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Povzetek:

Diplomsko delo obravnava prostorska izhodišča dramskega besedila
Ponorela lokomotiva, ki ga je napisal Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Teoretski
del naloge je sestavljen iz zgodovinskega orisa razvoja gledališča, raziskave
področja oblikovanja odrskega prostora ter preučevanja dramskega
besedila.
Na podlagi teoretskih izhodišč je zasnovana scenografska zasnova gledališke
predstave.
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Abstract:

The diploma paper focuses on the spatial platforms of dramatic text Crazy
Locomotive, written by Stanislaw Ignacy Witkiewicz. The teoretical part of the
paper consists of historical overview of theatre, research on designing
dramatical space and study of dramatic text.
Based on theoretical background, the scenography of the theatrical
performance is designed.
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1 UVOD
1.1 Uvod
Odrski dogodek in odrski prostor sta od nekdaj del človekove eksistence. V
trenutku, ko je prvi igralec z glasom in gibom uprizoril prvi dogodek, se je
znašel v prostoru, ki ga je bolj kot fizikalne lastnosti definiral prav igralec s
svojim prizorom. In tako kot se je od tedaj spremenil človek, sta se z njim
spreminjala tudi odrski dogodek in odrski prostor.

1.2 Opredelitev problema
Stanislaw Ignacy Witkiewicz je leta 1923 napisal dramsko besedilo z naslovom
Ponorela lokomotiva (Szalona lokomotywa ). V enem ključnih in pretresljivih
obdobjih

zahodne

druţbe,

je

ta

igra

zagotovo

pomenila

eno

od

pomembnejših dramskih del tistega časa in prostora. Njena aktualnost se je
ohranila vse do danes. Še vedno si nismo odgovorili na (vsa) vprašanja, ki so
bila zastavljena na prelomu med klasičnim in modernim, med drugim v
besedilu Ponorela lokomotiva.
V diplomskem delu se bom poglobil v prostorske moţnosti in izhodišča, ki se
izrisujejo v dotičnem dramskem besedilu. Ob tem bom pozoren na dejstvo, da
gre za ustvarjanje teatralnega prostora, kjer je v ospredju igralec, ki kot
človeški element gledališke predstave gledalcu razkriva odrski prostor in ga
vodi skozi dogajanje v predstavi.
Poleg definiranja in oblikovanja prostora dramskega besedila bom raziskal
tudi problematiko in lastnosti odrskega prostora in gledališko teorijo.

3

2 GLEDALIŠČE
teater –tra m [gr. theatron iz theasthai videti, opazovati] 1. gledališče 2. fig.
direndaj; na učinek preračunano obnašanje, ravnanje.1
performanca -e ţ [fr. performance izvedba; podvig; športni uspeh] 6. likovno,
glasbeno ali gledališko delo, ki ima multimedijske in multikulturne prvine; tudi
performansa –e ţ.2
performer –ja m [angl.] izvajalec, nastopajoči umetnik DRAM.3
Versko obredje, plesi in drugi običaji, povezani s človekovim gibanjem in
oglašanjem, so v druţbi prisotni od začetka njenega obstoja. Človek je skozi
ples in petje skušal komunicirati z naravnimi in nadnaravnimi silami, v katere je
veroval. Primarna vloga tovrstnega izvajanja kombinacije zaporednih gibov in
glasov je v samem bistvu torej komunikacija.
Skozi razvoj človeškega duha je razvoj in napredek doţivljalo tudi obredje, ki
je sčasoma preraslo v bolj kompleksno in artikulirano obliko izvajanja
performansov in se z nagovarjanja nevidnih sil preusmerilo na človeka.
Kljub temu da so skupna izhodišča zgoraj opisanih ritualov in gledališča, kot
ga pozna zahodna tradicija, jasno berljiva, pa Aristotel v svoji Poetiki zavrača
tesnejšo povezavo med omenjenima pojmoma. Gledališče opisuje kot
civilizirano formo, ki od nastopajočih ne zahteva zauţitja opojnih substanc, da
bi doţiveli videnja, vključena v verska obredja. Vendarle pa skupne točke
najde v očiščenju, ki ga ob prisostvovanju doţivi gledalec.4
Danes s pojmom gledališče opisujemo skupek umetniških form, ki pred
občinstvom prikazujejo resnične ali domišljijske dogodke. Poleg igre so v

Priročni slovar tujk (ed. Mirjam Beranek), Ljubljana 2005.
Priročni slovar tujk (ed. Mirjam Beranek), Ljubljana 2005.
3 Priročni slovar tujk (ed. Mirjam Beranek), Ljubljana 2005.
4 Glej: Aristotel, Poetika, (ur. Kajetan Gantar), Ljubljana 2012.
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proces vključeni tudi scenski elementi, kot so scenografija, kostumografija,
glasba in drugi.
Sodobno gledališče zahodnjaške tradicije izvira iz grške drame, iz katere
poleg osnovnega koncepta črpa tudi terminologijo, delitev na zvrsti in
uprizoritvene principe.

2.1 Zgodovinski pregled razvoja gledališča
2.1.1 Grško gledališče
Kot rečeno, korenine gledališča zahodne tradicije segajo do grškega
gledališča, kar med drugim dokazuje tudi izvor besede teater. Nastalo je kot
skupek druţbenih dogajanj, ki so vključevala festivale, verska obredja, politiko
in pravo. Vključenost v tovrstno aktivnosti je bila ključen del aktivnega
meščanstva.
Iz političnih in pravnih nagovorov, ki so bili neposredno ovrednoteni s strani
občinstva, se je tako razvila dramska igra, s poudarkom na govoru.
Grško gledališče je obsegalo tri zvrsti drame: tragedija, komedija in satira.
2.1.2 Rimsko gledališče
Zahodnjaško gledališče je znaten razvoj doţivelo v času antičnega Rima.
Kljub temu da je rimska kultura vsebovala prvine performativnih umetnosti, ki
so vključevale ulične predstave, ples in akrobatiko, pa je pomemben del
razvoja gledališče doţivelo skozi helenizacijo, katere zapuščina se je odraţala
v vrhunski kvaliteti dramske literature tistega časa.
2.1.3 Srednji vek
Po razpadu zahodnega rimskega cesarstva, se je moč centralizirala v
Bizantinskem cesarstvu. Kljub pomanjkljivim virom lahko sklepamo, da je bilo
bizantinsko gledališče razvito in razgibano, največjo popularnost pa so
dosegle tragedije, komedije, recitali in plesi. Eden od pomembnejših vidikov
bizantinskega gledališča pa je ohranjanje grških dramskih besedil in obširna
enciklopedija, imenovana Suda, ki vsebuje pomembne vire, povezane z
grškim gledališčem.
5

Obdobju zgodnjega srednjeveškega gledališča je sledilo pet stoletij, v katerih
je razvito, organizirano gledališče poniknilo. Zgodbe so uprizarjala nekatera
nomadska plemena, vendar pa je bila kakovost tovrstnih uprizoritev
zanemarljiva v primerjavi z gledališčem, kot so ga poznali v antiki.
Po koncu obdobja vikinških invazij se je z območja Rusije na zahod
postopoma razširila liturgična drama, ki je motive črpala iz krščanske liturgije,
še posebej iz velikonočnih praznikov.
Srednjeveška komedija je razvoj doţivela s festivalom Praznik norcev, ki je
nastopajočim dovoljeval norčevanje iz vladajočih avtoritet. Vseboval je
elemente burleske in komedije.
Protestantska reformacija, upad moči katoliške cerkve in posledična
prepoved dramskih besedil z religiozno tematiko sta povzročili zaton
srednjeveške drame.
2.1.4 Renesančno gledališče
Renesančno gledališče, ki se je začelo v Italiji, je posledica raziskovanja
antičnega gledališča. To raziskovanje in zgledovanje je omogočilo napredek,
ki se med drugim odraţa z razvojem gledališke konvencije, ki jo poznamo še
danes.5
Kljub iskanju zgleda v antiki pa se je zlasti v Angliji gledališče deloma razvilo
tudi iz zapuščine srednjeveškega gledališča.
V času pred kraljevanjem Elizabete I. so gledališke skupine predstave
uprizarjale v rezidenčnih prostorih aristokratov, kar je predstavljalo temelj
profesionalizacije igralcev in začetka elizabetinskega gledališča.
Kljub razcvetu pa so mestne oblasti gledališke uprizoritve slabo sprejele, zato
so se postopoma preselile v predmestna območja.
2.1.5 Neoklasično gledališče
Neoklasično gledališče osemnajstega stoletja je zaznamovala zahteva po
spodobnosti in zavezanost klasičnim vrednotam. Zanj so značilne bogate in
kompleksne scenografske zasnove ter vehementna igralčeva prezenca.
5

OENSLAGER, Donald, Stage design: four centuries of scenic invention, London 1975.
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Pomemben vpliv na gledališče tistega časa je imela tudi cenzura, ki je bila v
Angliji vpeljana leta 1737.
2.1.6 Gledališče devetnajstega stoletja
Zgodnje obdobje gledališča v devetnajstem stoletju sta zaznamovala
romanticizem in melodrama, ki je natančneje karakterizirala dramske like ter
se izrazito posvečala njihovemu čustvovanju.
Druga polovica devetnajstega stoletja je tudi v gledališče uvedla realizem in
naturalizem. Še posebej izrazito se je realizem uveljavil v Rusiji, kjer so ustvarjali
avtorji, kot so Ivan Sergejevič Turgenjev, Aleksander Nikolajevič Ostrovski,
Aleksej Feofilaktovič Pisemski ter Lev Nikolajevič Tolstoj.
2.1.7 Gledališče dvajsetega stoletja
Na začetku dvajsetega stoletja je gledališče nadaljevalo tradicijo realizma,
obenem pa so se razvijale tudi različne eksperimentalne smeri. Modernizmu, ki
je obsegal tudi futurizem, kubizem ter ekspresionizem in zajel celotno
umetniško sceno, je sledilo politično gledališče.
Najpomembnejši gledališki teoretiki 20. stoletja so Bertold Brecht, Konstantin
Stanislavski in Antonin Artuad. V drugi polovici stoletja so v gledališču prisotne
avantgarde in postmodernizem.
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3 ODRSKI PROSTOR
»Nič se ne more zgoditi, ne da bi se zgodilo nekje.«6
Gledališče nastane na stičišču med igralcem in potencialnim gledalcem.
Prostor tega srečanja je kompleksen pojav, ki ga lahko poenostavljeno
imenujemo odrski prostor.
Odrski prostor je prostor, v katerem se zgodi odrski dogodek. Ta se ne more
zgoditi, ne da bi se zgodil v nekem prostoru, odrski prostor pa brez dogodka
ali pa vsaj zametka dogodka steţka vzpostavi odnos do česarkoli, torej je sam
po sebi nesmiseln. Prostor postane odrski prostor šele takrat, ko vzpostavi
odnos do odrskega dogodka, igralca, igralčeve geste, izjave …
Iz povezave dogodka in prostora lahko zaključimo, da je »prostor dokaz za
zgodbo. Zgodbi podeli status resničnosti. Zaradi prostora verjamemo zgodbi.
Še tako neverjetne zgodbe postanejo v pravem prostoru verjetne in še tako
izmišljen prostor postane zaradi zgodbe, ki se v njem (z)godi, resničen.«7
Odrski prostor lahko dojamemo kot dva, med seboj povezana pojma.
Dejanski prostor je prostor, ki si ga zamislimo in ustvarimo. Lahko ga izmerimo,
se po njem premikamo in ga otipamo. V trenutku, ko iz njega izstopimo in se
vanj ozremo, se spremeni v ugledani prostor. V ugledanem prostoru torej
nismo fizično prisotni, dojemamo ga s pomočjo vida in sluha in je tesno
povezan z dogodkom, ki se v njem odvija.
Temeljna razlika med dejanskim in ugledanim prostorom je torej povezana z
vsebino. Če je dejanski prostor vsebinsko okrnjen oziroma nedefiniran, je
ugledani prostor, prostor igre, eden temeljnih elementov podajanja dramske
ideje.

6
7

HOČEVAR,Meta, Prostori Igre, Ljubljana 1998.
HOČEVAR,Meta, Prostori Igre, Ljubljana 1998.
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3.1 Zgodovina in razvoj odrskega prostora
Z začetkom gledališča je tesno povezan tudi začetek odrskega prostora.
Zapuščina zahodne gledališke tradicije nam še danes na ogled ponuja velike
odprte amfiteatre, v katerih so se ob razpravah o temeljnih problemih odvijale
tudi uprizoritve dramskih zgodb.
3.1.1. Odrski prostor v antiki
Bistven element, ki so ga oblikovalci teh prostorov upoštevali, je bila potreba
po komunikaciji med igralcem in gledalcem. Prostori z gledalcem niso
komunicirali neposredno, skozi vsebino, ampak so skozi oblikovanje prostora
zagotavljali, da je lahko gledalec nemoteno spremljal in dojemal dogajanje
na odru. Zelo natančno so preučevali akustične lastnosti prostora, kar je bilo
posebej pomembno zaradi velikega števila obiskovalcev predstav. Poleg
akustike in preglednosti odra, torej dveh osnovnih pogojev za nemoteno
komunikacijo, pa so oblikovalci prostora na različne načine dopolnjevali
zgodbo, ki jo je podajal igralec. S kostumi, ki so omogočali boljšo vidnost
nastopajočih, so obenem označevali karakterne lastnosti lika, ki ga je igralec
uprizarjal. Pri snovanju prostora so upoštevali tudi sončno svetlobo, jo spretno
vpletli v predstavo in skoznjo ustvarili atmosfero, ki je omogočala intenzivnejše
podajanje in dojemanje zgodbe.
V obdobju tako imenovanega atenskega gledališča se je uveljavil izraz
scena, ki opisuje objekt, postavljen v zadnji del odra in je sluţil za namene
preoblačenja igralcev, skladiščenja mask in ostalih odrskih elementov. Scena
je bila velikokrat poslikana in je na tak način sluţila kot podlaga odrskemu
dogajanju.
Kasneje se je oblikovanje odrskega prostora raje kot s fizikalnimi lastnostmi
prostora ukvarjalo s spremembami, vsebino in inovacijo.
Večina gledaliških predstav se je odvijala v javnih in improviziranih prostorih.
Zgodnje scenografije so bile zasnovane tako, da so jih lahko brez teţav
pospravili in z njimi potovali iz kraja v kraj.
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SLIKA 1: GRŠKO GLEDALIŠČE (http://www:stagehistory.webs.com)

3.1.2. Renesansa
Z nastopom renesanse in naprednejšega načina razmišljanja je prišlo do
opaznih premikov tudi na področju gledališke scenografije. Odkritje linearne
perspektive

je

odprlo

nove

moţnosti

podajanja

prostorskih

izhodišč.

Dvodimenzionalne upodobitve, ki so prej podajale vsebino skozi ikonografske
in simbolične prvine, so skozi perspektivo prostor prikazovale bolj realistično, s
čimer so gledališke uprizoritve postajale prepričljivejše.
Z gradnjo večjih gledaliških hiš, kjer so se predstave ustalile, so se odpirale
nove moţnosti in pristopi k oblikovanju odrskega prostora. Ker scenskih
elementov niso več prevaţali na različna prizorišča, so ti postali kompleksnejši.
V tem času so se prvič pojavili posamezniki, ki so svoj opus posvetili preteţno
oblikovanju odrskega prostora:
 Pellegrinoda San Daniele (1467–1547) – na oder je pred poslikano
ozadje

postavil

posamezne

prostorske

elemente

za

potrebe

uprizarjanja Ariostove drame Krsta v Ferrari.
 Sebastiano Serlio (1475–1554) – napisal in izdal je knjigo Architetura, eno
izmed prvih del, ki se ukvarja s snovanjem odrskega prostora.
10

 Inigo Jones (1573–1652) – arhitekt in prvi pomembnejši britanski
scenograf, ki je med drugim zasnoval tudi scenografijo za uprizoritve del
Bena Johnsona.
Kasneje, v času kraljice Elizabete I., se je v Angliji pojavila nova oblika
snovanja gledališč. Povzemali so amfiteatralno obliko, s čimer so prešli okvirje
do tedaj uveljavljenega frontalnega podajanja dramskih zgodb. Oblika
dvorane je znatno vplivala na principe snovanja odrskega prostora, saj so
gledalci oder obdajali s treh strani. Poleg sprememb v odnosu med igralci in
publiko so se pojavile tudi konceptualne in tehnične novosti v zasnovi odrskih
prostorov. Namen teh ni bil več v ustvarjanju vizualne iluzije, saj so se njeni
učinki v tridimenzionalnem prostoru porazgubili. Likovne elemente so s svojimi
gestami nadomestili igralci, oblikovalci prostora pa so se izdatneje ukvarjali z
nekoliko bolj prostorsko-tehničnimi prvinami, kot so skriti izhodi, lopute in dvoje
lesenih vrat v ozadju, ki so nadomeščala gledališke zavese. Zaradi zmanjšanja
materialnih stroškov predstav so se zniţale tudi cene vstopnic, kar je
posledično prispevalo k večjemu obisku predstav in na tak način zbliţalo
gledališče in ljudi.

SLIKA 2:RENESANČNO GLEDALIŠČE (http://www3.northern.edu)
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3.1.3. Barok in rokoko
Baročni scenograf je bil preudaren inţenir s kancem umetniške genialnosti, je
zapisal Donald Oenslager.8 Tehnološka odkritja iz časa renesanse, predvsem
na področju mehanike, so v času baroka inspirirala tako znanstvenike kot
umetnike. Svoje mesto so hitro zavzela tudi na področju oblikovanja odrskega
prostora. V uprizoritvah so tako prikazovali gradove, ki so izginjali v oblakih,
velike skulpture, ki so se v hipu transformirale in spreminjale oblike.
Seveda pa baročne scenografije niso bile izdelane izključno v tehnološkem
duhu. Velik vpliv nanje je imela likovna umetnost, ki je bila sama po sebi
nosilka teatralnih prvin. Na oder so se vrnile stenske poslikave, ki so jih na
podlagi scenografovih skic mojstrsko izdelovali scenski slikarji. Pri tem so
uporabljali nekoliko zadušene barve, saj so te najbolje zaţivele v soju
rumenkaste svetlobe, ki so jo oddajale oljne svetilke in sveče.9
3.1.4. Devetnajsto stoletje
Scenografija 19. stoletja je v Evropi sledila burnemu dogajanju v druţbi in
umetnosti. Zavračali so do tedaj sprejeta pravila in konvencije ter zagovarjali
načelo Victorja Huga: »Ne obstajajo drugi zakoni kot zakoni narave.«10
(Donald Oenslager: Stage design, 111).
V času, ko je romantiko v Evropi zamenjal realizem, je do sprememb prihajalo
tudi v gledališču oziroma v podajanju in dojemanju dramskih idej. Predstave
so govorile o resničnih ljudeh v realnem času in prostoru, kar je sproţilo odziv
tudi pri oblikovalcih scenografije. Kraljevske palače z bogato poslikanimi
stenami so izginile, nadomestili so jih skromnejši, realnejši prostori, v katerih
ţivijo vsakdanji ljudje.
Prišlo je do okrepitve odnosa med igralcem in prostorom igre, saj so prej
poslikane stene nadomestili dejanski predmeti. Scenografija je postajala vse
bolj tridimenzionalna, vse bolj prostorska, kar pa ne pomeni, da tudi
OENSLAGER, Donald, Stage design: four centuries of scenic invention, London 1975
Povzeto po: OENSLAGER, Donald, Stage design: four centuries of scenic invention, London
1975
10 OENSLAGER, Donald, Stage design: four centuries of scenic invention, London 1975
8
9
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obseţnejša. V uprizarjanju melodram, kjer igralec intenzivno izraţa duševnost
uprizarjanega lika, se je odrski prostor na primer praznil, s čimer je igralcu
dopuščal izrazitejše podajanje vsebine.
3.1.5 Moderna
Na začetku 20. stoletja je vladalo kreativno vrenje, ki se je odraţalo v
razdrobljenosti tako načinov razmišljanja kot v likovnih smereh na splošno.
Mnoţica mladih zagnanih umetnikov je potovala v Pariz, ki se je šibil pod
mnoţico kreativnih napetosti. »Les Fauves« so pod vodstvom Matissa razglasili
neodvisnost od narave in tradicionalnih zahodnjaških načinov izraţanja idej.
Le leto pred njimi sta v Pariz prispela Picasso in Braque in v roku treh let se je
rodil kubizem.11
Likovna umetnost in arhitektura sta znatno vplivali na smernice oblikovanja
odrskega prostora. Na odru so prevladovale izčiščene, abstraktne forme, ki so
igralcem omogočale svobodo gibanja. Vpeljan je bil koncept fluidne luči, ki
naj bi postal nosilec četrte dimenzije modernega gledališča.
Na gledališki sceni sta se pojavila Gordon Craig iz Londona in Adolphe Appia,
ki je prihajal iz Ţeneve. Njuni ideali in vizija so močno zaznamovali tri
generacije reţiserjev in oblikovalcev odrskega prostora. Ti so sooblikovali
spremembe

na

modernem

odru

–

simbolizem

in

impresionizem,

ekspresionizem in konstruktivizem ter kasnejše avantgardne skupine, ki so iskali
obliko gledališča primernega spreminjajoči in razvijajoči druţbi.12
3.1.6. Dvajseto stoletje
V prvi polovici 20. stoletja so trije najpomembnejši teoretiki – Brecht, Artaud in
Stanislavski – izdali svoja osrednja dela in s tem do danes zaznamovali
gledališče. Radikalne spremembe so se seveda zgodile tudi v dojemanju in
oblikovanju odrskega prostora. Novi pristopi so odvrnili pozornost od
mojstrskega izdelovanja realističnih detajlov in scenografe vodili v postopno

11
12

OENSLAGER, Donald, Stage design: four centuries of scenic invention, London 1975
OENSLAGER, Donald, Stage design: four centuries of scenic invention, London 1975
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reduciranje odrskih elementov, ki vsebine ne sporočajo več skozi obliko,
ampak je le-to nadomestil pomen ter univerzalna sporočilnost elementa,
odvisna od vpetosti v različne kontekste.
V oblikovanju odrskega prostora je svoje mesto ponovno našla tehnologija.
Elektrifikacija je omogočila avtomatsko premikanje odrskih objektov. Razširila
se je tudi uporaba odrskih projekcij. Te predstavljajo enega od pomembnejših
elementov, ki jih je pri svojem ustvarjanju uporabljal znameniti scenograf Josef
Svoboda.
V 60. in 70. letih je veliko reţiserjev oder skoraj popolnoma izpraznilo in kot
elemente, ki so zarisovali dramatični prostor, uporabilo minimalizirane scenske
elemente, velikokrat pa tudi kar telesa igralcev. Od takrat je odrski prostor
postajal vse bolj razdrobljen in sugestiven.
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4 DRAMSKO BESEDILO
»Drama je literarni tekst, ki poleg branja omogoča ali celo zahteva tudi
uprizoritev. V ta namen je razdeljena na glavni tekst (fiktivni premi govor) in
stranski tekst (didaskalije). Zdi se, da ta formalni kriterij edini omogoča
nadčasovno definicijo drame, torej takšno, ki ustreza vsem njenim različnim
pojavnim oblikam, pa tudi različnim teoretskim interpretacijam, ki so se
pojavljale v historičnem razvoju.« 13
Definicija opredeli pojem dramsko besedilo kot literarno zvrst ali bolje rečeno
vrsto besedne umetnosti, ki v prvi vrsti ni namenjena branju, ampak ţe skozi
svojo zgradbo nakazuje, da je bistvo podajanja njene vsebine v uprizarjanju.
Razlogov za »teţave«, ki jih ima bralec pri slikanju namišljene uprizoritve, ne gre
iskati le v pomanjkanju domišljije, ampak predvsem v dejstvu, da lahko
dramsko besedilo dojemamo kot povod za uprizarjanje oziroma kot enega
izmed elementov celostnega umetniškega dela, imenovanega gledališka
predstava.
»Odnos med besedilom in uprizoritvijo je sicer izredno kompleksen. V gledališki
teoriji se vedno znova pojavljajo razprave o medsebojnem poloţaju teh dveh
pojmov. Klasicistično razumevanje daje besedilu absolutno prednost in v
uprizoritvi vidi le izraz in prevod literarnega besedila. Vendar vse kaţe, da je ta
ekvivalenca zgolj iluzija: celota vidnih, slušnih in glasbenih znakov, ki jih
ustvarijo reţiser, scenograf, kostumograf, glasbeniki in igralci, vzpostavlja
smisel, ki presega celoto besedila.«14 »Nekateri manj prisotni, avantgardni in
radikalni načini dojemanja tega odnosa besedilo celo v celoti zavračajo in
dojemajo uprizoritev kot obred, ki se odvija pred gledalci ali med njimi.
Besedilo je le eden, morda celo najmanj prisoten element uprizoritve.«15

KRALJ, Lado, Teorija drame, Ljubljana 1998.
UBERSFELD, Anne, Brati gledališče, Ljubljana 2002.
15 UBERSFELD, Anne, Brati gledališče, Ljubljana 2002.
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4.1 Elementi dramskega besedila
Kot je moţno razbrati iz definicije, je dramsko besedilo v osnovi razdeljeno na
dialog in didaskalije. »Razmerje med količino dialoga in količino didaskalij se
skozi zgodovino gledališča razlikuje. Včasih didaskalij ni, včasih pa zasedajo
neznansko veliko prostora.«16 Seveda didaskalije niso nikoli popolnoma
odsotne, saj so del dramskega besedila vsaj v obliki imen dramskih oseb ter
orisa kraja dogajanja. Didaskalije torej na najosnovnejši način opredelijo
glavne okoliščine dramske zgodbe, ki se najizraziteje razvijejo v obliki
gledališke uprizoritve.
Poglavitna razlika med dialogom in didaskalijami je med drugim tudi predmet
sporočanja: dialog sporoča, kaj je dramska oseba izjavila, didaskalije pa
sporočajo kje, kdaj, kako in kdo je podal izjavo. Pomembno je tudi vprašanje,
kdo nas nagovarja. »V dialogu je to papirnato bitje, ki ga imenujemo oseba, v
didaskalijah pa govori avtor sam.«17
4.1.1 Dramska oseba
»Najučinkovitejši način definiranja pojma dramska oseba je najbrţ sledeč:
dramska oseba je nosilec dramskega dogajanja.«18 Ena izmed poglavitnih
problematik koncepta dramske osebe je dejstvo, da večji del informacij o
sebi posreduje sama. Pri tem je konkretnejša karakterizacija dramskega lika
nekoliko zahtevnejša in rezultat nekoliko »siromašnejši«, če jo primerjamo z
osebami iz epike in lirike, kjer je za karakterizacijo likov na voljo več sredstev.
»Relativna »revnost« dramskih oseb v dramskem besedilu omogoča scenske
različice tudi najbolj znanih dramskih oseb (kralj Ojdip, Antigona, Orest, Fedra,
Hamlet …).«19 Dokončno karakterizacijo doţivi dramska oseba torej šele med
procesom uprizarjanja.

UBERSFELD, Anne, Brati gledališče, Ljubljana 2002.
UBERSFELD, Anne, Brati gledališče, Ljubljana 2002.
18 PONIŢ, Denis, Anatomija dramskega besedila, Ljubljana 1996.
19 PONIŢ, Denis, Anatomija dramskega besedila, Ljubljana 1996.
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4.1.2 Dramsko dogajanje
Dramsko dogajanje je eden izmed bistvenih elementov dramske zgradbe.
»Verjetno se zdi dejanje, kadar si dogodki v delu slede kot vzroki in učinki, kot
temelji in posledice. Vse mora biti organsko in logično povezano in zadostno
utemeljeno. Drama ne prenese nobenih naključij.«20 (Denis Poniţ, Anatomija
dramskega besedila, 48 (povzeto po: Silva Trdina: Besedna umetnost))
Tradicionalna načela dramatike učijo, da dramsko dogajanje nikoli ne more
potekati linearno. Ključen je pojav, ki ga Aristotel v svoji Poetiki imenuje
peripetija. Če torej preučimo klasični dramski trikotnik, naletimo na naslednje
zaporedje elementov: zasnova, zaplet, vrh, razplet, razsnova.
Preoblikovanje gledališča, ki ga je to doţivelo v 20. stoletju, je svoj pečat
pustilo tudi v dojemanju dramskega dogajanja. »Peripetija izgublja svoj smisel
in je lahko povsem ukinjena. V dramskem besedilu ni več prostora za zgodbo
in »dogajanje«, v ospredje stopajo razmerja in ideje.«21
4.1.3 Dramski prostor
Kakor se odrsko dogajanje vedno odvija v določenem (odrskem) prostoru,
tako se tudi dramska zgodba vedno odvije v dramskem prostoru. Vendar pa
prihaja do bistvenih razlik v odnosih odrski dogodek-odrski prostor ter dramski
dogodek-dramski prostor. Če je potencialni odrski prostor lahko ustvarjen
vnaprej (dejanski prostor), je dramski prostor posledica dramskega besedila.
Lahko je vnaprej koncipiran ali zamišljen, njegova eksistenca pa nastopi šele
med dramskim dogajanjem. Dramsko dogajanje in dramski prostor sta torej
posledica en drugega.
Dramski prostor lahko skozi dogajanje ostane nespremenjen; pri tem lahko
predstavlja odprt ali zaprt prostor. Dogajalni prostor se lahko realizira ves čas
na enem prizorišču, lahko pa se dogaja na več prizoriščih vzporedno.22

Ibid., Avtor povzema po: Silva Trdina, Besedna umetnost, Ljubljana 1981.
PONIŢ, Denis, Anatomija dramskega besedila, Ljubljana 1996.
22 PONIŢ, Denis, Anatomija dramskega besedila, Ljubljana 1996.
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5 STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ: PONORELA
LOKOMOTIVA
Dramsko besedilo Ponorela lokomotiva in scenografska zasnova njene
uprizoritve sta osrednja elementa diplomskega dela. Gre za besedilo, ki je v
času in prostoru nastanka predstavljalo korak v smeri napredne misli, obenem
pa si je (in si še vedno) zastavljalo vprašanja, povezana z bistvom
človekovega bivanja, delovanja ter odnosom dejanja posameznika in
posledičnim odzivom oţje in širše okolice. Zastavlja torej vprašanja, na katera
do danes nismo uspeli v celoti odgovoriti.
Besedilo je v svojem bistvu in navezovanju na teme, ki so tesno povezane tudi
z znanostjo, pred svojim časom, drznem pa si trditi, da tudi krepko pred našim
časom.

5.1 Dramsko besedilo: Ponorela lokomotiva
»Igra brez teze v dveh dejanjih z epilogom« je bila izdana leta 1923 na
Poljskem. Na način razmišljanja umetnikov v času tektonskih premikov v
znanosti

in

umetnosti

je

vplivalo

mnogo

dejavnikov.

Najosnovnejša

civilizacijska vprašanja so se ponovno pojavljala po koncu I. svetovne vojne,
principe dojemanja sveta, v katerem ţivimo, pa je na novo definirala
Einsteinova teorija relativnosti (1915–1916). Vendar pa na nastanek in vsebino
besedila ni vplival le čas. Pomembno je tudi dejstvo, da je drama nastala na
Poljskem, na vzhodu Evrope, na območju, ki ga je nedavno tega pretresala
ruska revolucija, katere del je bil tudi avtor, Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Ta se
je po vrnitvi na Poljsko povezal s skupino, imenovano formisti ter kmalu postal
glasnik in zagovornik teorije čiste forme, ki posameznih sestavnih elementov
umetniškega dela ne obravnava vsakega zase, saj sami po sebi ne morejo
smiselno funkcionirati, ampak jih dojema kot del izdelane celote.
Zgodba je umeščena v lokomotivo, ki v svojem bistvu simbolizira hitrost, moč
in tehnologijo. Lokomotivo upravljata strojevodja in kurjač, ki se iz specifičnih
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razlogov odločita potovanje osmisliti ter ga spremeniti v vratolomno voţnjo,
katere končni cilj ni popolnoma definiran. Skozi zaplet in razplet zgodbe,
katere del so hote ali nehote tudi potniki, prisotni na vlaku in okolica, skozi
katero vlak drvi, se zastavljajo vprašanja eksistence, svobode in poguma.

5.2 Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1885–1939) je bil poljski slikar, pesnik in pisatelj.
Rojen je bil v umetniškem okolju, saj bil njegov oče, Stanislaw Witkiewicz, slikar
in arhitekt, njegova babica pa je bila slavna igralka, Helena Modrzejewska.
Zgodaj je pokazal talentiranost v širokem spektru ustvarjalnih področij in se
zaradi očetove nenaklonjenosti šolskemu sistemu šolal doma.
Po osebnostni krizi ga je Bronislaw Malinowski povabil k sodelovanju in tako je
Witkiewicz postal njegov pripravnik. Kot fotograf ga je spremljal na
popotovanjih po Oceaniji, od koder se je zaradi začetka I. svetovne vojne
vrnil. Vojno in rusko revolucijo je preţivel v St. Peterburgu.
Po vrnitvi na Poljsko leta 1918 je ustvarjalno zacvetel in vzpostavil principe
teorije čiste forme. Sodeloval je s skupino formističnih umetnikov in v tem
obdobju napisal večino dramskih besedil.
Kasneje se je posvetil pisanju romanov in slikarstvu. V začetku tridesetih let
dvajsetega stoletja je pisal o svojih izkušnjah z uţivanjem narkotikov in se vse
bolj zanimal za filozofijo.
Kmalu po nemški invaziji Poljske je s svojo mlado ljubimko Czeslawo zbeţal na
podeţelje, kjer je 18. septembra 1939 s prevelikim odmerkom droge napravil
samomor.
5.2.1 Izbrana dramska besedila:
– Maciej Korbowa ni Bellatrix (1918)
– Pragmatiki (1919)
– Gospod Price ali Tropska norost (1920)
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– Tumor Možganovič (1920)
– Nova odrešitev (1920)
– Ti (1920)
– Gospodična Tutli-Putli(1920)
– V majhni graščini (1921)
– Neodvisnost trikotnikov (1921)
– Metafizika dvoglavega teleta (1921)
– Gyubal Wahazar ali Na prehodu nesmisla (1921)
– Sipa (1922)
– Ponorela lokomotiva (1923)
– Mati (1924)
– Čevljar (1931–34)

5.3 Prostorska izhodišča drame Ponorela lokomotiva
Skozi analizo prostorskih izhodišč dramskega besedila bom na začetku
definiral dramski prostor. Določil bom njegove glavne značilnosti, preučil
simboliko in poskusil razbrati njihovo vsebino in sporočilnost.
5.3.1 Dramski prostor
Kot je opisano v poglavju 5.1 Dramsko besedilo: Ponorela lokomotiva, je jedro
dogajanja umeščeno v drvečo lokomotivo. Protagonista se nahajata v
prostoru, ki ima zaradi svojega gibanja pomemben vpliv tako na objekte in
subjekte, ki se nahajajo v njem, kakor na okolico, skozi katero potuje.
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Gre torej za kompleksen prostor, katerega lastnosti in odnos do opazovalca
se spreminjajo glede na njegov zorni kot. Zaradi te kompleksnosti lahko
preučevanje prostora poenostavimo tako, da dramski prostor razdelimo na
dva elementa oziroma točki opazovanja:
– NOTRANJOST LOKOMOTIVE,
– OKOLICA ŢELEZNIŠKE PROGE.
5.3.2 Značilnosti
Notranjost lokomotive je zasnovana kot utesnjen, umazan prostor, v katerem
se proizvajajo in sproščajo enormne količine energije. Stroj, ki izrazito sluţi svoji
funkciji, je postavljen na ţelezniške tire, ki določajo smer njegovega gibanja.
Hitrost in moč, s katero potuje, je moţno uravnavati in prilagajati. Pri tem eno
izmed odločilnih vlog odigra človeški faktor, ki lokomotivo nadzoruje. Zaradi
tega postane prostor, ki ga obravnavamo, nepredvidljiv in uporaben kot
sredstvo za dosego najrazličnejših ciljev.
Okolica, skozi katero drvi lokomotiva, je prostrana in mirna, a je zaradi vpliva,
ki ga ima nanjo lokomotiva, iz trenutka v trenutek intenzivneje vpeta v skupno
dogajanje. Njeno spreminjanje je, veliko bolj kot na fizični, otipljivi ravni, moč
zaznati na nivoju vsebine in vzdušja, ki se v njej stopnjujeta.
5.3.3 Simbolika
Simbolika prostora in njegovih elementov je v besedilu izrazito prisotna, skozi
razvoj zgodbe pa se njen poloţaj še utrjuje. Pomen pojmov, na katere sem
naletel pri raziskovanju simbolike prostorskih elementov, sem upošteval pri
snovanju scenografske zasnove uprizoritve obravnavanega besedila. Pri
razlagi simbolike sem se omejil na poglaviten element predstave, torej na
lastnosti, ki ga predstavlja pojem lokomotive: moč, hitrost, nagon, rušilnost,
energija.

5.4 Scenografska zasnova gledališke predstave
Dramsko besedilo je, kot rečeno, v svoji definiciji poleg branja namenjeno
predvsem uprizarjanju, skozi katerega se ideja razvija in nam kot končni
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rezultat prinese celostno umetniško delo, ki na različne načine in skozi različna
področja ustvarjanja podaja zgodbo ter komunicira z gledalcem. S
preučevanjem in razčlembo zgodbe sem pripravil scenografsko zasnovo
gledališke predstave Ponorela lokomotiva.
5.4.1 Koncept - METAFORIZACIJA
Pri snovanju prostora, ki uprizoritvi ne bi sluţil le kot lupina, ampak bi deloval
tudi kot medij podajanja vsebine, sem se odločil metaforizirati glavna
prostorska in vsebinska izhodišča zgodbe.
»Projekt«, ki se ga lotita protagonista in v zgodbi ni popolnoma definiran, sem
skozi metaforo opredelil kot umetniško delo. Gre namreč za delovanje, ki za
dosego cilja uporablja principe umetniškega ustvarjanja. Delovanje je
instinktivno, izraţa ţeljo po spremembi, osvoboditvi, obenem pa ima na
prostor, v katerem se dogaja, posreden ali neposreden vpliv.
Ob upoštevanju teh osnovnih izhodišč pridemo do zaključka, da sta
protagonista zgodbe umetnika, umeščena v prostor, ki delovanje na tej ravni
omogoča ali celo spodbuja. Dramski prostor je torej zasnovan kot umetniški
atelje, v katerem smo priča prizorom, ki se udejanjajo kot rezultat
protagonistove ideje.
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DRVENJE LOKOMOTIVE

UMETNIŠKI PROJEKT

-INSTINKTIVNO DELOVANJE
-ŢELJA PO SPREMEMBI
-OSVOBAJANJE
-VPLIV NA OKOLICO
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5.4.2 Zasnova
Scenografska zasnova odrski prostor deli na dva dela:
– CONA 1-zadnji del
– CONA 2- sprednji del

RAZDELITEV PROSTORA NA DVA DELAPREPOZNAVANJE HIERARHIJE GLEDE NA

1

2

POLOŢAJ V PROSTORU
PUBLIKA

1
ROTACIJA ZA 90°- DOBIMO 1. IN 2. PLAN

2
PUBLIKA

1
NAVIDEZNO STENO NAKAŢEMO Z VRATIPROSTOR RAZDELIMO IN

2

POVEŢEMO OBENEM
PUBLIKA
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Specifika medsebojnega odnosa protagonistov od prostora zahteva, da je ta
zasnovan tako, da je hierarhija jasno berljiva. Prostor je zato razdeljen na dva
dela, ki nam poleg prepoznavanja medsebojnih odnosov omogočata
oblikovanje mizanscen v prvem in drugem prostorskem planu.
5.4.3 Razporeditev elementov
– lupina
– komunikacijski elementi- vrata
– scenski elementi
– barva
Prostor je sestavljen iz zgoraj naštetih elementov. Vrata predstavljajo
povezavo med zadnjim in sprednjim delom scene, obenem pa nakazujejo
navidezno steno, ki prostor deli. Zidarski oder in dve mizi so elementi, ki prostor
podrobneje označujejo. Barva tako v materialnem kot likovnem smislu skozi
predstavo prostor polni ter ga na tak način spreminja. Poleg scenskih
elementov so na odru prisotni tudi rekviziti (material, ki ga slikarji uporabljajo
pri svojem delu.
LUPINASTENE, STROP IN TLA POSTANEJO PODLAGA ZA USTVARJANJE

NAVIDEZNO PREGRADO NAKAZUJEJO VRATA

PROSTORSKI ELEMENTI (DVE MIZI IN ZIDARSKI ODER)PROSTOR NATANČNEJE ZARISUJEJO + DOLOČAJO FUNKCIJO

BARVA- SKOZI POTEK PREDSTAVE SE PROSTOR SPREMINJA
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5.4.4 Oder
Uprizoritev predstave Ponorela lokomotiva in njena scenografska zasnova sta
zasnovani in postavljeni na mali oder SNG Drama Ljubljana (»Mala drama«).
Gre za prostor, ki ni zasnovan kot povsem običajna gledališka dvorana.
Dimenzije odra so :
-širina: cca. 8m
-globina: cca. 10m
-višina: cca. 3,6 m
Velikost parterja je enaka velikosti odra, lahko pa se spreminja, glede na
postavitev uprizoritve.
Zasnova dvorane nosi obliko tako imenovanega »black boxa«, pri čemer oder
ni dvignjen, ampak je na enakem nivoju kot gledalci prvih dveh vrst. Za boljšo
preglednost odra ostalih gledalcev je parter nekoliko nagnjen, tako da dobi
obliko tribune.
Vhod na oder je omogočen skozi dvoje vrat, postavljenih na stranski steni v
ozadju odra.
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5.4.5 Potek predstave
Predstava se kljub metaforizaciji odvija v skladu z dinamiko in zaporedjem
dgodkov, kot so prikazani v dramskem besedilu. Delovanje Strojevodje in
kurjača nadomesti umetniško ustvarjanje slikarskega mojstra ter njegovega
pomočnika. Svoj projekt (v besedilu opredeljen kot divjanje lokomotive)
udejanjata skozi različne ustvarjalne tehnike kot sta action painting in bodyart.
ZAČETNA RAZPOREDITEV (SCENA 0):
Prizorišče, ki ga vidi gledalec ob vstopu v dvorano, zajema sprednji del
ateljeja. Vrata, ki prostorsko delijo oder, so zaprta, osvetljen je le sprednji del
odra. Rekviziti (likovni material) so zloţeni na police zidarskega odra in na
mizo.

SCENA 1:
Na prizorišče pride Mikolaj (slikarjev pomočnik/kurjač) in začne pripravljati
slikarska platna, mešati barve itd. Kmalu se mu pridruţi njegovo dekle Julia, s
katero
se
zapleteta
v
lahkoten
pogovor.
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SCENA 2:
Mikolaju in Julii se pridruţita Tengier (slikar/strojevodja) in njegova ţena Zofia.
Tengier in Mikolaj pa zasedeta svoje poloţaje in pričneta z delom. Med tem
ko delata se prostor počasi polni z barvo, ki jo med delom mimogrede
polivata. Zapleteta se v pogovor o nekakšnem projektu, ki se jima obeta.
Odločita se, da se bosta danes spustila iz vajeti, pa naj se zgodi kar hoče.
Dogajanje na odru se razţivi, barva vedno bolj divje brizga na vse strani. Med
delom vzklikata ideje povezane z bistvom človeške eksistence.

SCENA 3:
Med delom in pogovorom o »projektu« Tengier in Mikolaj razkrijeta svoji pravi
identiteti. Izkaţe se, da sta nekdanja zločinca in se ţelita skozi projekt
osvoboditi bremena preteklosti in sedanjosti. V naslednjem trenutku se v atelje
vrneta Julia in Zofia. Umetnika jima predstavita projekt, ki sta se ga lotila. Julia
se odloči, da bo pri njem sodelovala, Zofia pa sodelovanje zavrne in ţeli
njihovo nadaljnje ustvarjanje (divjanje) preprečiti, zato se je lotijo s fizično silo
in jo kot instalacijo pritrdijo na platno v ozadju. Julia, ki se s početjem strinja pa
postane podlaga za slikarije obeh umetnikov. Površina prostora se vseskozi
polni z barvo.
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SCENA 4:
V atelje (na oder) iz publike prihitijo gledalci (igralci), da bi ustavili brutalno
dogajanje na odru. Zaradi pasivnosti in obotavljanja jim ne uspe učinkovito
posredovati, tako da tudi posledic početja ne uspejo preprečiti.

SCENA 5:

Kljub temu, da »gledalcem« uspe onemogočiti umetnika pri njunem početju,
pa so posledice neizbeţne. Na oder se vsuje mnoţica ljudi, ki si osvoboditve in
radikalnih dejanj ţelijo prav tako kot umetnika. Predstava se zaključi z velikim
razdejanjem in vsesplošnim kaosom.

EPILOG:
Po koncu divjanja večina vpletenih obleţi. Mikolaju uspe preţiveti, prizorišče
zapusti z izbranko, ki je bila soudeleţena v dogajanju. Tengier se v zadnji
minuti svojega ţivljenja zaljubi in srečen umre.
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6 ZAKLJUČEK
6.1 Rezultat
Gledališka predstava ponorela lokomotiva govori o hrepenenju po
osvoboditvi, o strastnem prizadevanju doseči zastavljen cilj in o odzivih okolice
na tovrstno početje. Izkaţe se, da je osvoboditev posameznika v njegovih
lastnih rokah, za dosego ţelenega pa mora pokazati le pravo mero poguma.
Radikalna dejanja od prostora v katerem se odvijajo zahtevajo pogoje, ki
takšnega početje ne le omogoča, temveč ga celo vzpodbuja. Primerjava
vratolomne voţnje in radikalnih umetniških prijemov nam kot rezultat ponudi
izhodišča, iz katerih je nastala prostorska zasnova uprizoritve.
Prostor je glede na hierarhijo protagonistov razdeljen v dva dela, ki sta zaradi
dinamike in izrazitejše trodimenzionalnosti postavljena v dva plana. Deli ju
navidezna pregrada, označena z vrati, ki nakazujejo steno.
Scenski elementi (zidarski oder in dve mizi) prostor natančneje omejujejo in
definirajo funkcijo posameznega lika.
Rekviziti (papir, slikarska platna, posode z barvo, barva), ki jih igralci
uporabljajo, skozi potek predstave prostor polnijo in ga iz umetniškega ateljeja
postopoma spreminjajo v »platno«- podlago za umetniško ustvarjanje.
Umetniški atelje se torej iz prostora preobrazi v sredstvo za dosego cilja,
podobno kot je lokomotiva sredstvo za dosego vratolomnih hitrosti,
preseganja druţbenih norm in osvoboditve.

6.2 Diskusija
Omejitve, ki so botrovale izdelavi scenografske zasnove, so povezane
predvsem z dejstvom, da zasnova ni del dejanske uprizoritve dramskega
besedila. Tovrstne okoliščine so deloma omiljene z dejstvom, da je
scenografska zasnova izdelana na podlagi reţijske zasnove in ob spremljanju
ustvarjalnega procesa dejanske uprizoritve.

6.3 Sklep
Snovanje odrskega prostora je eden izmed temeljnih delov procesa
ustvarjanja gledališke predstave. Razvoj oblikovanja odrskega prostora je
skozi zgodovino spremljal razvoj gledališča in drugih umetniških področij.
Scenografska zasnova gledališke predstave Ponorela lokomotiva poskuša
skozi metaforizacijo poudariti vsebinska in prostorska izhodišča besedila.
Raziskovanje lastnosti določenega prostora in njihovo poudarjanje s pomočjo
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metafore je lahko veliko bolj učinkovito kot na primer s pomočjo karikature,
saj na gledalca ne vpliva v trenutku, ko se ta s prostorom seznani, temveč ga
spodbudi k natančnejšemu razmisleku o prostoru, ki ga opazuje. Spodbujanje
k dolgoročnemu razmisleku o prostoru pa je poleg posredovanja ideje in
vsebine predstave zagotovo ena izmed poglavitnih funkcij odrskega prostora.
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