivno, močno, vedno močnejšo.« 

Opozorila me je na to, da si pogledam njene tedenske vloge, ki govorijo ravno o vseh 

izzivih invalidov in o potencialni rešitvah ter o neprilagojenih površinah. Nika pove: 

»Snemam tedenske vloge [video bloge]. Zberem jih skupaj in v nedeljo objavim. Tako 

je. Delam budalo iz sebe – budalo v narekovajih, češ, ta ženska je nora. Vendar na 

momente imam dobre opazke. Na primer, tu ne bi bile potrebne stopnice, pa so. Ali 

pa, tu ni stranišča za invalide, pa bi lahko bil. Zato to delam jaz osebno.« Spodbudno 

se mi zdi, da se nekdo, ki se dnevno srečuje z izzivi, trudi tudi druge opozoriti na stvari, 

ki bi jih bilo potrebno storiti za večjo integracijo invalidnih oseb v širše družbeno okolje. 

 

Tekom nastopanja je Nika stigmo začutila takrat, kadar je publika le zaradi njene 

invalidnosti pričakovala manj kvaliteten nastop. To se ji ni zdelo pošteno, sama 

situacijo razloži: »Imam velik problem, ker se mi zdi, da ljudje veliko manj pričakujejo 

od mene, ker sem oseba na vozičku, kot od nekoga, ki je hodeč, ki mu nič ne manjka. 

Ker se mi zdi, da ko oni to vidijo, avtomatsko znižajo kriterij. Kar mi sploh ni všeč. 

Ampak, ko jim pokažem, da lahko, dvignejo nivo, z lahkoto, potolcite me, vrzi mi jabolko 

v glavo, ni panike, jim je pa všeč, ker uvidijo: 'Saj dejansko ni slaba.' Bom pa še nekaj 

rekla; če si za en drek, si pač za en drek, pa ni važno, ali si invalid, ali si hodeč, ali si 

karkoli. Če si zanič, si zanič.« Iz povedanega je razvidno to, da ljudje še vedno ne 

razlikujejo med različnimi področji oseb s posebnimi potrebami. Obstajajo različni 

primanjkljaji, ovire in težave, s katerimi se ljudje soočamo. Če je nekdo gibalno ovirana 

oseba, še ne pomeni, da ima deficit tudi na mentalnem področju. Ali enostavneje: če 

je nekdo na vozičku, še ne pomeni, da ima znižane intelektualne sposobnosti. 

Maja je na vprašanje, ali in kako se kaže, da gibalno ovirana oseba z uporabo tem o 

invalidnosti v stand-up komediji zmanjšuje stigmo, odgovorila: »Jaz mislim, da ja. Jaz 

se strinjam s to tezo. Ljudje se vedno bojijo tistega, česar ne poznajo, to je dejstvo. 

Jaz sem se bala ljudi z motnjami v duševnem zdravju, pa smo imeli potem med 

študijem na fakulteti prakso v Hrastovcu, ne vem, če poznaš. To je ustanova. In v enem 

tednu popolnoma izgubiš strah pred temi ljudmi. Vidiš, da so v bistvu popolnoma enaki 

kot vsi ostali, le da jih je teplo življenje ali kakorkoli.«  

Maja rada uporablja humor, še posebej, ko govori o tabu temah: »Zdi se mi, da se s 

tem rušijo stereotipi in tudi zmanjšuje stigma.« 

Za primer, ko se je počutila stigmatizirano, je navedla: »S sošolko v Murski Soboti, kjer 

sva srečali eno starejšo gospo. Pa sem jo jaz vprašala, če imajo neko majico ali 

kopalke še v kakšni drugi barvi in številki. Ta gospa nato gleda mojo sošolko in njo 

sprašuje: 'Ali mislite, da ji bo to prav?' Tako no … oprostite, jaz se z vami pogovarjam, 
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ne pa moja prijateljica.« Ta primer je eden mnogih, ko so gibalno ovirane odrasle osebe 

tretirane kot otroci, ki sami zase ne morejo ali ne znajo odločati.  

Trditev, da uporaba teme o invalidnosti v nastopih povečuje zanimanje publike, je 

zanikala: »Ali pa tudi ne, veš. Različni ljudje imajo različne življenjske situacije. 

Invalidnost je le ena od teh. In pravzaprav ne vemo, v kolikšni meri je vplivala na moj 

karakter in koliko ni. Jaz ne bi rekla, da me zaradi tega ljudje bolj upoštevajo.« 

Majo sem vprašala, če se ji je zgodilo, da je bila kdaj drugače obravnavana zaradi 

invalidnosti, in je odgovorila: »Jaz se tega sploh nikoli nisem zavedala, dokler me niso 

prijatelji opozorili na to, da so pa do invalidov vsi veliko bolj prijazni. Jaz sem mislila, 

da so vsi ljudje pač ves čas prijazni.«  

Ravno tako kot ostali dve intervjuvani osebi, poroča o tem, da ljudje manj pričakujejo 

od gibalno oviranih oseb. To trditev utemelji: »Mogoče veliko manj pričakujejo od 

mene. Mogoče si mislijo: 'Boga, na vozičku je in vse, juhu, uspelo se ji je zjutraj 

preobleči iz pižame in iti v svet.' Potem pa, ko se začneš pogovarjati z ljudmi o resnejših 

stvareh, vidijo, da razmišljaš tako kot oni, da si popolnoma brihten, takrat pa se zavejo 

… Tako da mogoče to, da imajo ljudje veliko nižja pričakovanja do invalidov.« 

 

4.1.4 Empatija 
 

Ljudje nastope obiskujejo zaradi različnih razlogov, nekateri se bolj, drugi se manj 

vživljajo v samo vsebino, vsekakor pa gre opomniti na to, da ima gibalno ovirana oseba 

večji vpliv na publiko kot gibalno neovirana. Ko sem Anžeta vprašala, zakaj je temu 

tako, mi je odgovoril: »Večjo težo ima moja beseda, seveda. Ker jaz govorim iz svoje 

izkušnje. Vsi vedo, da je bila izkušnja težka, da sem dal nekaj v življenju čez, da sem 

nekaj dosegel.  In si nek vzor. Ja, vzor za premagovanje nekih ovir in tako, vse skupaj.« 

Nadaljevala sva pogovor o tem, kako ve, da se ljudje povežejo z njegovo zgodbo. Se 

morda začnejo drugače odzivat? Zanimalo me je, ali je opazil kakšno razliko v 

obnašanju. Anžetov pritrdilen odgovor je bil vzpodbuden: »Ja, ljudje sami pri sebi 

rečejo: 'Lej, če on, ki je oviran, lahko nastopa in se izpostavi in mu ni "bed" (ga ni sram), 

mi pa vidimo probleme v vsakdanjosti, povsem banalne probleme.' Tudi to ljudem 

nekaj pomeni. Ti se zavedaš tega, da ljudem to nekaj pomeni, in potem tudi sam sebe 

bolj ceniš, bi rekel. Všeč mi je, ker res vidim spremembe, res vidim, da poslušajo, da 

jih zanima. Čutim to pozitivno energijo.«  

Nika me je presenetila z izjavo, da jo empatija celo moti, da ne mara, da se komu smili, 

sama razloži: »Morda me … mene vedno moti, da je ta empatija prisotna. Ja, to je res, 

mogoče ta empatija premika meje. Tudi jaz, če vidim nekoga, ki je na vozičku in ne 

more ničesar narediti sam, premika le oči, se mi zasmili. Po drugi strani gre pa tudi 

njemu na živce, da se ljudem smili. In to je isto, je kot nekakšen krog, ki se ne konča.« 

Različno gledamo na pojem empatija. Za Niko pomeni, da se nekomu smili, za nekoga 
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drugega, da razume, da ima le drugačne izzive, ki jih upošteva v interakciji s to osebo, 

za nekoga tretjega spet drugače.  

Maja na empatijo gleda takole: »Odvisno, koliko se jih dotakne. Saj se te tudi vsak film 

ne dotakne, vsaka druga predstava - kakšna se te dotakne, kakšna ne. Ni tako, da bi 

nekdo prišel gledat standup pa potem rekel: 'Vau, zdaj pa čisto drugače gledam na 

invalidnost in invalide.'« 

Vprašala sem jo, če začuti empatijo s strani publike ter na kakšen način, in mi je 

odgovorila s šalo: »Prijatelji se me hočejo znebiti, me ne marajo, zato so mi kupili skok 

s padalom. Pa sem si mislila, saj če gre kaj narobe, ni nujno, da umreš, lahko postaneš 

invalid. Po tej fori je bila taka tišina, potem sem pa rekla, da je v redu, da se lahko 

smejejo, pa so začeli umirati od smeha. Tako, še vedno sem tukaj, ni jim uspelo, 

kakšne zgube, ni jim uspelo se me rešiti, še vedno sem tukaj, na vozičku. Pa ne zaradi 

skoka s padalom. Tako, na tak način, ne ravno neposredno o invalidnosti.« Zanimivo 

je to, da če so šale preveč osebne in bi predstavljale neko grdo vedenje ali obnašanje 

do invalidne osebe, da se publika najprej prepriča, če se lahko smeji. 

Pogovor je tekel o stereotipih in vprašala sem jo, če in kaj publika drugače oz. več 

odnese od nastopa gibalno ovirane osebe: »Hm, dobro vprašanje. Mogoče jim … veš, 

invalidnost je le bolj tabu tema. In ko prideš gor z neko tako šalo, ki jih totalno sesuje, 

in takoj pomislijo: 'Ne, z invalidi je treba lepo ravnati, ne pa jih žaliti. Bog ne daj jih grdo 

pogledat, bog ne daj, da nisi prijazen z njimi.' Potem, ko pa se šališ na svoj račun, pa 

ugotovijo: 'Ah, ok, v redu je.' Mogoče je prisoten nekakšen šok, zaradi katerega jim v 

glavi naredi »klik« in ugotovijo, da se lahko tudi sami pošalijo, pa ne bo nič narobe. 

Recimo.« Vsi intervjuvanci poročajo o tem, da se publika sprosti šele kasneje, ko so 

šale o invalidnosti že sprejete in se lahko varno smejejo, brez da bi jih stali obsojajoče 

gledali. 

Maja na vprašanje, kako se poveže z ljudmi v publiki in kako se sooči z maso ljudi, 

odgovori: »Prve tri minute je vedno zelo težko. Razmišljaš, ali bo v redu, in potem ko 

zaslišiš smeh, pride olajšanje. Prvih nekaj minut se ti porajajo dvomi, ali te bo občinstvo 

sprejelo ali ne. Ko pa slišiš prvi smeh, pa uvidiš, da te razumejo, in da so te začutili, in 

je vse v redu. Problem je, če vmes misliš, da si kaj pozabil povedati, in te zagrabi 

panika, kar se potem tudi pozna in občuti pri samem nastopu.« 

 

4.1.5 Povezava igre in humorja z rehabilitacijo 

 

Smeh, humor in komedija imajo čedalje bolj ključno vlogo pri procesu soočanja z 

invalidnostjo in sprejemanju lastnih primanjkljajev. S svojim magistrskim delom želimo 

poudariti pomembnost te povezave. Torej je korelacija med humorjem, igro in 

rehabilitacijo ključnega pomena za naše raziskovanje, zato me je zanimalo, kaj o njej 

mislijo moji intervjuvanci in kako jo doživljajo. 
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Anže pravi: »Že samo ta zadeva, da sem svoj hobi, ki ga rad opravljam, razvil do te 

mere, da lahko z njim tudi nekaj zaslužim. S tem, ko imam finančno podporo, imam 

tudi bolj kvalitetno življenje. Že s te strani ti pomaga pri soočanju in pri vsakem dnevu. 

Vsakodnevni problemi, ki jih moraš zaradi invalidnosti premagati, so največji problem. 

S tem potem šele pride tisto, da si rečeš: 'Zdaj sem drugačen,' in sprejemaš svojo 

invalidnost.« Udejstvovanje v družbi, upravljanje z lastnimi finančnimi sredstvi, 

uveljavitev v širšem okolju in fizična aktivnost dajo osebi nov zagon za naprej, novo 

energijo za ustvarjanje boljše kvalitete življenja in več motivacije za razvijanje 

ustvarjalnosti. Kot meni tudi sam: »Standup je imel vlogo pri psihosocialnem 

sprejemanju, pri vključevanju v družbo, pa tudi v finančnem smislu, konec koncev. 

Skozi standup sem dobil tudi različne priložnosti za opravljanje dela drugje. Na 

standupu me je nekdo videl in me prosil, če bi še kaj povezoval.« 

Na vprašanje, kakšno vlogo je pri rehabilitaciji imel humor, je odgovoril: »Humor 

nekako povečuje odpornost na vse stiske, ki jih doživljaš vsakodnevno. Pomagal mi 

je, da sem se vključil v družbo, da so me imeli drugi raje, s tem, ko so me imeli drugi 

raje, sem imel tudi boljšo samopodobo.«  

Najbolj pomemben in vreden za to raziskavo se nam je zdel stavek: »Jaz mislim, da 

se lahko dokaže, da je humor, tako kot je šport, recimo, neka odskočna deska za 

življenje, za rehabilitacijo, tako je tudi humor ena izmed teh stvari, na katere se lahko 

opre.« 

Nika o povezavi humorja in rehabilitacije ne pove veliko, ga pa priznava kot pomemben 

dejavnik pri kvaliteti življenja: »Pač, meni je enostavno zelo všeč, če se človek zna 

delati norca iz sebe. Ampak na pozitiven način. Da ti znaš vsakdanje stvari prikazati 

na nek humoren način.«  

Maja humor vidi kot neizogiben del življenja, starši naj bi jo k humorju spodbujali tudi 

tedaj, ko se drugi norčevali iz nje. Z meno deli zgodbo: »Že od majhnega se spomnim, 

kadar so se drugi otroci norčevali iz mene, še posebej, ko sem nosila tiste longete, so 

mi moji starši rekli: 'Če se bodo norčevali iz tebe, povej, da imaš plastične noge, in da 

bo zelo bolelo, če jih boš brcnila.' Vedno so me spodbujali, naj to obrnem na humor. 

Humor je prisoten v družini že od majhnega.« 

Na trditev, da humor povečuje pozitiven vrednostni odnos in odpornost na stisko, je 

odgovorila: »To ne vem, če zame ravno drži, ker je moja oviranost prirojena.« Medtem 

ko je Anže s pridobljeno poškodbo lahko izpostavil tudi rehabilitacijske učinke. 

Maja meni, da humor pomaga oz. zbliža svet invalidnih s svetom hodečih oseb: »Sicer 

pa ja, zagotovo pomaga zaradi tega, ker ko ljudje – na primer gledalci, občinstvo ali 

kdorkoli že – vidi, da si se ti sposoben malo hecat na svoj račun, dojamejo, da lahko 

tudi sami pristopijo k njemu in se pohecajo in ne bo nič narobe, ne bo panike.« 

Še ena trditev Maje, ki potrjuje pozitivne učinke izvajanja standup komedije: 

»Verjamem, da je humor – sploh pri ljudeh, ki so po poškodbah – ena taka stvar, ki bi 
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zelo prav prišla. Kolikor je meni poznano (ne vem prav veliko), se vse te neke 

rehabilitacije ukvarjajo bolj s fizično aktivnostjo in psihološko podporo, ampak po 

mojem mnenju bi bilo dobro, če bi ljudje imeli nekaj, pri čemer se lahko izražajo izven 

nekih resnih, striktnih psiholoških obravnav, ki jih najbrž nihče ne mara prav preveč. 

Vrednost tega je, da se morda da neka pobuda, ideja, da se take stvari vključijo v sam 

proces rehabilitacije. Po mojem mnenju bi bilo to precej koristno. Poudarila bi, da je 

standup je krasen. Jaz mislim, da ima vsekakor mesto v rehabilitacijskem procesu. Bilo 

bi zelo dobro, zelo bi prav prišlo ljudem, ki se soočajo z nekimi velikimi spremembami 

v življenju. Humor je pa tako ali tako koristen za vse; invalidi, ne-invalidi, zdravi, suhi, 

debeli, veliki, majhni … za vse je. Zdi se mi, da je malo lažje, če gledaš na svet z ene 

take bolj humorne perspektive. To je to.« 

 

 

 

4.1.6 Osebnostna čvrstost in samopodoba 

 

Anže deli svojo zgodbo tudi zato, kar ima to zelo pozitiven učinek nanj. Občuti, da je 

resnično nekaj dal ljudem, z njihove strani čuti pozitivno energijo, kar mu veliko pomeni. 

Anže pravi, da več kot ljudem daš, boljši kot si, bolj te tudi sprejmejo in vzamejo za 

svojega: »Z boljšo samopodobo, in tudi z optimizmom, s tem postaneš tudi bolj 

odporen na stisko oziroma ko pride stiska, jo lažje premagaš, ker si pozitiven, ker imaš 

pozitivno samopodobo. To je kot en krog.«  

Rad pozitivno vpliva na druge, posledično pa tudi nase in na lastno samopodobo, o 

čemer priča naslednji stavek: »Tudi to ljudem nekaj pomeni. Da vidijo, da se da soočiti 

tudi s težjimi izzivi. Ti se zavedaš tega, da ljudem to nekaj pomeni, in potem tudi sam 

sebe bolj ceniš, bi rekel.« 

Nika meni, da je odnos do sebe in samopodoba odvisna tudi od tega, kako te okolica 

sprejme. Na trditev, da ji element igre pomaga pri soočanju z lastno invalidnostjo, je 

odgovorila: »Jaz vseeno še vedno mislim, da je to res. Seveda, če te ljudje dobro 

sprejemajo, se boš tudi kot posameznik samega sebe bolje sprejel.« 

Na vprašanje, kako standup vpliva na samopodobo in samospoštovanje nastopajoče 

invalidne osebe, je Nika odgovorila: »Če imaš dober nastop, če ti ljudje ploskajo, če ti 

kasneje čestitajo z: 'Vsa čast, zelo dobro je bilo,' ti seveda dvigne ego. Poleg tega se 

počutiš zelo dobro, da si nekaj naredil, dosegel. Seveda vpliva. Če delaš na sebi, če 

delaš, to kar delaš, dobro, in imaš narejeno kljukico s strani publike ali prijateljev, imaš 

neko potrditev, potem ja, seveda. S tem se potem ženeš še naprej.« Rada napreduje 

in se sooča z izzivi. Želi si napredka, kar potrdi z izjavo: »Tako je, vse hočeš postaviti 

na višji nivo in z vsakim nastopom hočeš še več. To se mi zdi nekaj, kar počnejo vsi.« 

Čeprav Nika pravi, da standup izvaja izključno zaradi drugih, mi potrdi, da ima 

nastopanje tudi nanjo pozitiven vpliv, pripomore k večji samozavesti in sooblikuje njeno 
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samopodobo. Sama razloži: »Skratka, to počnem predvsem zaradi drugih, ne zaradi 

sebe. Mi pa pomaga, da ne gledam na ovire kot na problem, temveč kot na nekaj 

smešnega, nekaj, kar moram tudi drugim povedati.« 

Karkoli delaš v življenju, zelo priporočljivo je, da vse začiniš s humorjem, pravi Maja. 

Doda, da je pomembno vedeti, zakaj nekaj počneš in v tem uživati. Maja pove: »Se mi 

pa zdi, da vse take stvari, ki jih počneš, ti nekako pomagajo, da odrasteš, da se 

razvijaš, in ti pomagajo premagati kakršnekoli zablode, ki jih imaš, ki jih imamo vsi.« 

Stand-up ji je pomagal pri tem, da je postala bolj samozavestna in bolj suverena, kar 

je opazil tudi njen oče. Sama pove: »Mogoče sem se bolj začela izražati, bolj 

samozavestna sem bila. Ko nekaj poveš, imaš potem občutek, da res stojiš za tem, 

kar si povedal, in da te tega ni strah povedati naglas. Mogoče to. Pa sicer sploh ne bi 

opazila, vendar me je oče opozoril na to, da se mu zdim bolj samozavestna, to je 

opazil.« Majina pripoved je potrdila, da večkrat, ko povemo svoje mnenje in se naučimo 

deliti naše zgodbe, bolj sigurni smo v to, kar povemo in v svojo resnico. 

Maja pravi, da je bil poleg staršev internat celo najbolj zaslužen za njeno samostojnost 

in neodvisnost: »Ja, ja, mi je všeč, da sem šla v internat, saj bi me sicer doma zelo 

razvadili. Seveda hočejo, kar je najbolje zate, in potem te zavijajo v vato, češ, moj 

ubogi otrok, da se ji ne bo kaj zgodilo. Če si pa v internatu, je bolj varovano. Vprašanje, 

kako usposobljen za samostojno življenje si, če te doma ves čas ujčkajo. Saj tega ne 

počnejo namenoma, ampak se zgodi, da te starši preveč v vato zavijajo.« 

Maji je interakcija z občinstvom v veselje, sama pravi: »Zelo dobro. Zdi se mi, da ljudi 

zelo začutiš, kadar si na odru. Vsi pridejo, seveda, z nekim navdušenjem in 

pričakovanjem, kar resnično občutiš, ko si na odru. To ti da veliko energije. Padeš 

skoraj kot v nekakšen trans. Ko si tam, sploh ne veš, kaj se ti dogaja. Ampak je zelo 

dobro.« Bolje se počuti po nastopih, opolnomočijo jo za življenje, rada doprinese k 

ozaveščanju in spremembam. Doda: »Zelo začutiš publiko, dajo ti ogromno energije, 

da lahko resnično nastopaš tako, kot je treba. Zelo je lepo. Tudi o tem smo se 

pogovarjali, da je to kot nekakšna droga. Ko enkrat občutiš tisti končni aplavz in 

odobravanje občinstva, potem si tega ves čas želiš, in to te žene naprej, da delaš še 

več. Zelo mi je všeč, meni je zelo lepo na odru.« 

 

 

4.1.7 Standup komedija 

 

Anžetov odgovor na to, kako vidi standup kot žanr, se glasi: »Sam se ne poslužujem 

toliko improvizacije, ker hočem, da je moj nastop osredotočen, skoncentriran, da si 

punchi sledijo en za drugim, da ni kot en razredčen sok. Raje malo, pa intenzivno. To 

je standup. Prej se nisem zavedal, da imam to sposobnost. Šele kasneje sem se začel 

zavedati, da imam to sposobnost kreativnosti in da sem bolj kreativen kot drugi ljudje. 

Da sem sposoben nek material napisati, ga dodelati in na odru vse skupaj izvesti.« 
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Nikin pogled na standup: »V Sloveniji še niso videli veliko standupa, sploh pa standupa 

na vozičku, ki je totalno ironičen. Standup, jaz sem pa v bistvu sit-down (smeh). 

Drugače pa pazim na mimiko in vse. Nimam tistega načina, da bi govorila eno šalo za 

drugo, temveč imam zgodbo pa potem šalo. Pravzaprav skozi zgodbo povem šalo.« 

Majo sem vprašala, kako vidi standup kot žanr, in odgovorila je: “Edina stvar, ki sem 

jo jaz igrala … Jaz načeloma ne igram vlog, na primer v dramski igri. Jaz se ukvarjam 

samo s standupom. Vse, kar igram, so dogodki iz mojega življenja na vlogu. Recimo, 

imam debato z neko osebo in igram tega človeka, ki neumno razmišlja, ko vidi mene, 

in se mu porajajo neka butasta vprašanja. To je mogoče edina situacija, ko jaz igram.« 

Če povzamem njene besede, sta improvizacijska igra in standup dve različni veji 

oziroma področji, zase pa pravi, da se ukvarja izključno s standupom.  

Zaradi kontinuirane nejasnosti o umeščanju standup komedije in improvizacijske igre 

sem Majo spraševala tudi, kam uvršča standup kot žanr. Pojasnila je svoje stališče: 

»To sta sicer dve popolnoma drugačni stvari. Improvizacija je nekaj, pri čemer prideš 

na oder in dejansko ne veš, kaj te bo doletelo in improviziraš. Standup pa je nekaj, kar 

izgleda improvizirano, pa v resnici ni. To je res do pike naštudirano. Tudi besedilo imaš. 

Saj potem na odru avtomatsko kaj spremeniš, ampak to ni improvizacija, čeprav 

izgleda zelo dobro, kot da je, pa ni. Tisto, kar je pa improvizacija. je na primer impro 

liga.«  

Zanimalo me je, če sama vedno pove od velike začetnice do pike natančno in nič ne 

improvizira. Odgovorila je: »Malo je zmeraj tudi improvizacije. Saj ne moreš vsakokrat 

popolnoma isto povedati. Odvisno je od posameznika ter od skupine ljudi, občinstva. 

Ampak načeloma pa ni veliko improvizacije. Improvizacija je, ko se piše besedilo, ter 

ko greš prvič pred občinstvo in vidiš, kaj vžge in kaj ne. Ampak ko imaš enkrat besedilo, 

ga imaš. In vsi ti ta boljši komiki … če jih boš kdaj gledala, boš videla, da imajo venomer 

enake šale, do pike, do vejice.« 

Maja tekom pogovora razloži, kako izgleda priprava na njen nastop, in s čem vse se 

sooča, še predenj pride do samega nastopa. Vprašala sem jo, ali kot gibalno ovirana 

oseba lažje ali težje vstopa v svet standup komedije. Odgovorila je takole: »En zelo 

velik minus standupa je to, da so prostori večinoma v kleti, pa moraš premagati 

ogromno enih stopnic. Preizkušanje novega materiala, nastopi, ki jih imamo, to se vse 

večinoma dogaja v desetki. Pa saj bi lahko komu zatežila, da me nese dol, ampak se 

mi ne zdi ravno prav. To je bil tudi eden od razlogov, da sem malo opustila standup. 

Saj ne, da ne bom več nikoli nastopala, ampak ne da se mi ukvarjati s tem, da me 

nosijo gor in dol, in ne zdi se mi pošteno, da mora nekdo moj 180-kilogramski voziček 

nositi po stopnicah. Za tistih par nastopov, ki sem jih imela v sklopu delavnice, že, toda 

za kaj več pa nisem hotela težiti. To je zelo velik minus. Verjetno me je tudi to malo 

odbilo od ukvarjanja s standupom. Plus je pa to, da te absolutno opazijo. Hočeš, nočeš, 

opazijo te. Izstopaš, definitivno.« Menim, da znajo biti naštete ovire ključen razlog, 

zakaj se še več oseb ne udeležuje standup delavnic in nastopov, in zakaj jih obstoječi 

standup komiki nimajo več. 
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Na vprašanje, kako izgleda sam proces izdelave nastopa in izvedbe, je Maja 

odgovorila: »To, kar smo mi na delavnicah delali, je sledeče. Pripraviš besedilo in 

potem ga piliš. Da je res v zaporedju set-up, punchline, set-up, punchline. Pač stavek 

in potem šala. Po navadi so ravno ti preobrati smešni. Potem pa besedilo preizkusiš 

na nekomu. Ali pa ga prosiš, naj ti pove, kaj je bilo v redu in kaj ne. Potem popraviš in 

tako naprej. Je kar proces.« 

Za mnenje o standupu kot žanru sem povprašala tudi uveljavljenega standup komika 

Andreja Težaka - Teškyja, ki pravi: »Pri standup komediji je komik praviloma avtor 

svojega teksta, ki nastop tudi zrežira in postavi na oder. Na odru je vedno sam. Včasih 

uporablja tudi ostale oblike komedije, kot so imitacija, props comedy (komedija z 

uporabo pripomočkov), glasbena komedija in improvizacijska komedija. Zelo pogosto 

komunicira s publiko, vendar ima odgovore navadno že v naprej pripravljene.« 

Zanimivo se mi je zdelo, saj sem pred pregledom literature mislila, da se je standup 

komedija razvila iz improvizacijske igre oziroma da sodita ti dve zvrsti v isto skupino 

aplikativnega gledališča, pa temu ni tako. Andrej Težak odločno zanika: »Veliko ljudi 

meša improvizacisjko gledališče in standup komedijo. Improvizacijsko gledališče 

temelji na eni ključni prvini in to je improvizacija, spontanost, ne sledenje v naprej 

napisanemu tekstu, medtem ko ravno nasprotno standup komik zapiše vse svoje šale, 

se  jih nauči na pamet, jih zvadi, in šele nato postavi na oder. Pri standup komediji 

imamo dva ključna poudarka - prvi je, nasmejat publiko, in drugi, pustit na publiki vtis, 

jo o nečem izobraziti. Pri improvizaciji pa ni pomembna komedija, obstaja veliko oblik 

improvizacijskega gledališča, pri katerem smeh ni glavnega pomena, obstajajo 

improvizirane drame, celo improvizirane tragedije.«  

 

Tako so mi odgovorili tudi ostali intervjuvanci, bivši učenci Andreja Težaka - Teškyja. 

Najprej so mi razložili, da sta impro in standup dve različni stvari, nato, da se je za 

standup treba v naprej pripraviti, si v miru vzeti čas in napisati besedilo, predvideti, 

kakšni so lahko ugovori publike, in se naučiti na njih čimbolj humorno odgovoriti. Da je 

pri standupu besedilo pripravljeno v naprej, potrjuje tudi Stebbins (1990), ki pravi, da 

je besedilo naučeno na pamet, prikazano, kot bi izvajalec govoril svojim prijateljem, 

izraženo pa na spontan in pogovorni način. Tipičen nastop je sestavljen iz anekdot, 

pripovednih šal, enovrstičnic in kratkih opisnih monologov. 

 

Če povzamem besede vseh intervjuvanih oseb, standup komedija zahteva ogromno 

predpriprav in pa kreativnega pisanja, testiranja šal pred samim nastopom, vaj 

artikulacije govora in besedila ter besedne in nebesedne komunikacije. 

 

 

4.2 Ugotovitve 

Tekom analize intervjujev sem ugotovila, da je uporaba teme o invalidnosti vsekakor 

dodana vrednost pri javnem nastopanju in tudi pri izvajanju standup komedije. Ljudje 
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veliko bolj prisluhnejo nekomu, ki govori iz lastnega doživljanja in lastnih izkušenj, in to 

ljudje znajo ceniti in spoštovati.  

Tematike, ki se jih invalidi lotevajo, so lahko zelo črne, saj v njihovih primerih 

norčevanje iz invalidske problematike ni tako žaljivo, kot če bi o tem govorili ostali 

komiki, hkrati pa je ljudem zanimivo videti drugo perspektivo, ki jim ni poznana. 

Invalidni komiki morajo izhajati iz težav, ki se jim kot invalidom dogajajo, pa tudi iz 

napačnih interpretacij, ki so jih deležni s strani neoviranih. Seveda pa tematika ni edino, 

kar naredi komika smešnega. Gibalno ovirana oseba mora v enaki meri delati na svojih 

šalah, jih dopolnjevati in piliti kot vsak drug komik (Težak, osebna komunikacija). Za 

gibalno ovirane neko vsakdanje opravilo, kot je tuširanje, predstavlja cel postopek. To 

dejstvo lahko postane osnova za stvaritev šale in tako v opis tega, da tuširanje pomeni 

petnajst različnih korakov, vdenejo komičen način pripovedovanja in norčevanje iz 

sebe. Ljudje se sicer smejijo, vendar dobijo tudi občutek o tem, kako zelo kompleksno, 

nesamoumevno ter dolgotrajno je posamezno običajno opravilo za gibalno ovirane 

osebe. 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da invalidni standup komiki v večini radi delijo 

tudi pereče teme z namenom ozaveščanja in seznanjanja javnosti z življenjem 

invalidne osebe, kar posledično privede tudi do zmanjševanja stigmatizacije. Standup 

komik Andrej Težak - Tešky mi med intervjujem pove, da noben invalidni komik nima 

izključno šal na temo invalidnosti, takih ima morda le par, potem pa še veliko več 

ostalih. Poudari, da invalidnost ne sme biti edina tema, o kateri govorijo invalidni komiki 

(Težak, osebna komunikacija). To potrdi tudi Maja, ki prav tako trdi, da preveč šal o 

invalidnosti zmanjšuje težo in znižuje izvirnost nastopajočemu.  

Mnenja o tem, ali tema o invalidnosti preseneti javnost in jo šokira, so deljena. Dejstvo, 

da Anže nastopa tudi s pomočjo bergel, je verjetno pripomoglo, da ni zaznal šoka v 

publiki. Ostali dve intervjuvani osebi sta odgovorili, da pri bolj črnih šalah pride do tega, 

da se posamezniki v občinstvu ne upajo smejati, vsaj dokler se ne začnejo smejati 

drugi, ali pa jim nastopajoči da dovoljenje. Ta pojav pripisujem temu, da se ljudje v 

javnosti na splošno obnašamo tako, da smo sprejeti s strani družbe, ter da ne 

izstopamo preveč.  

Komik Andrej Težak - Tešky meni, da mora vsak komik izhajati iz sebe, saj da je 

standup komedija osebno izpovedna, ko komik govori o stvareh, ki so se mu zgodile, 

mu gredo na živce, pa tudi o takih, ki so mu všeč. Doda: »Seveda pretirava, tudi zelo 

pretirava in vključuje nenavadne preobrate, nepričakovane zaključke, da pri ljudeh 

vzbudi več smeha.« (Težak, osebna komunikacija) 

Stigmatizacija je pogosto prisotna pri kakšni koli drugačnosti. Tarče stigmatizacije so 

navadno osebe s posebnimi potrebami, drugače misleči, ljudje iz drugih kulturnih okolij. 

Do stigmatizacije prihaja zaradi etičnih, kulturnih ali ekonomskih razlogov. Ljudje 

imamo žal še vedno ogromno predsodkov, ampak kar je dobro, pripravljeni smo jih 

ovreči in standup komedija je odličen način za razbijanje stigme. V Sloveniji smo 
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recimo gostili tudi tuje komike invalide in tukaj so stigme veliko hitreje odpadle, ker 

tujca nekako lažje sprejmemo, ni nam tako blizu, on je car, ker je prišel iz tuje države 

s tem vozičkom. Ampak tuji komik odpre nova vrata in slovenski komiki stopijo skozi 

njih in tako počasi padajo stigme, najprej med ljubitelji standup komedije, potem pa še 

med ostalimi, ki pridejo na tak večer bolj slučajno (Težak, osebna komunikacija). 

Zanimalo me je, ali in kako stigmatizacijo čutijo invalidni standup komiki. Zelo sem bila 

presenečena nad odgovorom Maje, ki je odgovorila, da to, da je na vozičku, ne 

povečuje zanimanja za njen nastop. Medtem ko sta druga intervjuvanca odgovorila 

drugače, in sicer tako, da so ljudje bolj dovzetni za poslušanje in bolj pozorni na 

družbeno pereče teme, kot pri nastopajoči hodeči osebi. Maja tudi na splošno ni 

doživljala sebe kot drugačne, izključene iz družbe, na kar po njenih besedah vpliva 

vzgoja staršev in pa dejstvo, da se, če pride do kakšne situacije, ko je nekdo ne jemlje 

resno, zna postaviti zase. Tudi Nika je izpostavila, da se, vsaj dokler ni prišla na faks, 

nikoli ni počutila stigmatizirano, da so ji starši omogočili najvišjo stopnjo integracije, 

seveda v okviru njihovih zmožnosti. 

Vsi intervjuvanci se strinjajo, da nastopanje invalidnih oseb in uporaba teme  

invalidnosti zmanjšuje stigmo in dviguje zavest publike. Vse intervjuvane osebe so 

odgovorile, da so razočarane, saj se od njih, zaradi invalidnosti, veliko manj pričakuje 

kot od nekoga, ki je hodeč. Preseneča tudi dejstvo, da so vsi odgovorili, da v večji meri 

standup izvajajo zaradi ljudi, ker jih želijo o nečem seznaniti, kot pa zaradi njih samih. 

Andrej Težak pravi: »Moje izkušnje so take, da invalid na odru prvih nekaj minut zelo 

različno vpliva na publiko. Nekateri se invalida ustrašijo, še bolj pa ideje, da bo ta 

invalid zdaj poskušal biti smešen in ji nasmejati. Drugi občutijo empatijo, komik se jim 

zasmili. Redki se na invalidnost ne ozirajo, želijo se le zabavati, želijo, da jih komik na 

odru nasmeji. Ker je prvih in drugih večina, se mora invalid še malo bolj potruditi od 

navadnega komika, čeprav je obema skupno, da bo nastop toliko lažje stekel, ko bosta 

prvič nasmejala čim večje število ljudi. To lahko traja različno dolgo, povezano je z 

nešteto dejavniki, ampak najbolj pomemben faktor je komikova prepričljivost in 

možnost nasmejati publiko. Ko se to enkrat zgodi, ko se publika sprosti, pa ima komik 

malce lažje nalogo, če je invalid. Najbolj zato, ker so spone padle in stereotipi 

postanejo izjemno močan sprožilec za smeh.« (osebna komunikacija) 

 

 

4.3 Zaključek 

 

Integracija in inkluzija sta pojava, ki se vse pogosteje omenjata in izvajata, saj se velik 

del populacije oseb s posebnimi potrebami vključuje v redne izobraževalne programe. 

Zaradi zagotavljanja enakosti menimo, da je potrebno nameniti posebno skrb ranljivim 

skupinam, ter čim bolj frekventno spremljati alternativne metode in pristope, ki 

omogočajo višjo stopnjo vključenosti gibalno oviranih oseb v ožja in širša družbena 

okolja. Gibalno oviranim osebam bi bilo smiselno omogočiti dostop do več različnih 
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dejavnosti, ki poleg tega, da podpirajo gibalni razvoj, povečujejo zanimanje  gibalno 

oviranih za ustvarjalno izražanje, kreativo, igro itd. Udejstvovanje v dramskih 

aktivnostih vpliva tudi na zmanjševanje stigmatizacije, ozaveščanje širše javnosti, 

razvoj novih dejavnosti. Z omogočenim dostopom bi osebe lažje oblikovale lastno 

identiteto in se začele zavedati vseh svojih zmožnosti, sposobnosti in potencialov, ki 

jih lahko razvijajo ne glede na stopnjo gibalne oviranosti. V ospredju bi bile želje, volja, 

hotenje oseb, torej to, kar si v resnici želijo in ne le, kar jim je omogočeno. 

 

Standup sem zaznala kot eno izmed dejavnosti, ki osebam omogoča ravno to, da so 

svobodne v izražanju, sebi in drugim z nastopi veliko dajo, ter tako ustvarijo nek višji 

namen in smisel v življenju. Zato me je zanimalo, v kolikšni meri je standup lahko 

smatran tudi kot rehabilitacijski dejavnik in kot podpora pri celotnem procesu 

rehabilitacije. Intervjuvanci so o lastnih izkušnjah povedali, da so se s standup 

komedijo pričeli ukvarjat zaradi drugih reči. Kljub temu pa so se strinjali, da bi lahko 

standup podprl rehabilitacijo, saj je humor ena glavnih sestavin pozitivnega počutja in 

pokazatelj sprejemanja. Zelo se me je dotaknilo, ko sem slišala odgovor Anžeta, ki je 

to potrdil, saj meni, da se lahko dokaže, da je humor (podobno kot šport) neka 

odskočna deska za življenje, za rehabilitacijo, tako je tudi humor ena izmed teh stvari, 

na katere se lahko opre. Poudaril je, da se pri športu telo pripravlja, ogreva, trenira in 

nagradi za dobro opravljen trening. Porodila se mi je misel, da tako kot skrbimo za telo, 

ga treniramo, da zmore več, bi morali paziti tudi na psihosocialno opremljenost in pri 

rehabilitaciji narediti korak naprej z novimi inovativnimi in alternativnimi pristopi, 

metodami in načini spoprijemanja s spremembami v življenju. Ponuditi osebam več 

možnosti za razvoj in napredek, v samem procesu rehabilitacije pa dati večji poudarek 

tudi razvoju čustvene inteligence, ustvarjalnosti, osebnostne čvrstosti in rezilientnosti 

(odpornosti na stisko). 

 

Ko sem začela pisati magistrsko delo in raziskovati literaturo, sem prišla do različnih 

dilem. Med drugim standup komedije nisem znala opredeliti kot žanr, prepričana sem 

bila, da je enaka improvizacijski igri. Tekom intervjujev sem ugotovila, da sicer izgleda 

kot improvizacija, vendar je zelo premišljeno napisan in naučen scenarij. Želela sem 

se bolj poglobiti v zgodovino standupa, ga razumeti, raziskati, kako poteka v praksi, in 

kako vpliva na gibalno ovirane nastopajoče, njihovo zavest, samopodobo ter na 

zavedanje in doživljanje publike ob njihovih nastopih. V ta namen sem izvedla 

intervjuje s tremi gibalno oviranimi osebami ter z uveljavljenim standup komikom in 

nekdanjim učiteljem intervjuvanih oseb, Andrejem Težakom - Teškyjem. Ugotovitve so 

bile zelo zanimive, saj se je večina strinjala, da standup komedijo izvajajo v večji meri 

za druge in ne zase. Veliko jim pomeni to, kar dajejo občinstvu, pa tudi reakcije in 

spremembe, ki jih sprožajo v ljudeh. 

 

Tema o invalidnosti predstavlja pripomoček, s katerim je mogoče izzive gibalno 

oviranih približati neoviranim, še posebej tistim, ki o nehodečem svetu ne vedo veliko. 

Presenetljivo je to, da bližnja okolica gibalno ovirane komike zaznava kot bolj 

samozavestne, sami sebe pa zaradi udejstvovanja v standupu ne doživljajo drugače. 
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K temu pripomore tudi to, da so imeli ljubeče, skrbne in podporne starše, ki so jih znali 

zaščititi pred stigmo in jih psihološko dobro opremili za soočanje z drugače mislečimi. 

Na tem mestu gre poudariti tudi to, kako zelo družina in bližnji vplivajo na razvoj otroka, 

potek dogodkov in psihofizično pripravljenost posameznika pri soočanju z življenjskimi 

izzivi. Intervjuvanci so povedali, da se kot otroci nikoli niso počutili stigmatizirane, in da 

so starši vedno poskrbeli za udejstvovanje v šolah v naravi, na izletih in vseh dogodkih, 

kamor so hodili vrstniki. Šokiralo me je tudi dejstvo, da ena od intervjuvanih oseb ne bi 

želela hodit oziroma ni prepričana, če bi si izbrala drugačno življenje, v kolikor bi imela 

to možnost. 

 

Vsem udeležencem raziskave se zdi zelo pomembno tudi dejstvo, da s svojim 

delovanjem ozaveščajo širše kroge ljudi. Na ta način se počutijo koristne, saj s tem 

pomagajo tudi pri razumevanju različnih problematik, vezanih na področje gibalno 

oviranih oseb. 

 

Na življenje gibalno oviranih oseb po opravljenem magistrskem delu gledam precej 

drugače kot prej. Tekom pogovorov sem zaznala motivacijo, zagnanost do dela, 

sprejemanje izzivov in voljo do življenja, ki jo redko vidiš celo pri osebah brez posebnih 

potreb. To me je presenetilo in razveselilo, saj je znano, da zaradi prehitrega tempa 

življenja večkrat delujemo kot na avtopilotu, brez občutka za čas in za soljudi. Morda 

bi se lahko bolj zavedali minljivosti življenja in čutili več hvaležnosti za sedanji trenutek. 

Gibalno ovirani veliko časa potrebujejo za to, da so samostojni, da pridejo do neke 

željene lokacije, da premagujejo vse ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, da se 

jezijo na neobzirne, da učijo druge, kako ravnati z gibalno oviranimi in ozaveščajo 

javnost o njihovih potrebah in pravicah in še bi lahko naštevala. Na koncu dneva kljub 

vsemu trudu in doživetjih še vedno s pozitivno energijo, polni pričakovanj, ležejo k 

počitku. Hvaležna sem za vsa spoznanja in celoten proces poti raziskovanja. 

Življenjska, neprecenljiva in vredna izkušnja. 
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V Priloge 

PRILOGA 1: PRIMER KODIRANJA - ODSEK IZ INTERVJUJA NIKA 

Besedilo intervjuja Kode 1. reda Kode 2.reda 
 oz. kategorije 

stara sem dvaindvajset let starost Objektivni podatki 

študiram fotografijo in ukvarjam 
se z raznoraznimi zadevami, kot 
je stand-up, ples, fotografiranje, 
snemanje, montaža in tako. 

Osebni razvoj, ustvarjalno 
izražanje 

Področja zanimanja. 

Imam pa od rojstva prirojeno 
spinalno mišično atrofijo, tip 2, 
kar pomeni, da so v bistvu moje 
mišice na nek način oslabljene 
in ne morejo opravljat polne 
funkcije, ampak še zmeraj so 
toliko, da lahko funkcionirajo. 

Prirojena spinalna 
mišična atrofija tipa 2 

(oslabljenost mišic). 

Oviranost/poškodba. 

Ja. Vse delam na vozičku. Samostojna, a na vozičku 
od tretjega leta starosti. 

Samostojnost, skrb 
zase. 
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Uporaba konteksta invalidnosti 
povečuje zanimanje in nas 
ločuje od drugih. Seveda 
nastane kdaj čudna tišina, ljudje 
zmrznejo, a jih hitro spodbudim, 
da se lahko smejijo črnemu 
humorju, dan ni nič narobe s 
tem ter da sem zadovoljna že s 
tem, da me gledajo kot človeka, 
ki za gibanje uporablja nek stol. 

Zato to počnem, ker zmanjšuje 
stigmo. Ozaveščam s svojimi 
zgodbami, občutki in posnetki 
na zabaven način. 

 
Ozaveščanje je tudi zame eden 
glavnih elementov oz razlogov, 
da snemam posnetke, kjer 
komentiram nepravilnosti, da 
govorim o sami temi in da se 
trudim ljudem približat temo kot 
pozitivno, močno, vedno 
močnejšo. 

 

Uporaba konteksta 
invalidnosti povečuje 
zanimanje za ogled 
nastopa. 

 

 

 

Uporaba konteksta 
invalidnosti zmanjšuje 
stigmo. 

 
 

Ozaveščanje dviguje 
tolerantnost družbe do 
drugačnih oseb. 

 

Interes družbe. 

 

 

 

 
 

Pogled družbe 

 
 
 
 

ozaveščanje skozi 
šale o invalidnosti. 
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Ljudje so bolj tolerantni, bolj 
dovzetni za besede gibalno 
ovirane osebe, bolj odprti za 
predloge. Bolj ponotranjijo, 
vzamejo k srcu. Besede imajo 
večjo težo, dosegajo večje in 
bolj intenzivne spremembe v 
razmišljanju in delovanju oseb 
brez gibalne oviranosti. Zaradi 
občudovanja so bolj popustljivi. 
Nehajo misliti, da smo invalidi 
zaprti doma in da nič ne delamo. 
Nekoč mi je ena oseba čestitala, 
ker sem bila v nočnem klubu in 
nazdravila s prijatelji, čudno. 

Ljudje bolj prisluhnejo 
gibalno ovirani osebi in so 
bolj odprti za odpiranje 
globokih tem. 

Ko invalidna oseba govori 
o svoji izkušnji je res 
pristna- avtentična, jo 
ljudje začutijo. 

 

 

Empatija 
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Sama mislim, da vpliva. Ko imaš 
pozitivno izkušnjo, dobro 
opraviš, ti drugi dvignejo ego, 
samozavest. Sam sebi potem 
postavljaš tudi višje cilje in meje. 
Res pa je da je to odvisno od 
človeka, a pri meni vpliva. Če te 
ljudje sprejemajo, boš tudi 
samega sebe bolje sprejel. 

improvizacijska igra in 
stand-up vplivata na 
samopodobo, 
samospoštovanje. 

Udeležba v dramskih 
dejavnostih in javno 
nastopanje na 
gledališkem odru 
povečuje občutek lastne 
vrednosti in tako prispeva 
k oblikovanju pozitivne 
samopodobe. 

Vpliv humorja in 
elementa igre na 
samopodobo. 

 

 

 

 

 

 
Vpliv humorja na 
sprejemanje stanja 
invalidnosti. 

Element igre oz. stand up je 
pomemben dejavnik pri 
sprejemanju lastne invalidnosti. 
Če te ljudje sprejemajo, se boš 
tudi ti kot posameznik lažje 
sprejel. 

To sicer bolj počnem zaradi 
drugih kot zase, mi pa pomaga, 
da na ovire ne gledam kot na 
problem ampak na nekaj, kar 
moram drugim povedati, jih 
nasmejati. 

Humor/stand-up je 
pomemben in pripomore k 
sprejemanju in soočanju z 
invalidnostjo. 

Ima, saj lahko uporabim svoje 
vsakodnevne podvige, ki so za 
ostale samoumevne in naredim 
wow efekt na publiko. 

Nastopajoča invalidna 
oseba ima večji vpliv na 
množico kot gibalno 
neovirana. 

Vpliv gibalno 
oviranje nastopajoče 
osebe. 

Seveda, če to kar delaš, delaš 
dobro, se potrdiš s pomočjo 
okolice, te to potem žene naprej. 
Spodbuja prožnost in 
spontanost. 

Stand up oz. 
improvizacijska igra kot 
rehabilitacijski dejavnik. 

Povezava stand-upa 
z rehabilitacijo. 
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Včasih imamo res občutek, da 
nekdo bulji v nas, četudi nas 
ljudje ne gledajo. V Ljubljani to 
ni tako zelo opazno kot v 
Brežicah, tam se čudijo, da sem 
prišla iz hiše, sem kot neko 
čudo. 

Imam velik problem, saj ljudje 
od mene zaradi invalidnosti 
manj pričakujejo, znižajo 
kriterije. 

Opis izkušnje s 
stigmatizacijo na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

Primer 
stigmatizacije. 

Poleg tega mi je hecno, ker se 
ljudje včasih zadržujejo in si ne 
upajo smejati. Mislijo si: 
'Mojbog, je res to rekla?' Malo 
so presenečeni in začudeni, 
ampak ko jim rečeš, da je v 
redu, da se lahko smejejo, se 
sprostijo. 

Zadržki občinstva v 
smislu ocenjevanja 
moralnosti lastnega 
odziva na kruto šalo. 

Tema o invalidnosti 
v stand up-u šokira. 

Starši in prijatelji. Osebe, ki so ji največkrat 
stale ob strani. 

Podporne osebe. 

Prilagoditev študentskih domov, 
nošenje po stopnicah, ipd. 
neprilagojeni odri s stopnicami. 

Soočanje z različnimi 
ovirami tekom nastopanja 
in udejstvovanja v stand-
upu 

Prilagoditev okolja 
tektonske ovire. 

Seveda, igra je ves čas prisotna, 
življenje je igra, absolutno 
podpiram. 

Izražanje mnenja o 
prisotnosti elementa igre 
v odrasli dobi. 

Igra v odrasli dobi. 

Zdi se mi odlično, takoj. ko sem 
slišala zate sem rekla naj ti da 
mail, telefon, vse, sedaj pa 
vidim, da imaš to energijo, to 
zagnanost, kar se mi zdi kul. 

Mnenje o povezovanju 
teme 
humorja/improvizacijske 
igre z rehabilitacijo 
invalidov in pogled 
intervjuvanke na 
nastajajoče magistrsko 
delo. 

Mnenje o korelaciji 
med humorjem in 
rehabilitacijo. 
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Če bi meni nekdo dal možnost, 
da od danes naprej hodim, ne 
vem, če bi izbrala to možnost. 
Ne vem, ali bi se znala znajti. 

Hipotetičen razmislek o 
tem, kako bi bilo, če bi 
oseba bila hodeča. 

Dvom. 

 

 
 


