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Izvleček
Vprašanje specifike performansa in hepeninga na Slovenskem na primerih gledališča
Pupilije Ferkeverk in skupine OHO
V diplomskem delu so predstavljeni temeljni teoretski pojmi, ki zadevajo uprizoritev,
performans in hepening. To služi kot podlaga pri primerjavi dveh različnih umetnikov
oziroma skupin umetnikov, Gledališče Pupilije Ferkeverk in skupino OHO. V diplomskem
delu se postavlja vprašanje, ali so avantgardni performansi in hepeningi s konca šestdesetih in
sedemdesetih let prejšnjega stoletja v Sloveniji primerljivi z evropsko oziroma svetovno
produkcijo?
Uprizoritev Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki je v slovensko gledališče prinesla nove
smernice in začrtala drugačne meje (ali pa jih odstranila) med tradicionalnim gledališčem in
performansom. Gledalce so soočili z

dejanji iz realnega življenja, ki so tudi izvajalce

postavila pred drugačno pojmovanje gledališča. V uprizoritev so vnesli posamezne prizore, ki
so bili med sabo povezani samo asociativno, igralci pa niso igrali tradicionalnih vlog iz teksta,
ampak so po nekem scenariju predstavljali splošne vloge, kot so Sneguljčica, Anka ali pa
njihova vloga sploh ni bila poimenovana. V novo gledališče so poskušali vnesti svobodo.
Skupina OHO je v slovenski prostor vnesla novo pojmovanje performativnega – hepeninge.
Njihovi hepeningi niso veliki spektakli, ampak dejanja narejena iz zanimanja za predmete in
reistično filozofijo. Svojih hepeningov niso pojmovali politično, ampak kot npr. darilo
Ljubljančanom za novo leto (hepening Triglav). Kljub temu je marsikdo v njihovih dejanjih
videl politične geste.
Ključne besede: gledališče, performativni obrat, performans, hepening, neoavantgarda

Abstract
Specifics of Slovenian performances and happenings on examples of Theater of Pupilija
Ferkeverk and Group OHO
Thesis introduces the main theoretic facts about play, performance and happening. This serves
as a foundation for comparing two different group of artists –Theater of Pupilija Ferkeverk
and Group OHO. The main question of the thesis is: Whether Slovene avant-garde
performances and happenings at the end of the 1960s and 1970s are comparable to the
European and global production?
Performance of Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki brought in Slovenian theatre new guidelines
and outlined new borders (or removed them) between traditional theatre and performance.
The audience was confronted with real, physical and psychological acts from real life, which
forced them to look at the theatre from a different angle. In performance they brought together
scenes that were connected just associatively. Actors were not playing traditional parts from
dramatic work, but rather some general roles, e.g. Snow White, Anka or their role was not
named. They tried to bring freedom into the new theatre.
Group OHO brought into the Slovenian grounds the whole new conception of performativity
– happenings. Their happenings were not some magnificent spectacles, they were the acts
done from the interest for things and reistic philosophy. They did not consider their
happenings to be political acts, but rather gifts for people of Ljubljana e.g. for New Year
(happening Triglav). Nevertheless, some interpretations pointed out their ideological
potential.

Key words: theater, performance turn, performance, happening, neo-avant-garde
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Urška Bračko

1 Uvod
Živimo v časih, ko ima posamezen potrošnik kulture ogromno izbiro, kaj si bo ogledal in
seveda izbere tisto, kar ga zanima. Tako je tudi na področju gledališke umetnosti.
Eksperimente danes ne najdemo le v izveninstitucionalnih gledališčih in likovnih galerijah,
kot so Kapelica, Stara elektrarna, Eksperimentalno gledališče Glej, Via negativa ipd., ampak
posamezne elemente t. i. estetike performativnosti najdemo tudi v institucionalnih gledališčih
(npr. uprizoritve Jerneja Lorencija, predstave Slovenskega mladinskega gledališča ...). Včasih
si želim, da bi živela v šestdesetih oziroma sedemdesetih letih, da bi videla vse te performanse
in hepeninge, ki danes tako odmevajo žal samo še v literarnih študijah. Performansi,
performativnost in vse oblike eksperimentalnega gledališča so me prvič navdušila na
predavanjih Gašperja Trohe na Filozofski fakulteti. Tako sem že v prvem letniku fakultete
vedela, da se bo moja diploma ukvarjala s področjem gledališča. V svoji diplomski nalogi se
osredotočam na Gledališče Pupilije Ferkeverk in skupine OHO.
Takrat so imela mnoga eksperimentalna gledališča težave, saj, kot pravi Barbara Orel, »da
značilnosti performansa niso bile prepoznane kot odrska kvaliteta, je bila posledica ideološke
konstelacije slovenskega (tedaj tudi jugoslovanskega) gledališkega prostora, ki je dejavnost
gledališč ostro razmejila od amaterskih.« (275)
Danes podobnega problema ni, saj se je vzpostavilo ogromno gledališč in skupin, ki delujejo
na različnih področjih, pa tudi lažje dobijo podporo Ministrstva za kulturo in s tem potrebno
financiranje. Občinstvo se spreminja in raste, s tem pa raste tudi zanimanje za nove oblike
gledaliških uprizoritev.
V diplomski nalogi sem se osredotočila na predstavitev in primerjavo dveh slovenskih
avantgardnih skupin: Gledališče Pupilije Ferkeverk in skupino OHO. Seveda jih je v naši mali
državi obstajalo mnogo več, ki so se ukvarjale ali pa se še vedno ukvarjajo s performansi in
hepeningi, vendar bi širša raziskava te problematike presegala okvir te naloge. Menim, da je
med Gledališčem Pupilije Ferkeverk in skupino OHO ter performansi in hepeningi v svetu
možno poiskati tako vzporednice kot razlike in pri tem dokazati, da so se v slovenskem
prostoru razvile podobne smernice kot v svetovnem.
V slovenskem prostoru je bilo napisanih že mnogo študij in raziskav na temo
performativnosti, ki vsebujejo raziskave perfomansov in hepeningov pri nas ali v tujini,
vendar se še nobena med njimi ni lotila primerjave obeh. Za primer spodaj podajam nekaj
raziskav.
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Maja Breznik je leta 1994 o skupini OHO napisala diplomsko delo z naslovom Gledališki
projekti skupine OHO. V študiji je njihove hepeninge umestila v kontekst gledališča. Strnjena
različica je bila leta 1995 objavljena v reviji Maska v članku Urbani teatr (happeningi
skupine OHO 1966–1969), katerega deli so citirani v nadaljevanju naše raziskave.
Barbara Orel v članku Redefinicija ohojevskega reizma prevprašuje političnost ohojevskih
hepeningov in delovanje hepeninga v gledališčih in ugotavlja, da je slovensko gledališče
poskušalo integrirati hepeninge v svoje repertoarje v sezoni 1968/69. Pri tem omeni
Jovanovićev sinopsis za hepening Hlapci in pravi, da so v njem opazne sledi teoretske misli
Jeana-Jacquesa Lebela, ki je s svojimi teorijami vplival na mlade evropske umetnike. Barbara
Orel se proti koncu svojega članka dotakne primerjave slovenskega hepeninga z evropskim in
ameriškim, vendar le v smislu političnosti ter še to le v zaključnih besedah. (64-67) V članku
K zgodovini performansa na Slovenskem. Eksperimentalne gledališke prakse v obdobju 19661986 raziskuje eksperimentalne gledališke prakse od leta 1966 (z začetkom skupine OHO) do
leta 1986, ko je bila na odru Cankarjevega doma uprizorjena prelomna predstava Krst pod
Triglavom (Gledališče sester Scipiona Nasice). Kot pravi sama »razprava opisuje zgodbo o
prodiranju marginalnih umetnostnih in subkulturnih družbenih praks v polje dominante
kulture in pripoveduje, kako so prešle v 'mainstream'«. Barbara Orel je s tem zapolnila vrzel,
ki je nastala v študijih gledališča, ki se je do takrat razpirala. Torej je povzela zgodovino
delovanja performansov in hepeningov v Sloveniji. (274)
Miško Šuvakovič je profesor v Beogradu, ki v Sloveniji objavlja strokovne članke v
humanističnih in družboslovnih revijah. V svoji knjigi Skrite zgodovine skupine OHO se je
posvetil raziskovanju delovanja skupine OHO in gibanja OHO-Katalog z opazovanjem
različnih paradigem: »transagresije« in »subverzije«, to so postopki in akcije, ki so jih takrat
izvajali mladi umetniki v odnosu do katoliške tradicije in socialistične discipline dela;
»spolnosti«, kot izpovedovanja duha časa in povezanosti s svetovno seksualno revolucijo;
»politike«, kar je provociranje in izločanje iz konteksta dovoljene politike na področje
revolucioniranja in emancipiranja. (9) Knjiga je v celoti posvečena delovanju skupine OHO in
kasneje OHO-kataloga, vendar le delovanju na področju Slovenije in znotraj teh paradigem. V
knjigi Anatomija angelov je skupini OHO posvetil poglavja Svet umetnosti: OHO, v poglavju
Fragmenti o ekranski umetnosti: film in video razpravlja o filmih OHO ali o predzgodovini
videa ter na koncu v poglavju Drugo »v« gledališču ali o performansu in teoriji, kjer najdemo
tudi gledališče Pupilije Ferkeverk. Vendar v obeh teh knjigah ponovno ni tega, kar je glavna
raziskava naše naloge.
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Nenazadnje ne smemo pozabiti na zbornik Prišli so Pupilčki – 40 let gledališča Pupilije
Ferkeverk, v katerem je celovito predstavljeno njihovo delovanje z dodatnimi raziskavami
različnih avtorjev. Ravno v članku Performativni obrat Pupilije Ferkeverk Tomaža Toporišiča
najdemo primerjavo z ameriško gledališko avantgardo in to je tisto, kar sem v raziskavah
iskala, vendar temelji na delovanju gledališča Pupilije Ferkeverk, ne pa tudi ohojevskih
hepeningov. Več o tem v drugem delu te naloge.
S pomočjo teoretika Marvina Carlsona bo osvetljenih nekaj področij tudi z njegovega vidika
(knjiga Performance: a critical introduction). Carlson se v svoji študiji posveča raziskavi
performansa z vseh vidikov, od antropološkega in etnološkega pristopa, sociološkega in
psihološkega pristopa, performativnega jezika, performativne zgodovine in umetnosti do
performativnosti v postmodernističnem, identiteti in kulturi. Že sam se v uvodu sreča s tem,
da je bilo o tem že toliko napisanega, da se nekdo, ki se prvič sreča s pojmom
performativnega lahko počuti zmedenega in preplavljen z različnimi informacijami.
Seveda je bilo o performansih in hepeningih na Slovenskem napisanih še mnogo več raziskav,
vendar sem za potrebe te naloge omenila le najpomembnejše, ki jih v nalogi tudi uporabim. V
vseh teh sem iskala podatke, ali so slovenski performansi in hepeningi podobni tujim. Zato je
glavno vprašanje te naloge: ali so bili performansi in hepeningi v Sloveniji podobni svetovnim
vzorom ali ne?

2 Performativni obrat in performativnost
V zgodnjih šestdesetih letih je v zahodni umetnosti prišlo do performativnega obrata, ki bo
razložen v nadaljevanju. Ta v posamezne umetnosti ni zanesel le performativnega sunka,
povzročil je tudi nastanek nove umetnostne zvrsti, to je akcije in performansa.
Do performativnega sunka je prišlo v likovni umetnosti, glasbi, literaturi in tudi v gledališču.
V likovni umetnosti je umetnik občinstvu prikazoval samega sebe v akciji slikanja ali pa je
na ogled postavil svoje pripravljeno telo. V glasbi je do performativnega sunka prišlo
predvsem z dejanji in šumi, ki so jih proizvedli sami poslušalci. V literaturi imamo ogromno
različnih sunkov, ki niso opazni le znotrajliterarno, npr. z romanom-labirintom (bralcu
omogoča, da sam sestavlja zgodbo), ampak prisotni tudi pri branjih – branje kot uprizoritev.
V šestdesetih letih performativni sunek izkusi tudi gledališče.
Erika Fischer-Lichte navaja za primer praizvedbo Zmerjanje občinstva Petra Handkeja
(uprizoril Claus Peymann). Tu se je na novo opredelilo gledališče, saj ni bilo več prikazovanja
fiktivnega sveta, ki ga je moral gledalec razumeti, temveč je šlo za proizvajanje posebnega
razmerja med akterji in gledalci. Bistveno med njimi je bilo, da se je nekaj zgodilo, torej je
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bilo osrednjega pomena razmerje med akterji in gledalci. Igralci so ta odnos zasnovali z
zmerjanjem občinstva in telesnimi gibi, gledalci pa so se odzvali na različne načine: s
ploskanjem, odkimavanjem, komentiranjem, odhodom iz prostora ipd. Tukaj lahko dobimo
asociacijo na Slovensko mladinsko gledališče in njihovo predstavo Preklet naj bo izdajalec
svoje domovine! v režiji Oliverja Frljića. V njej se prav tako zgodi, da igralci zmerjajo
občinstvo, le to pa se odzove z začudenjem, zadrego, odhodom iz prostora, glasnim
komentiranjem ipd.
Performativni obrat, ki se je zgodil v šestdesetih letih 20. stoletja Erika Fischer-Lichte definira
kot »odpravo meja med umetnostmi«. Vse zgoraj omenjene umetnosti naj bi se nagibale k
uprizoritvi. Namesto tega, da bi umetniki ustvarjali dela, vse bolj ustvarjajo dogodke, ki
vključujejo njih same in prejemnike (opazovalci, poslušalci, gledalci). Torej imamo namesto
umetniškega dela opravka z dogodkom »ki ga povzroči, poganja ter sklene akcija različnih
subjektov – umetnikov in poslušalcev/gledalcev«. S tem se je spremenilo tudi razmerje med
materialnim in znakovnim statusom objektov, ki so uporabljeni v uprizoritvi. Neposredni
učinek objektov in dejanj ni več odvisen od pomenov, ki jim jih lahko pripišemo, vendar se
od njih odcepi. S to razlago Erika Fischer-Lichte pride do nove estetike – estetike
performativnega, saj se s tradicionalnimi estetskimi teorijami ne moremo ustrezno približati
sodobnemu gledališču. Ključen moment obrata je namreč sprememba dela in vzpostavljene
relacije do dogodka – subjekt proti objektu in materialni status proti znakovnemu. (23-31)
V svoji knjigi Estetika performativnega pojem performativnega povzame po lingvistični
teoriji Johna. L. Austina. Vpeljal ga je v filozofijo jezika v predavanjih z naslovom Kako
napravimo kaj z besedami. Pri pogojih, da je neka izjava performativna, nam zgolj raba pravih
formul tega še ne zagotavlja. Fischer-Lichte pravi: »Podobno tudi pri pogojih za uspeh, ki
morajo biti izpolnjeni, ne gre le za jezikovne, temveč predvsem institucionalne, družbene
pogoje. Performativna izjava je vedno namenjena skupnosti, ki jo zastopajo tisti, ki so takrat
zraven. V tem smislu gre za uprizarjanje družbenega akta.« Po Austinovo performativno
pomeni (govorna) dejanja, ki so samonanašalna, ki vzpostavljajo stvarnost, in ki se lahko kot
takšna – predvsem zaradi institucionalnih in družbenih pogojev – posrečijo ali pa ponesrečijo.
Fischer-Lichte pri tem pravi, da Austin pojem performativnega uporablja izključno za
govorna dejanja. Vendar pa njegova definicija ne izključuje, da ne bi pojma prenesli tudi na
telesna dejanja.
Performans Lips of Thomas, ki ga Fischer-Lichte postavi na začetek svoje knjige, se prične
tako, da se umetnica Marina Abramović znebi vseh svojih oblačil. Nato odide do zadnje stene
4

Urška Bračko
galerije, nanjo pripne fotografijo dolgolasega moškega, podobnega njej, ter jo uokviri tako, da
okrog nje nariše peterokrako zvezdo. Od tam se odpravi k mizi, ki je stala nedaleč od stene in
bila pogrnjena z belim prtom; na njej so ležali steklenica rdečega vina, kozarec medu,
kristalni kozarec, srebrna žlica in bič. Umetnica sede na stol ob mizi in seže po žlici ter
kozarcu z medom. Počasi ga prazni, dokler ne poje kilograma medu. V kristalni kozarec si
nalije vina ter ga s počasnimi požirki izpije. To ponavlja, dokler nista steklenica in kozarec
prazna. Zatem kozarec z desnico zdrobi. Roka ji začne krvaveti. Nato vstane in odide do
stene, na kateri je bila pritrjena fotografija. S hrbtom se obrne proti steni in z obrazom proti
gledalcem ter si v trebuh z britvico vriše peterokrako zvezdo. Ulije se ji kri. Nato prime bič, s
hrbtom proti občinstvu poklekne pred fotografijo in se začne silovito bičati po hrbtu.
Prikažejo se krvave podplutbe. Zatem se uleže na leden križ, sestavljen iz blokov ledu in
močno razširi roke. S stropa visi infra grelnik, ki je usmerjen na njen trebuh. Njegova toplota
povzroči, da vrezana zvezda ponovne začne krvaveti. Abramovićeva negibno leži na ledu,
pripravljena trpeti, dokler ne bi grelnik stalil ledu. Ko na križu vztraja trideset minut, ne da bi
nakazala, da se bo nehala mučiti, nekateri gledalci njenega trpljenja ne morejo več prenašati.
Pohitijo k ustvarjalki, jo primejo in dvignejo s križa ter odnesejo stran. S tem se je performans
končal. (Fischer-Lichte 11-12)
Tudi tu gre za dejanja, ki so samonanašalna, ki vzpostavljajo stvarnost in so zato zmožna
povzročiti transformacijo umetnice in gledalcev (33-35). Preko filozofije jezika pridemo do
filozofije kulture in s tem do Judith Butler, ki je pojem performativnega vpeljala vanj v
svojem spisu Performativni akti in vzpostavljanje spola: esej iz fenomenologije in
feministične kulture. Fischer-Lichte ob tem pravi, da »moramo performativne akte (kot telesna
dejanja) pojmovati kot nereferencialna, kolikor se ne nanašajo na nekaj, kar bi bilo dano
vnaprej, na nekaj notranjega, na neko substanco ali celo na neko bistvo, ki naj bi ga izražali:
nobene trdne, trajne identitete, ki bi jo bilo mogoče izraziti, ni. V tem smislu je ekspresivnost
s performativnostjo v diametralnem nasprotju. Telesna dejanja, ki jih označujemo za
performativna, namreč ne izražajo identitete, ki bi bila dana vnaprej, temveč identiteto kot
pomen teh dejanj šele proizvedejo (38). Nadalje Ficher-Lichte o obeh raziskovalcih
performativnega pravi: »Izvajanje performativnih aktov namreč oba pojmujeta kot
uprizoritev, ki je ritualizirana in javna. In prav tako je tesno razmerje med performativnostjo
in uprizoritvijo (performence) za oba očitno in takšno, da ne potrebuje dodatne razlage.
Kolikor sta besedi performance in performative v isti smeri izpeljanki glagola to perform, se
to zdi prepričljivo: performativnost povzroča uprizoritve oziroma se manifestira in realizira v
5
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uprizoritvenem značaju performativnih dejanj.« (41) Tako je v knjigi navedla štiri poglavitne
stebre estetike performativnega: avtopoetska feedback zanka, emergenca, nepredvidljivost in
neponovljivost.
Na koncu knjige Estetika performativnega je kratek ekskurz Lada Kralja o performativnem
obratu Erike Fischer-Lichte. Gledališka umetnost je poleg glasbe edina, kjer so izvajalci in
občinstvo neposredno soočeni, temu izkustvu Erika Fischer-Lichte pravi »telesna
soprisotnost«. Kar pomeni, da gre za močan premik poudarka od reprezentacije na prezenco.
Označevalec, označenec in objekt se strnejo v eno. Na osnovi tako postavljenega koncepta je
ustvarila pojem 'performativni obrat', ki je po njenih opazovanjih začel kazati prve zavezujoče
obrise v šestdesetih letih, ima pa tudi predhodnike v historični avantgardi in še prej. Erika
Fischer-Lichte pravi, da gre pri performativnem obratu za samonanašalnost. Kar obiskovalci
gledajo na odru ni več 'igranje', pač pa so z izvajalci vred zapleteni v 'avtopoetsko feedback
zanko', kar nam ponazori s primerom performansa Lips of Thomas Marine Abramović.
Avtopoetska feedback zanka se razvije, ko se gledalci ne morejo odločiti, kako naj se
odzovejo na njen urez z britvico v trebuh in ležanje na ledenem križu z grelcem nad sabo. Ali
naj izvajalki pomagajo vstati s križa, da ne bo več trpela ali pa ima pravico, da opravi svoj
nastop, ne da bi jo gledalci pri tem motili? (Lado Kralj 342-344) »Karkoli bodo akterji storili,
bo vplivalo na gledalce, in karkoli bodo storili gledalci, bo vplivalo na akterje in na druge
gledalce. V tem smislu lahko trdimo, da uprizoritev proizvaja in nadzira samonanašalna in
nenehno spreminjajoča se feedback zanka. Kako bo potekala neka uprizoritev, ni mogoče v
celoti niti načrtovati niti napovedati.« (Fischer-Lichte 58)

3 Uprizoritev, performans, hepening
Do novih oblik pojmovanja gledališča performansov in hepeningov je prišlo prav prek
uprizoritve. Umetnostni značaj uprizoritve je za večino sodobnikov v 19. stoletju potrjeval
uprizorjeni tekst. Tako je bilo tudi v teoriji slovenskega gledališča: Lado Kralj v Teoriji
drame definira uprizoritev kot »umetniško delo, v katerem konkretni igralci s pomočjo
konkretnega režiserja in drugih sodelavcev uprizorijo konkreten tekst /.../ predstave pa
reproducirajo to umetniško delo.« (29) V primerjavi s performansom je ta nekaj popolnoma
drugačnega, ni konkretnih igralcev (saj je to lahko ena oseba ali več naključnih), ni
konkretnega režiserja in ni uprizoritve konkretnega umetniškega dela. Prav tako se
performans načeloma ne ponavlja in je enkratno dejanje, medtem ko so uprizoritve praviloma
odigrane večkrat.
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Uprizoritve so medijsko pogojene s telesno soprisotnostjo akterjev in gledalcev – da do te
pride, se morata skupini oseb ob nekem času zbrati na nekem kraju. Uprizoritev nastane iz
njunega srečanja. V skladu s tem veljajo v uprizoritvi posebni pogoji za produkcijo in
recepcijo. Medtem ko akterji delujejo na odru, gledalci njihova dejanja spremljajo in nanje
reagirajo. Te reakcije so lahko različne: od smeha, vzklikov, vdihov, joka, napetosti,
presedanja, zehanja, kašljanja, šepetajo drug drugemu, ploskajo, sikajo ali vpijejo »buuu«,
zapustijo dvorano... Vse te reakcije čutijo igralci, prav tako pa tudi drugi gledalci. S tem se
lahko povzroči, da stopnja zanimanja drugih gledalcev postane manjša ali pa se prenese celo
na igralce, da postanejo zmedeni in recimo pozabljajo besedilo. (Fischer-Lichte 57-61)
Reakcije, o katerih pripoveduje Erika Fischer Lichte, ki so se zgodile pri performansu
Abramovićeve, so bile na primer nejeverno začudenje, medtem ko je umetnica jedla in pila, o
grozi, ki jo je izzvala, ko je z roko zdrobila kozarec. Med njenim rezanjem z britvico v trebuh
je bilo dobesedno mogoče slišati, kako gledalci v šoku zadržujejo dih (13).
Na začetku 20. stoletja so se z vstopom režiserja strategije korenito spremenile. Ni šlo več za
to, da bi gledalce izključili (kot v 19. stoletju z gledališkimi zakoni in zatemnitvami), ampak
da bi z različnimi strategijami izzvali določene reakcije. Uprizoritvene strategije, ki jih je
režija razvila, da bi nastavila nek poskus, merijo na tri faktorje, ki so med seboj tesno
povezani:
-

menjavo vlog med akterji in igralci,

-

oblikovanje skupnosti med njimi,

-

medsebojni dotik – razmerje med distanco in bližino, med javnostjo/zasebnostjo, med
pogledom in telesnim stikom. (Fischer-Lichte 57-61)

Zaradi spremembe razmerja med igralcem in gledalcem, med reprezentacijo in percepcijo so
se v gledališki umetnosti ustvarile nove oblike poimenovanj, ki so značilne za performans:
hepening, eksperimentalno in neprofesionalno gledališče, akcija, dogodek.
S ponovno navezavo na Lada Kralja je definicija performansa »uprizoritvena praksa, ki se
večinoma sploh ne ravna več po dramskem tekstu, obenem pa izvajalec (performer) ne
priznava več funkcije vloge, saj ne prikazuje nobene dramske osebe, še več, sploh ne
prikazuje koga drugega, temveč sebe kot umetnika sredi ustvarjalnega akta.« Pri tem še
poudari, da si je performans »pridobil ime in status samostojne umetnostne zvrsti v
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sedemdesetih letih 20. stoletja, ko so vizualni umetniki obnovili idejo, da je koncept važnejši
od produkta, saj umetnost ni nekaj trajnega, dokončnega, namenjenega prodaji« (47).
Performativnost in z njim performans sam se je v slovenskem prostoru pojavljala postopoma
– to je prek posameznih značilnosti, navzočih v predstavah. Performersko kvaliteto tistega
časa (po pričevanju Lada Kralja dne 16. julija 2009) mogoče prepoznati tudi po umestitvi
gledalcev v sredino dogajanja v bližino igralcev, avditorij pa ni bil več ločen od gledalcev. Pri
tem Barbara Orel poudarja, da je režijska gesta, ki je značilna za performans, tudi ta, da
igralcem ni treba zapustiti odra, ko ti končajo svoj nastop. (K zgodovini 304)
Marvin Carlson nas že v uvodu k svoji knjigi Perfomance: a critical introduction sooči z
vprašanjem, kaj performans sploh je. In pod razdelkom o gledališču in performativni
umetnosti razloži, da delovanje izvajalcev performansa ne temelji na karakterjih, ki so bili
predhodno ustvarjeni od drugih umetnikov, ampak na njihovih lastnih telesih, lastnih
biografijah, specifičnih izkušnjah v kulturi in svetu, ki jih s svojo zavestjo predstavijo
občinstvu. Ker je poudarek na performansu, ter kako je telo izraženo skozi nastop, telo ostaja
v središču. Tipična performativna umetnost je samostojna umetnost in tipičen performativni
umetnik uporabi zelo malo podrobnosti tradicionalne scene v gledališču; uporabi le nekaj
rekvizitov, nekaj malega pohištva in kostum (včasih celo goloto), ki mu najbolj ustreza za
izbrani performans. (5-6)

Opredelitev pojma hepening se v teoriji pojavlja zelo redko. Po eni strani spada pod sintagmo
performans, po drugi pa je to čisto svoj pojem umetnosti. Miško Šuvaković

v knjigi

Anatomija angelov hepening opredeli kot »delno nadzorovan ali nenadzorovan dogodek
(event), v katerem so-deluje občinstvo; je izvenscenski dogodek z vračunanim naključjem in
spontanim ali izzvanim delovanjem občinstva.« (225)
Maja Breznik v članku z naslovom Urbani Teatr zelo dobro opredeli področje hepeninga, in
sicer pravi, da se od institucionalnega tipa gledališke predstave loči po tem, da »dogodek
nima takšnih repetitivnih lastnosti (lahko je celo enkraten) in da tudi vsebina ali način
izvajanja nista vnaprej fiksirana.« Nadalje tudi pravi, da je »ena izmed prepoznavnih lastnosti,
da se zelo nevarno približuje vsakdanjemu življenju, toda to, kar ga razločuje od vsakdanjega
življenja, je posebna izkušnja.« (70) Ko v nadaljevanju članka navaja tekst z naslovom
Happening, ki je bil objavljen v časopisu Tribuna 20. decembra 1966 (Priloga 1) poudari, da
je iz samega teksta razvidno, da »ima dogodek vse atribute, ki veljajo za hepening: znana sta
bila kraj in čas dogodka, delno tudi 'vsebina dogodka', nepomemben je avtor oziroma iniciator
dogodka, izvedba pa je prepuščena naključju in improvizaciji.« (71)
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Prelomen dogodek v zgodovini performativne umetnosti se je zgodil leta 1959 s prezentacijo
Allana Kaprowa 18 dogodkov v 6 delih (18 Happenings in 6 Parts). Občinstvo hepeninga je
bilo posedeno v tri različne sobe, v katerih so bili priča šestim fragmentiranim dogodkom,
izvajanih simultano v vseh treh prostorih. Dogodki so vsebovali diapozitive, igranje glasbenih
inštrumentov, prizore poziranja, branje fragmentarnih tekstov s plakatov in umetnike, ki so
slikali na stensko platno. Kaprow naj bi dal prednost besedi »happening« (pred predstava ali
performans) v naslovu ravno zaradi tega, ker je hotel, da se njegovo dejanje pojmuje kot
spontano, nekaj, kar se kar zgodi (»just happens to happen«). Absurd je v tem, da dejansko
njegov hepening ni bil pravi hepening, saj je bil scenarij napisan, ponavljan in nadzorovan.
Pravi odstop od tradicionalne gledališke umetnosti ni v njegovi spontanosti, ampak v vrsti
materiala, ki ga je uporabil in v načinu uporabe reprezentacije. (Carlson 104-105)
Richard Kostelanz je leta 1968 v svoji knjigi Theatre of Mixed Means predlagal pojem, ki
zajema že sam naslov in če ga dobesedno prevedemo pomeni »gledališče mešanih pomenov«.
Performativne aktivnosti deli v štiri žanre:
-

čisti hepeningi (pure happenings): so ohlapno strukturirani, spodbujajo improvizacijo,
težijo k temu, da vključijo občinstvo in so redko uprizorjeni v tradicionalnih prostorih
gledališča;

-

uprizorjeni hepeningi (stage happenings): so že bolj kontrolirani dogodki, ki se
zgodijo v določenem prostoru, recimo na gledališkem odru, velikokrat z dodanimi
filmi in diapozitivi;

-

kinetično okolje (kinetic environments): je prostor multisenzoričnega okolja skozi
katerega lahko gledalci napredujejo glede na njihov lasten tempo;

-

uprizorjeni performansi (staged performances): so podobni tradicionalnemu
gledališču, vendar z manj poudarka na govoru in več na mešanih medijih.

Ko se je performerska umetnost razvijala in postajala raznolika v različnih oblikah ter se
vedno bolj zapisovala v zavest kulture in gledalcev, je njen odnos do tradicionalnih
zabavljačev (kot so npr. klovni, ulični nastopači, stand-up komiki) v popularni kulturi postal
jasnejši. V svojih zgodnjih dnevih so bile performativne umetnosti (kot so kabareti,
futuristični večeri, dadaistične ekshibicije) ustvarjene v ožjem krogu ljudi in namenjene
ožjemu občinstvu. Kar so imele največ skupnega z gledališko in plesno umetnostjo v
zgodnjem 20. stoletju, je bilo zanimanje do razvijanja ekspresivnih značilnosti telesa, še
posebej v opoziciji do logične, diskurzivne misli in govora ter v iskanju forme in procesa
preko vsebine in produkta. Leta 1970 Bonnie Shark izvede akcijo z naslovom Sitting Still in
ima kosila na/v neverjetnih različnih lokacijah Public Lunch (1971). (Carlson 110)
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Pomemben del performansov zgodnjih sedemdesetih let 20. stoletja, ki je privlačil velik del
medijev in splošne publike, so bila tista dela, ki so šla čez vsakdanje aktivnosti, da so prignala
telo do ekstremov in celo do vprašljivosti o tveganju in bolečini. Umetnika, ki ju najbolj
povezujejo s tako vrsto umetnosti sta bila Chris Burden in Vito Acconci. Burden se v enem
izmed svojih nastopov zaklenil v majhno kletko (Five-Day Locker Piece, 1971), v drugem pa
se pustil prijatelju ustreliti v ramo (Shoot, 1971). V naslednjih letih se »igra« z električnim
stolom, obešanjem, ognjem in različnimi ostrimi predmeti, s katerimi si prebada telo. Po letu
1975 se usmeri v drugačno smer (stran od poškodovanja lastnega telesa), čeprav zanimanje za
nasilje in strukturo moči ostane.
Leta 1975 je Kaprow v Washingtonu vodil okroglo mizo o Performansu in umetnosti, na
kateri so sodelovali tudi Vito Acconci, Yvonne Rainer in Joan Jonas. Z namenom definirati
performans, je skupina opazila, da je prostor v performansu bolj podoben delovnemu okolju
kot strogo urejenemu gledališkemu prizorišču, in da se izvajalci izogibajo dramatizirani
strukturi in psihološki dinamiki tradicionalnega gledališča, da se osredotočijo na telesno
prisotnost in gibanje. Celo, ko se je performans pojavil kot ločen žanr v zgodnjih
sedemdesetih letih 20. stoletja, je veliko izvajalcev izrazito izkoriščalo gledališke pristope.
Kljub velikemu razponu eksperimentalne umetnosti v tistem času, je možno performanse, ki
so bili bližje gledališki umetnosti razdeliti v dva splošna tipa:
-

na eni strani je bil performans, ki je bil delo enega umetnika, ki je pogosto uporabljal
snov iz vsakdanjega življenja, je redko igral tradicionalne like, poudarjal aktivnosti
telesa v času in prostoru, včasih z uokvirjanjem naravnega obnašanja, drugič s
prikazom virtuoznih fizičnih spretnosti ali preizkušanjem ekstremnih fizičnih nalog,
kar je postopoma vodilo k lastnemu (avtobiografskemu) preučevanju samega sebe;

-

na drugi strani je tradicija, neklasificirana kot performans (prepoznana šele po
osemdesetih letih 20. stoletja) dovršenih spektaklov, ki niso temeljili na telesu ali
fizičnosti individualnega umetnika, ampak so bili posvečeni prikazovanju zvočnih in
vizualnih slik, velikokrat z vključeno tehnologijo in mešanimi mediji.

Oba pristopa sta bila ponavadi ustvarjena zunaj tradicionalnih gledaliških prostorov, s tem da
si je prvi, ki je bil delo enega umetnika, raje izbral umetniške lokacije, kot so muzeji in
galerije, medtem ko so si večji spektakli raje izbrali nek večji prostor, tako zunaj kot znotraj.
V britanski umetnosti so se pojavile tri umetniške skupine The People Show (delujejo še
danes), The Welfare State in The Theater of Mistakes, slednja je postavila delavnico
performativne umetnosti, da bi raziskovala zapostavljeno umetnost akcije, umetnost, ki
posnema kar ljudje počnejo v vsakdanjem življenju. The Welfare State je v svojem manifestu
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zapisala cilje: »izdelovati podobe, delati rituale, snovati ceremonije, objektivizirati
nepredvidljivo, ustvarjati in krepiti atmosfere določenih prostorov, časa, situacij in ljudi. V
trenutni terminologiji združujemo umetnost, gledališče in stil življenja, vendar se trudimo
kategorije in funkcije teh definicij narediti zastarele.« (Carlson 116)
V osemdesetih letih dvajsetega stoletja so se razvili umetniki in skupine, ki so se v ustvarjanju
odločali za specifične oziroma posamezne lokacije (site-specific art)1, kjer so ustvarjali velike
spektakle z velikimi zasedbami. Leta 1985 je Anna Hamburger ustanovila En Garde Arts v
New Yorku, ki je sproduciralo impresivno veliko število dogodkov na posameznih lokacijah
po vsem mestu. Ena najbolj ambicioznih je bila ustvarjena leta 1990: Father was a Peculiar
Man (Reza Abdoh). Spektakel je bil serija vizualnih in slušnih premišljevanj na delo
Dostojevskega, Bratje Karamazovi, uprizorjen s šestdesetimi igralci in glasbeniki skozi
naselje ulic in skladišč v delu, kjer so v New Yorku pakirali meso. Veliko novih spektaklov je
iskalo ne-gledališke prostore za svoj razvoj, vendar so kljub vidnosti in popularnosti
performansov, ki so delovali na posameznih izbranih lokacijah, morali zaradi tehničnih zahtev
dela kot takega, da so svoje delo predstavljali v bolj tradicionalnih gledaliških prostorih (še
posebno v Evropi).
Prvo glavno delo umetnika Roberta Wilsona je The Life and Times of Sigmund Freud
premierno predstavljeno leta 1969. Wilson je svojo pot pričel kot performativni umetnik,
plesalec in oblikovalec, ki so ga močno zaznamovali hepeningi in zgodnja performativna dela
v šestdesetih letih. Njegov »Sigmund Freud« je bil takoj prepoznan kot nov pristop k
eksperimentalnemu. Wilsonove vizualne opere v sedemdesetih letih, še posebej Deafman
Glance (1970), 168 urna KA MOUNTAIN AND GUARDenia TERRACE (1972), A Letter for
Queen Victoria (1974) in Einstein on the Beach (1976) so ga naredile za vodilnega
eksperimentalno-gledališkega umetnika njegove generacije. Njegova manipulacija s
prostorom in časom, zlitje vizualnih, zvočnih in performativnih umetnosti, njegov kolaž
tehnik v konstrukciji, uporaba jezika za zvok vsi pokažejo tesen odnos do zgodnjih
eksperimentalnih del v gledališču, glasbi, vizualnih umetnosti in plesu. O Einsteinu on the
Beach pove, da ne rabimo premišljevati o zgodbi, ker je ni. Ne rabimo poslušati govora, ker
besede ne pomenijo nič. Naj samo uživamo v scenografiji, arhitekturnih postavitvah v času in
prostoru, v glasbi, v občutkih, ki jih skupaj vzbudijo. Poslušamo naj besede.

Je umetniško delo narejeno za točno določeno lokacijo. Ponavadi jo ima umetnik v mislih že takrat, ko načrtuje
in ustvarja umetniško delo.
1
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Kar je posebnost ameriških performerjev (pa tudi nekaterih evropskih) je to, da jih je veliko
povezanih s cirkusom, vodvilom2, klovni, komedijanti in podobnimi performerji. S tem so se
približali neformalnemu teatru, kjer je izvajalec glavna figura. Tako se je ustvarilo samosvoje
gledališče, ne gledališče literature, ampak gledališče dejanja (Carlson 93). Zgodnje delovanje
umetnikov v teh umetnostih jih zaznamuje tudi za kasneje. Cirkus se razvije kot samostojna
panoga, ki nas vodi do danes najbolj znanega cirkusa: Cirque du Soleil. Ta ne izvira iz
Amerike, ampak iz Quebeca. (Carlson 104-123)
V kratkem pregledu, kaj se je na področju performansa in hepeninga dogajalo v Ameriki in v
nekaterih drugih državah po Evropi, je izbranih le nekaj predstavnikov. Če na kratko
povzamemo značilnosti zgoraj navedenega, je veliko performansov in hepeningov, ki so bili
ustvarjeni tako, da so bili povezani z različnimi mediji, kot so radio, televizija, tekst in
podobno. Številni izvajalci imajo v svoji zgodovini ulične elemente zabavljačev, cirkusa,
monokomedije in vodvila. Cirkus je k nam prišel preko drugih držav in je dostikrat gostoval,
vendar se slovenski izvajalci z njim niso povezovali tako kot tuji, saj z njim niso imeli
zgodovine. Cirkus in drugi ulični nastopi so umetnikom dali vedeti, da je v tem glaven
izvajalec, ki je bil že takrat glavna figura in se je osredotočal na sebe. Če pogledamo ulične
nastope so te že zdavnaj prestopili mejo med izvajalcem in občinstvom saj so (in še vedno) v
svoje predstave dostikrat vpletli gledalce. Ker vedo, da je poudarek na njih samih in njihovem
telesu, so se že takrat zavedali, da je telo glavni poudarek kateregakoli performerja.
Poudarjanje vrednosti telesa je šlo tudi preko govora, njegove vsebine in produkta. Pojavljati
so se začeli tudi ekstremi, ki so svoje telo poškodovali na različne načine. Leta 1975 je telesna
prisotnost in gibanje prišla še bolj v zavest samih performerjev z organizirano okroglo mizo
na to temo. V Ameriki so se pojavile skupine, ki so ustvarjale na določenih posameznih
lokacijah (site-specific art) in s tem povezani veliki spektakli.

4 Gledališče Pupilije Ferkeverk in skupina OHO
Za lažjo predstavo o tem, s čim se bo naloga ukvarjala v nadaljevanju, sta v naslednjih
poglavjih predstavljena dva akterja na področju performativnega na Slovenskem v šestdesetih
letih 20. stoletja, Gledališče Pupilije Ferkeverk in skupina OHO. Najprej bo predstavljena
kratka zgodovina obeh, nato njihova dela, ki bodo v nadaljevanju primerjana s svetovnim
delovanjem performansov in hepeningov.

2

krajša lahkotna komedija ali burka s pevskimi vložki
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4.1 Gledališče Pupilije Ferkeverk in uprizoritev Pupilija, papa Pupilo pa
Pupilčki
Ime Pupilija Ferkeverk se je v javnosti prvič pojavilo leta 1969. Žal je veliko dokumentacije o
Pupiliji izgubljene, kot pove Ivo Svetina v uvodni opombi k članku Prispevek za zgodovino
gledališkega gibanja na Slovenskem – Pupilija Ferkeverk. Dokumentarno gradivo se je
izgubilo po tem, ko je umrl Marko Pavček, ki je kot študent Akademije za gledališče, radio,
film in televizijo (v nadaljevanju AGRFT), leta 1979 pripravljal seminarsko nalogo o Pupiliji.
Leto ali dve pozneje je Svetina preostali del gradiva izročil Primožu Kozaku, tedanjemu
dekanu AGRFT, ki je pripravljal referat o eksperimentalnem gledališču na Slovenskem. Z
nenadno smrtjo Primoža Kozaka je odšel še preostali del gradiva.
Ime Pupilija Ferkeverk so lahko leta 1969 zasledili na plakatih za predstavo »gledališka
poezije skupine 442«, ki je bila v Mali drami SNG v Ljubljani. Predstava se je imenovala
Žlahtna plesen Pupilije Ferkeverk in je prvo sodelovanje skupine (Gledališče poezije 442) z
režiserjem Dušanom Jovanovićem. Skupini (Ivo Svetina, Matjaž Kocbek, Denis Poniž, Bard
Iucundus) se pridružijo Milan Jesih, Tomaž Kralj in Andrej Brvar. Pesniškemu jedru se
pridružijo še sopotniki/sopotnice: Katja Boh – Pupa, Manca Čermelj, Žarko Kozina, Monika
Žagar, Bojana Klemenčič in še nekateri.
Izumitelj imena Pupilija Ferkeverk je bil pesnik Milan Jesih, ki je v neki svoji pesmi prvič
omenil dve imeni, ki sta pozneje dali gledališču ime. Verzi v omenjeni pesmi so:
»...lahko si boš nadel ime Ferkeverk ali Pupilo ali Stemson
lahko boš Jaka ali Judež
lahko se boš rimal ali pa se opajal s čim drugim
lahko boš počel prav vse ...«

Zanimivo je, da verzi nekako napovedujejo prihodnost gledališča Pupilije Ferkeverk ali kot
pravi Svetina »v ospredju tega 'programa' so trije temeljni elementi: 'rima', 'opoj' in popolna
svoboda (»lahko boš počel prav vse«), ki so vodili sprva pesniško in pozneje tudi gledališko
delovanje »Pupilčkov«. (27-28)
Zadnji teden v avgustu leta 1969 posnamejo dvanajst minutni film Gratinirani možgani
Pupilije Ferkeverk v Sečoveljskih solinah. 6. oktobra istega leta nastane prva skica za
predstavo Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki. Takrat se skupina preimenuje v Skupino 443,
gledališče pa v Gledališče Pupilije Ferkeverk. 17. oktobra imajo avdicijo za predstavo
»Gledališče Pupilije Ferkeverk 443« na uredništvu časopisa Tribuna. 29. oktobra leta 1969 je
premiera predstave Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki v Viteški dvorani Ljubljanskih Križank.
Dva dni kasneje izideta odklonilni kritiki Jožeta Snoja v Delu in Ivice Bozovičarja v
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Dnevniku. Zaradi odklonilnega javnega mnenja mnogo nastopajočih (predvsem deklet) že
takoj po premieri ali v delu ponovitev zaradi pritiska svojih družin zapustijo skupino. Po prvi
ponovitvi jim direktor Ljubljanskega festivala odpove gostoljubje, pri tem pa se sklicuje na
mnenja kritikov. Druga ponovitev se namesto v Viteški dvorani zgodi v menzi študentskega
naselja, priče pa govorijo o množičnem navalu študentske publike (okoli 1200 ljudi). 14.
decembra, snemajo predstavo Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki za Televizijo Ljubljana.
Posnetka niso nikoli predvajali, razen nekaterih odlomkov in je veljal za izgubljenega. Pozimi
leta 1970 načrtujejo gostovanje predstave na Reki in na festivalih MFSK (Majski festival
studentskih kazališta) in BRAMS (Beogradska revija amaterskih scena), ter ostane jim nekaj
nerealiziranih gostovanj v Novem Sadu, Sarajevu in Prištini. Prvič se pojavijo razmišljanja o
tem, kako bi Gledališče Pupilije Ferkeverk postalo pravni subjekt v okviru Skupnosti
slovenskih gledališč. Februarja leta 1970 se na žanr film festivalu GEFF v Zagrebu predvaja
film Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk, isto leto pa gostuje tudi na beograjskem
festivalu kratkega filma in v Oberhausnu ter obakrat prejme nagrado. V začetku maja leta
1970 »Pupilčki« prejmejo poziv sodnika za prekrške, ker premierne predstave v Viteški
dvorani niso prijavili, ker niso registrirali svoje gledališke skupine kot društvo in ker naj bi
grobo žalili javno moralo ter mučili živali. Med 6. in 10. majem leta 1970 gostujejo na
zagrebškem festivalu študentskih gledališč MFSK, kjer predstava Pupilija, papa Pupilo pa
Pupilčki prejme nagrado časopisa Vidici za najbolj avantgardno predstavo festivala. Naključje
je bilo, da je bila predstava na festival uvrščena za tem, ko so odpovedali prvotno izbrano
predstavo, ker si je igralka zlomila nogo. Nekaj dni kasneje, med 11. in 17. majem 1970,
poteka Beograjska revija amaterskih odrov – BRAMS, kjer predstava Pupilija, papa Pupilo
pa Pupilčki prejme nagrado strokovne žirije za najboljšo predstavo festivala, otvori pa jo film
Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk. 19. junija je vsak od sedmih članov skupine (Dušan
Jovanović, Ivo Svetina, Peter Rigl, Matjaž Kocbek, Dušan Rogelj, Milan Jesih in Tomaž
Kralj) oglobljen s sedemdesetimi novimi dinarji z odločbo sodnika za prekrške, ker predstave
v Viteški dvorani niso prijavili. Ostale obtožbe ovržejo, saj za njih nimajo dokazov ali
zakonske podlage. Poleti leta 1970 se Dušan Jovanović začne posvečati režijam v
profesionalnih gledališčih, pesniki pa imajo vsak svoje projekte. Med 14. in 19. aprilom leta
1971 Tomaž Kralj v Beogradu uprizori predstavo Zanimivo popoldne (potovanje) Pupilije
Ferkeverk in plinske maske, predstava pa doživi še eno ponovitev dan po premieri v Novem
Sadu. Septembra leta 1971 je premierna uprizoritev predstave Pupilija Ferkeverk in
Zaspanček Razkodranček v Režiji Tomaža Kralja po predlogi Heinricha Hoffmana
Struwwelpeter na festivalu BITEF (Beogradski internacionalni teatarski festival) v Beogradu.
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Konec devetdesetih let najde Tomaž Kralj v arhivu RTV Slovenija izgubljeni posnetek
predstave, ki mu manjka zadnja tretjina. 20. septembra leta 2006 je premiera predstave
Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki – rekonstrukcija v režiji Janeza Janše. Predstavo se
posname 4. aprila leta 2007 s pomočjo RTV Slovenija, ob montaži pa režiser Slavko Hren
najde še posnetke preostalih prizorov izvirne predstave z izjemo zadnjih dveh (Kopanja in
Klanja). Med 21. in 28. oktobrom leta 2009 poteka Šoking gala šov – dogodki ob 40. obletnici
gledališča Pupilije Ferkeverk in njihove najbolj znane predstave Pupilija, papa Pupilo pa
Pupilčki, ob tem izide zbornik, naredijo razstavo in poslednjo ponovitev rekonstrukcije
predstave. (Gosarič 315-318)
Predstava Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki se je pričela z gledanjem TV dnevnika. Medtem
ko so gledalci vstopali v dvorano, so akterji predstave zbrani sedeli okrog televizorja in
gledali TV dnevnik. TV dnevniku, ki je opravljal funkcijo iniciacije, so sledili naslednji
»bloki« ali »slike«:
-

Sneguljčica: dve igralki sta »uprizorili« znamenito mačehino spraševanja zrcala;

-

računalnik – vsi nastopajoči so simulirali delovanje računalnika (velikega
računalniškega centra, ustreznega tedanjemu razvoju tehnologije, saj prenosnih ali
celo žepnih računalnikov tedaj še ni bilo);

-

Anka: skupinski ples in petje na znameniti motiv pesmi Lepa Anka kolo vodi;

-

horoskop: branje horoskopa, vmes občevanje z globusom; v tej »točki« so prvič
nastopile bele kokoške (sedem);

-

fotoroman; uprizoritev nekaj ljubezenskih prizorov iz italijanskega fotoromana;

-

uganke: zastavljanje preprostih ugank, katerih pravilni odgovori so bile tri ključne
besede: srp, kladivo, zastava; pri tem se je po odru vila kača, sestavljena iz
nastopajočih, ki se je vse bolj spreminjala v vlak oziroma sopihajočo pošast – sfingo;

-

reklama za revijo ELLE (tedaj je izhajala slovenska izdaja znamenite francoske modne
revije, simptomatično znamenje tedanjega liberalističnega gospodarstva in odsotnosti
»enotne idejne platforme«);

-

dojenje: dekle razgali prsi in doji odraslega moškega;

-

koncert: improvizacije z običajnimi »instrumenti« (cevmi, strgalniki, pokrovkami);
zaupni pomenki: ljubljenje parov; eden izmed akterjev sleče hlače in se
samozadovoljuje (ne do konca!), drugi ga boža po zadnjici, vmes tečejo odlomki iz
Zaupnih pomenkov, opisi intimnih stisk, za katere iščejo ljudje odgovorov v časopisu;
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-

mutci: akterji uprizarjajo, ležeč na hrbtih, »muke« žuželk, ki se poskušajo spraviti v
pravilno lego in poleteti, med njima dva akterja uprizarjata silovit pogovor z mutasto
abecedo;

-

Koseski: sokolsko telovadenje in recitiranje ene značilnejših buditeljskih pesmi Jovana
Koseskega: temu sledita petje Slovencev kremenitih in pozdrav slovenski zastavi – vsi
nastopajoči poljubijo narodovo trobojnico, ki visi čez roke enega izmed njih;

-

reklama za alpsko mleko: sekanje polen na tnalu ne uspe, dokler tisti, ki se skuša s
sekanjem, ne sledi zgledu in ne spije alpskega mleka kar iz tetrapaka;

-

Majakovski: ob svetlobi dvajsetih sveč stoji na tnalu pesnik Milan Jesih in recitira v
ruščini verze prvega pesnika Oktobra, v roki drži sekiro;

-

latovščina; akterji slede enemu izmed njih, ki se trudi, da bi jim v neznanem jeziku,
»latovščini«, nekaj dopovedal;

-

Berešid bara, recitiranje v hebrejščini prvega stavka svetega pisma (o stvarjenju sveta);

-

kopanje: v banji sredi odra se iz dveh velikih loncev nalije voda, nato se dodajo pena
za kopanje in druge kozmetične dišave, vse priprave potekajo obredno, brez besed,
Manca in Tomaž se nato slečeta in zlezeta v banjo. Kopanje je sproščeno, razigrano,
polno pene in smeha. Ob koncu kopanja zlezeta iz banje, se ogrneta v rjuhi in odideta.
Temu sledi še reklama za Bidex, intimno razpršilo;

-

klanje kokoši: ob glasbeni spremljavi, spominjajoči na »barsko« muziko, se pripravlja
sklepno dejanje: »klavcu« se zaveže bel predpasnik, prinesejo se lavor in nož nazadnje
še bela kokoška. Vsi na odru, razen »klavca«, pokleknejo in sklonijo glave. Nož
prereže kokošji vrat. Kri glasno odteka v kovinsko posodo. Tudi »klavec« poklekne. V
dvorani se prižgo luči. Orgle igrajo lahkotno muziko za lahko noč, akterji kleče, dokler
zadnji gledalec ne odide iz dvorane. (Svetina 57-59)

4.2 Skupina OHO
Skupina OHO je naše najpomembnejše neoavantgardno umetniško gibanje v šestdesetih letih
20. stoletja. Njena zgodovina ni dolga, je pa kompleksna. V njihovem kratkem pregledu sem
se osredotočila bolj na hepeninge, saj bi raziskava ostalih njihovih dejavnosti presegala namen
te naloge.
Njena predzgodovina se prične leta 1966, ko so trije študentje (Marko Pogačnik, Iztok Geister
in Marjan Ciglič) postali uredniki kranjskega srednješolskega časopisa Plamenica. Izid vzbudi
hude odpore, saj je Pogačnikov manifestativni uvodnik navajal, da bodo rušili zatohli mir – s
tem so imeli v mislih konvencije, ki so onemogočale neposreden in angažiran odnos do
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umetnosti. Danes si seveda težko predstavljamo, kakšen nemir so takrat povzročili. Uvodnik
pa ni imel le negativnih posledic, bile so tudi pozitivne – dobili so nove stike za različna
sodelovanja z Naškom Križnarjem, pesnikom Francijem Zagoričnikom in pisateljem Rudijem
Šeligo. S tem se je izoblikovalo jedro t.i. kranjske skupine.
Ko leta 1964 oblasti ukinejo Perspektive (takrat vodilna revija za kulturo in književnost v
Sloveniji) in tako so sodelavci prisiljeni, da si poiščejo nove možnosti objavljanja. Te najdejo
v reviji Problemi in v študentskem časopisu Tribuna. Obe se v nekaj letih spremenita iz
puščobne in uradne revije v kompleksni, eksperimentalni in kljubovalni publikaciji. Časopis
Tribuna deluje vse do današnjih dni.
Za ustanovno leto skupine OHO velja leto 1966, ko Pogačnik in Geister izdata knjigo OHO in
v Tribuni 23. novembra objavita Manifest OHO. Njihovo ime nastane iz dveh besed:
OKO + UHO

OHO
Prvi dogodek se zgodi leta 1966, ko Pogačnikova dela umaknejo pred odprtjem razstave v
galeriji Prešernove hiše. Odloči se, da bo razstavil samega sebe – to ni le protest, je tudi
uporaba lastnega telesa kot sredstva umetniškega dela. Oblekel se je v partizansko uniformo
in si okrog vratu obesil napis: Marko Pogačnik (ker mi ne puste razstavljati moja likovna dela,
razstavljam svoje telo). S tujo besedo to imenujemo body art. (Breznik 71)
Urbane akcije skupine OHO so se pričele v letih 1966–1967. Prvi dogodek, ki se izrecno
klasificira kot hepening, je ko 29. decembra organizira Pogačnik hepening v Kazini, kjer
sodelujoči s poljubnimi predmeti proizvajajo zvoke. Naslednji dogodek je leta 1967, ko Vojin
Kovač - Chubby odide v pižami na sprehod po ljubljanskih ulicah. Večina jih je bila
organiziranih poleti leta 1968 v parku Zvezda. Vsem naslednjim trem predstavljenim
hepeningom je skupno to, da so se odvijali v parku. Za lažjo primerjavo v nadaljevanju sem
izbrala tri projekte, to so Projekt Tuba, Kopanje s črvom in Triglav. Maja Breznik meni, da so
verjetno ta prostor izbrali, ker je park zraven stavbe Kazina, kjer je bilo uredništvo Tribune, ki
je že od začetka podpiralo delovanje OHO-ja. V parku so poleg hepeningov razstavljali tudi
različne fotoprojekte in likovne objekte. (71)
Projekt Tuba je skupina enkrat že izvedla, natančneje leta 1966 v Zagrebu, kjer se je imenoval
Baloni. Za ta dogodek so na zadnji strani Tribune (24. aprila) objavili program, kjer je bil opis
kako se ga izvede: »Šest sesalcev za prah se priključi naenkrat. Glasba šestih sesalcev. Sesalci
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napihujejo balone. Baloni se širijo po prostoru. Ljudje jih mečejo po prostoru in jih drgnejo.
Sesalci pihajo.«
Maja Breznik opisuje dogodek v parku Zvezda leta 1968, v članku Urbani teatr: da je
Matanović prav tako kot v Zagrebu, dolge in široke plastične cevi napolnil s sesalcem, da so
se lahko dvignile v zrak. Zaradi tega so si morali naključni mimoidoči utirati pot med
plastičnimi cevmi, če so hoteli iti naprej. (71) Verjetno se je našel tudi kakšen med njimi, ki
se je s plastičnimi cevmi poigral, za organizatorje pa priložnost za opazovanje, da opazujejo,
kako se gledalci odzivajo na hepening.
Iz spodnje slike je razvidno, kako so izgledale te dolge plastične cevi – baloni.

Slika 1: Hepening Tuba

Vir: <http://www.artmargins.com/images/oho/oho_arhiv024.jpg>
Hepening Kopanje s črvom sta izvedla David Nez in Milenko Matanović. Velika figura črva
je ležala na črni ponjavi, ki so jo Matanović in ostali stresali, da je bilo videti kot valovanje
morja. Zraven črva je na plahti ležal David Nez in se boril z valovi. (Breznik 72)

Hepening Triglav je najbolj znan med hepeningi v parku Zvezda. Videti je bilo tako kot na
spodnji sliki: trije avtorji, Drago Dellabernardina, David Nez in Milenko Matanović so stali,
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pokriti s platnom, v snegu sredi parka, zaviti v črna pregrinjala. Njihove glave so bile na
različnih višinah, predstavljale so goro Triglav, kar je bilo tudi izrecno označeno ob njihovih
nogah z napisom Triglav.
V knjigi Skrite zgodovine skupine OHO nam Miško Šuvaković razloži, kaj dejansko pomeni
njihov hepening. V takih projektih je »izveden koncept dogodka kot vizualne metafore«. Ta
naj bi bila »vizualni fenomen, ki se postavlja namesto druge vizualne pojavnosti ali
diskurzivne strukture.« In ravno »ohojevski koncept objekta (artikla) ali dogodka (hepeninga)
je temeljil na relaciji objekta/dogodka in besed.« (105)
Položaj treh umetnikov nas spominja na goro Triglav (najvišja gora v Sloveniji in naš narodni
simbol), prav tako pa je ime gora Triglav dobila ravno zaradi svoje podobnosti trem glavam,
ki spominjajo na človeške: Tri + glava = Triglav. Ime dobesedno spominja na bitje s tremi
glavami.

Slika 2: Hepening Triglav

Vir: <http://www.janezjansa.si/wp-content/uploads/2015/12/01_triglav_oho_01_s.jpg>
Septembra istega leta priredijo hepening Pasijon. Leto zatem izvedejo v okviru festivala
BITEF hepening Programirani teater oz. »Hepening s piščalko«, ki ga izvedejo tudi v
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Ljubljani. Akcije so bile pogosto načrtovane zgolj v grobih potezah, vključevale so tudi
improvizacije in spontano sodelovanje udeležencev. Pogosto so k sodelovanju povabili
mimoidoče.
Ohojevski hepeningi med letoma 1966 in 1969 sovpadajo s svetovnim gibanjem. Za prototip
hepeninga velja 18 Happenings in Six Parts Allana Kaprowa, Pogačnikov pa je bil narejen
sedem let po tem. (Breznik 71)
Seveda skupina OHO niso samo hepeningi, saj so bili člani OHO-ja pisatelji in pesniki,
likovniki, filmarji, kritiki in teoretiki. Med njimi so bili Tomaž Brejc, Matjaž Hanžek, Aleš
Kermavner, Vojin Kovač - Chubby, Lado Kralj, Naško Križnar, Rastko Močnik, Braco Rotar,
Andraž Šalamun, Rudi Šeligo, Marko Švabič, Franci Zagoričnik, Slavoj Žižek in mnogi drugi.
Velik del skupine OHO je imelo »vmesno obliko« med različnimi umetnostmi in zvrstmi.
Njihov razpon dejavnosti je bil zelo širok – vključeval je poezijo, vizualno in konkretno
poezijo, njihove knjižne edicije, likovna dela (»artikle«), filme in hepeninge ter mnogo ostalih
dejavnosti.
Njihova odmevnost ni omejena zgolj na področje Slovenije, saj so svoja dela razstavljali po
širšem svetu, večkrat v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, New Yorku, Firencah, Münchnu in
Parizu. (Zabel, 105 – 141).

5 Slovenski performans in hepening ter njegovi vzori
Pri izpostavitvi uprizoritve Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki kot primera, se srečamo s
problemom, saj ne spada ne pod okvire performansa niti hepeninga, vsebuje le nekatere njune
elemente, ki so navedeni v nadaljevanju. S tem se postavi vprašanje, kaj potem je? Če jo
analiziramo z vsebinskega vidika in kriterijev performansa in hepeninga. Del uprizoritve
spada pod tradicionalno umetniško delo, saj je uprizoritev dejansko imela režiserja (Dušan
Jovanović), vendar ta ni reproduciral konkretnega umetniškega dela, prav tako pa igralci niso
igrali nekih literarno zastavljenih likov, uprizoritev pa so izvedli na odru gledališča. Igralci so
na odru upodabljali sami sebe, vendar hkrati tudi ne, saj so v skoraj scenarističnem navodilu
imeli neke vnaprej določene vloge, kot so Sneguljčica in Anka, ki vodi kolo. Pri tem pa so
vendarle uporabljali svoje telo, s čimer se približujejo performansu. Prav tako je bilo v
uprizoritvi uporabljenih malo tradicionalnih gledaliških rekvizitov, kar nas ponovno vodi k
terminu performans. Po Maji Breznik, ki pravi, da se hepening zelo približuje vsakdanjemu
življenju, najdemo take elemente tudi v »Pupiliji«: gledanje televizije, kopanje, dojenje.
Vidimo lahko, da »Pupilija« dejansko vsebuje vse zgoraj navedene žanre, vendar v celoti ne
spada pod nobenega od njih. Kaj potem je? Je uprizoritev na robu gledališča, je uprizoritev, ki
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je hotela v gledališče vnesti svobodo, spremembe in telo. Je nekakšen naš, slovenski
performativni obrat, ki je prišel od tekstualne uprizoritve k performativni:
»s katerim je izvajalce na odru, njihova telesa in njihova življenja postavila kot primarno
izrazilo ali medij odrskega izraza. S tem je središčna točka umetnosti postalo nekaj, kar ni več
ne literatura ne umetniško transportirana realnost, ki ji gledališče shakespearjevsko postavlja
ogledalo, ampak resnica, lepota in bolečina dejansko živetih okoliščin vsakdanjega življenja.«
(Toporišič 223)

Richard Konstelanz bi uprizoritev najverjetneje umestil pod uprizorjene performanse (stage
performances), po katerem so to performansi, ki so podobni tradicionalnemu gledališču,
vendar z manj poudarka na gledališkem govoru in več na mešanih medijih, ki jih lahko
opazimo tudi v Pupiliji (televizija, revije, uganke, reklame ipd.).
Tomaž Toporišič Pupilijo primerja s sočasnimi projekti ameriške neoavantagarde, natančneje
z Open Theatrom Josepha Chaikina in Performance Group Richarda Schechnerja, v katerih
pravi, da v vseh primerih prihaja do spajanja, prekrivanja in prepletanja iluzije in resničnosti.
Vsi so bili nekako popolno angažirani v performativno, posebno in neposredno nagovarjanje
publike, ki naj bi pripeljala do ukinitve četrte stene v gledališču. Hkrati s tem pride tudi do
ukinitve številnih pragov in omejitev, ki jih tako izvajalcem kot občinstvu postavljajo
tradicionalna pravila gledališke umetnosti. Izvajalci Pupilije so gledalca (tako kot ameriški in
evropski kolegi) soočili z realnimi, telesnimi in psihološkimi pogoji realnega življenja, s
pomočjo realnih teles izvajalcev in publike. Tako so bili gledalci soočeni z osebami, ki so
pred njimi dejansko počele nekaj realnega, z rekontekstualizacijo in oživljanjem vsakdana s
pomočjo realnih teles v prostoru in času (223-224). Spomnimo se nazaj, ko je leta 1971
Bonnie Shark izvedla več akcij svojih kosil na različnih lokacijah, kjer je v ospredje postavila
svoje telo in oživila vsakdan s svojim kosilom – javnim kosilom v prostoru in času. Nadalje
Toporišič še povezuje Pupilijo in Open Theatre, ki je v gledališko avantgardo druge polovice
šestdesetih let 20. stoletja vpeljal nasprotje reprezentacijskega gledališča in skupinsko
kreacijo, s tem da je tudi Pupilija izvedla različne performativne dogodke, skupinsko delo z
nelinearno strukturo, kjer so bili posamezni prizori povezani zgolj asociativno, igralci pa so
prehajali iz ene osebe v drugo. (225) Gledališče Pupilije Ferkeverk si je bilo po svojih ciljih
blizu tudi z gledališčem The Welfare State, ki je v svojem manifestu zapisala cilje podobne
Pupiliji: da združujejo umetnost, gledališče in stil oziroma vsakdanjost življenja, s tem da se
trudijo to klasifikacijo med njimi odpraviti – torej težijo k popolni svobodi v gledališču, v
katerega bi lahko vnesli vse prvine od podob, do telesa, rituala, različne atmosfere, do
združitve prepada med gledalcem in igralcem.
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»Pupilčki« so publiko šokirali že s svojimi dejanji, kot vrhunec pa zaklali kokoš – svoj
vrhunec poiščejo v ritualu žrtvovanja živali. Toporišič ritual žrtvovanja poveže z dionizičnim
mitom in praznovanji – Pupilija se od igralčevega telesa vrne k primarnemu,
predgledališkemu žrtvovanju živali, ki jo igralci na odru ubijejo, da bi ugodili božanski
publiki, predvsem pa z živo prezenco krvi in smrti kokoši stimulirali prvinske emocije
sodobnih zemeljskih gledalcev. Torej, tukaj, za razliko od Abramovićeve, nasilju ne
izpostavijo lastnega telesa, ampak dve popolnoma različni telesi: fenomenalno telo kure kot
žrtvovane živali in semiotično telo t.i. literarnega gledališča. Kura je tako žrtvovana z
ritualom zakola, literarno gledališče pa s pomočjo raztrganja. Tako je klanje kure postalo
simbolično razkosanje lastne kulturne tradicije. (226-228)
OHO je skupina, ki je v slovenski prostor prinesla področje delovanja hepeningov in to le
sedem let po izvedbi prvega hepeninga v New Yorku. Po Robertu Konstelanzu spadajo v
skupino čistih hepeningov, ki so ohlapno strukturirani in niso izvedeni v tradicionalnih
prostorih gledališča, hkrati pa stremijo k temu, da k sodelovanju spodbudijo mimoidoče
oziroma občinstvo. Za razliko od Chrisa Burdena in Vita Acconcija, se v svojih hepeningih ne
poškodujejo, vsaj ne z enakim namenom kot omenjena umetnika, ohojevcev ne zanimata
nasilje in moč. So pa po eni strani bližje umetnikom, ki so si za področje svojega delovanja
izbrali specifične lokacije (site-specific). Kot je bilo že omenjeno, je bilo veliko število
ohojevskih hepeningov izvedenih v parku Zvezda, verjetno zaradi specifične lokacije revije
Tribuna v Kazini. Čeprav njihovi dogodki niso bili veliki spektakli – le ti se v slovenskem
okolju niso na veliko pojavljali, po eni strani verjetno zaradi preštevilnosti igralcev,
financiranja in takratne umetniške situacije – so pritegnili svojo pozornost z drugačnimi
pristopi. Na Slovenskem ulični umetniki ali cirkusanti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
niso imeli prevladujoče vloge in tako se pri izvajanju hepeningov umetniki niso zavedali, da
ima izvajalec vodilno vlogo v performansu oziroma hepeningu. Ohojevski umetniki so šli v
drugačno smer, v povsem svojo specifično in lastno usmerjenost – v reizem. Pojem izhaja iz
latinske besede res (stvar) in nakazuje posebno pozornost do sveta stvari. Izraz je skoval Taras
Kermauner. Reistični pogled je pogled s katerim je moč uzreti stvar takšno, kakršna je. (Orel,
K zgodovini 279-280) V članku Redefinicija ohojevskega reizma je zapisano, da je Marko
Pogačnik dodatno osvetlil pojem reizma: »po njegovem prepričanju ga ne opredeljuje le
pozornost do sveta stvari, temveč tudi intuicija o izvirni resničnosti, prisotni vsepovsod okrog
nas. Stvar je v njeni avtentičnosti moč videti šele, ko je vzpostavljen dialog med opazovalcem
in opazovanim.« (Orel 55)
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Kaj točno je v njihovem delovanju drugače od evropskih in ameriških smernic Barbara Orel
dobro povzame v članku K zgodovini performansa na Slovenskem v naslednjih besedah:
»V nasprotju s kapitalističnimi družbami zahodnih demokracij je blaga oblika porabništva, ki
se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja razvila v slovenskem, takrat jugoslovanskem
socialističnem sistemu, spodbudila ambivalenten odnos do predmetov množične uporabe. To
ni bila niti neposredna družbenopolitična kritika potrošniške miselnosti, ki je bila sicer
značilna za evropske hepeninge, niti široko sprejemanje potrošnih dobrin, ki je bilo značilno
za ameriške hepeninge. Stališče skupine OHO je bilo sicer bližje afirmativnemu pristopu
njihovih ameriških kolegov, pa vendar je bilo v nečem bistveno drugačno: predmetom
množične potrošnje so posvečali posebne vrste pozornost – reistično pozornost, ki stvari
obhaja z občudovanjem« (282)

In za konec, marsikdo med opazovalci vseh treh hepeningov Tube, Kopanje s črvom in
Triglava bi na to lahko gledal z ogorčenjem. Žal nimamo nobenih pisnih zapisov, kako so se
ljudje odzivali na ohojevske hepeninge in točno teh treh določenih. Marsikomu se je verjetno
zdelo čudno, zakaj se po parku Zvezda razvijajo velike ogromne balonaste cevi, zakaj nekoga
premetavajo na ogromni plahti skupaj z velikim črnim črvom in nazadnje, zakaj so trije ljudje
skupaj oblečeni pod črnim pregrinjalom in predstavljajo goro Triglav. Verjetno so vsi
hepeningi povzročali med ljudmi različna čustva. Barbara Orel v članku K zgodovini
performansa na Slovenskem pravi, da »gre njihove hepeninge razumeti kot povabilo k
celostnemu videnju življenja in novi kakovosti doživljanja medsebojnosti. Za ohojevce
umetnost ni bila polje, v katerem bi reizem uresničevali kot utopični projekt; prej jim je bil to
način življenja.« (281) Možno, da je marsikdo takrat razmišljal in njihovo predstavitev
Triglava s tremi človeškimi glavami vzel za gesto upora s politično konotacijo, saj je bil
izveden slaba dva meseca po protestu kulturnih delavcev proti njihovemu delovanju. Vendar,
kot pravi Barbara Orel, ga ne gre razlagati kot gesto upora. Hepening naj bi bil zamišljen kot
darilo Ljubljančanom za novo leto. In »čeprav so dregnili v nacionalni simbol slovenstva,
njihova provokacija ni bila uperjena zoper družbo ali posameznike, temveč je skozi reistično
igro (tri glave = triglav) lahkotno problematizirala ideološke mehanizme, ki jih neka družba
vzpostavlja, da bi posameznike zapletla v odnose sodelovanj in nasprotovanj.« (282-283)

23

Urška Bračko

6 Zaključek
Na koncu zaključka je torej jasno vidno, da je uprizoritev Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki
podobna svojim tujim vzorom, ki so bili uprizorjeni v Ameriki in po Evropi. Svojo
specifičnost ima v tem, da je bila to tista prelomna uprizoritev, ki je v Sloveniji začrtala ali
izbrisala meje med gledališčem in performansem. Medtem se je v slovenskem hepeningu, še
posebej v skupini OHO razvila posebna specifika, ki je lastna le njej sami – to je pojmovanje,
s katerim gledajo na svet – reizem. Naloga je s tem odgovorila na temeljno vprašanje, ki si ga
postavlja v začetku naloge: ali so avantgardni performansi in hepeningi s konca šestdesetih in
sedemdesetih let prejšnjega stoletja v Sloveniji primerljivi z evropsko oziroma svetovno
produkcijo?
Uprizoritev Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki je tista za katero smo ugotovili, da v celoti ne
spada pod nobenega od ožjih pomenov – performans in hepening, hkrati pa se tudi ne
klasificira pod tradicionalno gledališko uprizoritev, saj kot smo videli v prejšnjem poglavju
vsebuje elemente vseh treh. Hepeningi skupine OHO se s svojo filozofijo in pogledom na svet
razlikujejo od številnih evropskih in svetovnih primerov, s tem pa postavila svojo specifiko na
katero smo lahko ponosni.
Kot sem omenila že večkrat v sami nalogi, bi se lahko ta razširila z zajemom večjega števila
slovenskih performansov in hepeningov, prav tako z večjim obsegom evropskih in svetovnih
primerov.
Iz celotne naloge je razvidno, da Slovenska performativna umetnost za evropsko in svetovno
produkcijo v izvirnosti in domiselnosti ni zaostajala, v nekaterih pogledih so jo hepeningi
OHO-ja s svojo reistično filozofijo celo presegli. OHO in Pupilija sta vsem nadaljnjim
ustvarjalcem dala velik vzor in hkrati izziv.
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7 Povzetek
V šestdesetih letih 20. stoletja so se v Sloveniji razvili hepeningi in performansi, ki so bili
raziskani z mnogimi študijami: Maje Breznik, Barbare Orel, Tomaža Toporišiča, Miško
Šuvakovića in drugih. V tujini je področje performansa in hepeninga dodobra osvetlil Marvin
Carlson s svojo Performance: a critical introduction, s katero je raziskoval področje
performansa na različnih področjih, od kulture do sociologije in psihologije ter antropoloških
pristopov. Umetnost je v tem času doživela umetnostni sunek, s katerim je prišlo do
performativnega obrata

v več zvrsteh: od glasbe, likovne umetnosti, do literature in

gledališča. Erika Fischer-Lichte v svoji knjigi Estetika performativnega opredeli
performativni obrat, ki je s uprizoritvijo Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki dobil umeščenost
tudi v slovenski kontekst. Performans in hepening sta dve posledici performativnega obrata in
spremembe v gledališki umetnosti. S svojimi razlikami od tradicionalnega gledališča določata
uprizoritev kot akcijo posameznega ali več akterjev, kjer ni prikazane več nobene dramske
osebe, se ne ravna po dramskem tekstu, v ospredje pa postavlja sebe kot umetnika sredi
ustvarjalnega procesa. Hkrati je hepening največkrat nenadzorovan dogodek, v katerem
sodeluje tudi občinstvo ali mimoidoči, izvedba pa je večinoma prepuščena naključju in
improvizaciji. V Slovenski prostor je hepeninge pripeljala skupina OHO, sedem let po prvem
hepeningu v Ameriki, Allana Kaprowa 18 dogodkov v 6 delih. Ameriški in evropski hepeningi
so se izoblikovali z elementi uličnih nastopov, ki so jim v zavest postavili, da tudi v
performansu in hepeningu v ospredju posameznik. Pri tem so se razvile različne vrste, ki so
vodile od poškodovanja lastnega telesa do velikih spektaklov, ki so bili postavljeni na
specifične lokacije. Tako v njihovih, kot slovenskih hepeningih je bilo v ospredju telo in
gibanje. Specifičnost, ki se je pojavila na področju slovenskega hepeninga, še posebej skupine
OHO, je bil njihov pogled na svet in stvari, na katerega so gledali skozi reistično oko, Pupilija
pa je bila tista, ki je v gledališče prinesla preobrat in s tem smrt literarnega gledališča.
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Seznam prilog:
-

Happening,

-

izjava o avtorstvu,

-

izjava o istovetnosti.
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Priloga 1
HAPPENING
bo v sobi Tribune v Kazini – Trg revolucije 1, II. nadstropje desno.
HAPPENING
bo trajal od 14. do 22. ure v četrtek, 29. 12. 1966 (vstop od 14. do 14.30).
HAPPENING
vstop prost za vsakogar, ki prinese s sabo zvočno stvar (katerokoli stvar, s katero se da delati
zvoke) in celi sto dinarjev.
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Priloga 2

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 25. september 2017

Urška Bračko
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Priloga 3
Izjava kandidata / kandidatke
Spodaj podpisani/a Urška Bračko izjavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in
elektronski obliki istovetno, in
dovoljujem / ne dovoljujem
(ustrezno obkrožiti)
objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum: 25. september 2017
Podpis kandidata / kandidatke: _________________________
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