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POVZETEK 

Vsebina magistrske naloge je namenjena bralcu, ki se želi seznaniti z eno od 

možnosti teoretičnega razmišljanja o fenomenu in uporabnosti svetlobe v uprizoritvenih 

umetnostih. 

Vsebina magistrske naloge je izbrana tudi iz sebičnih motivov, saj mi bo služila kot 

zbiralnik pojmov, definicij, kot beležka, izhodišče, priročnik za nadaljnja razmišljanja in 

raziskovanja. Podrobneje bi rad razpletel in zložil svoja razmišljanja in posledično 

vključeval nekatere svoje »delovne« okoliščine v uprizoritvenih umetnostih. 

Za uvod v vedo svetlobografije si prizadevam vzpostaviti izhodiščne parametre, ki  

bi privedli do aktualnih razmišljanj v odkrivanju pomena in mehanizmov v umetniški 

praksi kot orodje pri »osvetljevanju« tistega, kar je, kar bi lahko bilo ali kar bi lahko sledilo. 

Svetlobografijo si razlagam kot vedo o oblikovanju prostora komunikacije s 

svetlobo, kot vedo o njeni dramaturški in estetski vlogi v uprizoritvenih umetnostih in kot 

vedo o odnosih svetlobne podobe v prostoru predstavljanja ter o odnosih med prostorom 

predstavljanja in prostorom percipiranja.  

Svetlobografijo kot vedo delim na štiri elementarne sklope: 

o element svetlobne zasnove (implementacijski pristopi, implementacijski 

dejavniki in danosti, svetlobna proksemika, dramaturgija svetlobne podobe); 

o element teoretičnih komponent (fenomenologija, semioza, svetlobni 

dispozitiv, tehnološki dispozitiv); 

o element svetlobnih atributov (principi vidnosti, svetlobne konotacije, 

svetlobni znak) in 

o element funkcije svetlobe (svetlobna mizanscena, svetlobna kompozicija, 

svetlobna podoba, svetlobna slika, svetlobna situacija). 

 

Svetloba je izrazno sredstvo v vedi svetlobografije in pri svetlobografu. Je svetlobna 

podoba, ki opredeljuje končni izid ali rezultat v uprizoritvenih umetnostih.       

 

Ključne besede: svetlobografija, oblikovanje svetlobe, uprizoritev, svetlobna podoba. 
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SUMMARY 

This Master’s Thesis wants to acquaint the reader with one of theoretical ways of 

thinking about the pheonomenon and the usefulness of light in performing arts. 

Its content also deals with personal motives. It is a collection of concepts, definitions 

and a sort of a notebook or guideline for further exploration and research into my 

professional work. 

The idea is to explain how thought processes regarding the projects I’ve been 

working on have been implemented in performing arts. 

As an introduction to the science of lightgraphy I wanted to lay out the groundwork, 

which could lead to a new way of approaching and thinking about the topic by discovering 

the significance and mechanisms of artistic practice as a tool for "illuminating" what is, 

what could be or what might indeed follow. 

The sicence of lightgraphy is interpreted as a tool to design space through its 

communication with light, its dramaturgical and aesthetic role in the performing arts. 

It also presents it as a science of relations between images of light in a certain space 

representation and the relations between how the space is represented and its 

perception.  

Lightgraphy can be divided into four basic elements: 

o light contrive (implementation approaches, implementation factors and 

conditions, light proxemics, dramaturgy of light); 

o theoretical components (phenomenology, semiosis, light dispositive, 

technological dispositive); 

o lighting attributes (principles of visibility, lighting connotations,  light signs) 

and 

o function of light (lighting of mise-en-scène, light composition, light image, 

light picture, light situation). 

Lightgraphy is a means of expression for the professional working in the domain of 

light. It’s an Lightimage that defines the final outcome in  any performing arts. 

Key words: lightgraphy, light design, performance, light image. 
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1 UVODNA RAZMIŠLJANJA 

Ni pomembno samo to, da se nastopajoče sliši, 

ampak kako se jih sliši. 

Ni pomembno samo to, da se nastopajoče vidi, 

  ampak kako se jih vidi. 

 

Pred desetletji so bili tisti, ki so v gledališčih »delali luč«, električarji-razsvetljevalci. 

Pogoj za opravljanje tega dela je bilo poznavanje tehnologije kot orodja in sredstev, ki so 

omogočala s svetlobnimi viri ustvariti vidnost dogajanja in vzpostavitev nekega 

svetlobnega vzdušja v uprizoritvi. Klasični pristop pri realizaciji nekega svetlobnega 

rezultata je bila ekipa »lučkarjev«, ki je bila sestavljena iz osvetljevalcev, regulaterjev-

programerjev, lučnih mojstrov/mojstrov luči. Odločitve za svetlobno vzdušje v uprizoritvi 

pa je sprejemal režiser. Sčasoma in z novimi pristopi pri udejanjanju uprizoritev se je 

izoblikoval nov termin, t. i. oblikovalec luči, kar je bilo prevedeno iz angleškega light 

designer; deloval naj bi kot kreativni ustvarjalec na področju osvetljave v avtorski ekipi 

uprizoritve. Pri vsej prepletenosti dejavnikov in danosti v procesih uprizarjanja so se meje 

v prevzemanju odločitev pri vzpostavljanju neke svetlobne podobe vedno bolj 

zabrisovale. V osnovi je t. i. oblikovalec luči (svetlobe) na podlagi razvoja svetlobne 

tehnologije omejen na strokovne in obrtne spretnosti ter empirična znanja, ki jih v večini 

primerov klišejsko in šablonsko prezentira kot »umetnost osvetljevanja«. Tako je lahko 

danes vsakdo, ki »prižge luč«, »oblikovalec luči«. 

Tudi sam sem pričel svojo dejavnost v gledališču kot električar-razsvetljevalec, nato 

kot regulater, lučni mojster in končno kot svetlobni oblikovalec. V tem časovnem obdobju 

pa me je vedno spremljalo neko nezadovoljstvo v procesih vzpostavljanja in udejanja 

svetlobne podobe v uprizoritvah. Vedno me je gnala neka potreba po »več«. Ta »več« bi 

lahko imenoval kot neko vznemirjenje, strast, veselje, samoizpraševanje … Iz te potrebe 

po »več« je sledil študij na Bavarski gledališki akademiji. Po nekaj letih delovanja kot 

svetlobni oblikovalec sem ponovno začutil potrebo po »več«. Iz te potrebe po »več« sem 

prišel do svetlobografije. Moje izrazno sredstvo v uprizoritvenih umetnostih je svetloba. 

Kot svetlobni oblikovalec sem se v procesu uprizoritve ukvarjal z metodami osvetljevanja, 

sedaj pa bi se rad ukvarjal s principi vidnosti, kar je med drugim tudi eden od primarnih 

atributov svetlobografije. 
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1.1 Prepričanje v resnico 

Gledališčniki (teatrologi/idealisti/sanjači) in fiziki (naravoslovci/materialisti) 

skušamo vedno znova najti in ugotoviti tisto bistvo, pomen, smisel bivanja in obstoja. 

Mejnik za fizike je bila, pred 2500 leti, definicija atoma (Demokrit, Leukip) kot 

najmanjšega elementa materije. Mejnik za gledališčnike pred 2500 leti je bil teater stare 

Grčije z definicijo dramskega dogajanja, z enotnostjo dogajanja, časovno in prostorsko 

strnjenostjo, stopnjevanjem dogajanja (Aristotel, Poetika). Od takrat se je tako v znanosti 

kot v umetnosti zvrstilo mnogo novih spoznanj, odkritij in dob; vse to je na svoj način 

zaznamovalo tok zgodovine. Nekatera spoznanja so nadomestila obstoječa, spet druga le 

dopolnila. A bistveno je, da se iskanje, raziskovanje in preverjanje nikoli ne konča.  

 

Vedno znova se moram na novo preverjati  

in podvomiti v trenutno stanje ugotovitev,  

še naprej raziskovati, da lahko pridem do novih ugotovitev,  

ki jih ponovno preverjam.  

 
Prepričan sem lahko samo v časovno omejenem in določenem času ustvarjanja, 

procesu kreacije nove uprizoritve. V tem določenem časovnem obdobju uporabljam 

trenutne ugotovitve in spoznanja na področju uprizoritvenih dejavnosti, ki temeljijo na 

podlagi (ne)poznavanja širokega obsega gledališča na poti do spoznanja mojega 

trenutnega prepričanja v uprizoritvenih umetnostih. 

 

Iščem subjektivno spoznanje, v katerega ne smem (ne morem) biti prepričan. 

 
Naloga gledališčnikov je, da v uprizoritvi ustvarimo takšne pogoje, da bi lahko 

recipienti v njo verjeli vsaj v času ogleda dejavnega dogajanja; da ustvarimo resnico, v 

katero bi lahko bili prepričani, da bodo recipienti verjeli prikazovanju fiktivne zgodbe. 

Ampak, kot je rekel Friedrich Wilhelm Nietzsche: »Prepričanje je nevarnejši 

sovražnik resnice od laži.«1 

Iščem resnico, v katero ne smem biti prepričan. 
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1.2 Motivacije za sprejemanje odločitev pri osvetljevanju 

Naj na kratko oziroma na hitro preletim obdobja začetkov oziroma razvoja 

»gledališča«  glede na metode osvetljevanja2. Gledališče se je prvenstveno prilagajalo 

naravnemu ciklusu in trenutnim spoznanjem pri ustvarjanju svetlobe3 z naravnimi 

gorljivimi viri, ki so služila za vidnost, kadar ni bilo osvetlitve s soncem ali premalo 

vidnosti v soju mesečine. Na podlagi različnih zapisov lahko domnevamo, da se je svetloba 

namensko in osmišljeno uporabljala v kontekstu vizualnega efekta pri antičnem grškem 

gledališču. Primer z lokacije Dionizovega gledališča: Na predvečer šestdnevnega 

misteričnega praznovanja so v sprevodu z »baklami« prenesli kultno podobo Dioniza na 

oltar v center orkestre, z motivom, da bi ohranili skrivnostnost podobe v odnosu do 

neposvečenih – gledalcev. Motiv dramatikov, ki so bili tudi v vlogi režiserja, koreografa, 

komponista, je bil, da so vsebino dogajanja koncipirali in prilagajali tudi na podlagi realnih 

svetlobnih danosti, se pravi sončni vzhod–zahod in sonce z južne strani, ki je svetilo v 

smer gledalcev, pri čemer so nastopajoči pridobili možnost prihodov in odhodov, 

umikanja in skrivanja v senco od skene. Danes bi ta način osvetlitve imenovali »kontra 

luč«.   

William Shakespeare in njegovi kolegi v elizabetinski dobi se kot avtorji in igralci v 

predstavah niso ukvarjali z osvetlitvijo, saj so se te odvijale v glavnem v popoldanskem 

času, ko je svetila najmočnejša žarnica – sonce. Svetlobni »efekti« so se v uprizoritvi samo 

omenjali ali opisovali v didaskalijah. Če je že prišlo do uporabe efetkov, so sredi 

popoldneva, denimo pri Snu kresne noči, v prizoru, ki se odvija ponoči, igralci prišli na oder 

z gorečimi baklami – in za gledalce je bil to dovolj prepričljiv znak, da se prizor dogaja 

ponoči. 

Lastnikom in producentom, kot sta bila James Burbage (The Theatre, The Curtain, 

Globe Theatre) in Philip Henslowe (The Rose, Swan Theatre, Fortune Theatre), so bili 

torej svetlobni efekti zadnja skrb, še za petrolej in bakle jim je bilo žal žrtvovati nekaj 

penijev. Celo angažirali so se, da bi imeli narisane goreče bakle, ki so enkraten finančni 

strošek in bi bile uporabljene v vseh nadaljnjih ponovitvah uprizoritve. Elizabetinska 

doba je med drugim poskrbela za scensko-vizualni preskok iz srednjeveškega gledališča 

na vozovih v definiran prostorski kontekst, saj so dramatikove besede bile osmišljene šele 

skozi mizansceno. 

Nato so se uprizoritve, skozi desetletja, v glavnem prestavile v nočne oz. večerne 

termine in v prostore brez oken, za kar je med drugim zaslužna nova arhitektura 
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gledališke stavbe, t. i. italijanska škatla. Za osvetlitev prizorišča so se še vedno uporabljali 

naravni gorljivi materiali. Šele z iznajdbo elektrike in posledično žarnice se pričenja 

obdobje umetne osvetlitve z umetnimi izvori svetlobe, ki je sprva služila osnovnemu 

namenu: »glavno, da se vidi«. 

Umetni izvori svetlobe so danes, v razvitem, urbanem svetu, nepogrešljivi in 

samoumevni. Na srečo današnjega človeka vsekakor pozitivna tehnološka rešitev, a  

obstaja nevarnost, da se lahko način uporabe teh svetlobnih sredstev hitro prevesi v 

trivialnost. Ne bi se spuščal v polemiko, ali je v urbanem svetu umetna svetloba zlo, kot 

recimo svetlobno onesnaževaje, ki posega v biološke procese, ali pa kot čutno vizualno 

posiljevanje in redundantnost.  

V konkretnem primeru bi se omejil na uporabo umetne svetlobe kot nujnost, v 

prostorih ali na prostem, kadar ni sončne svetlobe, in kot zlo, ki lahko prinaša trpljenje ali 

velike težave v načinih, postopkih, pristopih in pogojih udejanjanja v kontekstu 

uprizoritvene dejavnosti, ki vključuje (bolj ali manj) vse semiotične segmente.  

Eden poglavitnih dejavnikov je upravljanje s sredstvi oz. tehnologijo osvetljave, 

drugi pa ustvarjalna uporaba le-teh kot izraznega sredstva v konceptu uprizoritve. To 

medsebojno prepletanje pa v večini primerov lahko povzroča številne omejitve ali 

»frustracije« pri realizaciji. 

Kako torej osvetliti prizorišče dogajanja? Preprosto. Pri vhodu na prizorišče vklopiš 

stikalo za „luč“4. Nato gredo obiskovalci v dvorano, nastopajoči na oder in predstava se 

lahko prične. Še vedno je to utečeno razmišljanje marsikaterih udeležencev pri 

vzpostavljanju svetlobnih kriterijev za uprizoritev. V večini primerov je to, po eni strani 

konvencionalno razmišljanje, pogojeno z nevednostjo, nezainteresiranostjo, 

brezbrižnostjo in neke vrste samoumevnostjo do pristopov uprizarjanja. 

Nekateri kriteriji za vzpostavitev dejavnega dogajanja v uprizoritvi, kot npr. podoba, 

kompozicija, struktura, forma, prezenca, barva, tempo, razpoloženje, intenziteta, 

konstelacija, harmonija itd., so tudi zame kriteriji za svetlobno vizualizacijo dejavnega 

dogajanja v uprizoritvi. S to tezo ne izumljam tople vode, to so že dolgo pred mano 

povedali pomembnejši ljudje. Recimo Richard Wagner in Adolphe Appia, ki jima osvetlitev 

ni bila samoumevna, ampak sta med prvimi vzpostavila parametre, ki so pogojili globje 

razprave in argumentacije. Za »ustvarjalce« v uprizoritvenih umetnostih je svetloba 

»baje« zelo pomembna.  
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Prva komponenta za »gledališče« je pravzaprav svetloba. 

 

Pri motivih za odločitve kot izhodišče in raziskavo za svetlobno podobo v uprizoritvi 

v osnovi uporabljam dramaturgijo, tekstovno predlogo, metatekstovno5-semantično 

teorijo in subjektivno fenomenološko tolmačenje emocij ob prisotnosti na vajah. To je v 

idealnem primeru. Ponavadi pa so tudi pri implementacijskih procesih odločilni 

dejavniki: tehnična opremljenost prizorišča in zmožnosti prostora, termini za priprave, 

finančna konstrukcija projekta itd. 

V gledališki semiotiki lahko z znakovnimi svetlobnimi pristopi in elementi 

identificiramo vizualni učinek, ki pa se opazno spreminja zaradi različnih uprizoritvenih 

prostorov, kjer lastnosti prostora narekujejo ponovno signifikacijo, se pravi da vizualna 

koda ni konstanta. V gledališki dvorani AGRFT bo uprizoritev videti »tako«, v dvorani Štuk 

(Maribor) pa »drugače«6. Tekst je napisan, interpretacija je v gibanju, kot tudi fotoni, ki 

jih je treba vedno znova definirati, usmeriti ter uskladiti s hitrostjo frekvenc in valovanja 

v vizualno celoto.  
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1.3 Označevalne ključne besede 

V uprizoritvenih umetnostih imamo številna izrazna sredstva, s katerimi lahko 

izražamo čutna dogajanja kot učinek pri percipiranju. Za potrebe teoretičnega 

vzpostavljanja komunikacije pri ustvarjanju dejavnega dogajanja v uprizoritvi 

uporabljam verbalni in pisni sklop iz komunikacijskih komponent. Opisujem jih z 

označevalnimi ključnimi besedami, ki temelijo na podlagi fenomenologije, kot veljavnost 

subjektivnega človeškega spoznavanja, dosega in mej, kot nauk o empirični pojavnosti 

znaka/znamenja, ki temelji na zajemanju pojmovanja/predstavljanja zavednega 

doživetja/izkustva. 

Primeri nekaterih uporabnih čutno-psiholoških (ČUPSI) označevalnih ključnih 

besed za opis uprizoritvene, gledališke, dramske, svetlobne podobe, situacije in slike, ki 

so lahko povod za motiv pri sprejemanju odločitev v procesih svetlobografije: 

a adekvatnost, afektiranost, agresivnost, aktivnost, anagžiranost, anticipiranost, 

apatičnost, argumentiranost, arogantnost, asocialnost, arhaičnost, atrofiranost, 

averzivnost ... b barantanje, barvitost, bes, biti v varnosti, blodnost, bojazljivost, 

brezbrižnost, brezobzirnost ... c cinizem, centralizacija ... č častihlepnost, čistost, 

čudovitost ... d decizivnost, defenzivnost, definiranost, deklarativnost, denunciacija, 

destruktivnost, diskretnost, dolgočasnost, domišljavost ... e egocentrik, ekscentrik, 

ekspresija, ekvivalentnost, emocionalnost, enakomernost, enakovrednost, energičnost, 

entuziazem ... f finost, fizičnost, frustracija ... g gnus, grdo, grobost, grožnja ... h 

hektičnost, hermetičnost, heteronomen, hitrost, hlinjenost, hvaležnost ... i ideološko, 

ignoranca, igrivost, imponiranje, impulzivnost, infantilnost, interes, intimnost, intriga, 

izobčenost, izpovedovanje ... j jeza, jovialnost ... k kliše, kljubovalnost, koketirati, 

komparativnost, koncept, konciznost, konkluzija, konstitucija, kontinuiteta, krasen, 

kreativnost, krhkost, krivičnost, krutost, kumulirati, kverulanstvo ... l lahkotnost, 

lepota, ležernost, ljubezen, lucidnost ... m malomarnost, maščevalnost, medlost, 

mehkoba, melanholičnost, metafizično, mirovanje, monumentalnost, motnost, mržnja ... 

n naivnost, naklonjenost, napadalnost, napuhnjenost, naravnanost, nastopaštvo, 

navada, navdušenost, nečimrnost, nedifiniranost, neeficentnost, neizkušenost, 
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nemarnost, neobremenjenost, neobrzdanost, neopazno, neprijaznost, nerodnost, 

nervoznost, nesebičnost, nesigurnost, nestrpnost, neučakanost, neugodnost, 

neuspešnost, nezainteresiranost, nezanimivost, neznano, nežnost ... o običajnost, 

obotavljivost, obstrukcija, obup, odločilnost, odpor, oduren, odvisnost, ogabnost, 

ogorčenost, omejenost, oportunist, opravljanje, oprijemljivo, osredotočenost, ostudnost, 

ošabnost, otožnost, oživljenost ... p paničnost, perceptivnost, podcenjevalnost, 

poglobljeno, pokroviteljsko, polnost, poniževalnost, ponos, povezanost, površinsko, 

pozornost, poželenje, plemenitost, pravičnost, praznina, predrznost, prefinjenost, 

premiki, presenečenje, pretočnost, previdnost, prevzetnost, pretencioznost, 

pričakovanje, prijaznost, provokatorstvo ... r racionalnost, razburjenost, razdvojenost, 

razigranost, raziskovalnost, raznolikost, razočaranost, razumsko, reakcijsko, rigidnost, 

ritualnost ... s samopravičnost, samoten, samozavestnost, sigurnost, simpatetičnost, 

simpatičnost, sintetičnost, skrbnost, skrivnostno, skeptičnost, skrupuloznost, slaba 

volja, sladkobnost, slikovitost, slutnja, smiselnost, smotrnost, sočutje, sovraštvo, 

spoštovalnost, spremenljivo, sproščenost, sramežljivost, sramota, srd, statičnost, strah, 

strogost, strpnost, surovost, svobodno ... š šibkost ... t tečno, temperamentnost, 

tesnobnost, togost, transfigurirati, tranzientnost, trdost, treznost, trma, trpljenje, 

turobnost ... u  učenost, uglednost, ugodnost, umirjenost, upanje, uporniško, urejenost, 

usihanje, usmiljenost, užitek … v varnost, veličastnost, veselje, vsakovrstno, 

vsiljevanje, vzhičenost, vznesenost … z zabavno, začudenost, zadovoljstvo, zadrega, 

zadržanost, zahrbtnost, zahtevnost, zaničevalnost, zanimanje, zaskrbljenost, 

zaslepljenost, zastrašujoče, zaupljivost, zavistnost, zeteženost, zlobnost, zmerjati, 

zoprnost, zverinsko, zvestost ... ž žalitev, žalovanje, žilavost, živahnost, živalskost, 

živčnost, živopisnost, žlabudranje, žlahtnost, žrtvovanje … 
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1.4 Motivi za sprejemanje odločitev 

Vsaka odločitev, ki jo sprejmem pri vzpostavljanju in udejanjanju svetlobne podobe,  

temelji na nekem motivu. 

1.4.1 Motivi pri svetlobnem oblikovanju 

Za lažje razumevanje bi najprej zapisal, kaj so motivi za odločitve pri svetlobnem 

oblikovanju. V večini primerov so kriteriji motivov: režiser hoče: »...!«, scenograf reče: 

»...!«, kostumograf bi rad: »...!«, koreograf želi: »...!«, dramaturg misli: »...!«, igralec-plesalec 

pa čuti: »...!«. Nato pa se svetlobni oblikovalec prične ukvarjati s prostorsko proksemiko 

in mizanscenskimi določitvami ter z logističnimi, fizikalnimi in tehnološkimi (LOFITE) 

implementacijami in metodami osvetljevanja. 

Ta tema zahteva širšo obravnavo, ki pa ni predmet vsebine te magistrske naloge. 

1.4.2 Motivi pri svetlobografiji 

Pri motivih za sprejemanje odločitev pri vzpostavljanju in udejanjaju neke svetlobne 

podobe v prostoru svetlobe pa izhajam iz štirih sklopov elementov svetlobografije, ki jih 

kasneje podrobneje opredeljujem:  

- Svetlobna zasnova: implementacijski pristopi, implementacijski dejavniki in danosti, 

svetlobna proksemika, dramaturgija svetlobne podobe. 

- Teoretične komponente: fenomenologija, semioza, svetlobni dispozitiv, tehnološki 

dispozitiv. 

- Svetlobni atributi:  principi vidnosti, svetlobne konotacije, svetlobni znak. 

- Funkcija svetlobe: svetlobna mizanscena, svetlobna kompozicija, svetlobna podoba, 

svetlobna slika, svetlobna situacija. 

Izhajam pa iz osnovnih dejavnikov:  

- prostor7 kot dejavno8 dogajanje; 

- komunikacija kot dejavno dogajanje; 

- vede gledališke umetnosti iz širokega obsega uprizoritvenih ved in semiotičnih 

segmentov, kjer uporabljam, opredeljujem in vzpostaviljam parametre za 

svetlobografijo kot vedo. 
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1.4.2.1 Prostor komunikacije 

 

Prostor komunikacije v uprizoritvenih umetnostih je vsak prostor/okolje 

(stgr. chó ̱ros- χώρος / tópos-τόπος), 

kjer sem priča »fiktivnemu« predstavljanju in izražanju 

v obliki čutno dojemljivega dejavnega dogajanja in procesa. 

 

Primarna naloga uprizoritvenih umetnosti je posredovanje informacij recipientu, na 

podlagi katerih se lahko definira vpliv na percepcijo v obliki čutne dojemljivosti ter 

zaznavanja predmetnega, materialnega sveta in psihološkega okolja v prostoru 

komunikacije. Kot psihični proces v recipientu vzpodbujamo njegovo intelektualno, 

čustveno, kulturno in družbeno danost, s katero zaznava uprizoritveno dogajanje. 

Njegova recepcija se preoblikuje v lastno estetsko izkušnjo ter tako modificira potek 

uprizoritve in dejavno dogajanje v prostoru komunikacije. Prostor komunikacije v osnovi 

delim na prostor predstavljanja in prostor percipiranja. 

Vsak prostor deluje kot materialni in psihološki prostor9. 

V večini primerov se uprizoritvena dejavnost izvaja v prostorih, ki omogočajo 

udobno spremljanje dejavnega dogajanja na lokaciji in kjer se uporabljajo umetni 

svetlobni viri. Lokacije se po funkciji razlikujejo po arhitekturnih danostih in posledično 

po psihološkem zaznavanjem teh. Osnovne opredelitve prostorov10 (Pavis, 1997) v 

kontekstu gledališke dejavnosti so: dramski prostor11, odrski prostor12, prostor 

scenografije ali gledališki prostor13, ludični ali gestični prostor14, prostor besedila15 in 

notranji prostor16. 

V svojem primeru opredeljujem prostore v generalni/celotni prostor komunikacije, 

ki ga delim na prostor predstavljanja17 in prostor percipiranja. Ta dva prostora sta del 

prostora svetlobe, ki se primarno vzpostavlja in udejanja skozi proksemiko in mizansceno 

ter materialno in psihološko komunikacijo celotnega uprizoritvenega dejavnega 

dogajanja. V prostoru komunikacije se manifestacija in fenomenologija svetlobnih 

konotacij v uprizoritvi vzpostavlja in udejanja v svetlobni podobi. 

Vse, kar je, in vse, kar se dogaja v prostoru komunikacije, je znak in sporočilnost 

informacije za recipienta. Kot motiv za odločitve pri vzpostavljanju in udejanjanju 

svetlobne podobe so vsi semiotični segmenti merodajni za modifikacije in kriterije. 

 

http://de.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82
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Izrazno sredstvo  

VIZUALNA PODOBA 
 

 Svetlobna podoba  Scena / Rekvizit /Animiran rekvizit  

                  

   
Izrazno sredstvo  

ZVOČNA PODOBA 
   

   Glasba  Ton   Zven  Šum    

                  

  
Izrazno sredstvo 

INTERPRET 
  

  Vizualna podoba   Zvočna podoba   

 

Zunanja 
podoba 

- Kostum 

- Maska 

- Pričeska 

 

Kinezika 

- Gestikulacija 

- Mimika 

- Proksemika 

- Mizanscena 

   

Glasovno sporočanje 

- Fiziološka fonetika 

- Semantika 

- Prozodija 

 

                  
                  
                  

 P R O S T O R  P E R C I P I R A N J A   
                  

      Segmenti percipirani z/s:       

    VIDOM  VONJEM  SLUHOM     

                  

       RECIPIENT        
                  

 Tabela 1 – Prostor komunikacije po  semiotičnih segmentih (D. O., 2015) 

Vsi semiotični segmenti, ki so uporabljeni v uprizoritvi, tvorijo medsebojne relacije 

in danosti v okviru svetlobne podobe, ki deluje kot samostojni segment in kot segment v 

sklopu vseh drugih segmentov.  
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1.4.2.2 Komunikacija 

 

Izhodiščna definicija komunikacije v uprizoritveni umetnosti temelji na sovpadanju 

informacij med interpretom na odru in gledalcem.  

Komunikacija temelji na sovpadanju 

vseh posrednih in neposrednih izraznih sredstev semiotičnih segmentov, 

ki smo jim priča v materialnem in psihološkem prostoru  uprizoritve. 

Komunikacijo razumem kot enega najpomembnejših elementov v uprizoritveni 

umetnosti, ki z verbalnimi in neverbalnimi izraznimi sredstvi, načini, metodami ali 

principi prenaša informacijo iz materialnega in psihološkega prostora predstavljanja v 

prostor percipiranja. 

KOMUNIKACIJA  UPRIZORITVENIH UMETNOSTI 
PROSTOR PREDSTAVLJANJA  

GLEDALIŠKA KOMUNIKACIJA  

besedno in nebesedno sporazumevanje, ki v času predstave poteka med nastopajočimi na odru in med 

nastopajočimi in pred neposredno navzočimi, sodelujočimi gledalci oz. občinstvom; v gledališki teoriji 

temeljna lastnost gledališča, da se udejanja kot neposredna komunikacija med nastopajočimi in občinstvom 

s telesno navzočnostjo, ustvarjalnim povezovanjem igranja, likovnih, glasbenih, literarnih prvin; v gledališki 

semiotiki kar nastane kot rezultat smiselne uporabe označevalnih sistemov gledališkega jezika za prenos 

sporočil gledalcem 

   

VERBALNA KOMUNIKACIJA 

besédno sporazumévanje/govorno 

sporazumevanje nastopajočega s soigralci in z 

občinstvom 

 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

sporazumévanje nastopajočih in občinstva z 

negovornimi gledališkimi izrazili: z masko, s 

kostumom, sceno, svetlobnimi, zvočnimi efekti, 

glasbo, gestikulácijo, gíbom 

   

PROSTOR PERCIPIRANJA 

gledalíška recépcija: v zvezi z občinstvom doživljanje, interpretiranje in vrednotenje uprizoritve, pogojeno s 

psihološkimi, družbenimi dejavniki; psihični proces, v katerem gledalec na podlagi svojih intelektualnih, 

čustvenih, kulturnih in družbenih danosti zaznava odrsko dogajanje, ga preoblikuje v lastno estetsko izkušnjo 

in tako soustvarja predstavo 

Tabela 2 – Komunikacija v uprizoritveni umetnosti; povzemam (GTS, 2011) 

Izrazno sredstvo, ki omogoča ali podpira prenos in definicijo sporočilnosti 

informacij neverbalne komunikacije, je svetloba. Svetloba je pogoj in osnovno vodilo za 

vidnost ter samostojno izrazilo čutno-psiholoških principov med osvetlitvijo v prostoru 

predstavljanja in prostor percipiranja naproti recipientu. Svetloba kot sredstvo 

gledališkega izraza se vzpostavlja skozi svetlobno oblikovanje in svetlobografijo v prostor 

percipiranja. 
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2 SVETLOBOGRAFIJA 

2.1 Uvod 

Nekoč se je nekdo odločil, da bo iz širokega obsega področij18 uprizoritvenih 

umetnostih19 definiral dejavnost20 gledališča21. Ta nekdo pa je znotraj dejavnosti 

gledališča nekatere vizualne  enote22 poimenoval scenografija in kostumografija.  

Sam sem se odločil, da določim novo enoto v uprizoritvenih umetnostih znotraj 

dejavnosti gledališča, in to je svetlobografija. Ta besedna »skovanka« je sestavljena iz 

pojmov svetloba in grafija (gr. Γραφή), kar v bistvu pomeni pisanje.  

V dejavnosti gledališča očitno pišemo s sceno in kostumi, zakaj ne bi pisali še s 

svetlobo? Scenografija in kostumografija se razumevata kot vedi, zakaj se ne bi še 

svetlobografija?  

Oseba, ki se ukvarja z enoto scenografije, je: scenográf  -a m ustvarjalec, ki se ukvarja  s 
scenografijo  S: zastar. dekoratêr, zastar. inscenátor (GTS, 2011)  

Oseba, ki se ukvarja z enoto kostumografije, je: kostumográf  -a m oblikovalec kostumov 
za gledališko predstavo, film (GTS, 2011) 

Oseba, ki se ukvarja z enoto svetlobografije, pa bi lahko bila: ustvarjalec, ki se 

ukvarja s svetlobografijo; ki kreira prostor svetlobe; ki s poznavanjem svetlobnih sredstev 

oblikuje postopke in pristope v prostoru svetlobe in jih povezuje v celoto; ki oblikuje 

svetlobni koncept za funkcijo svetlobe v sodelovanju z režiserjem in drugimi ustvarjalci 

pri pripravi in uresničevanju uprizoritvenega koncepta; ki se kot ustvarjalec ukvarja z 

atributi svetlobne podobe; ki … 

 

Če je končni izdelek, rezultat ali izid23 in izrazno sredstvo v dejavnosti gledališča pri 

osebi: 

režiser ~ predstava, 

scenograf ~ scena,  

kostumograf ~ kostum,  

skladatelj ~ glasba,  

dramaturg ~ konceptualna razčlemba,  

igralec ~ lik,  

je pri svetlobografu končni izid SVETLOBNA PODOBA. 
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Kot uvod v vedo svetlobografije si prizadevam vzpostaviti izhodiščne parametre, s 

katerimi bi prišli do aktualnih razmišljanj v odkrivanju pomena in mehanizmov 

umetniške prakse kot orodja pri »osvetljevanju« tistega, kar je, kar bi lahko bilo ali kar bi 

lahko sledilo. 

Svetlobografijo si razlagam kot vedo o oblikovanju prostora komunikacije s 

svetlobo, kot vedo o njeni dramaturški in estetski vlogi v uprizoritvenih umetnostih in kot 

vedo o odnosih svetlobne podobe v prostoru predstavljanja ter o odnosih med prostorom 

predstavljanja in prostorom percipiranja.  

Vsem parametrom, dejavnikom, elementom, segmentom in fragmentom v 

svetlobografiji je beseda oz. pojem svetloba skupni imenovalec kot sredstvo uporabe in 

izrazno sredstvo. Svetloba je beseda oz. pojem, ki se definira skozi sintezo fizikalnih, 

kemičnih, biološko-fizioloških in sinaptično-psiholoških procesov. 

SVETLOBA JE 

Elektromagnetno 
valovanje 

→ 
Material 
Objekt 
Snov 

→ Oko → 
Subjektivno 
percipiranje 

Fizika na področju 
»vidnega« 
elektromagnetnega 
spektra (fotoni) 
(~350 nm–~750 nm) 

→ 

Kemija oz. fizika s 
področja molekul, 
atomov, kvarkov, 
strun ... 

→ 
Biologija in 
fiziologija človeka 

→ 

Sinaptični psihološki 
proces 
doživljanja, 
razumevanja ... 

Izvor elektromag. 
valovanja je:  
naravni: 
sonce/zvezde, 
strela, 
luminatorji, gorljivi 
materiali ... 
umetni: 
“žarnica”... 

→ 

Agregatno stanje 
materije, ki 
absorbira ali 
reflektira 
 

→ 

Fotorecepcija: 
čepnice – RGB 
paličnice –
svetlo/temno 
 

→ 

... na podlagi 
intelektualnih, 
čustvenih, kulturnih 
in družbenih danosti 
zaznavanje 
svetlobnega 
dogajanja in 
preoblikovanje v 
lastno estetsko 
izkušnjo 

Svetlobna sredstva: 
vir, naprave za 
proizvajanje, prenos 
in kontroliranje el. 
energije 

→ 

Materialni objekti: 
scena, 
kostum, 
nastopajoči ... 

→ 

Pretvorba iz 
elektromagnetnega 
valovanja v 
sinaptične signale 

→ 

Manifestacija in 
fenomenologija 
konotacij v 
uprizoritvi 

Tabela 3 – Sinteza dejavnikov, ki tvorijo pojem svetlobe (D. O., 2015) 

Z zavedanjem, da se svetloba fizikalno večinoma modificira, zaznava in predstavlja 

z odbojem, kar pomeni, da z definiranim svetlobnim virom usmerimo svetlobni snop na 

površino materialnega objekta, lahko s tem definiramo konotacijo vidnega polja. 

Pri pristopih in postopkih vzpostavljanja24 in udejanjanja25 svetlobne podobe iz 

enote svetlobografije izhajam iz uveljavljenih in priznanih pojmovnikov in definicij v 

uprizoritvenih umetnostih, ki jih modificiram v kontekst svetlobografije. 
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2.2 PROSTOR SVETLOBE 

 

V »gledališču« je vedno izhodiščno vprašanje »Kaj?«. 

Kaj delamo, kakšen učinek hočemo doseči, izraziti. 

Šele ko je jasno definiran ta »Kaj?«, se lahko začnemo ukvarjati s »Kako?«. 

 

Prostor svetlobe je eden odločilnih dejavnikov pri vzpostavljanju kriterijev v 

uprizoritvenih umetnostih. Na prostor svetlobe vplivajo vse enote, tako notranji in 

zunanji dejavniki ter danosti in semiotični segmenti s področja uprizoritvenih umetnosti 

ali dejavnosti gledališča, ki se predstavljajo kot končni izid v predstavi. Prav tako pa s 

prostorom svetlobe vplivamo na vse zunanje enote s področja uprizoritvenih umetnosti 

ali dejavnosti gledališča, saj v prostoru svetlobe modificiramo in definiramo vse 

materialne in psihološke prostore v legitimne konotacije prostora predstave.  

Notranja vpliva na prostor svetlobe sta svetlobografija in svetlobno oblikovanje s 

skupno lastnostjo pojma svetlobe. Osnovna funkcionalna povezava/relacija in razlika 

med svetlobnim oblikovanjem in svetlobografijo:  

P R O S T O R   S V E T L O B E  »Predstava« 

Svetlobno oblikovanje  SVETLOBA Svetlobografija 

 

»
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..
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Praktično 

vzpostavljanje/udejanjanje 
 

Teoretično 

vzpostavljanje/udejanjanje 

Metode osvetljevanja v:  Principi vidnosti v: 

- svetlobnem konstruktu  - svetlobni podobi 

- svetlobni strukturi  - svetlobni sliki 

- svetlobni konfiguraciji  - svetlobni situaciji 

Materialni prostor  Psihološki prostor 

Interpretacija  Ustvarjalnost 

Invencija  Snovanje 

Itd.  Itd. 

Tabela 4 – Prostor svetlobe (D. O., 2015) 

Prostor svetlobe združuje oz. povezuje in definira t. i.  končne izide drugih kreativnih 

sodelavcev (kostum, scena ...). Prostor svetlobe je kompleksen pojem, ki se razume kot 

psihološki in materialni prostor ter vsebuje tako strokovno-obrtna znanja in spretnosti 
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kot tudi idejno-inspiracijske komponente. Da se prostor svetlobe ustvari, pa je, tako kot 

pri drugih umetniških področjih, velik del odvisen od ustvarjalnega procesa.  

Svetlobografija kreira svetlobno podobo znotraj prostora svetlobe. 

Svetlobografijo kot vedo delim na štiri »generalne« elementarne sklope, ki bi jih 

lahko poimenoval tudi kot pristop in sredstvo26 za vzpostavljanje in udejanjanje svetlobne 

podobe v prostoru svetlobe. Naslednjo tabelo bi lahko poimenoval tudi svetlobografski 

»veliki pok«. 

 SVETLOBOGRAFIJA  

     

 Element 
svetlobne zasnove 

 Element 
teoretičnih komponent 

 

 Komponente:  Komponente:  

 

- Implementacijski pristopi 

- Implementacijski dejavniki in danosti 

- Svetlobna proksemika 

- Dramaturgija svetlobne podobe 

 

- Svetlobni dispozitiv 

- Semiotični segmenti 

- Fenomenologija 

- Tehnološki dispozitiv 

 

 
    

 Element 
svetlobnih atributov  

 Element 
funkcije svetlobe 

 

 Komponente:  Komponente:  

 
- Principi vidnosti 

- Konotacije vidnosti 

- Svetlobni znak (semioza) 
 

- Svetlobna kompozicija 

- Svetlobna mizanscena 

- Svetlobna podoba 
(svetlobna slika, svetlobna situacija) 

 

     

 PROSTOR SVETLOBE  

Tabela 5 – Elementi svetlobografije v prostoru svetlobe (D. O., 2015) 

V zgornji tabeli so na grobo predstavljeni postopki svetlobografovega dela. Vseh 

elementov27 in komponet28 se bom kasneje še natančneje lotil.  

V začetku ustvarjalnega procesa vedno izhajam iz elementa svetlobne zasnove, na 

katero pa nerazdružljivo vpliva t. i. element teoretičnih komponent. V mislih imam že 

vzpostavljene teorije, filozofije in metode, torej teoretično ozadje, ki ga modificiram v 

kontekst svetlobografije. Element svetlobne zasnove in elementi teoretičnih komponent 

so vedno v medsebojni korelaciji. Razumem jih kot izhodišče, povod za idejo, ki se preko 

in z okoliščinami elementa svetlobnih atributov razvija v svetlobno podobo, kjer pa je 

glavni element funkcija svetlobe in kot taka tudi glavni namen oziroma izid. 

Namen razporeditve teh številnih komponent v štiri sklope svetlobografskih 

elementov je mentalno sistematiziranje, ki mi v toku ustvarjalnega procesa lahko priskoči 
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na pomoč. Tako lahko preverjam lastne pristope, razmišljanja, samoizpraševanja in 

dognanja v procesu ustvarjanja. 

Pri vzpostavljanju in udejanjanju svetlobne podobe v prostoru svetlobe ne moremo 

mimo koncepta. Vsem, ki se ukvarjamo z uprizoritvenimi umetnostmi, nam je ta pojem 

blizu, zato se v tej nalogi ne bi poglabljal v pojem koncepta. Pa vendar nam shema 

dejavnikov in možnosti povezovanja in izbiranja pomaga razumeti, kako ti vplivajo na 

razvoj in potek svetlobnega koncepta v končni izid: 

SV
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 /
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F 

 

analizira 
argumentira 
definira 
načrtuje 
obravnava 
označuje 
ponazarja 
posreduje 
predstavlja 
snuje 
upodablja 
uresničuje  
utemeljuje 
vzpostavlja 

 

kontekst 
odnose 
postopke 
pristop 
relacije 
sklop 
strategijo 
zvezo 

 

atributov 
elementov 
enot 
funkcij 
parametrov 
področij 
segmentov 
teorij 
zasnov 

 

dramaturgije svetlobe 
fenomenologije 
impl. dejavnike in danosti 
impl. pristope 
izotopije 
konotacije vidnosti 
principov vidnosti 
prostora svetlobe 
semioze 
svetlobne kompozicije 
svetlobne mizanscene 
svetlobne proksemike 
svetlobne situacije 
svetlobne slike 
svetlobnega dispozitiva 
svetlobnega znaka 

 
v 
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. 

Tabela 6 – Vplivni dejavniki pri svetlobnem konceptu (D. O., 2015) 

 V svetlobnem konceptu izpostavljam svetlobno strategijo:  

strategíja -e ž (ȋ) 1. postopki, načini načrtovanja in vodenja velikih vojaških operacij, 
vojne: uporabiti strategijo bliskovite vojne; bojevati se po pravilih strategije in taktike / 
vojaška strategija // veda o tem: velik napredek strategije; osnovni pojmi iz 
strategije 2. publ., navadno s prilastkom postopki, načini za dosego kakega cilja: razkrili 
so njihovo strategijo; razvojna strategija; strategija miru; strategija ekonomskega pritiska 
/ izbral je primerno, slabo strategijo za uresničitev svojih načrtov; strategija v 
trgovini;  šah. črni je bil neizkušen v strategiji; voj. globalna, jedrska, pomorska, 
zračna strategija; strategija partizanskega bojevanja (SSKJ, 2000) 

Navkljub nadvse mamljivim konotacijam po definiciji iz SSKJ za razpravo o boju v 

„gledališkem prostoru“ gre pri strategiji predvsem za postopke, načine, premišljeno 

ravnanje. Da pa je lahko neko ravnanje načtrovano in premišljeno, moram zelo dobro 

poznati okoliščine, na podlagi katerih sprejemam odločitev za to ravnanje. Odločitev oz. 

odločitve, na podlagi katerih se ustvari načrt oz. plan realizacije svetlobne podobe, z drugo 

besedo koncept. 
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2.3 SVETLOBNA ZASNOVA 

 

Svetlobna zasnova je element prostora svetlobe, ki se deli na komponente: 

 

PROSTOR SVETLOBE 

   

ELEMENT FUNKCIJE SVETLOBE   

   

ELEMENT SVETLOBNIH ATRIBUTOV  ELEMENT TEORETIČNIH KOMPONENT 

         

   
ELEMENT 

SVETLOBNE ZASNOVE 
   

   Komponente: 

- Implementacijski pristopi 

- Implementacijski dejavniki in danosti 

- Svetlobna proksemika 

- Dramaturgija svetlobne podobe 

   

       

Tabela 7 – Element svetlobne zasnove (D. O., 2015) 

 

Iz tabele je razvidno, da element svetlobne zasnove ne more biti samostojni element, 

ki bi omogočal izid svetlobne podobe, ampak je v odnosu in relaciji do preostalih 

elementov v prostoru svetlobe. Komponente, ki jih omenjam, so zame bistvenega pomena 

kot izhodišče za nadaljnje oblikovanje uprizoritvene zamisli v umetniškem načrtovanju. 

V nadaljevanju predstavljam posamične komponente v elementu svetlobne zasnove 

kot izhodiščne povzetke.   
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2.3.1 Implementacija kot pristop za sprejemanje odločitev 

 

Implementacija kot pristop za sprejemanje odločitev je komponenta elementa 

svetlobne zasnove. 

 

Za realizacijo hotenj od snovanja do manifestacije neke svetlobne podobe 

uporabljam pristope za odločitve; delim jih na logistične, fizikalne in tehnološke (LOFITE) 

in čutno-psihološke (ČUPSI) implementacije29, ki se združijo v dejavni proces svetlobnega 

dogajanja v uprizoritvi. 
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- diletantska obsedenost30 

- poskusiti31  

- preverjanje32 

- ezoterizem33 

- empiričnost34 

- intuitivnost35 

- diskurzivnost36 

- strokovna in obrtna znanja in spretnosti37 

- ustvarjalni38 postopki39 in procesi40 
Tabela 8 – Implementacijski pristopi (D. O., 2015) 

Zgornja tabela orisuje segmente, ki si jih ne razlagam kot negativno konotacijo, saj 

se na podlagi vsakega segmenta lahko udejani uprizoritev/predstava.  

Pristopi se lahko medsebojno manifestirajo z modifikacijo, kadar gre za prilagoditev 

iz osnovnega izhodiščnega idejnega koncepta v nadaljnjo, invencijsko preoblikovanje v 

kontekstu manifestacije skozi implementacijo. 

Pri oblikovanju in realizaciji uprizoritvene zamisli v umetniškem načrtovanju, ali pa 

tudi v samem procesu pri ustvarjanju uprizoritve, v večini primerov sodelujejo številni 

sodelavci, ki jih delim na ustvarjalno ekipo, tehnično pomoč in birokratsko-upravni oz. 

produkcijski aparat (sistem). Vsak sodelavec pa ima lastne pristope in motive, ki vplivajo 

na končni izid – na uprizoritev. Za uspešen proces in špekulacijo na uspešen izid moramo 

upoštevati in spoštovati različne pristope. Specifike in kvalitete sodelavcev, najsi bodo še 

tako različne, moramo vključiti in izkoristiti v dobrobit uprizoritve.  
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2.3.2 Implementacijski dejavniki in danosti  

 

Implementacijski dejavniki in danosti so komponenta elementa svetlobne zasnove. 

 

Opisujem neizogibna dejstva, s katerimi se srečuje vsak gledališki ustvarjalec. Tako 

bo režiser naredil drugačno zasnovo za predstavo na velikem kot na malem odru. 

Upošteval bo finančne zmožnosti producenta in se prilagodil časovnemu okvirju. Isto velja 

za delo svetlobografa. Vendar sta njegovo delo in stvaritev še toliko bolj odvisna od 

tehničnih lastnosti določenega prostora. 

Pri vsakem začetku procesa se najprej postavlja vprašanje prostora. Ne samo 

velikosti, pač pa tudi oblike, ki med drugim narekuje (z)možnosti določenih vizur. Najprej 

je seveda vprašanje vrste odra, če ta sploh je. Prostor »gledališke« komunikacije se 

ustvarja v različnih prostorskih specifikah, od stebrov, preko obokov, do drugih zanimivih 

dimenzij in proporcev. 

Kreacija prostora svetlobe je med drugim odvisna tudi od razpoložljivosti in 

uporabnosti svetlobnih virov. Ne govorim samo o količini, pač pa predvsem o tipih in 

modelih, torej o njihovih zmožnostih. Vsi umetni svetlobni viri na svetu pa nam nič ne 

koristijo, če jih nimamo v kaj priključiti oz. če nimamo primernega energetskega sistema. 

To sicer obsega področje elektrotehnike in svetlobnega oblikovalca, pa vendar je 

zavedanje in poznavanje teh implementacijskih dejavnikov in danosti pomembno pri 

svetlobografovem delu. 

  
PROKSEMIKA 

PROSTORA 
  

       

TIPI IN MODELI 
SVETLOBNIH VIROV  

 
REGULACIJSKI/KONTROLNI 

SISTEMI 

       

ENERGETSKI 
SISTEMI 

 
ČAS in FINANCE, KI SO NA RAZPOLAGO 

ZA REALIZACIJO 

       

  
MIZANSCENSKE 

ODLOČITVE 
  

Tabela 9 – Implementacijski dejavniki in danosti – LOFITE področje (D. O., 2015) 

V idealnem primeru se vse te okoliščine koherentno aplicirajo pri oblikovanju 

uprizoritvene zamisli v umetniškem načrtovanju.  



Magistrska naloga UVOD V SVETLOBOGRAFIJO Svetlobna zasnova 

____________________________________________________________________________________________________ 

Univerza v Ljubljani – AGRFT David Orešič Str. 27/93 

2.3.3 Svetlobna proksemika 

 

Svetlobna proksemika je komponenta elementa svetlobne zasnove. 

 

Številni prostori komunikacije, kjer se izvaja uprizoritvena dejavnost, se med seboj 

radikalno razlikujejo. Pri oblikovanju uprizoritvene zamisli v umetniškem načrtovanju je 

specifika, t. i. proksemika prostora komunikacije, odločilnega pomena. Vsi dejavniki in 

danosti proksemike prostora komunikacije vplivajo posledično tudi na svetlobno 

proksemiko. 
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igralsko 

proksemiko 

 
scensko 

proksemiko 

 svetlobno 

proksemiko  proksemiko prostora percipiranja  

Tabela 10 – Svetlobna proksemika (D. O., 2015) 

 

V osnovi je svetlobna proksemika pozicijska razporeditev svetlobnih virov, ki 

vzpostavlja odnos in relacije med posameznimi svetlobnimi viri v prostoru komunikacije. 

Razmerje, velikost in arhitekturne danosti prostora definirajo možnosti lokacijske 

postavitve svetlobnih izvorov. Če govorim o institucionalnih gledališčih, je proksemika 

prostora komunikacije že definirana in posledično tudi izhodiščna svetlobna proksemika. 

Pri ustvarjanju predstave velja enako tudi za scenografijo, ki je prav tako odvisna od 

prostorske proksemike. V začetku sem že napovedal, da se v nalogi med drugim opiram 

na svoje praktične izkušnje dosedanjega gledališkega ustvarjanja. Torej, če sta v teoriji in 

izhodišču svetlobografija in scenografija enako prostorsko omejeni (ali osvobojeni, 

odvisno od karakterja) s proksemiko, pride do velikih razlik v praksi oz. pri »življenjski 

dobi« uprizoritve, ki po navadi vključuje tudi gostovanja. To pomeni spremembo 

proksemičnih specifik prostora komunikacije. 

Če se prostor drastično spremeni, to drastično vpliva na vse elemente uprizoritve. 

Pogosteje pa se zgodi, da uprizoritev gostuje v proksemično enakovrednem prostoru, vsaj 

kar zadeva velikost odra. To pomeni, da bi se naj scenografija in svetlobna podoba lažje 

prenesli v nov prostor. Čeprav se na prvi pogled zdi, da ista pravila veljajo tako za prvo 
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kot za drugo, pa ni tako. Ker je v institucionalnih gledališčih proksemika definirana in 

nespremenljiva. Konkretno: če je v nekem gledališču predvidena pozicija »frontalne 

osvetlitve« X, nikakor, pa če si še tako želimo, ne more biti Y. To pomeni, da se svetlobna 

podoba vedno znova vzpostavlja in poizkuša slediti izhodiščnemu svetlobnemu konceptu.  

Naj si dovolim malo (pre)drznosti: Če ima scenograf kdaj srečo in so za gostovanje 

potrebne minimalne modifikacije ali mogoče sploh niso potrebne, svetlobograf te sreče 

nima. Nikoli.   

Znana je trditev, da ne rečem floskula, da je »gledališče« živ organizem, da se proces 

ne konča s premiero ... To dejstvo močno vpliva na več kreativnih enot. Iz prakse vemo, da 

je za potrebe spremenjene lokacije prostora komunikacije (gostovanja) marsikdaj treba 

predstavo prirediti – tako režijsko kot scensko. Take spremembe, ki so stalnica in celo 

zaželeno dejstvo (v interesu vseh je, da se veliko igra in gostuje), so poseben izziv za 

svetlobografa in posledično za svetlobnega oblikovalca. 

S spremembo prostora komunikacije se spremeni prostorska proksemika, ki je ena 

izmed izhodišč svetlobne podobe. S spremembo prostora komunikacije se pogosto 

spremeni tudi režijsko-mizanscenska postavitev, kar je izhodiščna okoliščina za 

svetlobografovo delo in posledično za oblikovalca svetlobe. Navkljub tem, za 

svetlobografa usodnim spremembam pa je cilj na novo vzpostaviti na nek način 

enakovredno svetlobno podobo »matičnemu« prostoru komunikacije. 

Ta svetlobna podoba je nova. Zavestno uporabljam izraz nova, saj so primeri, da bi 

se v nov prostor dalo identično preslikati postavitev »matičnega« prostora, tako redki, da 

so že izjeme, ki potrjujejo pravilo; da je v vsakem novem prostoru komunikacije treba na 

novo vzpostaviti in udejaniti svetlobno podobo (svetlobni konstrukt), ki pa je zmeraj do 

neke mere drugačna od »matične«. In takoj, ko je drugačna, ni več ista, je torej nova. To 

pomeni dvoje: 

Najprej, svetlobografovo delo in posledično delo svetlobnega oblikovalca se s 

premiero ne zaključi, medtem ko se pri nekaterih drugih sodelavcih (kostumograf, 

scenograf) delo konča. 

In drugič, svetlobograf/oblikovalec svetlobe mora biti izredno fleksibilen sodelavec. 

Že res, da je vsaka sprememba prostora komunikacije vnaprej določena in se nanjo lahko 

pripravi, vendar mora biti fleksibilen v poznavanju in uporabljanju različnih metod za 

doseganje, v najboljšem primeru, zelo podobnega cilja oz. učinka. 
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Po vsem zapisanem bi lahko rekli, da je v življenjski dobi neke uprizoritve svetlobna 

proksemika ena najbolj nestanovitnih komponent in kot taka zahteva konstantne 

modifikacije in aktivno vključevanje svetlobografa ali oblikovalca svetlobe. 

Svetlobna proksemika ultimativno vpliva na svetlobno mizansceno. S spremembo 

svetlobne proksemike se mora na podlagi kriterijev dramaturgije svetlobne podobe na 

novo modificirati svetlobna mizanscena. 
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2.3.4 Dramaturgija svetlobne podobe 

 

Dramaturgija svetlobne podobe je komponenta elementa svetlobne zasnove. 

 

Eden primarnih dejavnikov v praktični dramaturgiji je vzpostavljanje in definiranje 

karakternih lastnosti interpretov41 v procesu dejavnega dogajanja. Na podlagi 

dramaturške razčlembe, predstavitvi neke vsebinske kompozicije (zgradba besedila) se 

definirajo posamični parametri za legitimno upravičenost lastnosti vrednot in karakter42 

interpreta. 

Kakršenkoli je princip osvetlitve v prostoru komunikacije, 

ima posledično svoj svetlobni karakter. 

 

Semiotični43 segment44 svetlobe kot interpreta ni nobena izjema v tem procesu. 

Kakršnakoli osvetlitev se izvede, vedno tvori nek svetlobni karakter in svetlobno 

podobo/kompozicijo, ne glede na to, ali je uporabljen en svetlobni vir ali petsto svetlobnih 

virov. Vedno se na kakršenkoli princip vzpostavlja svetlobna interpretacija v svetlobni 

podobi. 

Če odmislim osnovni namen svetlobe kot sredstva za vidnost dogajanja, je primarni 

namen dramaturgije svetlobne podobe vzpostavljati nevidne metatekstovne vrednote in 

svetlobni princip v zaznavne ali prepoznavne kompozicijske segmente v svetlobni podobi. 

Oris za ugotavljanje medsebojnih relacij pri vzpostavljanju svetlobnega 

»karakterja« kot interpreta v uprizoritvi: 

Iz tabele je razvidno, da je oblikovanje uprizoritvene zamisli v umetniškem 

načrtovanju nujna medsebojna povezava  za koherentno ustvarjanje svetlobne podobe. 

Tudi pri svetlobografiji se mora vzpostaviti neka dramaturško-svetlobna „zgodba“, 

fabularum (dramaturgija: gr. Δραματουργία, lat. fabularum). 

 

 Režija  

Dramaturgija    Svetlobografija 

     

  Interpretacija 
 Svetlobno oblikovanje 

Tabela 11 – Pristop za svetlobni fabularum  (D. O., 2015) 
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2.4 TEORETIČNE KOMPONENTE 

 

Element teoretičnih komponent v prostoru svetlobe delim na: 

 

PROSTOR SVETLOBE 

   

ELEMENT SVETLOBNIH ATRIBUTOV  ELEMENT FUNKCIJE SVETLOBE 

   

ELEMENT SVETLOBNE ZASNOVE   

         

   
ELEMENT 

TEORETIČNIH KOMPONENT 
   

   Komponente: 

- Fenomenologija 

- Semiotični segmenti 

- Svetlobni dispozitiv 

- Tehnološki dispozitiv 

   

       

Tabela 12 – Element teoretičnih komponent (D. O., 2015) 

 

Iz tabele je razvidno, da element teoretičnih komponent v osnovi vsebuje predvsem 

filozofske teze/komponente; te prav tako ne morejo biti samostojni element, ki bi 

omogočal izid svetlobne podobe, ampak so v odnosu in relaciji predvsem do elementa 

svetlobne zasnove. Iz širokega obsega filozofskih razmišljanj, ki se lahko nanašajo na 

kontekst svetlobne podobe v uprizoritvenih umetnostih, sem si izbral komponente, ki so 

zame bistvenega pomena, saj mi lahko ponujajo širši aspekt za izhodišče pri nadaljnjem 

oblikovanju uprizoritvene zamisli v umetniškem načrtovanju. 

V nadaljevanju predstavljam posamične komponente v elementu teoretičnih 

komponent kot izhodiščne povzetke. 
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2.4.1 Fenomenologija 

Fenomenologija je komponenta v elementu teoretičnih komponet. 

 

Fenomenologija45 je poskus neposrednega opisovanja človeških doživljajev, 

neodvisno od običajnih pojasnil, ki jih pos(r)edujejo zgodovinarji, psihologi ali sociologi. 

Fenomenologija je postala znanost o bistvu čistih doživljajev. 

Fenomenologijo v svoji nalogi uporabljam zgolj za izhodišče razmišljanju, ki 

rezultira v nekem realnem in praktičnem produktu, ne pa kot filozofsko razpravo.  

Vsaka uprizoritev je odraz trenutnega stanja ustvarjalca v nekem določenem 

časovnem obdobju procesa nastajanja uprizoritve. Stanje razumem kot skupek znanj, 

izkušenj in psihofizične podobe ustvarjalca. Z drugimi besedami: vsak produkt je na nek 

način »maksimalen«, kar lahko v tistem obdobju ustvarjalec ponudi. Svojo nalogo 

dojemam zelo podobno kot ustvarjalni proces v katerekoli uprizoritvi. To pomeni, da je 

napisano »maksimalno«, kar lahko v tem obdobju ponudim na podlagi svojega 

(ne)poznavanja iz širokega obsega gledališča. 

Fenomenologijo torej dojemam kot teoretični razmislek o učinku neke svetlobne 

odločitve na gledalca/recipienta/percipienta. 

Fenomenologija je veda o vseh izkustvenih pojavih, se pravi tako pojavov, ki so 

predmet teoretičnega premisleka kot razumskega spoznanja (Kant46). Zastavljene cilje je 

mogoče doseči samo z intencionalnostjo (Husserl47). Fenomenologija je znanost, ki se 

ukvarja s proučevanjem tistega, kar ni ne resnično in ne lažno, marveč je nekaj tretjega, je 

privid (Lambert48). Znotraj teh komponent se po moji interpretaciji giblje svetlobna 

fenomenologija. 

Veda o vseh izkustvenih pojavih, se pravi tako pojavov, ki so predmet teoretičnega 

premisleka kot razumskega spoznanja. Zastavljene cilje je mogoče doseči samo z 

intencionalnostjo49. Gre torej za teoretično predpostavko, vzpostavljeno na podlagi treh 

tez, ki jih modificiram v svetlobografijo: 

- psihološka teza predpostavlja, da je filozofija svetlobe del filozofije uma; 

- biološka teza predpostavlja, da je zmožnost preko svetlobnih dejanj predstavljati 

duševna stanja in dejanska stanja v svetu del biološke zmožnosti možganov in uma; 

- sociološka teza predpostavlja, da sta svetloba in sporazumevanje s svetlobo 

družbeni pojav in zato v podstavi intencionalnih duševnih stanj. 

 



Magistrska naloga UVOD V SVETLOBOGRAFIJO Teoretične komponente 

____________________________________________________________________________________________________ 

Univerza v Ljubljani – AGRFT David Orešič Str. 33/93 

V praktičnem kontekstu svetlobografa umetnika gre za skupek vseh teh treh tez. V 

odsotnosti svetlobe vlada »črnina«, iz katere človeško oko ne more prepoznati, razbrati 

oz. videti ničesar. Ni vseeno, kako nekaj zagledamo, saj način, torej princip vidnosti, 

narekuje razumevanje gledanega, narekuje interpretacijo. Interpretacija, kot 

razumevanje, pa je temelj gledališkega ustvarjanja. Tako Searlova biološka teza absolutno 

velja tudi za svetlobo, saj tudi svetlobograf predpostavlja, kakšne posledice bo imela neka 

njegova odločitev na celotno uprizoritev in posledično seveda na recipienta. In 

nenazadnje je v kontekstu uprizoritve, kot neka sporočilnost informacije oz. komunikacije 

(če je gledališče prostor komunikacije, najbrž hočemo o nečem komunicirati, pa četudi je 

to samo impresija, čustveno stanje ali fragment), svetloba sredstvo sporazumevanja. 

Razprave o svetlobi kot sredstvu sporazumevanja v urbanem svetu ne bi načenjal. 

Omejujem se zgolj na prostor komunikacije v uprizoritvenih umetnostih. 

Svetlobna fenomenologojia oz. svetlobografova fenomenologija je razpeta med 

režijskim konceptom (in njegovimi filozofsko-teoretičnimi fenomenološkimi 

komponentami) in med svetlobografovim lastnim avtorskim donosom oz. 

predpostavkami o fenomenološki funkciji/vrednosti določenega načina osvetljevanja. 

Tako je svetlobna fenomenologija posledica teoretičnega razmisleka, ki vodi v 

določeno funkcijo svetlobe (svetlobna podoba); percipient jo doživlja tako čustveno kot 

razumsko. Če jih doživi, začnejo v recipientu obstajati – kot neke vrste izkustvo, ki odpira 

možnost za interpretacijo, razmislek in spoznanje.  

Kakorkoli stvari obračam, je svetloba vedno iluzija, je vedno privid. In privid je tako 

resničen, ima moč vplivanja na um in čustva, je izrazen. Na začetku vsakega procesa se 

svetlobograf ukvarja s temi filozofskimi izhodišči svojega dela. Fascinacija nad 

razumevanjem in ustvarjanjem nečesa tako izmuzljivega, kot je privid, je tudi moje 

intimno izhodišče za odločitev delovanja v svetu fotonov, idej, iluzij znotraj 

svetlobografije in gledališča.  
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2.4.2 Svetlobni dispozitiv  

Svetlobni dispozitiv je komponenta v elementu teoretičnih komponent. 

 

Dispozitiv lahko razumemo kot koncept s področja filozofske teorije, kot orodje pri 

razumevanju dejavnega dogajanja. Aplicira se na kulturni pojav kot perspektiva ali analiza 

prostora svetlobe. 

Protagonisti, ki so se med drugim ukvarjali tudi s pojmom dispozitiv, so Michel 

Foucault (* 15. oktober 1926, Poitiers; † 25. junij 1984, Paris), Giorgio Agamben (* 22. 

april 1942, Rim) in Gilles Deleuze (* 18. januar 1925, Pariz; † 4. november 1995, Pariz). 

 

»... ko se konvencije v sami umetniški sferi spremenijo, ko jih sistem uspešno apropriira, se 
tudi artikulacija umetniškega objekta (in subjekta) spremeni. Omenjene spremembe torej 
ni mogoče ugledati brez političnih in estetskih posledic.« (Založnik, 2014) 

»S tem imenom skušam nakazati, prvič, vseskozi heterogeno zbirko, ki vsebuje diskurze, 
institucije, arhitekturne rešitve, zakone, upravne ukrepe, znanstvene izjave, filozofske, 
moralne, humanistične trditve, skratka, tako rečeno kot tudi neizrečeno; to so elementi 
dispozitiva. Dispozitiv je mreža, ki jo lahko vzpostavimo med temi elementi.  

Drugič, želim v dispozitivu naznačiti prav naravo vezi, ki lahko obstajajo med temi 
heterogenimi elementi. Tako se neki diskurz lahko pojavi enkrat kot program institucije, 
drugič nasprotno, kot element, ki omogoča opravičevanje in zakrivanje neke sicer neme 
prakse, ali pa deluje kot nekakšna naknadna reinterpretacija te prakse in ji odpira pristop 
v novo polje racionalnosti.  

Tretjič, z dispozitivom razumem nekakšno recimo, formacijo, katere glavna naloga v 
določenem zgodovinskem trenutku je, da odgovarja neki nujni potrebi. Dispozitiv ima torej 
prevladujočo strateško nalogo. To je lahko bila npr. zajezitev neke prostor gibajoče se 
količine prebivalstva.« (Foucault, 1991) 

 

Iz širokega obsega pojma dispozitiv (lat.: disponere, fr.: dispositif, nem.: dispositiv; 

namera, načrtovanje, namen, pojasnilo, razlaga, izjava, vstavek, vložek, uporabnost 

sredstev, razpolaganje, odločitev, sklep, zaključek, razporeditev, razvrstitev, zaporedje, 

porazdelitev, obrazložitev, pojasnilo, razlaga, izjava) ga modificiram v svetlobni 

dispozitiv.  

Umetna svetloba in svetlobna sredstva so nekakšen ustroj za vidnost v uprizoritvi, 

ki deluje na več funkcijskih ravneh hkrati. Svetlobni dispozitiv lahko odnose v uprizoritvi 

definira oz. pojasnjuje in lahko vsem vizualnim semiotičnim segmentom artikulira 

izraznost, hkrati pa je to prepoznavanje/»branje« vselej odvisno od recipienta. 

http://de.wikipedia.org/wiki/15._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/1926
http://de.wikipedia.org/wiki/Poitiers
http://de.wikipedia.org/wiki/25._Juni
http://de.wikipedia.org/wiki/1984
http://de.wikipedia.org/wiki/Paris
http://de.wikipedia.org/wiki/22._April
http://de.wikipedia.org/wiki/22._April
http://de.wikipedia.org/wiki/1942
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/18._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/1925
http://de.wikipedia.org/wiki/Paris
http://de.wikipedia.org/wiki/4._November
http://de.wikipedia.org/wiki/1995
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Svetlobni dispozitiv opredeljuje in razgrinja fluidnost diskurznih in nediskurznih 

medsebojnih relacij vizualnih aspektov zajemanja, opisovanja in oblikovanja ČUPSI in 

LOFITE implementacij.  

 

 SVETLOBNI DISPOZITIV  

SV
ET

LO
B

N
A

 Z
A

SN
O

V
A

 

Svetlobna 

mizanscena 

Svetlobna 

konfiguracija Svetlobna 

struktura Svetlobni 

konstrukt 

 

SV
ET

LO
B

N
I A

TR
IB

U
TI

 

Svetlobna situacija   

Svetlobna slika   

Svetlobna podoba Svetlobna 

kompozicija 
   

 FUNKCIJA SVETLOBE  

Tabela 13 – Mreža svetlobnega dispozitiva (D. O., 2015) 

 

Na podlagi širokega obsega teorij o pojmu dispozitiv ugotavljam, da se lahko 

samovoljno odločim za prilagajanje pomena dispozitiv v kontekst svetlobnega dispozitiva.  

V prvi meri mi pojem »dispozitiv« pomeni medsebojni vpliv samostojnih elementov iz 

svetlobografije: dramaturgija svetlobne podobe, principi vidnosti, svetlobna konotacija, 

svetlobni znak, izotopija, svetlobna proksemika in mizanscena, vplivi ČUPSI 

implementacij ... To lahko pomeni, da je prav ta sinteza medsebojnih »nematerialnih« 

dejavnikov bistvo, da ničesar ne delajo, ampak delujejo kot dejavno dogajanje. 
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2.4.3 Tehnološki dispozitiv 

Tehnološki dispozitiv je komponenta v elementu teoretičnih komponent. 

 

Na področju vede svetlobografije ne moremo mimo tehnologije svetlobnih virov. Ne 

gre za tehnološko znanje in upravljanje s tehnologijo (to je področje svetlobnega 

oblikovanja), ampak za smotrno in smiselno namembnost in uporabnost svetlobne 

tehnologije v kontekstu uprizoritve.  

V uprizoritvenem kontekstu Pavis omenja kot scenski dispozitiv:  

Fr. dispositif scenique; angl. stage arrangement; nem. Bühnengestaltung; šp. dispositivo 
escenico … »Danes pogosto uporabljen izraz »scenski« dispozitiv govori o tem, da 
prizorišče ni fiksirano in da scena ni postavljena od začetka do konca: scenografija 
uporablja igri namenjeno površino, predmete in mizanscenske tlorise v skladu z dogajanji, 
ki jih je treba odigrati, ne da bi se jih togo oklepala, pripravljena, da tudi med samo 
predstavo spremeni njihovo zasnovo.« (Pavis, 1997, str. 665) 

V tehnološkem kontekstu pa povzemam in prilagajam iz »Transkript javnega 

pogovora z dr. Janezom Strehovcem« (Strehovec, 2011) odlomke, ki se lahko navezujejo 

na uprizoritveno umetnost, in jih povzemam na področje svetlobografije.     

Giorgio Agamben postavi tezo, da je dispozitiv lahko vse, kar ima zmožnost »ujeti, 
usmerjati, oblikovati, nadzorovati in zagotavljati geste, vedenja, mnenja in diskurze živih 
bitij«. 

J. S.: »Dispozitiv je dejansko lahko nek zelo uporaben koncept znotraj poststrukturalistične 
filozofije in tudi drugod, v sodobni estetiki in umetnostni teoriji recimo. Gre za več pogledov 
na jedro dispozitiva, zame je tu nedvomno bistven dispozitiv v smislu nekega stroja, 
konstelacije, ki je v odnosu z neko tehnologijo in posameznikom. Tehnologija posameznika 
prenaša v nek odnos s tehnologijo, ki je zanj danes bistven. Tehnologija je danes predvsem 
kulturni fenomen  v odnosu s tehnologijo, je mesto neke bistvene kulturacije.« 

J. S.: »... kajti dispozitiv tehnologije nas dejansko usmerja k nečemu, kar bi se po srbsko ali 
hrvaško reklo »brisani prostor«. Gre za neko čistino, v kateri je človek v odnosu s temi 
igračami, hkrati pa si ob tem zastavlja neka bistvena vprašanja. To je zame jedro 
dispozitiva; ne le v tem smislu, da gre za suženjski odnos do te tehnike. Znotraj tega odnosa 
lahko posameznik tudi razmišlja, išče neke ustvarjalne protiodgovore, zavzema kritično 
stališče. Skratka, najti mora neko mero, do katere se bo pustil zapeljati tehnologijam v 
nekem pozitivističnem smislu, kot nam ga diktirajo multinacionalke, ter v kolikšni meri bo 
izstopil.« 

J. S.: »... softver ni neko pomagalo, ampak tudi generativni in militantni dejavnik, ki ima 
blazno velik vpliv na zavest, organizacijo kulturnih vsebin, način mišljenja in percepcijo.« 

J. S.: »V odnosu do tehnologije je posameznik vedno bolj kreativen. Seveda je to dvosmerni, 
kibernetski odnos: tehnologija spreminja posameznika in posameznik spreminja 
tehnologijo.« 
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Razvoj in dostopnost tehnologije seveda odpirata več možnosti za kreativne in 

umetniške stvaritve. To pa pomeni dvoje: 

Svetlobografa ali oblikovalca svetlobe zelo hitro, če se izrazim v žargonu, »povozi 

čas«. To pomeni, da se mora izobraževati in razvijati ne samo na umetniško kreativnem 

področju, pač pa tudi na tehnološkem. Vsako obdobje ima svoj ritem tehnološkega 

napredka. Obdobje, v katerem sem deloval in še delujem kot svetlobni ustvarjalec, je 

obdobje bliskovitega tehnološkega napredka.  

Dostopnost tehnologije lahko predstavlja nevarnost v vsebinskem, dramaturškem 

in kreativnem smislu. Fascinacija nad novimi tehnološkimi dognanji je sila, ki lahko 

svetlobografa hitro začara in zavede. Obstaja torej nevarnost načela: »Imamo ʺ100 

muvingovʺ, dajmo jih uporabit!«. 

Svetlobna podoba pa ni ekshibicionistična parada tehničnih kapacitet določenega 

gledališča. Kot razlagam skozi nalogo, gre za premišljeno umetniško stvaritev, za katero 

je lahko navkljub »stotim muvingom« dovolj ena sama navadna žarnica. 
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2.5 SVETLOBNI ATRIBUTI 

 

Element svetlobnih atributov v prostoru svetlobe delim na: 

 

PROSTOR SVETLOBE 

   

ELEMENT TEORETIČNIH KOMPONENT   

   

ELEMENT SVETLOBNE ZASNOVE  ELEMENT FUNKCIJE SVETLOBE 

         

   
ELEMENT 

SVETLOBNIH ATRIBUTOV 
   

   Komponente: 

- Principi vidnosti 

- Svetlobne konotacije 

- Svetlobni znak (semioza) 

   

       

Tabela 14 – Element svetlobnih atributov (D. O., 2015) 

 

Iz tabele je razvidno, da se element svetlobnih atributov vzpostavlja v korelaciji in 

odnosu med elementom svetlobne zasnove in elementom funkcije svetlobe. Tudi element 

svetlobnih atributov ne more biti samostojni element, ki bi omogočal izid svetlobne 

podobe v prostoru svetlobe. Komponente, ki jih omenjam, so primarni dejavniki in mi 

služijo kot izhodišče za nadaljnje oblikovanje uprizoritvene zamisli v umetniškem 

načrtovanju. 

V nadaljevanju predstavljam posamične komponente v elementu svetlobnih 

atributov kot izhodiščne povzetke.   
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2.5.1 Principi vidnosti  

 

Princip vidnosti je komponenta v elementu svetlobnih atributov. 

 

Osnovni dejavniki pri osvetljevanju, kot osnovno izhodišče za motiv od snovanja do 

manifestacije v prostoru svetlobe, so principi vidnosti, definirani v prostoru svetlobe. 

 

Princip vidnosti je komponenta svetlobografije, 

metoda osvetljevanja za doseganje principov vidnosti 

pa je področje svetlobnega oblikovanja. 

 

 Nekateri primeri principov vidnosti.  

arealni50 selektivni51 poudarni52 navedbeni53 

pomenski54 ločilni55 integrativni56 avtentični57 

razpoloženjski58 modelirani59 informativni60 namenski61 

konsistentni62 osredotočeni63 proporcionalni64 ... 

   

Tabela 15 – Nekateri principi vidnosti (D. O., 2015) 

 

Principe vidnosti pa označujem, definiram, opisujem z že prej omenjenimi 

označevalnimi ključnimi besedami na podlagi fenomenologije. 

Princip vidnosti je način, kako kaj osvetliti oz. po kateri metodi se bo osvetljevalo v 

določenem delu uprizoritve. Tako torej definira, ali se bo v uprizoritvi uporabljal arealni, 

ločilni ali kateri drugi princip vidnosti. 

Gre za določitev osvetljevanja. Te odločitve pa so posledica režijskega in 

dramaturškega koncepta – kot zunanji vpliv oz. kot okoliščine, znotraj katerih se giblje 

svetlobograf. Na podlagi teh okoliščin svetlobograf ustvari koncept/strategijo. Princip 

vidnosti je motiv za določitev strategije. 

Na podlagi implementacijskih LOFITE dejavnikov in danosti lahko uporabimo več 

metod osvetljevanja, s katerimi lahko dosežemo principe vidnosti. Najbolj znane, osnovne 

oz. bazične so metode S. Mc Candelsa 65, R. Kellyja 66, F. Safrana67. Vendar  najbrž vsakdo, 

ki se ukvarja s svetlobnim oblikovanjem slej ali prej (ali pa nikoli) na podlagi 

implementacijskih pristopov razvije svojo modificirano metodo. Tudi jaz imam, v funkciji 

svetlobnega oblikovalca, svojo metodo za doseganje principov vidnosti.  
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2.5.2 Svetlobne konotacije 

 

Svetlobne konotacije so komponenta v elementu svetlobnih atributov. 

 

Konotacije so v gledališču osnova, brez njih bi bile predstave same sebi namen. Iz 

definicije vidimo, da gre za neko vrsto navezave, za »pojem, ki dobi pravo vrednost šele v 

zvezi s subjektom«. Pojem subjekta v kontekstu gledališke uprizoritve razumem širše. 

Razumem ga kot situacijo, prostor, lik, predmet, gesto, besedo ali svetlobo. Vse, kar se 

pojavlja v prostoru komunikacije, je neke vrste znak. Za razkrivanje oz. razumevanje 

vzpostavljenega znakovnega sistema določene uprizoritve pa se mora ta znakovni sistem 

na nekaj navezovati. V nasprotnem primeru ne bi govorili o prostoru komunikacije, pač 

pa o neki čudni hermetični strukturi, ki ni namenjena razkrivanju oz. razumevanju, torej 

ni namenjena gledalcu/recipientu. O konotacijah lahko govorimo celostno: »Celotna 

uprizoritev se navezuje na ...«. Na drugi strani pa govorimo o konotacijah znotraj same 

uprizoritve. Pri tem bi lahko rekli, da gre za motive, vzpostavljene znotraj uprizoritve, ki 

jih uporabljamo za doseganje hotene pomenske vrednosti. Kot sem že zapisal, gre torej za 

stalno gledališko prakso. 

Kaj pa je specifika svetlobnih konotacij? V principu gre seveda za isto stvar, le da 

svetlobograf uporablja druga izrazna sredstva. Generalno bi lahko svetlobne konotacije 

razdelil na dva dela: 

konotacija – konvencija in konotacija – invencija. 

Pri konotacijah konvencijah lahko govorim recimo o tako imenovanih ilustrativnih 

svetlobnih konvencijah. Tako bo osvetlitev prostora predstavljanja v »modri kontra« 

svetlobi skoraj vedno imela konotacijo noči ali osvetlitev prostora predstavljanja v »topli 

beli« svetlobi in »rumena« okrogla površina na cikloramskem horizontu skoraj vedno 

konotacijo sonca, torej dneva. 

Preskok na drugi, bolj zanimiv nivo konotacije invencije se pa zgodi v trenutku, ko 

se v povezavi z režijsko postavitvijo nosilci prizora žogajo z rumeno žogo. Šele tedaj 

gledalec »sonce« ugleda kot nekaj drugega, v našem primeru kot igračo. In tako lahko z 

vzpostavljenim svetlobnim motivom spreminjamo konotacije do neskončnosti. 

V opisanem primeru se skriva bistvo svetlobne konotacije. Ne v soncu-žogi, pač pa v 

besedni zvezi »v povezavi z ...«. Tako lahko, kot v opisanem primeru, dobi svetloba 

konotacijo v povezavi z režijsko postavitvijo, v povezavi s scenografijo, kostumom ... 
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Pomembno pa je, da svetloba nikoli ne more dobiti konotacije v povezavi s svetlobo, torej 

sama s seboj. Lahko je nosilec konotacije ali najmočnejši dejavnik, ampak še zmeraj ostaja 

samo ena od komponent vzpostavitve vsebinske konotacije prizora ali celotne 

uprizoritve. 

Konotacije vidnega polja vzpostavljamo z različnimi metodami, 

ki so področje svetlobnega oblikovanja, 

motivi za odločitve pri sprejemanju principov konotacije vidnega polja 

pa so področje svetlobografije. 

 

Konotacija vidnega polja ali svetlobna konotacija je pojav, kjer se z osnovnim 

razumevanjem prvin sinteze dejavnikov, ki tvorijo pojem svetlobe, in vzpostavljanjem 

prostora svetlobne podobe dobi drug, zlasti čustveno oz. osebno obarvan pomen.  
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2.6 FUNKCIJA SVETLOBE 

 

Element funkcije svetlobe v prostoru svetlobe delim na: 

 

PROSTOR SVETLOBE 

         

ELEMENT SVETLOBNE ZASNOVE  ELEMENT TEORETIČNIH KOMPONENT   

         

ELEMENT SVETLOBNIH ATRIBUTOV         

               

   
ELEMENT 

FUNKCIJE SVETLOBE 
   

   Komponente: 

- Svetlobna mizanscena 

- Svetlobna kompozicija 

- Svetlobna podoba 

- Svetlobna slika 

- Svetlobna situacija 

   

       

Tabela 16 – Element funkcije svetlobe (D. O., 2015) 

 

Iz tabele je razvidno, da je element funkcije svetlobe v bistvu zadnji element, ki se 

vzpostavi in udejani v svetlobni podobi. Tudi ta element ne more biti samostojen, tisti, ki 

bi omogočal izid svetlobne podobe, ampak je v odnosu in korelaciji z vsemi predhodnimi 

elementi, ki so odločilnega pomena za oblikovanje uprizoritvene zamisli v umetniškem 

načrtovanju. 

V nadaljevanju predstavljam posamične komponente v elementu funkcije svetlobe 

kot izhodiščne povzetke.  
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2.6.1 Svetlobna mizanscena 

 

Svetlobna mizanscena je komponenta v elementu funkcije svetlobe. 

 

Pri oblikovanju uprizoritvene zamisli se v načrtovanju lahko prepustimo raznim 

implementacijskim pristopom. Običajno je v gledališču izhodiščno vprašanje »Kaj?«. Kaj 

delamo, kaj hočemo doseči, izraziti? Šele ko je jasno definiran ta »Kaj?«, se lahko začnemo 

ukvarjati s »Kako?«. Podoben odnos je med svetlobno proksemiko in svetlobno 

mizansceno. S to razliko, da moramo imeti odgovor na vprašanje »Kaj hočemo?« že 

izoblikovan, saj je pri svetlobografiji skoraj enakovredno vprašanje »Kaj je mogoče?« 

(proksemično ter implementacijski dejavniki in danosti). Ko torej ugotovimo in 

definiramo, kaj je mogoče, se začnemo ukvarjati s »kako«, torej s svetlobno mizansceno. Z 

drugimi besedami: Če smo na podlagi drugih elementov svetlobografije svetlobno 

proksemiko udejanili kot »fizično« postavitev in razporeditev svetlobnih virov, je 

svetlobna mizanscena pozicijska razporeditev usmeritev svetlobnih snopov. Torej ne, kje 

svetlobni viri visijo oz. stojijo, pač pa, kam in kako so usmerjeni. »Kako« razumem kot 

vprašanje usmeritve, vpadnega kota in velikosti svetlobnega snopa. V bistvu govorim o 

štirih segmentih svetlobne mizanscene oz. štirih vprašanjih »kako«, in sicer o usmeritvi 

snopa, o vpadnem kotu, o velikosti snopa na objekt in s kakšno »barvno« konotacijo je 

svetlobni vir definiran.  

Takoj, ko v uprizoritvi uporabimo več kot en svetlobni vir, se dodaja vprašanje 

odnosa med njima oz. njimi. 

Z določitvijo naštetih štirih segmentov in z vzpostavitvijo odnosa do drugega, 

tretjega in vseh naslednjih svetlobnih virov (katerim seveda tudi določimo te štiri 

segmente) se začne izražati princip vidnosti in možnosti medsebojnih variacij pri 

segmentih svetlobne kompozicije. 
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2.6.2 Svetlobna kompozicija 

 

Svetlobna kompozicija je komponenta v elementu funkcije svetlobe. 

 

Pojem kompozicija (lat.  componere = sestaviti) se največkrat uporablja v glasbeni in 

likovni dejavnosti. V gledališki dejavnosti govorimo tudi o kompoziciji drame (zgradbi 

drame), kompoziciji posamičnih gledaliških prvin, ki se kot celota kažejo v uprizoritvi. 

 

Svetlobna kompozicija v svetlobni podobi  

združuje kompozicijske pristope 

iz glasbene, likovne in gledališke dejavnosti. 

 

Likovna kompozicija je sestavljena iz temeljnih likovnih prvin: likovnih čutov, 

intenzivnosti, kvalitete, prostora, časa in elementov svetlo/temno, barve, točke, oblike, 

ploskev, prostora itd.  

Glasbeno kompozicijo tvorijo melodija, višina tona, barva tona, trajanje tona, 

glasnost tona, fraza in potek melodije, prvine lestvic, rezultat intervalov, fraze z pavzami, 

harmonija, akord, tempo, ritem, takt, barva zvoka glede na vrsto zvočila itd. 

Svetlobne kompozicije ne moremo neposredno prenašati iz teorije glasbene ali 

likovne kompozicije. Lahko pa se ujema s pomenom, principi in metodami posameznih 

prvin in elementov likovne in glasbene umetnosti. Na primer v izhodišču se pri 

komponiranju glasbe odločamo med instrumentalno zasedbo simfoničnega orkestra, 

kvartetom, narodno-zabavno zasedbo, big bandom, rock bandom ... Pri likovni umetnosti 

je kompozicija dela odvisna tudi od izhodiščne odločitve za likovno delo; izbor, velikost in 

material risalne oz. likovne površine, material za nanašanje barve, da o izboru in mešanju 

barv ne govorimo, plastične intervencije ... Te klasifikacije in širok obseg drugih 

dejavnikov vpliva na končni izdelek glasbenega ali likovnega dela. 

Pri ustvarjanju neke svetlobne podobe prilagajam prvine in elemente iz glasbeno-

likovne kompozicije, kjer se principi in metode združujejo v prostor svetlobe, ki se nahaja 

v tridimenzionalnem materialnem prostoru ter psihološkem prostoru in času. 

Na podlagi ali ob upoštevanju vseh štirih sklopov svetlobografije in ob izpostavljanju 

LOFITE ugotovitev in danosti se vzpostavi odločitev za določitev svetlobne kompozicije 

pod vplivom ČUPSI motivov v funkciji svetlobne podobe. 
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Svetlobne kompozicije ne bi delil na prvine in elemente kompozicije, tako kot se 

delijo v likovni in glasbeni kompoziciji, saj se medsebojni segmenti svetlobne kompozicije 

preveč prepletajo v odnosih in relacijah. 
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 Število svetlobnih virov 

 Izbor svetlobnih virov 

 Svetlobna proksemika 

- pozicijska razporeditev in medsebojni odnos med svetlobnimi viri v prostoru svetlobe 

 Svetlobna mizanscena 

- pozicijska razporeditev in medsebojni odnos med usmeritvijo svetlobnih „snopov“ na 

objekt 

- medsebojni odnos vpadnih kotov svetlobnih snopov na objekt 

- medsebojni odnos v velikosti vpadnih svetlobnih snopov na objekt 

 Definiranje in razporeditev barvnih konotacij v svetlobnih virih 

 Dinamika svetlobe, ki se definira skozi odnose v deležu ali naproti intenziteti vidnih in čutnih 

sprememb 

- Vzpostavljanje kontrastov v intenzitetah svetlobnih virov 

- Vzpostavljanje barvnih kontrastov s svetlobnimi viri 

- Kombinatorika svetlobnih virov, snopov in barv v prostoru in času 

Tabela 17 – Segmenti svetlobne kompozicije (D. O., 2015) 

 

Vse te danosti v svetlobni kompoziciji omogočajo variacije 

v svetlobni sliki (svetlobni strukturi) in v svetlobni situaciji (svetlobni konfiguraciji), 

ki se vzpostavlja in udejanja v svetlobni podobi. 
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2.6.3 Svetlobna podoba  

 

Svetlobna podoba je komponenta elementa funkcije svetlobe. 

 

Osnovna definicija pojma podobe68 je predstavitev česa resničnega ali 

domišljijskega. Z umetno svetlobo vedno nekaj predstavljamo, ne glede na to, koliko je 

resnično ali domišljijsko.  Resničen je samo svetlobni vir, ki ga uporabimo za doseganje 

domišljije v recipientu, da dojame fiktivno dejavno dogajanje v uprizoritvi. S svetlobnimi 

viri torej definiramo svetlobno podobo osvetljenega objekta oz. prostora, ki se predstavlja 

skozi principe vidnosti. 

Vse, kar je v prostoru komunikacije osvetljeno s svetlobnimi viri, 

vpliva na izrazno predstavitev svetlobne podobe v prostoru svetlobe. 

 

Igralčevo telo je telo interpreta, je sredstvo, ki omogoča izrazno predstavitev in ga 

delim na fiziološko in čutno-psihološko predstavljanje.  

Svetlobografija pa uporablja sredstva, ki omogočajo izrazno predstavitev v svetlobi 

podobi. Delim jih na logistične, fizikalne in tehnološke (LOFITE) lastnosti ter danosti in 

čutno-psihološke (ČUPSI) odločitve, ki se povezujejo z elementi sklopov svetlobografije. 

Medsebojni vplivi in povezava v procesu vzpostavljanja svetlobne podobe:  

ČUPSI (snovanje) 
PRINCIPI vidnosti 

 
LOFITE (invencija) 

METODE osvetljevanja in 
DEJAVNIKI ter DANOSTI 

Svetlobna podoba  Svetlobni konstrukt 

Svetlobna slika  Svetobna struktura 

Svetlobna situacija  Svetlobna konfiguracija 

Tabela 18 – Vpliv in povezava med ČUPSI in LOFITE področjem (D. O., 2015) 

 

Svetlobno podobo opredeljujem kot 

„generalni“ parameter osvetlitve v celotni uprizoritvi. 

 

Svetlobno podobo lahko razumemo kot generalni svetlobni koncept uprizoritve, ki 

se razvija in definira v sodelovanju in procesu z drugimi kreativnimi enotami (režija, 

dramaturgija, kostumi, scena, zvok, gib ...). 
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Iz naslednje tabele je razvidno, da na svetlobno podobo v uprizoritvi vplivajo tudi 

komponenta svetlobne mizanscene in svetlobne kompozicije. Na podlagi medsebojnih 

odnosov in relacij se vzpostavi svetlobna podoba v celotni uprizoritvi, ki jo lahko tvori 

samo ena ali več svetlobnih slik, ne glede na število prizorov v uprizoritvi. Posledično se 

znotraj svetlobne slike lahko definira samo ena ali več svetlobnih situacij.  

 

 SVETLOBNA ZASNOVA  TEORETIČNE KOMPONENTE  

       

 SVETLOBNI ATRIBUTI  

   

 Komponenta v FUNKCIJI SVETLOBE je:  

 
SVETLOBNA 

PODOBA 
 

 

 

 

Segment svetlobne podobe je 

SVETLOBNA 

SLIKA 
 

SVETLOBNA 

SLIKA 

       

SVETLOBNA 

SITUACIJA 
 
SVETLOBNA 

SITUACIJA 
 
SVETLOBNA 

SITUACIJA 
 
SVETLOBNA 

SITUACIJA 

Svetlobna situacija je najmanši fragment pri vzpostavljanju svetlobne podobe. 

Tabela 19 – Segment in fragment, ki sestavljata svetlobno podobo (D. O., 2015) 

 

Vplivi na svetlobno podobo v uprizoritvi so seveda tudi vse pozitivne in negativne 

psihološke konotacije vseh udeležencev v procesu vzpostavljanja kriterijev v uprizoritvi. 

Svetlobna podoba je idejni svetlobni koncept na makro nivoju uprizoritve. 

Sestavljena je iz segmenta svetlobne slike in svetlobne situacije na mikro nivoju – kot 

najmanjši fragment svetlobne podobe. 
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2.6.3.1 Svetlobna slika 

 

Svetlobna slika je segment znotraj komponente svetlobne podobe. 

 

Svetlobno sliko opredeljujem kot 

parametre osvetlitve v posamičnem prizoru uprizoritve. 

 

Tako kot se v dramskih besedilih struktura deli na posamezne enote, se v kontekstu 

svetlobografije deli na posamezne sklope oz. elemente. Enota dramskega dela je prizor. 

prizòr -ôra m enota gledališkega dela, navadno določena s spremembo prizorišča, prihodi 
ali odhodi nastopajočih; S: scéna (6); PRIM.: dejánje(2), slíka; angl.: (French) scene; fr.: 
scène f.; it.: scena f.; nem.: Szene f.; GL.: akcíjski prizòr, alegórični prizòr, epizódni prizòr, 
kómični prizòr, mnóžični prizòr, némi prizòr, prehódni prizòr, prizòr na balkónu, sklépni 
prizòr, svetoválec za akcíjske prizôre (GTS, 2011) 

Svetlobna slika69 se nanaša na prostor in čas v dramskem prizoru, kar pomeni, da je 

odločitev pri osvetljevanju odvisna od definicije skozi režijsko-uprizoritveni koncept, na 

primer, če govorimo o interieru, eksterieru, podnevi, ponoči, estetiki, poetiki ... 

Med svetlobnimi slikami so lahko vidne in radikalne svetlobne spremembe, lahko 

pa je skozi celotno uprizoritev svetlobna slika samo ena. Ponovno odvisno od režijskega 

in svetlobnega koncepta. 

Segment svetlobne podobe je svetlobna slika. Sestavljena je iz svetlobnih situacij in 

prostora v času med situacijami. V kontekstu dramskega prizora je svetlobna slika 

vsebinsko in oblikovno zaključena celota. 
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2.6.3.1.1 Svetlobna situacija 

 

Svetlobna situacija je fragment70 znotraj segmenta svetlobne slike. 

 

Svetlobno situacijo opredeljujem kot parametre osvetlitve neke dramske situacije. 

Dramska situacija je bazični sestavni del dejavnega dogajanja v uprizoritvi, ki jo 

opredeljujem kot določeno konfiguracijo spleta okoliščin, kot trenutno možnost 

neomejenega in omejenega polja v procesu dejanja vedenjskega vzorca. Situacija je 

dogodek, ki rezultira šele z odločitvijo za neko dejanje.   

Dramsko situacijo definiram kot celoto besedilnih in odrskih danosti, nepogrešljivih 

za razumevanje besedila in dejanja v določenem momentu predstave, in celoto odnosov, 

ki se vzpostavljajo med dramskimi osebami v določenem trenutku dogajanja in stanja, kar 

je bazični sestavni del dejavne komunikacije. 

 

Č
A

SO
V

N
A

 V
A

R
IA

B
LA

 

DRAMSKA SITUACIJA  
Opredeljuje določena dejstva, odnose, razmerja, stanje 
konflikta ali zapletene situacije … 

            

MOTIV ZA ODLOČITEV  
Spodbuda oz. razlog za določeno dejanje, ki temelji na 
dramaturški ali psihološki konotaciji. 

               

   AKCIJA  
Dejanje kot reakcija, ki utemeljuje, podpira, prizadeva 
dejavnost z določenim ciljem oz. namenom. 

                

    ODZIV  Odnos do določenega dejanja. 

                

    REAKCIJA  Določeno dejanje kot posledica dejstva. 

                

STALIŠČE  
Rezultat določenih dejstev oz. ugotovitev z določenim 
namenom. 

            

POSLEDICA  Stanje glede na tisto, iz česar izhaja dejanje. 

            

DRAMSKA SITUACIJA  
Opredeljuje določena dejstva, odnose, razmerja, stanje 
konflikta ali zapletene situacije … 

Tabela 20 – Iz dramske situacije v dramsko situacijo (D. O., 2015) 

 

V toku dramskega prizora se znotraj njega v določenem trenutku dogajanja 

vzpostavljajo dramske situacije. V dramski situaciji je dogajanje v gibanju in se spreminja.  
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Svetlobna situacija je trenutek, 

ki v dramski situaciji  

traja in se ne spreminja. 

  

V svetlobni sliki se svetlobne situacije medsebojno modificirajo. Izhodišče za 

svetlobno situacijo je dramska/režijska/scenska situacija. Svetlobna situacija sledi tej 

dramski situaciji.  

Svetlobna situacija je torej stanje, v katerem postanejo neka določena dejstva in 

odnosi definirani in jasni v »dramski situaciji«. 

 

Če je svetlobna podoba idejni svetlobni koncept na makro nivoju uprizoritve, 

vsebuje svetlobna situacija vse elemente svetlobne podobe na mikro nivoju. 

 

Svetlobne situacije (kot del svetlobne slike oz. podobe) so stvar koncepta oz. 

odločitve. To lahko pomeni, da je v celotni uprizoritvi lahko samo ena svetlobna situacija, 

če ta ustreza vsem dramaturško-režijskim, scenskim in ČUPSI parametrom ter je v relaciji 

do preostalih sklopov svetlobografije. V tem primeru je svetlobna situacija enaka 

svetlobni sliki, ki tvori svetlobno podobo. Svetlobna situacija je tukaj torej edini fragment 

v svetlobni podobi. 

Svetlobna situacija je statična, kadar interpreti v prostoru predstavljanja mirujejo. 

V primeru, da na podlagi mizanscenskih premikov v prostoru predstavljanja ne mirujejo, 

je svetlobna situacija v gibanju, tudi če ni sprogramirana nobena svetlobna dinamika. 

Interpreti s premiki po prostoru sami ustvarjajo vizualno-svetlobno dinamiko, in sicer 

glede na parametre, ki so bili v izhodišču predvideni oz. določeni v svetlobni kompoziciji 

in svetlobni mizansceni. 

Iz ene svetlobne situacije v naslednjo svetlobno situacijo se dinamika svetlobne 

konotacije sicer lahko spreminja, ampak v minimalnih svetlobnih modifikacijah, ki 

delujejo bolj na čutnih razlikah in ne vidno prepoznavnih, da ne zrušijo kontinuitete 

svetlobne situacije. Svetlobne situacije se med seboj povezujejo. Prehodi med situacijami 

v času in zaporedje situacij pa je stvar parametrov v svetlobni sliki. 
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 FUNKCIJA SVETLOBE 

Dramsko delo,  
umetniško delo ... 

Svetlobografija 
ČUPSI 

Svetlobografija 
LOFITE 

Svetlobno oblikovanje 
LOFITE 

Uprizoritev, 
predstava ... 

Svetlobna 
podoba 

Svetlobni 
konstrukt 

Svetlobni 
konstrukt 

Dejanje,  
dramski prizor, slika ... 

Svetlobna 
slika 

Svetlobna 
struktura 

Svetlobna 
struktura 

Dramska 
situacija 

Svetlobna 
situacija 

Svetlobna 
konfiguracija 

Svetlobna 
konfiguracija 

 

Tabela 21 – Hierarhija relacij v funkciji svetlobe (D. O., 2015) 

 

Svetlobna situacija je ključni dejavnik, ki mora biti v procesu svetlobnega 

oblikovanja jasno definiran, saj je odločilni podatek, ki utemeljuje napotke za svetlobnega 

oblikovalca ter posledično za mojstra na regulatorju. Svetlobna situacija se pri 

operativnem programiranju v žargonu imenuje CUE, SUB, grupa, memory itd. Vendar je 

to področje svetlobnega oblikovanja, ki pa ni vsebina te magistrske naloge.  
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3 ZBIRNIK POJMOV IZ ENOTE SCENOGRAFIJE 

V nadaljevanju omenjam in predstavljam priznane in uveljavljene teze, definicije, 

razlage, ki so mi služile tudi kot podlaga oz. izhodšče za vzpostavljanje lastnih teorij in 

razumevanja v kontekstu vsebine magistrske naloge. Ne glede na to, da lahko bralec 

pridobi te informacije iz javnih, obstoječih virov, menim, da je nadaljnji zbir oz. pisanje 

nujna vsebina magistrske naloge.  

3.1 Scenografija 

Fr. scenographie, angl. scenography; stagecraft; nem. Bühnenbild; šp. escenografia  

Skenographia (σκηνογραφία) je bila v grškem gledališču umetnost krašenja – poslikava 
scene. V času renesanse postane scenografija tehnika risanja, slikanja horizonta v 
perspektivi, ki daje občutek tridemenzionalnosti. V modernem gledališču gre za vedo in 
umetnost organizacije odra ter gledališkega prostora. Scenografija danes zajema vse, kar 
izhaja iz scenografovega dela. Seveda pa se v sodobnosti scenografija izogiba zastarelemu 
poimenovanju, ki je zajemala zgolj embalažo in okrasitev prostora, saj ne moremo več 
govoriti o scenografiji kot dekoraciji. »Scenografija jasno izraža željo, da bi bila pisava v 
tridimenzionalnem prostoru (ki bi mu morali dodati še časovno razsežnost) in nič več 
slikarska umetnost poslikave platen, s kakršno se je gledališče zadovoljevalo do 
naturalizma. Gledališkega odra ne bi smeli pojmovati kot materializacijo problematičnih 
odrskih napotkov; v odnosu do prej napisanega in določujočega besedila noče nič več igrati 
vloge "navadnega statista".«  (Pavis, 1997, str. 657) 

Scenografija torej usmerja celoto znakov, ki jih oddaja oder in si jih publika prevede 

v enoten  znak. Ne smemo pa pozabiti, da je okolje, ki ga ustvari scenografija, izjemnega 

pomena za dramsko situacijo in predvsem za igro oz. igralca.  

3.2 Oder, scena 

Fr. scene; angl. stage; nem. Bühne; šp. escenario 

Skene (σκηνή) je bila v začetku grškega gledališča lesena stavba ali šotor, zgrajen za 
orkestro (ορχήστρα), orkester ali igralna površina povezuje oder z dvorano. Tri osnovne 
prvine predstave so oblikovali: skene, orkestra in theatron (Θέατρον). 

Skene se je razvila v višino s theologionom (θεολόγιονομ) ali igralno površino za bogove in 
junake, spredaj pa jo dopolnjuje proscenium (προσκήνιον), arhitekturno pročelje, 
predhodnik zidanega pročelja, iz katerega se razvije predodrje – rampa.  

Izraz scena se je v zgodovini pomensko nenehno širil: na odrsko scenografijo, igralno 
površino, potem na prizorišče dogajanja, na časovni segment dejanja (akta) in končno tudi 
na metaforični smisel brutalnega in spektakularnega dogodka (»narediti komu sceno«). 
(Pavis, 1997, str. 488) 

Odrska pisava: Scenografova naloga je pomagati režiserju, da odkrije odrsko pisavo (ali 
govorico) in si "za vsako igro izmisli takšno govorico za oko, ki podpira pomene igre, jih 
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podaljšuje v trajanju in odzvenu, bodisi na izostren in skoraj kritičen bodisi na razpršen in 
pretanjen način, na način pesniške podobe (pri kateri so naključni pomeni enako 
pomembni kot iskani), znotraj registra in načina izbranega izraza" (Rene Allio, po BABLET, 
1975: 308). (Pavis, 1997, str. 491) 

3.3  Scena  

Fr. decor; angl. set; nem. Bühnenbild; šp. decorado  

Vse, kar na odru predstavlja okvir dogajanja s pomočjo slikovnih, likovnih ali slikarskih 
sredstev. (Pavis, 1997, str. 653) 

3.3.1 Dekorativna scena ali scenografija? 

Izvor pojmov slikarstvo, dekoriranje, olepševanje dobro nakazuje mimetično zasnovo 
scenografije. V preprosti predstavi je dekorativna scena platno v ozadju, najpogosteje v 
iluzionistični perspektivi, ki prizorišče umešča v okolje. Seveda ne smemo pozabiti, da se je 
tako videnje scenografije skladalo z estetiko naturalizma iz 19. stoletja – torej za enega 
ozkih umetniških izrazov. »Odtod tudi poskusi kritikov, da bi presegli pojem dekorativne 
scene in ga nadomestili s pojmom scenografije, likovnega, scenskega dispozitiva, igralne 
površine ali odrskega predmeta itn. V resnici "se vse dogaja tako, kot bi se umetnost scene 
ne razvijala od konca XIX. stoletja naprej. Zanjo še zmeraj uporabljamo isti opisni 
besednjak in jo presojamo v odnosu do izostrenih estetskih konceptov, ki ne upoštevejo 
niti njenega cilja niti njene funkcije / ... / Scena, kot jo pojmujemo danes, mora biti 
uporabna. Bolj kot podoba je orodje, bolj kot okras je instrument." (BABLET, 1960: 123.)« 
(Pavis, 1997, str. 654) 

3.3.2 Dekorativna scena kot ilustracija  

Izraz »dekorativna scena« se ohranja predvsem po zaslugi režiserjev, saj je režija dolgo 
časa omejevala svoje delo samo na vizualizacijo in ilustracijo besedila. Emmile Zola je zato 
simptomatično svetoval, naj bo scena zgolj nadaljevanje opisa, ki je lahko veliko 
natančnejši in pretresljivejši kot opis v romanu. 

»Tako ni presenetljivo, če je oder bodisi povsem zasužnjen s sceno ali pa se, nasprotno, v 
odzivu na realistično ilustrativnost, veličastno ponorčuje, kadar se loti eksperimenta, kot 
denimo COPEAU: "Naj bo scena še tako simbolična ali realistična, sintetična ali 
anekdotična, še zmeraj ostaja scena: navadna ilustracija. Takšna ilustracija pa dramskega 
dejanja, ki edino določa arhitekturno obliko odra, neposredno sploh ne zanima." 
(Navedeno po: JEAN, 1976: 126.)« (Pavis, 1997, str. 654) 

3.3.3 Sedanji razcvet scene 

V začetku 20. stoletja se je začela prava revolucija na področju odrske likovnosti – zavestno 
in sistematično pa od dvajsetih in tridesetih let naprej. Scena se je otresla svoje mimetične 
funkcije, nase je prevzela tudi likovno podobo celotne uprizoritve in postala njeno notranje 
gibalo. »Zavzela je ves prostor, tako s svojo tridimenzionalnostjo kot s svojimi 
označevalnimi prazninami, ki jih zna ustvariti v odrskem prostoru. Glede na igralčevo igro 
in percepcijo publike je postajala vse bolj prožna, spremenljiva (pomen osvetlitve), 
raztegljiva in soraztegljiva. Ko so se hkrati razmahnile različne tehnike igre, so se v svojem 
kontrapunktu spremenile zgolj v aplikacije novih scenografskih načel: izbora oblik 
osnovnega materiala, iskanja ritmične tonalitete ali uravnajočega načela in 
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medsebojnega vizualnega prežemanja človeških in likovnih materialov.« (Pavis, 1997, str. 
654) 

3.3.4 Odsotnost scene kot scena 

V drugi polovici 20. stoletja so gledališki prenovitelji, še najbolj Peter Brook in Jerzy 
Grotowski, pričeli z estetiko revnega gledališča. Želja po abstrakciji režiserja privede, da 
scenografijo povsem odstrani, kolikor je to sploh mogoče, kajti »oder, čeprav prazen, je 
zmeraj nekako "prežet" in "estetsko razgaljen"«. (Pavis, 1997, str. 655) Ob odsotnosti 
vsakršne scenografije vse dobi nov pomen: »odsotnost prestola preoznačuje kralja, 
nedoločljivost prostora palačo, neopredeljenost kraja mitsko prizorišče. Sceno je mogoče 
zaznati edinole v verbalni scenografiji ali gestiki igralcev, v njihovem načinu mimike ali 
nakazovanju nevidne prvine scene. Danes namesto scene raje uporabljamo pojme scenski 
dispozitiv, gledališka mašinerija, odrski predmet, ki imajo to prednost, da scene ne 
utesnjujejo v statično škatlo, ki uklepa igro, marveč iz odra, zahvaljujoč režiserjevi 
dejavnosti, ustvarjajo prizorišče prakse in retorike.« (Pavis, 1997, str. 655) 

3.3.5 Dramaturške funkcije scene 

Patrice Pavis razdeli dramamturške funkcije scene na tri dele: 

3.3.5.1 Ilustracija in ponazarjanje  
tistih elementov, za katere domnevamo, da obstajajo v dramskem univerzumu: scenograf 
si izbere  nekaj predmetov in prizorišč, nakazanih v besedilu; »aktualizira« ali bolje ustvari 
iluzijo, da mimetično predstavlja okvir dramskega univerzuma. Takšna ponazoritev, ki se 
razlikuje od naturalističnega poročila (kjer je, po Zolaju, scena »lahko veliko bolj natančna 
in pretresljiva kot opis v romanu«), je zmeraj stilizacija, izbor ustreznih znakov, 
nakazovanje z nekaj smotrnimi potezami (prvine templja ali palače, stola, dveh prostorov). 

3.3.5.2 Konstrukcija in modifikacija 
v skladu z odrom, pojmovanim kot strojem za uprizarjanje: scenografija si nič več ne 
prizadeva, da bi mimetično predstavljala; je samo še celota planov in prehodov, 
konstrukcij, ki igralcem zagotavljajo gibalno površino. Ko igralci izhajajo iz svojega 
gestičnega prostora, gradijo prizorišča in trenutke dogajanja. (Primer: konstruktivistična 
scena, gledališke deske, scenski dispozitiv, TNP J. VILARJA.) 

3.3.5.3 Subjektivizacija odra 
ki ni razčlenjen po linijah in masi, temveč po barvah, osvetlitvi in impresijah resničnosti, ki 
zbujajo vtis sanjskega ali fantazmatičnega vzdušja odra in krepijo odnos s publiko. (Pavis, 
1997, str. 655–656) 

3.4 Pisava v prostoru  

»Če se dekorativna scena še umešča v dvodimenzionalni prostor, materializiran s 
poslikanim platnom, je scenografija pisava v tridimenzionalnem prostoru; podobno kot če 
bi prestopili iz slikarstva v kiparstvo ali arhitekturo. Ta preobrazba funkcije scenografije je 
povezana z razvojem dramaturgije. V enaki meri ustreza avtononmemu razvoju odrske 
estetike in globinski preobrazbi razumevanja besedila ter njegove uprizoritve.« (Pavis, 
1997, str. 657) 
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Skozi zgodovino so verjeli, da mora scena prikazati prostorske koordinate besedila, takšne, 
kot jih je predvidel avtor. Scenografija naj bi gledalcu ponudila orientacijo za določitev in 
prepoznavanje nevtralnega, univerzalnega kraja (palače, trga, gozda, mitoloških krajev), 
ki je prilagojen vsem situacijam. 

Sodobna scenografija pa svojih nalog ne vidi več v okviru idealne in ozke ilustracije 
dramskega besedila, temveč kot »dispozitiv, ki zna pojasniti (in ne zgolj ponazoriti) 
besedilo in človekovo delovanje, predstaviti določen položaj izjavljanja (in ne več natančno 
opredeljeni kraj) ter v izmenjavi med prostorom in besedilom umestiti smisel režije. 
Scenografija je tako posledica semiološkega pojmovanja režije: usklajevanja različnih 
odrskih materialov, neodvisno od teh sistemov, zlasti od podobe in besedila. Gre za iskanje 
takšnega položaja izjavljanja, ki ni "idealen" ali "zvest", marveč kar najbolj produktiven za 
branje dramskega besedila in njegovo navezavo na druge gledališke prakse. 
"Scenografirati" pomeni vzpostaviti igro medsebojnih sozvočij in sorazmerij med 
prostorom besedila in prostorom odra; pomeni vsak sistem strukturirati "v samem sebi" in 
hkrati glede na druge, v zaporedju ujemanj in zamikov.« (Pavis, 1997, str. 658) 

3.5 Izvirna pisava scenografa  

Scenograf se mora zavedati, da je njegovo izvirno delo med pomembnejšimi prispevki pri 
realizaciji uprizoritve. V sodobnem gledališču mora umestiti odrski, scenografski in 
gledališki prostor. Upoštevati pa mora, da se polje uprizoritvenih umetnosti konstantno 
širi, tako mora scenograf dobro poznati oder (torej dogajalni prostor) in njegove lastnosti, 
razmerje med odrom in dvorano itd.  

Kljub skrajni raznolikosti sodobnih scenografskih iskanj Pavis izpostavi nekaj tendenc: 

3.5.1 Zrušiti frontalnost  

italijanske škatle, da bi dvorani in pogledu razprli oder ter gledalca približali dogajanju. 
Mnogi občutijo italijanski tip odra kot anahronističen, hierhariziran in utemeljen na 
iluzionističnem dojemanju z distance. Zavračanje tega tipa odra pa ne izključuje njegovega 
ponovnega osvajanja; italijanski tip odra se znova uveljalja prav zato, da bi omogočil 
eksperimentiranje na samem prizorišču iluzije, fantazme in totalizatorske mašinerije: 
preobrat je popoln, saj tovrstni tip odra ni več zatočišče verjetnega, marveč orientacijska 
točka razočaranja in fantazme. 

3.5.2 Odpreti prostor 

in pomnožiti zorne kote, da bi relativizirali poenoteno in okostenelo dojemanje, z 
razporeditvijo publike okrog gledališkega dogodka in včasih tudi sredi njega. 

3.5.3 Prilagoditi scenografijo 

potrebam igralca in projektu specifične dramaturgije. 

3.5.4 Prestrukturirati dekorativno sceno 

tako, da zapored izhaja iz prostora, predmeta, kostuma: iz vseh teh pojmov, ki presegajo 
okostenelo gledanje na površine, namenjene edino prekrivanju. 
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3.5.5 Dematerializirati scenografijo 

zahvaljujoč uporabi zelo lahkih in gibljivih materialov je oder uporabljen kot osebni rekvizit 
in podaljšek igralca. Luč in igra svetlobnih regulatorjev lahko z reflektorji iz teme 
poustvarita katerikoli kraj ali vzdušje. (Pavis, 1997, str. 658–659) 

V vseh teh sodobnih praksah scenografija ni več obvezna prvina nekdanjega poslikanega 
platna, temveč dinamična, živa, vseprisotna in večfunkcijska lastnost uprizoritve. 

3.6 Scenski dispozitiv  

Fr. dispositif scenique; angl. stage arrangement; nem. Biihnengestaltung; šp. dispositivo 
escenico. 

»Danes pogosto uporabljen izraz scenski dispozitiv govori o tem, da prizorišče ni fiksirano 
in da scena ni postavljena od začetka do konca: scenografija uporablja igri namenjeno 
površino, predmete in mizanscenske tlorise v skladu z dogajanji, ki jih je treba odigrati, ne 
da bi se jih togo oklepala, pripravljena, da tudi med samo predstavo spremeni njihovo 
zasnovo.« (Pavis, 1997, str. 665) 

Gledališče je tako nekakšen stroj za uprizarjanje, ki deluje na več funkcijskih ravneh hkrati 
in je v tem smislu, tehnično, zelo didaktično. Scenski dispozitiv odnose med liki vizualizira 
in igralcem olajša izraznost. 

3.7 Slika  

Fr. tableau; angl. tableau; nem. Tableau; šp. cuadro 

Enota igre z vidika velikih sprememb kraja, ambienta ali obdobja. Vsaki sliki večino časa 
ustreza posebna scenografija. 

Strukturacija slik se ne vključuje v sistem dejanje/prizor, ki sicer deluje na planu dejanja 
(dogajanja) in vstopov/odhodov dramskih oseb. 

Sklicevanje na slikarstvo, ki ga implicira izraz slika, ponazarja vso razliko z aktom: slika je 
prostorska enota ambienta; označuje določeno okolje ali obdobje; je tematska in ne 
aktantska enota. V nasprotju z dejanjem/aktom, ki je funkcija stroge naratološke členitve, 
zgolj člen v aktantski verigi, pa je slika veliko širša, z nejasno določenimi obrisi. Pokriva 
epski univerzum dramskih oseb, njihovi dovolj stabilni medsebojni odnosi pa ponujajo 
iluzijo, da oblikujejo fresko, baletni zbor ali živo sliko. (Pavis, 1997, str. 675) 

3.8 Verbalna scenografija 

Fr. decor verbal; angl. verbal scenery; nem. Wortkulisse; šp. decorado verbal 

»Scenografija, ki ni prikazana z vizualnimi sredstvi, temveč kot komentar dramske osebe 
(gl. Rozalinda v Kakor vam drago, "Torej to je Ardenski les.", Il/4.) Ta verbalna scenografija 
je možna zgolj kot konvencija, ki jo gledalec sprejema: treba si je zamisliti prizorišče in 
takojšnjo spremembo – kakor hitro je napovedana. Pri Shakespearu tako brez težav 
prehajamo iz zunanjega prizorišča v notranjost, iz gozda v palačo. Prizori se navezujejo 
drug na drugega, ne da bi bilo potrebno kaj več kot preprosta omemba prostora ali 
izmenjava besed, ki evocirajo drugačno prizorišče (prostorsko-časovni napotki).« (Pavis, 
1997, str. 746) 
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4 ZBIRNIK SPLOŠNIH POJMOV IN DEFINICIJ 

V nadaljevanju omenjam in predstavljam priznane in uveljavljene teze, definicije in 

razlage, ki so mi služile tudi kot podlaga oz. izhodšče za vzpostavljanje lastnih teorij in 

razumevanja v kontekstu vsebine magistrske naloge. Ne glede na to, da lahko bralec te 

informacije pridobi iz javno obstoječih virov, menim, da je nadaljnji zbir oz. pisanje nujna 

vsebina magistrske naloge. 

4.1 Vede gledališke umetnosti 

Veda je dejavnost, ki si prizadeva metodično priti do sistematično izpeljanih, urejenih in 
dokazljivih spoznanj: znanost se deli na vede, vede pa na discipline; veda, ki proučuje; 
metode, odkritja kake vede; matematika, fizika in druge vede / družbene, naravoslovne 
vede; jezikoslovje, pravo in druge duhovne vede, katerih predmeti so rezultati človekovega 
duhovnega ustvarjanja; botanika je empirična, logika pa teoretična veda; literarna, 
navtična, pravna, zdravniška veda; humanistične vede: vede s področja umetnosti, kulture; 
publ. etnologija, zgodovina in druge nacionalne vede, pomembne za uveljavljanje, 
zavedanje posameznega naroda; šola za politične vede; tehnične, uporabne vede // 
navadno s prilastkom: celota spoznanj te dejavnosti: proučevati, študirati. (SSKJ, 2000) 

Zgodovína dráme je veda, ki z metodami literarne zgodovine proučuje dramatiko, 
oblikovne in estetske značilnosti dramskih besedil v posameznih obdobjih, dramatike in 
njihove opuse, pojasnjuje zgodovinski razvoj posameznih dramskih zvrsti. (GTS, 2011) 

Teatrologíja je veda, ki se ukvarja z zgodovino, estetiko, teorijo, družbeno funkcijo 
gledališča S: gledalíška znánost. PRIM.: dramaturgíja, drámska teoríja, gledalíška teoríja, 
sociologíja gledalíšča, zgodovína dráme. (GTS, 2011) 

Sociologíja gledalíšča je veda, ki proučuje družbeno vlogo gledališča, družbenoekonomske 
razmere in konvencije gledališkega ustvarjanja, gledališko recepcijo. (GTS, 2011) 

Retórika – od 5. stol. pr. n. št. naprej je veda o javnem govornem nastopanju, njegovih 
pravilih, zgradbi, jezikovnih in govornih izrazilih, slogovnih možnostih, nebesednem 
izražanju, učinkih. (GTS, 2011) 

Proksémika je veda, ki proučuje prostorska razmerja med nastopajočimi, med 
nastopajočimi in rekviziti, sceno, med odrom in dvorano. (GTS, 2011) 

Kinézika je veda, ki proučuje sporazumevanje, v zvezi z nastopajočim sporazumevanje z 
očmi, mimiko, gestikulacijo, držami, premiki, gibanjem. PRIM.: gíb, govoríca rók, govoríca 
telésa, nèbesédno izrážanje, zlasti v povezavi z govorom S: kineziologíja. (GTS, 2011) 

Gledalíška zgodovína je veda, ki z zgodovinskimi metodami proučuje gledališče kot 
umetnostni, kulturni, družbeni pojav, opisuje, analizira, primerja pomembne dosežke, 
estetske značilnosti posameznih zvrsti, gledališko recepcijo v zgodovinskih obdobjih, 
pojasnjuje zgodovinski razvoj gledališke arhitekture, scenografije, tehnike, režije, igranja, 
dramaturgije v posameznih kulturnih okoljih. (GTS, 2011) 

Gledalíška estétika je veda o lepem, njegovem bistvu in pojavnih značilnostih v dramatiki, 
gledališču. (GTS, 2011) 
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Gledalíška antropologíja – po E. Barbi: je veda, ki raziskuje gledališke prvine v družbeni 
komunikaciji v različnih kulturah, zlasti neevropskih. (GTS, 2011) 

Dramaturgíja je veda, ki se ukvarja s teoretsko in zgodovinsko problematiko drame, 
gledališča in drugih uprizoritvenih umetnosti. S: teorétična dramaturgíja PRIM.: 
teatrologíja. (GTS, 2011) 

Besedílna fonétika je veda, ki proučuje slušno oblikovanost besedila. (GTS, 2011) 

Kostumografíja je veda o oblikovanju vsebine in o zakonitostih odnosov med interpretom 
in njegovo zunanjo podobo z materialnimi izrazili in kot dejavnost, ki se ukvarja z 
konceptom osnutkov za kostume, kostumsko opremo, o njegovi dramaturški in estetski 
vlogi v gledališču, filmu. Modificiram in povzemam (GTS, 2011) 

Scenografija je veda o oblikovanju prostora, njegovi dramaturški, estetski vlogi v 
gledališču, filmu, o zakonitostih odnosov med prostorom, nastopajočimi in občinstvom 
(GTS, 2011) 

Svetlobografija je veda o oblikovanju prostora komunikacije s svetlobo, je veda o njeni 
dramaturški in estetski vlogi v uprizoritvenih umetnostih in je veda o odnosih svetlobne 
podobe v prostoru predstavljanja ter o odnosih med prostorom predstavljanja in 
prostorom percipiranja. (D. O., 2015) 

4.2 Proksemika  

Povzemam (Pavis, 1997, str. 597–599) 

Prostorsko merilo:  

Proksemika kot novejša disciplina ameriškega porekla (HALL, 1959, 1966) proučuje način 
strukturiranja človekovega prostora; tip prostora, razdalje med osebami, organizacija 
habitata, strukturiranje prostora zgradbe ali igre. HALL razlikuje: 1. stalni (fixed-feature 
space) ali arhitekturni prostor; 2. polstalni (semi-fixed feature space) ali prostor 
razpostave predmetov na določenem kraju; 3. neformalni (informal space) ali medsebojni 
prostor. Odnosi med posamezniki so opredeljeni s štirimi poglavitnimi kategorijami: 
intimno (manj kot 50 cm), osebno (50 cm do 1,5 m), družbeno-konzultativno (1 ,50 do 3,50 
m), javno (do razdalje, do koder seže glas). 

Za svojo nalogo si zastavlja proučevanje proksemičnega vedenja ljudi v skladu z 
naslednjimi osmimi različicami: 

- splošna drža (glede na spol), 

- kot orientacije partnerjev, 

- telesna razdalja, opredeljena z dolžino roke, 

- telesni stik po obliki in intenzivnosti, 

- izmenjava pogledov, 

- občutek topline, 

- olfaktorno zaznavanje (vonj),  

- intenzivnost glasu. 
 

Gledališka proksemika: 
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Če te kategorije apliciramo na gledališče, lahko opazujemo, kakšen tip prostora 
(stalen/gibljiv – premičen/nepremičen) si je izbrala režija, kako prostorsko kodira razdalje 
med aktanti, med nastopajočimi in predmeti ali med odrom in dvorano. Če je gledališče 
mimesis družbene interakcije, te prostorske zakonitosti reproducira, vsaka sprememba 
kodov pa je označevalna. Še bolj kot opazovanje prostorov, ki so reproducirani na odru, bi 
lahko proksemika ovrednotila, kakšna razdalja (psihološka/simbolna in ne zgolj 
geometrična) ločuje oder od dvorane, kako  uprizoritev približuje ali oddaljuje razmerje 
med odrom in dvorano ter iz kakšnih estetskih in ideoloških razlogov to počne. Ugotovili 
bi, da so gesta, glas, osvetljava sposobni modulirati to razdaljo in ustvarjati učinke smisla. 

Gledališka režija se opredeli za določen tip prostorskih odnosov med igralci/dramskimi 
osebami v skladu z njihovo psihologijo, družbenim statusom, spolom itd. Vsaka odrska 
estetika vsebuje impliciten proksemičen kod. Način njegove vizualizacije, ki izhaja iz 
prostorskih in ritmičnih razmerij med nastopajočimi, vpliva na branje besedila (na njegovo 
izjavljanje) in recepcijo; isti avtor bo tako v različnih uprizoritvah proksemično umeščen 
drugače, o čemer smo se lahko prepričali, ko so RACINA režirali A. VITEZ, M. HERMON, J. 
C. FALL ali GRUBER, ki so si vsakič izmislili strogi kod razdalj in gibanj. Gledališče na odru 
združi ljudi, ki se običajno ne srečujejo; njihove družbene odnose ikonizira in prikazuje 
konkretno: z načinom, kako se gledajo, poslušajo, ogovarjajo, zavračajo drug drugega in 
drug z drugim manipulirajo. Njihove tirnice in poti se vpisujejo v odrski prostor. Včasih 
režiser tako predstavi njihov zasebni, družbeni ali nezavedni itinerar: njihova tirnica, njihov 
namen se vrisujeta na oder kot risba, kot partitura, ki jo sami pišejo in jo lahko edino sami 
pišejo in jo lahko edino sami pravilno razvozlajo. Tirnica (hojnica) dramske osebe (VITEZ) 
je vpisana v njeno gibanje in njeno talno risbo. (Pavis, 1997) 

Program bodoče proksemike: 

V zbliževanju metodologije proksemike in študija o ritmu ter odrskem izjavljanju bi lahko 
začrtali naslednji program: 

a) Meritve in popis razdalj med govorniki, zaris njihovih gibanj, evalvacija njihovih ritmov. 

b) Delno prekrivanje prostorov, v katerih se nahaja igralec (prostor). 

c) Formalizacija položajev izjavljanja (pogleda, razdalje, modalnosti diskurza, 
nebesednega sporazumevanja, intonacije, vpisovanje diskurza v prostor in prostora v 
diskurz). 

č) Primerjalna, peripatetična predstava igralca in gledalca.  

d) Arhitektura pogledov in teles nastopajočih, produkcija globalnega odrskega izjavljanja, 
ki izvira iz posameznih izjavljanj različnih označevalnih sistemov, tistega, kar je BRECHT 
imenoval gestus izročanja predstave gledalcu. 

e) Vpisovanje glasu v prostor, odnosa glasu do gledalcev (glede na igralca in prostor, ki ga 
zavzema gledalec v scenografskem prostoru). (Pavis, 1997) 

4.3 Mizanscéna  

gled. razporeditev igralcev v prostoru in podrobna določitev gibanja, govorjenja glede na 
vsebino in idejo dela: mizanscene v vseh treh dramah so podobne; njegovo mojstrstvo se 
kaže v dobri mizansceni in uporabi dekora; režiser je vpeljal groteskno mizansceno (SSKJ, 
2000) 
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mizanscéna – v zvezi z režiserjem razporejanje igralcev po igralnem prostoru, določanje 
prostorskih odnosov med nastopajočimi dramskimi liki v posameznem prizoru, navadno 
na podlagi dramaturške analize in uprizoritvenega koncepta, improvizacije (GTS, 2011) 

4.4 Percipiranje in recipiranje 

Percépcija (SSKJ, 2000): psih. čutno dojemanje predmetnega sveta; zaznavanje: 
pomanjkljiva percepcija; percepcija besed, govora, slike; percepcija prostora / slušna, 
vidna percepcija; 2. nav. mn., knjiž. zaznava, vtis 

Gledálčeva recépcija (GTS, 2011): psihični proces, v katerem gledalec na podlagi svojih 
intelektualnih, čustvenih, kulturnih in družbenih danosti zaznava odrsko dogajanje, ga 
preoblikuje v lastno estetsko izkušnjo in tako soustvarja predstavo S: dožívljanje (2) PRIM.: 
gledalíška komunikácija, identifikácija (2), katárza (1), pòdtékst, potujítev  

Percepcijo (zaznavanje) velja razlikovati od recepcije, ki zadeva celoto spoznavnih, 
intelektualnih in hermenevtičnih procesov, kakršni potekajo v duhu gledalcev. Percepcija 
pa zajema konkretno rabo vseh petih čutil, poleg vida in sluha, ki ju običajno ekskluzivno 
povezujemo s predstavo. (Pavis, 1997)  

4.4.1 Recepcijska estetika 

Iz Wikipedije, proste enciklopedije, http://sl.wikipedia.org/wiki/Recepcijska_estetika 

Recepcijska estetika (nem. Rezeptionsästhetik) je metodološka smer, ki se je začela na 
nemški univerzi v Konstanzu konec šestdesetih let. Govori o aktivni vlogi bralca v tvorbi 
literarnega pomena; z njo bralec postane soustvarjalec teksta. 

Nastanek in razvoj pojma 

Termin recepcija (lat. receptio – sprejemanje) se je najprej uporabljal na področju prava, 
ko je v dobi renesanse označeval sprejemanje in uporabo rimskega civilnega in kazenskega 
prava v evropskih državah. Potem so izraz prenesli v humanistične vede, kjer je pomenil 
različne oblike sprejemanja in posnemanja antičnih vzorov. Raziskovanje sprejemanja in 
učinkovanja torej ni bila popolnoma nova metoda v književnosti. V 20. stoletju se literarna 
veda predvsem ukvarja z besedilom, vendar niti formalizem niti strukturalizem nista mogla 
zaobiti bralca. Prav tako tudi ne sociologija literature, ki pravi, da mora analiza dela 
nekega avtorja vključevati tudi razumevanje življenjskih procesov družbe. 

Odločilnejšega pomena za formiranje recepcijske estetike pa so hermenevtična izhodišča 
Hansa Georga Gadamerja, ki se v svojem delu Resnica in metoda (1960) sprašuje, ali je 
možno objektivno razumevanje umetnosti ali pa je vsako razumevanje pogojeno z 
zgodovinsko situacijo, v kateri se nahajamo. Za osrednje načelo postavi zgodovinskost 
razumevanja, saj interpret v svoje razumevanje dela vključuje tudi svoje vnaprejšnje sodbe, 
mnenja, predsodke, ki so del zgodovinske realnosti. Ker pa je delo dialog tudi z lastno 
zgodovino, mora biti interpret sposoben rekonstruirati vprašanja, na katera tekst 
odgovarja. Jauss je od Gadamerja prevzel princip zgodovinskega razumevanja, dialektično 
metodo vprašanja in odgovora ter horizont pričakovanja, ki je njegov temeljni pojem. 

Utemeljitelj pojma recepcijske estetike je nemški romanist Hans Robert Jauss, ki je leta 
1967 nastopil s predavanjem Literarna zgodovina kot izziv literarne vede 
(Literaturgeschihte als Provokation der Literaturwissenschaft). V sedmih tezah je podal 
naloge nove literarne zgodovine, ki bo predvsem zgodovina bralcev. 
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Drugi pomembni temelj tej novi paradigmi pa je postavil nemški anglist Wolfang Iser s 
predavanjem Pozivna struktura besedil. Nedoločenost kot pogoj učinkovanja literarne 
proze (Die appelstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer 
Prosa). Proces branja definira kot tisti ustvarjalni akt, v katerem bralec v dialoškem odnosu 
z besedilom tvori pomene. (Pezdirc Bartol, 2010, str.27–30) 

H. R. Jaussov program prenove literarne zgodovine 

Literarna zgodovina kot izziv literarne vede 

Jaussovo nastopno predavanje izhaja iz zavesti o krizi literarne zgodovine. Izhod vidi v 
oživitvi in prenovi dveh usmeritev, ki ju najprej izpostavi temeljiti kritiki: (ruskega) 
formalizma in njegovih naslednikov in marksizma v literarni vedi. Njegov osnovni namen 
je oživiti najtehtnejše dosežke obeh tradicij in premostiti prepad med zgodovinskim in 
estetskim. To za literarno zgodovino pomeni izhajanje iz predpostavke, da je zgodovina 
literature dialog dela in občinstva. (Virk, 2008, str. 217) 

Če torej življenje književnega dela poteka v trikotniku avtor–delo–bralec, potem je nujno, 
da se tudi ta tretji, doslej zanemarjeni člen vključi v zgodovino književnosti. (Pezdirc Bartol, 
2010, str. 31) 

Naloge obnovljene literarne zgodovine predstavlja v sedmih tezah. 

Zgodovina književnosti je dialog literarnega dela in njegovih bralcev. Literarno delo ni 
spomenik, ki obstaja sam zase, in vsem raziskovalcem nudi enako podobo, ampak je bolj 
podoben partituri (Bartol, 2010, str. 30): 'izvedba' je vedno odvisna od 'izvajalca', v tem 
primeru bralca kot 'konkretizatorja'. Literarni zgodovinar je najprej bralec, šele potem 
znanstvenik. Njegovo razumevanje torej nikoli ne more biti 'objektivno', ampak je vnaprej 
določeno z izkušnjo zgodovinskega bralca, z njegovim horizontom pričakovanja. (Virk, 
2008, str. 218) 

Analiza bralčevega izkustva mora sprejem in učinkovanje nekega dela opisovati v okviru 
preverljivega bralčevega horizonta pričakovanja. Ta se za vsako delo ob izidu oblikuje na 
podlagi njegovega predrazumevanja zvrsti, forme in tematike že poznanih del ter 
nasprotja med poetičnim in praktičnim jezikom. Ta primarni horizont pričakovanja določa 
estetsko izkustvo in usmerja recepcijo. (Virk, 2008, str. 218) 

Merilo za določanje umetniške narave nekega dela je v razliki med danim horizontom 
pričakovanja in delom, ki lahko, če je inovativno, spremeni horizont pričakovanja. Ta 
razlika je estetska distanca. Distanca med horizontom pričakovanja in spremembo 
horizonta je torej norma umetniške vrednosti (Virk, 2008, str. 219). Tisto delo pa, ki od 
bralčeve zavesti ne zahteva spremembe proti horizontu še neznanega izkustva in zgolj 
izpolnjuje njegova pričakovanja, se približuje trivialni literaturi. (Pezdirc Bartol, 2010, str. 
32) Drugače je s 'klasičnimi' deli; ta namreč doživijo še eno spremembo horizonta, ko v 
času izgubijo svojo izzivalnost in postanejo klasična. (Virk, 2008, str. 219) 

S pomočjo rekonstrukcije primarnega horizonta pričakovanja lahko odkrijemo, na katera 
vprašanja je odgovarjalo besedilo v času nastanka in kako je besedilo videl in sprejel 
prvotni bralec. Hermenevtična razlika med nekdanjim in današnjim razumevanjem dela 
kaže na to, da smisel dela (čeprav klasičnega) ni objektiven, večno enak in neposredno 
dostopen interpretu. (Pezdirc Bartol, 2010, str. 32) 
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Literarno delo je treba pojmovati kot dogodek v fenomenološkem pomenu. To pomeni, da 
se umešča v niz vedno novih recepcij in produkcij. Delo ni nekaj nepremakljivega, 
fiksiranega, temveč 'se dogaja'. (Virk, 2008, str. 220) 

Literarna zgodovina mora temeljiti na kombinaciji sinhronega in diahronega proučevanja. 
Diahronija je samoumevna predpostavka, saj je implicirana že v pojmu zgodovine; sinhroni 
vidik pa naj odraža nek splošen referencialni sistem v literaturi določenega zgodovinskega 
trenutka. (Virk, 2008, str. 220) 

Poleg sinhrono-diahrone razsežnosti mora biti literarna zgodovina pozorna tudi na odnos 
do splošne zgodovine. S tem je povezana tudi družbena funkcija literature: literarno 
izkustvo prodira v bralčev horizont življenjske izkušnje, preoblikuje njegovo razumevanje 
sveta in s tem deluje povratno na njegovo družbeno obnašanje. (Virk, 2008, str. 220) 

Jaussov izziv litararni vedi je postal programski tekst recepcijske estetike, svoje temeljne 
predpostavke pa je v nadaljnjih študijah prenesel na konkretna literarna besedila. Znana 
je na primer študija o Racinovi in Goethejevi Ifigeniji (Jauss, 1998, str. 423–442), kjer preko 
izvorne interpretacije teksta ugotavlja, ali ima podoben smisel tudi v današnjem času. Lepa 
ilustracija bi bila npr. modifikacija Evripidove tragedije kot rezultat spremembe horizonta 
pričakovanja v Racinovem in Goethejevem času. Zaključi, da ima mit presenetljivo moč, saj 
pradavna rešitev vsakemu obdobju človeštva zastavlja nova vprašanja. (Pezdirc Bartol, 
2010, str. 33) 

Jauss o parcialnosti svoje metode 

Jauss je v nadaljnjem delu močno modificiral svoje zgodnje teze in že leta 1972 odstranil 
horizont pričakovanja iz centra svoje estetike. V Dodatku k teoretski razpravi (1973) o 
Ifigeniji sam priznava parcialnost recepcijske metode (Bartol, 2010, str. 33): »Recepcijska 
metoda ni avtonomna disciplina, ki bi edina zadoščala za rešitev svojih problemov, temveč 
parcialna, v svoje lastno delovanje usmerjena in zato metodična refleksija, ki jo je moč 
dograjevati in je naravnana na sodelovanje.« (Jauss, 1998, str. 442) S tem prvi jasno 
zapiše, da je za raziskovanje književnega dela potreben pluralizem metod. V delu Estetsko 
izkustvo in literarna hermenevtika (1982) premakne svoje zanimanje v smer splošne 
estetike; središčni pojem mu sedaj predstavlja estetsko izkustvo. (Bartol, 2010, str. 33) 
Jauss tudi večkrat poudarja, da se njegova recepcijska estetika bistveno dopolnjuje z 
učinkovno estetiko Wolfganga Iserja, ki sicer izhaja iz podobnih recepcijskoestetskih 
predpostavk, a večjo pozornost posveča tistim momentom v besedilu, ki so odločilni za 
njegovo delovanje. (Virk, 2008, str. 222) 

Poznejše kritike metode recepcijske estetike 

Jaussov model zgodovine književnosti je doživel največ kritike na račun dokazljivosti 
primarnega horizonta pričakovanja. Že sodelavec Karl Robert Mandelkow se je spraševal, 
kako je mogoče rekonstruirati primarni horizont pričakovanja za bralca iz preteklosti, ko 
pa je ta že na sinhroni ravni težko določljiv (Maricki, 1978, str. 20). Prav tako je vprašljivo, 
kako lahko merimo stopnjo učinka dela na primarni horizont, kaj šele vrednost spremembe 
horizonta, ki je vsekakor pomanjkljiv in nezadosten kriterij za določitev umetniške 
vrednosti besedila (Holub, 1984, str. 62). Susan Suleiman opozarja tudi na pomanjkljivost 
Jaussove predstave o publiki in njenih pričakovanjih. Zanj je vsa publika enotna glede na 
pričakovanja, kar pa ni res. Upoštevati bi morali njeno raznolikost in s tem tudi različnost 
horizontov pričakovanja, ki sobivajo v družbi v istem času. (Suleiman, 1980, str. 37) 

Wolfgang Iser – drugi osrednji teoretik konstanške šole 
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Iserjevo delo Bralno dejanje: Teorija estetskega učinka v slovenskem prevodu 

Njegova najbolj znana dela so nastopno konstanško predavanje Pozivna struktura besedil. 
Nedoločenost kot pogoj učinkovanja literarne proze (Die Appelstruktur der Texte. 
Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa, obj. 1970) ter knjigi Implicitni 
bralec (Der implizite Leser, 1970) in Bralno dejanje: Teorija estetskega učinka (Der Akt des 
Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, 1976). Iserjevo zanimanje se predvsem osredotoča 
na vprašanje, v kakšnih okoliščinah besedilo za bralca nekaj pomeni in kaj pomeni zanj. 
Izhaja predvsem iz literarne fenomenologije Romana Ingardna, le da poudarek od samega 
besedila prenese na akt branja oziroma na besedilo kot potencial. Za Iserja pomen 
literarnega dela ni skrito sporočilo, ki ga je treba najti, temveč izkušen učinek interakcije 
med bralcem in besedilom. Zanima ga torej, kaj se mora zgoditi, da neko besedilo na bralca 
učinkuje na poseben način. Zato je Iserjeva pozornost usmerjena na področje estetskega 
učinka s predpostavko, da estetsko besedilo učinkuje šele tako, da je brano. V tem 
kontekstu je razumljeno kot učinkovni potencial, ki se v interakciji teksta in bralca razvije 
v procesu branja. Šele bralec ta potencial pravzaprav udejanji, zato Iser natanko analizira 
oboje: bralca in besedilo. Pri bralcu analizira čustvene procese, pri besedilu pa jezikovni 
sestav, nato pa skuša v besedilu odkriti tisto strukturo, ki proizvaja pomen. (Virk, 2008, str. 
223) 

Za proces prilagajanja besedila izkustvu posameznega bralca pa je po Iserju bistvena 
funkcija praznih mest v njegovi strukturi. Dejstvo, da isto besedilo ob ponovnem branju 
naredi različen vtis, je posledica različne realizacije praznih mest. Ta omogočajo 
prilagajanje in so tako elementarni predpogoj za sodelovanje bralca. V njih se kaže pozivna 
struktura teksta, saj svoje namere nikoli ne formulirajo do konca. Realizirajo se v bralčevi 
domišljiji in s tem omogočajo, da postane izkustvo teksta individualno. Z branjem ta ne 
dobi zgolj izkustva o tekstu, marveč tudi o sebi: z branjem lahko zapusti svoj svet, lahko 
doživi katastrofe, a pri tem ne bo vpleten v posledice, v čemer se kaže neposledičnost 
fikcijskih tekstov (oziroma tekstov, katerih cilj ni zgolj posredovanje resnice). To interakcijo 
med delom in bralcem Iser opisuje s pojmom implicitni bralec. Izraz označuje aktivno 
udeležbo bralca v bralnem procesu, a izraz ne pripada ne tekstu ne bralcu, temveč obema, 
saj vključuje predstrukturo teksta in bralčevo aktualizacijo možnega pomena. 

Proces branja je torej dvosmeren: s strategijami branja mi spreminjamo tekst, hkrati pa 
tekst spreminja nas, saj se ob branju srečujemo s tujo izkušnjo. Branje učinkuje na naše 
samozavedanje, saj tuja izkušnja postane del naše doslej nepoznane zavesti. Tako na 
koncu Iser podobno kot Jauss verjame, da proces branja doprinese k širitvi bralčevega 
spoznavnega horizonta. (Pezdirc Bartol, 2010, 34–37) 

Jaussova metoda v današnji literarni zgodovini 

Recepcijska estetika je svoj največji vzpon v literarni vedi doživela v sedemdesetih letih in 
v začetku osemdesetih let, danes pa se nadaljuje v t. i. empirični literarni vedi, zlasti v 
konkretnih empiričnih analizah branja (npr. David Miall). Najpomembnejši je seveda tisti 
segment vpliva, ki je najbolj trajne narave, saj je postal samoumeven del našega pogleda 
na literaturo, njeno zgodovino in vedo o njej. Sem sodi predvsem spoznanje o tem, da je 
vsakršno spoznavanje literature zgodovinsko, ne nazadnje pa tudi teza o komunikativni 
zmožnosti literature, ki sodeluje pri oblikovanju našega življenjskega sveta in nam 
posreduje izkustvo o tistih življenjskih svetovih, ki so nam zaradi svoje (časovne ali 
kulturne) oddaljenosti drugače nedostopni. 



Magistrska naloga UVOD V SVETLOBOGRAFIJO Zbirnik splošnih pojmov in definicij 

____________________________________________________________________________________________________ 

Univerza v Ljubljani – AGRFT David Orešič Str. 64/93 

S tem zadnjim se literarnovedna misel Hansa Roberta Jaussa dotika vprašanja, ki je danes 
ne le skrajno aktualno, ampak utegne v ne tako oddaljeni prihodnosti postati celo ena 
osrednjih nalog literarne vede. (Jauss, 1998, str. 538) 

4.4.2 Fenomenologija 

Fenomenologija je poskus neposrednega opisovanja človeških doživljajev, 

neodvisno od običajnih pojasnil, ki jih posredujejo zgodovinarji, psihologi ali sociologi. 

Fenomenologija je postala znanost o bistvu čistih doživljajev. 

Iz Wikipedije, proste enciklopedije, http://sl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologija/ 

Fenomenologija (grško ψαινὸμενον – pojav + λὸγος – veda) označuje filozofsko gibanje, ki 
je nastalo v začetku 20. stoletja in si zadalo cilj obnoviti ne samo filozofijo, marveč tudi 
znanost in kulturo. Začetnik je filozof Edmund Husserl, ki je tudi zastavil paradigmo, da je 
zastavljene cilje mogoče doseči samo z intencionalnostjo. 

Oblikoval se je krog filozofskih somišljenikov, v katerega so sodili misleci, kot so: Max 
Scheler, Martin Heidegger, Alexander Pfänder in drugi. Vendar ne moremo govoriti o pravi 
filozofski šoli, kajti Husserlovi nasledniki so dokaj različno razumeli njegovo 
fenomenologijo in čeprav so se sklicevali na njegovo metodo, so jo različno razumeli in 
uporabljali. 

Zgodovina fenomenologije: Fenomenologija kot poimenovanje ni nastala šele s 
Husserlom, marveč jo je že v 18. stoletju uporabil Nemec Johann Heinrich Lambert in tako 
označil znanost, ki se ukvarja s proučevanjem tistega, kar ni ne resnično in ne lažno, 
marveč je nekaj tretjega, je privid. Za Kanta je fenomenologija veda o vseh izkustvenih 
pojavih, se pravi tako pojavov, ki so predmet teoretičnega premisleka kot razumskega 
spoznanja. Hegel je fenomenologijo uporabil v naslovu svojega dela Fenomenologija duha 
in zanj pomeni metafizični prikaz zavesti v njenem dialektičnem gibanju in razvoju, začenši 
od čutne neposrednosti do absolutnega spoznanja. Za Husserlovega učitelja Brentana je 
bila fenomenologija sinonim za deskriptivno psihologijo. 

Vendar je Husserl in kasneje njegovi učenci postavil nove temelje temu pojmu in v filozofijo 
vnesel fenomenološko metodo. Husserlova metoda predstavlja kritične temelje 
znanstvenemu razmišljanju na splošno. Z njim je fenomenologija postala znanost o bistvu 
čistih doživljajev. 

Doprinos smeri: Fenomenologija je bila pomembna v boju med naivnim realizmom, 
pozitivizmom, psihologizmom in tudi konstruktivizmom, špekulacijo in formalizmom. 
Veliko je prispevala proučevanju načinov, kako se človek s svojimi močmi, čutili, razumom, 
občutki in hotenji projecira v objektivni svet. Fenomenologija je namreč poskus 
neposrednega opisovanja človeških doživljajev, neodvisno od običajnih pojasnil, ki jih 
posredujejo zgodovinarji, psihologi ali sociologi.  
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4.5 Potek informacij v prostoru komunikacije  

Ugotavljam potek in sporočilnost informacij, ki bi naj jih gledalec percipiral v toku 

gledanja dejavnega dogajanja in procesa v prostoru komunikacije.  

PRIZOR kot enota situacije 

 

   

 

SEMIOZA 

   

ZNAK 

   

SPOROČILNOST INFORMACIJE 

   

SEMIOTIČNI SEGMENTI 

   

IZOTOPIJA IN VIZUALNA IZOTOPIJA 

   

ZUNANJA in NOTRANJA KOMUNIKACIJA 

   

PREDSTAVA KOT KOMUNIKACIJA 
Tabela 22 – Potek informacij po enoti prizora (D. O., 2015) 

4.5.1 Semioza 

Za definicijo gledališkega znaka, kot poimenovanje spoznavnega sporočila, je 

semioza proces, v katerem postane gledališki znak vse, kar je namenjeno občinstvu. 

Semiozo lahko delimo na: 

- veljavnost znaka kot učinek delovanja znaka; 

- odvisno ali neodvisno referenco med označevalcem kot materialno platjo znaka in 
označencem kot pojmovno, čutno, idejno platjo znaka; 

- učinek, ki ga znak sproži pri recipientu, in učinek, ki ga recipient kot znak prepozna; 

- znakovni interpret; 

- znak kot prepoznavanje lastnega pričakovanja. 

4.5.2 Znak  

Povzemam: (GTS, 2011), (Balme, 2003), (Pavis, 1997), (Asmut, 1997), (Kati Rottger, 

Alexander Jackob, 2009) 

Znak, kot najmanša in najpomembnejša enota vsakega odrskega in igralskega izrazila, 
gledalcu nekaj sporoča. Delim ga na tri kategorije: 

- ikonizacijski znak, ki bazira na razmerju podobnosti, npr. slika psa na tabli, ki svari 
pred psom; 

- indeksni znak je razmerje med znakom in objektom, ki predpostavlja prostorski in 
časovni aspekt, npr. namig ali napotilo; 

- simbolni znak je pomen, ki se iz določenih kulturnih in historičnih vodil oz. pravil 
definira, npr. roža kot znak ljubezni,  

ki se interpretira na:  

- verbalni/neverbalni,  
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- vidni/nevidni,  

- slišni/neslišni način. 

 

  POJEM   

  

 

 

 

 

  

  

ZNAK predstavlja NEKAJ 

Tabela 23 – Semiotični trikotnik znaka (Ogden, in drugi, 1989) 

 

4.5.3 Sporočilnost informacije 

Informacija, sporočilnost in razumevanje niso posamezni/samostojni dejavniki 

komunikacije, so predpostavka vzajemnosti oz. sinteze v cirkularnem smislu. 

 Informacija  

Izbor/način/metoda predstavitve sporočilnosti  
informacije 

Selektivno razumevaje ali nerazumevanje 
posredovane informacije 

Tabela 24 – Triadna cirkularna sporočilnost informacije; povzemam (D. O., 2015) 

S skladnostjo teh treh selekcij pride do komunikacije, in sicer v primeru, da se 

dojame enoto med sporočilom in informacijo, ki se razlikuje v zaznavanju védenja. Razlika 

je v vrednosti vsebine informacije in razlogu vsebine, ki se sporoča. Informacija se ne 

razumeva sama po sebi, saj je za njeno sporočilnost potrebna odločitev. Razumevanje 

informacije ni samo po sebi podvojeno v nekem drugem zavedanju, ampak posledična 

predpostavka za nadaljnjo komunikacijo kot avtopsija komunikacijskega sistema. 

Komunikacija ni imanentno gibalo smotrnega razvoja do dovršene oblike, zgodi se 

ali pa se ne zgodi. Pogojeno je z vprašanjem, ali je sporočilna in razumljena informacija 

sprejeta ali odklonjena oz. zavrnjena. 

Vsaka informacija/situacija je stanje, ki popelje v proces dogajanja.   
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4.5.4 Semiotični segmenti 

Gledališka semiotika (gr. σημεῖον sēmeĩon)  je gledališka teorija, ki razlaga ustvarjanje 
pomenov z gledališkimi znaki, njihovo učinkovitost glede na občinstvo, razmerje med 
besedilom in uprizoritvijo. (GTS, 2011) 

Semiotika je sicer predmet obravnave že od antike dalje (sofisti, Platon, Aristotel), 

vendar se je šele od leta 1900 oblikovala kot samostojna teorija (prim. Charles Sanders 

Peirce,  Ferdinand de Saussure, Roland Barthes). 

Leta 1968 je Tadeusz Kowzan definiral shematično klasificikacijo znakovnih 

segmentov: 

1. word 

2. tone 
spoken text 

actor 

auditive 
signs 

time 
auditive signs – 

(actor) 

3. mime 

4. gesture 

5. movement 

expression of 
the body 

visual signs 

space and 
time 

visual signs – (actor) 

6. make-up 

7. hairstyle 

8. costume 

actor's external 
appearance 

space visual signs – (actor) 

9. props 

10. decor 

11. lighting 

appearance of 
the stage outside 

the actor 

space and 
time 

visual signs – 
(outside the actor) 

12. music 

13. sound effects 

inarticulate 
sounds 

auditive 
signs 

time 
auditive sign – 

(outisde the actor) 

Tabela 25 – Tadeus Kowzan, 1968. "The Sign in the Theater” (Spania) 

 

Leta 1983 je Erika Fisher-Lichte modificirala sistem gledaliških znakov:   
1. Geräusche 

ak
u

st
is

ch
e

 

tr
an

si
to

ri
sc

h
 

sc
h

au
sp

ie
le

rb
ez

o
ge

n
 

raumbezogen 
2. Musik 

3. linguistische Zeichen 

sc
h

au
sp

ie
le

rb
ez

o
ge

n
 4. paralinguistische Zeichen 

5. mimische Zeichen 

vi
su

el
le

 

6. gestische Zeichen 

7. proxemische Zeichen 

lä
n

ge
r 

an
d

au
er

n
d

 

8. Maske 

9. Frisur 

10. Kostüm 

11. Raumkonzeption 

ra
u

m
b

ez
o

ge
n

 

ra
u

m
b

ez
o

ge
n

 

12. Dekoration 

13. Requisiten 

14. Beleuchtung 

Tabela 26 – Erika Fischer-Lichte »Semiotik des Theaters« (Fischer-Lichte, 1983) 
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Če izhajam iz teze, da je »gledališče živ organizem«, mislim, da so to tudi semiotični 

segmenti, kjer razporeditev in definicije poenostavljam in širim. 

Segmenti percipirani z 

VIDOM 

SVETLOBNA PODOBA 

VIZUALNA PODOBA 

PROKSEMIKA 

MIZANSCENA 

SCENA 

REKVIZIT 

ANIMIRAN REKVIZIT 

KOSTUM 

PRIČESKA 

MASKA 

GESTIKULACIJA 

MIMIKA 

KOREOGRAFIRAN GIB 

Segmenti, percipirani s 

SLUHOM 

FIZIOLOŠKA FONETIKA 

ZVOČNA PODOBA 

SEMANTIKA 

PROZODIJA 

GLASBA 

ŠUM 

TON 

ZVEN 

Segmenti, percipirani z 

VOHOM 
VONJ OLFAKTORNO ZAZNAVANJE 

Tabela 27 – Semiotični segmenti (D. O., 2015) 

 

Pri vzpostavljanju svetlobne podobe 

so lahko vsi semiotični segmenti 

razlog oz. motiv za kriterije svetlobne podobe. 
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4.5.5 Izotopija 

Teorijo izotopije si dovoljujem prilagoditi/interpretirati kot koncept vizualne 

izotopije in izotopičnega obrata v prostoru komunikacije. Torej v prostoru, kjer se 

vzpostavi zadnji pomenski horizont fenomenološkega dojemanja. Gre za pogoj 

dostopnosti za nadaljnje ustvarjanje/pojmovanje znakovnih sporočil med posameznim 

uprizarjanjem dogajanja in med razumevanjem posameznega dogajanja. 

4.5.5.1 Semantična izotopija 
Če povzamem po pisanju Patricea Pavisa, je semantična izotopija »redundantna celota 
semantičnih kategorij, ki omogoča poenoteno branje pripovedi, kakršno izhaja iz delnih 
branj izjav in razreševanja njihovih dvoumnosti, in jo usmerja iskanje enkratnega branja«. 
(Pavis, 1997, str. 360) Torej je izotopija vodilna nit, ki bralca ali gledalca usmerja pri 
njegovem iskanju smislov in mu v skladu z dano perspektivo pomaga pri razporejanju 
različnih označevalnih sistemov. 

Kljub raznolikosti in možnih smeri branj si v svoji dejavnosti prizadeva, da bi poročala o 
koherentnosti gledališkega besedila ali predstave zlasti takrat, ko kaže, s pomočjo katerih 
izotopičnih povezav bralec prehaja z ene ravni na drugo. Lahko jo razširimo od vsebinske 
na izrazno raven in pri gledališki predstavi opazujemo stalnosti, ponavljanja in poigravanja 
z označevanjem vseh označevalnih sistemov. (Glej tudi: Pavis, 1997, str. 360) 

4.5.5.2 lzotopija dramskega dejanja 
V gledališki uprizoritvi ne obstaja ena sama temeljna izotopija. Če jo hočemo opredeliti, 
moramo upoštevati odrsko realizacijo in v njej poiskati tiste ponavljajoče se poteze, ki 
poenotijo predstavo in gledalca usmerijo na interpretativno pot. Pavis izpostavlja, da naj 
pri tem takoj pomislimo na združujočo vlogo fabule in dejanja, ki v narativni shemi 
razporejata in obdelujeta celoto odrskih sistemov. »Pri dobršnem delu dramske estetike, 
ki izhaja iz Aristotela, usmerja celoto uprizoritve dramsko dejanje: "Dejanje, pojmovano 
kot bistvo dramske umetnosti, poenoti govor, igralca, kostum, scenografijo in glasbo v 
smisel, v katerem jih lahko identificiramo kot različne prevodnike enega samega toka, ki 
bodisi preskakuje od enega na drugega bodisi sočasno teče skozi več prevodnikov." (Pavis, 
1997, str. 360) Podoba toka (ali rdeče niti), ki teče v več smeri, je ena od možnih 
konkretizacij izotopije. Vendar pa lahko sodobne predstave, ki ne temeljijo več na enem 
samem zaokroženem dogajanju, beremo tudi v skladu z drugačnimi izotopijami, ki so bolj 
vezane na označevalce uprizoritve. 

4.5.5.3 lzotopija uprizoritve 
»Izotopija je pogosto materializirana s pomočjo določenega tipa osvetlitve, glasbenega ali 
verbalnega refrena, med seboj povezanih metafor, zaporedja istovrstnih podob, skratka 
vsega, kar je znamenje določene koherentnosti. Recepcija in vektorizacija predstave sta 
odvisni od naše zmožnosti prepoznavanja in vzpostavljanja povezav med informacijami, ki 
nam jih pošiljajo vsi materiali predstave.« (Pavis, 1997, str. 361) Sam pojem nas 
potemtakem navezuje na pojem besedilne strategije (ali strategije branja) oziroma na 
diskurz režije. 
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4.5.6 Zunanja in notranja komunikacija 

Predstava v gledališču je dejavnost komuniciranja, pri kateri igralci ali drugi nastopajoči 
igrajo vloge, prikazujejo (fiktivno) dramsko zgodbo, delujejo in se izražajo s svojim telesom 
pred neposredno navzočimi, sodelujočimi gledalci; je celota dogodkov, ki se vrtijo v času in 
prostoru; posledično dejavno71 dogajanje. Povzemam (GTS, 2011) 

 

NOTRANJI 
KOMUNIKACIJSKI SISTEM 
interakcija med interpreti, 
fiktivno prizorišče 

 
ZUNANJI 
KOMUNIKACIJSKI SISTEM 
izmenjava informacij med 
odrom in gledalcem 

 GLEDALIŠČE 

Tabela 28 – Komunikacijski sistem (Balme, 2003)  

Pri analizi dogajanja lahko naštejemo štiri značilnosti: 

- informacija, sporočilnost in enota razlikovanja v razumevanju; 

- komunikacija kot simetrična razlika in dogajanje kot asimetrična odločitev; 

- dogajanje kot tema komunikacije in komunikacija kot sporočilno dogajanje; 

- dvojna kontingenca »ega in alterja«; kajti šele »alter« določi v komunikacijski 

pripojitvi, če je predhodna komunikacija in/ali dogajanje razumljiva in katere 

semantične elemente vsebuje. 

Komunikacijo lahko razumevamo tudi kot dialektični odnos med: 

ponazarjanjem, upodabljanjem, 
prikazovanjem, uprizarjanjem 
posameznega 

 
sklop, 
zveza, 
kontekst, 
povezanost dogajanja 

 
 

Tabela 29 – Dialektični odnos komunikacije (Asmut, 1997), (Balme, 2003) 

 

V tem primeru je komunikacija odnos, kjer »oseba A« sporoči informacijo »osebi B« 

ali »alter« sporoča »egu«. Oba udeležena subjekta morata imeti sposobnost to sporočilo 

razumeti kot sporočilnost informacije. V teoriji drame ti vlogi zavzameta protagonist in 

antagonist. 
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4.6 Gledališka komunikacija 

gledalíška komunikácija  -e -e ž besedno in nebesedno sporazumevanje, ki v času predstave 
poteka med nastopajočimi na odru in med nastopajočimi in občinstvom (GTS, 2011) 

Prostor komunikacije lahko razumemo tudi kot gledališko komunikacijo, ki jo v 

gledališki teoriji definiramo kot temeljno lastnost gledališča, saj se udejanja kot 

neposredna komunikacija med nastopajočimi in občinstvom. Delimo jo na verbalno in 

neverbalno, udejanja se v prostor percipiranja.  

4.7 Predstava kot komunikacija 

Prostor komunikacije je vsak prostor, kjer smo priča predstavljanju in izražanju v 

obliki čutno dojemljivega dogajanja. Torej si vsi, ki se ukvarjamo z uprizarjajočimi 

umetnostmi, ogledamo uprizoritev zaradi pridobivanja/analiziranja ponujenih 

znakovnih informacij na zavednem in nezavednem nivoju, ki/kar lahko oz. mora pripeljati 

do doživljanja. 
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5 ZAKLJUČEK 

Pri pisanju magistrske naloge sem spoznaval nove možnosti, ki jih ponujajo mnogi 

dejavniki v uprizoritvenih umetnostih, in sicer za nadaljnje razmišljanje in raziskovanje 

na področju svetlobografije oz. razmišljanje  o tem, kaj svetlobografija sploh je. 

Svetlobografija ni svetlobno oblikovanje. 

 

Svetlobografija je nova veda. 

 

Svetlobografija je raziskovalno področje. 

 

Svetlobografija je ustvarjalni pristop. 

 

Svetlobografija je enota uprizoritvenih umetnosti. 

 

Svetlobografija je pisanje s svetlobo. 

 

Pri pisanju magistrske naloge sem bil razdvojen 

 med svetlobografom in svetlobnim oblikovalcem. 

 

Na podlagi vsebine magistrske naloge Uvod v svetlobografijo se je 

spremenil/modificiral/definiral/oplemenitil besednjak o uprizoritvenih umetnostih. 

 

Vedno znova se moram na novo preverjati in podvomiti v trenutno stanje ugotovitev,  

še naprej raziskovati in eksperimentirati, da lahko pridem do novih ugotovitev,  

ki jih ponovno preverjam.  

 

S toto magistersko je tak, ko da bi kupo novi kompjuter: 

ker ko ga prvič fštekaš, te je že stari. 

 

Iskal sem resnico in je nisem našel. 

Iskanje resnice, v katero ne smem biti prepričan, 

bom moral nadaljevati. 

 

Trenutno sem v resnico vsebine te magistrske naloge prepričan. 

  

 

David Orešič, oktober 2015 
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6 OPOMBE 

1  "Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen." – I, Aph. 483 /Menschliches, 
Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister. Anhang: Vermischte Meinungen und Sprüche. 
Chemnitz: E. Schmeitzner 1879 
 
2  Osvetljava: fr. eclairage; angl. lighting; nem. Beleuchtung; šp. iluminacion 
Namesto besede osvetljava se v praksi uporablja izraz luč, svetloba, saj ne gre samo za 
osvetljevanje temnega prostora, temveč bolj ustvarjanje s svetlobo. Nemški izraz Lichtregie (režija 
svetlobe) ali angleški lighting design (oblikovanje svetlobe) poudarjata vlogo luči v režiji in 
ustvarjalni proces. (Pavis, 1997) 
»Po zaporednem imperializmu igralca-kralja, režiserja, scenografa je zdaj osvetljač – absolutni 
gospodar luči – postal ključni lik uprizoritve. Vendar pa je že Appia na začetku stoletja opozoril na 
pomen luči, ki služi igralcu: "Luč je skoraj čudežna mehkoba. Vsebuje skoraj vse stopnje jasnosti, vse 
možnosti barv, široko paleto, vso prožnost; lahko ustvari sence, razširi v prostor vso harmoničnost 
svojih vibracij, natanko tako, kot to počne glasba. Z njo imamo v rokah vso izrazno moč prostora, 
če je ta prostor dan na voljo igralcu." (1954: 39)« (Pavis, 1997, str. 514) 
Svetloba posega v predstavo, je njen neločljivi del, dramaturške ali semiološke funkcije svetlobe so 
neskončne. Namreč, svetloba lahko osvetli, komentira, osami igralca ali scenski element, ustvarja 
atmosfero, predstavi daje ritem, omogoča gibanje vsebin, temperatur in čustev/občutij. Svetloba v 
uprizortitvi artikulira prostor in čas, je eno glavnih režijskih orodij, saj komentira uprizoritev in jo 
celo vzpostavlja, ker zaznamuje njen potek.  
Svetloba je nekakšna magična prvina, saj ima neverjetno pretočnost, mehkobo, tonaliteto in živost. 
Ko se pojavi, usmerja odrsko dogajanje in ritmizira uprizoritev, omogoča prehode med časi, kraji, 
prostori in s svojim delovanjem omogoča, da vsi drugi gledališki sistemi lahko pravilno delujejo. Če 
svetloba ni točna, lahko osami vse preostale gledališke znake in s tem poskrbi, da uprizoritev ni 
celostna in ne doseže želenega učinka.  
»Tehnika luči je razvidno uveljavila svojo likovnost in "glasbeno" moč. Luč je "edino zunanje 
sredstvo, ki lahko deluje na gledalčevo domišljijo, ne da bi odvrnilo njegovo pozornost; luč izžareva 
svojevrstno moč, podobno kot glasba; dotakne se sicer drugih čutov, a zmeraj deluje kot svetloba; 
luč je živ element, eden od fluidov imaginacije, medtem ko je scena mrtva stvar". (DULLIN, 1969: 
80) Ko luč oživlja prostor in igralca, dobi skoraj metafizično razsežnost, saj spričo svoje neskončne 
spremenljivosti nadzoruje, modalizira in niansira smisel; je nasprotje prikritega znaka (da/ne; 
resnično/lažno; belo/črno; znak/neznak) in prvina atmosfere, ki pronikne v razkosane in 
razpršene elemente in jih poveže, je snov, iz katere se poraja življenje.« (Pavis, 1997, str. 515) 
 
3  Svetloba:  
1. kar omogoča, da so predmeti vidni: svetloba narašča, pojema; stal je tako, da mu je svetloba 
padala, sijala na obraz; oddajati, razprševati svetlobo; zaznavati svetlobo; bela, modra, rdeča 
svetloba; bleda, iskreča se, medla, močna svetloba; knjiž. mehka svetloba; ekspr. morje, poplava 
svetlobe; dvorana je bila polna svetlobe; ekspr. pramen svetlobe; svetloba in tema / dnevna, 
jutranja svetloba; naravna, umetna svetloba; sončna svetloba; svetloba nočne svetilke / svetloba 
prihaja z leve; luč ni dajala nobene svetlobe; svetlobo jim daje sončna energija; indirektna, 
navpična, stranska svetloba; vir svetlobe / dvigniti, pogledati predmet proti svetlobi tako, da pada 
nanj ali ga presvetljuje; pri močni svetlobi se zenica zoži; izpostaviti kaj delovanju svetlobe; 
občutljiv za svetlobo; 
2. fiz. elektromagnetno valovanje, zaznavno neposredno z vidom: svetloba se širi; odbijati, sevati, 
sipati svetlobo; valovna dolžina svetlobe; hitrost svetlobe / enobarvna svetloba ki jo sestavlja 
valovanje ene same valovne dolžine; fluorescenčna svetloba; hladna svetloba ki jo oddaja hladen vir 
svetlobe; infrardeča svetloba; polarizirana svetloba / vidna svetloba 
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3. lastnost predmetov, da so vidni: svetloba zvezde se veča; izgubljati svetlobo; svetloba meseca; * 
fot. razmerje med svetlobo in sencami med osvetljenimi in temnimi mesti  (SSKJ, 2000) 
 
4  lúč  -i in -í ž (ú; ū) 1. vir umetne svetlobe: luč brli, gori, plapola, sveti, ugasne; luči migotajo; luči se 
prižigajo, ugašajo; luč me slepi, zastri jo; pogasiti vse luči; prižgi luč; ugasniti, upihniti luč; brleča 
luč; ekspr. morje pisanih luči / cesto razsvetljujejo električne, neonske, plinske luči; reklamne luči; 
signalne luči; stikalo za luč; na semaforju se prižge, sveti rdeča, zelena luč / v krščanskem okolju, ob 
spominu na umrle: večna luč naj mu sveti; pren., ekspr. v njegovi duši je gorela luč; ta ljubezen je 
bila edina luč, ki je svetila v njegovo življenje // priprava, ki prižgana oddaja svetlobo; svetilka: 
kupiti novo luč; postaviti luč na mizo; kdo je razbil luč; luč je bila prižgana, a zastrta s papirjem / 
namizna, stoječa, stropna luč; luč na olje / bleda, močna luč; knjiž. mehka, ostra luč; slepeča, topla 
luč; soba je polna luči; ekspr. mesto se je kopalo v morju luči; luč in tema / dnevna, jutranja luč; 
naravna, umetna luč; neonska luč; sončna luč / ob, pri močni luči se zenica stisne; ker slabo vidi, ne 
sme brati pri luči, pri umetni svetlobi; pogledati predmet proti luči tako, da svetloba pada nanj ali 
ga presvetljuje; 4. vznes. pozitivne vrednote: sovražil je temo in ljubil luč; prinesti ljudem luč // 
duševno stanje glede na te vrednote: to je zgodba srca, ki ni moglo do luči; biti ožarjen od notranje 
luči 5. z oslabljenim pomenom poudarja pomen samostalnika, na katerega se veže: luč upanja je 
ugasnila; zagorela je luč svobode; prižgati luč resnice; luč bratovske ljubezni; luč omike, razuma, 
spoznanja; 6. s prilastkom izraža, da je kdo (videti) tak, kot določa prilastek: nastopajoči so se 
predstavili v najboljši luči; afera meče nelepo luč nanj; končno se je pokazal v pravi luči; to je vrglo 
slabo luč na vodstvo podjetja // ekspr. dvorana je bila vsa v lučeh; v njej je gorelo mnogo luči; avt. 
parkirne luči; zavorne luči; elektr. ritmična luč ki sveti v presledkih v določenem ritmu // filoz. 
naravna luč, v sholastični filozofiji naravne razumske, spoznavne sposobnosti; fot. bliskovna luč 
priprava za močno trenutno osvetlitev pri fotografiranju; gled. odrska luč za osvetljevanje odra; 
navt. bočna luč, zelena in rdeča navigacijska luč na ladjah; rel. večna luč, ki neprestano gori pred 
tabernakljem (SSKJ, 2000) –  
 
5  "Metatekstualnost je odnos med literarnim delom in njegovimi neliterarnimi razlagami, 
analizami, interpretacijami, podanimi v filozofskem, teoretskem metajeziku; stopnje besedilnega 
obsega ujemanja med proto- in metatekstom (med citatom in aluzijo, do celostnih nanašanj pri 
parodiji) (PefMB, absolventi slovenskega jezika s književnostjo generacija 2000–2005, 2005) 
 
6  V uprizoritevenem kontekstu ne uporabljam besed »boljše ali slabše«, kajti pri vsaki modifikaciji 
sledi posledica, ki se nanaša na ponovni signifikant iz spleta okoliščin ustvarjalnega 
implementacijskega postopka. (D. O., 2015) 
 
7  prôstor  -óra m (ó o ̣́ ) 1. kar je nesnovno, neomejeno in v čemer telesa so, se premikajo: filozofi 
razlagajo prostor različno; prostor in čas / neskončen, vesoljski prostor 2. z najmanj eno točko, 
ploskvijo določen del tega: prostor okoli hiše je od tu dobro viden; prostor med zemljo in luno / 
hitro se orientira v prostoru / imeti strah pred odprtim, zaprtim prostorom; publ. letalo je kršilo 
zračni prostor 3. s stenami, ploskvami omejen del tega a) kot enota za določen namen, zlasti v 
zgradbi: ogrevati, opremiti, prezračiti prostor; preiskali so vse prostore od kleti do podstrešja; iz 
sosednjega prostora je bilo slišati razburjene glasove; kuhinja, soba in drugi prostori / bivalni, 
stanovanjski prostori; delovni, klubski, poslovni prostor; šolski prostori; prostori galerije so že 
premajhni; prostor za sestanke / 4. del zemeljske površine glede na prisotnost česa, kak namen: 
prostor meri nekaj hektarov; iskati nenaseljen, primeren prostor; na tem prostoru bo novo naselje / 
parkirni, tržni prostor / kupiti prostor na pokopališču / publ. razvoj umetnosti v srednjeevropskem 
prostoru v Srednji Evropi / kot ukaz psu prostor // del kake površine sploh glede na prisotnost 
česa, kak namen: položiti knjigo na prejšnji prostor; ostal je na svojem prostoru, skrit za zaveso 5. 
del površine z ustreznim pohištvom, predmetom, namenjen za začasno namestitev ene osebe: 
odstopiti komu svoj prostor v avtobusu; rezervirati dva prostora v gledališču; presesti se na prostor 
pri oknu 6. ed. potrebni del česa, ki komu, čemu omogoča nahajanje, bivanje kje: 
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 na polici, v avtomobilu je še dovolj prostora; prtljaga zavzema preveč prostora / dati, narediti 
komu prostor umakniti se mu / za sporočanje potrebni, uporabljivi del površine: revija je ves 
prostor namenila obravnavi tega vprašanja; na razglednici ni dosti prostora 7. publ., z oslabljenim 
pomenom, s prilastkom: kar je določeno z obstajanjem tega, kar izraža prilastek: v naš 
gospodarski, idejni prostor segajo različni vplivi / ta dogodek je zelo razgibal slovenski kulturni 
prostor, slovensko kulturo, kulturno življenje; pisatelj opisuje življenjski prostor meščanov življenje, 
življenjsko okolje;  publ. poskušali so razširiti manevrski prostor za sporazum, povečati možnosti; 
ekspr. tudi on bi rad dobil svoj prostor na soncu: primerno, ugodno mesto, položaj v življenju, med 
ljudmi; fiz. breztežnostni prostor; prazen prostor del prostora, v katerem ni snovi; geom. evklidični 
prostor množica točk z lastnostjo, da je kvadrat razdalje katerihkoli dveh točk izražen z vsoto 
kvadratov razlik vseh istoimenskih koordinat točk v pravokotnem premočrtnem koordinatnem 
sistemu; mat. prostor skupnost elementov in odnosov med njimi; navt. ladijski prostor ladijska 
prostornina, namenjena za tovor, merjena v netoregistrskih tonah; rad. režijski prostor; strojn. 
kompresijski prostor najmanjši prostor v valju, ko je bat v skrajni legi; šport. kazenski prostor pri 
nogometu; teh. zgorevalni prostor prostor v stroju, v katerem zgoreva tekoče gorivo ali plin; um. 
dvoranski prostor; voj. brisani prostor kroglam in granatam popolnoma izpostavljen prostor pred 
obrambno linijo; manevrski prostor ozemlje; mrtvi prostor prostor, ki ga zaradi naravne ali 
umetne ovire ni mogoče obstreljevati (SSKJ, 2000) 
 
8  Dejavno: dejavno posegati v razvoj dogodkov (SSKJ, 2000) 
 
9  Materialni in psihološki prostor 
Max Herrmann (1931,  str. 153): Uprizoritvena umetnost je umetnost prostora, ki se ne razumeva 
kot predstavitev prostora samemu sebi namen, ampak kot predstavitev človeškega gibanja v 
gledališkem prostoru, ki ni identičen z realnim prostorom,  ampak umetni prostor, ki z 
ponotranjeno spremembo ustvari fenomenologijo prostora. (Flemming, 1952) 
 
10  Prostor (v gledališču) (Pavis, 1997, str. 602–603) 
Pojem prostora, ki mu je danes v gledališki teoriji in humanističnih vedah usoda izjemno 
naklonjena, je v rabi za zelo različne vidike besedila in uprizoritve. Ločevanje in opredeljevanje 
vsakega od teh prostorov posebej je jalovo opravilo, ki sicer spravlja v obup, a se ga bomo vseeno 
lotili, v upanju, da se nam bo posrečilo vnesti vsaj nekaj jasnosti. 
 
11  Dramski prostor; je dramaturški prostor, o katerem govori besedilo, abstrakten prostor, ki ga 
morata bralec ali gledalec zgraditi (''fikcionalizirati") s pomočjo domišljije. 
 
12  Odrski prostor; je dejanski prostor odra, v katerem se gibljejo igralci, bodisi da se nastanijo na 
sami odrski površini bodisi da se gibljejo sredi publike. 
 
13  Prostor scenografije (ali gledališki prostor); je odrski prostor, natančneje opredeljen kot tisti, 
znotraj katerega se med predstavo umestijo gledalci in igralci. Zanj je značilen odnos med enimi in 
drugimi, razmerje med odrom in dvorano (prizorišče). Izraz prostor publike bi lahko rezervirali za 
tisti prostor, ki ga med predstavo in odmori (ali tik pred začetkom predstave) zaseda publika. 
Gledališki prostor je rezultanta različnih prostorov (navedenih v nadaljevanju); zgrajen na temelju 
arhitekture, (slikarskega) pogleda na svet oziroma iz prostora, ki ga izoblikujejo predvsem telesa 
igralcev. 
 
14  Ludični (ali gestični) prostor; je tisti, ki ga na odru ustvari igralec s svojo navzočnostjo in 
premiki, z odnosom do skupine in mizansceno. 
 
15  Prostor besedila; je prostor, pojmovan v svoji likovni, glasovni in retorični snovnosti; je prostor 
dramske partiture, v katerem so uskladiščene replike in didaskalije. Prostor besedila je uresničen  
 



Magistrska naloga UVOD V SVETLOBOGRAFIJO  

____________________________________________________________________________________________________ 

Univerza v Ljubljani – AGRFT David Orešič Str. 76/93 

                                                                                                                                                         

 

takrat, kadar besedilo ni uporabljeno kot fikcijski dramski prostor, kakršnega sta si zamislila 
bralec ali poslušalec, temveč kot surovo gradivo, izpostavljeno očesu in ušesu publike, kot "vzorec", 
pattern oziroma kot sistematična skušnja. 
 
16  Notranji prostor; je odrski prostor kot poskus uprizoritve določenih fantazem, sanj, vizije 
dramatika ali dramske osebe: na primer prostor, ki sta ga ustvarila R. PLANCHON za Arthurja 
Adamova ali Ph. ADRIEN za Sanje Franza Kafke (gledališče fantazme). 
 
17  predstáva  -e ž (ȃ) 1. izvajanje, uprizarjanje odrskega dela pred občinstvom: gledati predstavo; 
oblikovati, režirati, voditi predstavo; kupiti vstopnice za predstavo / predstava je bila zelo obiskana 
videlo jo je veliko ljudi / cirkuška, filmska, gledališka, lutkovna predstava / gala predstava; 
popoldanska, večerna predstava; predstava na prostem / predstava Hamleta drame Hamlet / 
abonmajska predstava; otvoritvena predstava sezone prva, uvodna / zaradi bolezni je predstava 
odpadla, je ni bilo / predstave (so) ob petnajsti, sedemnajsti, devetnajsti in enaindvajseti uri 2. kar 
nastane v zavesti kot posledica obnovitve zaznav: predstave se spreminjajo; jasna, nazorna 
predstava; predstave in zaznave / slušna, vidna predstava; predstava hrapavosti // navadno v 
zvezi z o kar nastane v zavesti kot posledica izkušenj, védenja, miselne ali čustvene dejavnosti: imeti 
čudne, svoje predstave o čem; o vohunstvu imate napačne predstave; ustvariti si predstavo o 
najnovejši literaturi; izkrivljena, objektivna, subjektivna predstava o svetu / ta cesta ustreza naši 
predstavi o dobri poti ∙ knjiž. v predstavah se mu je prikazovala podoba matere; (SSKJ, 2000) 
predstávljanje  -a s (á) glagolnik od predstavljati: predstavljanje gostov se je hitro končalo; 
pozdravljanje, predstavljanje in druge formalnosti / umetnost je predstavljanje življenja v njegovi 
prvobitnosti / ta način predstavljanja narodove zgodovine ni več zadovoljiv / proces mišljenja in 
predstavljanja; sposobnost prostorskega predstavljanja (SSKJ, 2000)  
 
18  podróčje -a s (o ̣̑ ); celota pojavov, stvari, na katero se nanaša, je usmerjeno človekovo delovanje, 
ustvarjalnost;  človekova dejavnost na materialnem, duhovnem področju; dejavnosti, kjer kdo 
opravlja svoje delo (SSKJ, 2000) 
 
19  Po definiciji (GTS, 2011) je uprizoritev dejavnost, ki navadno na režijski, dramaturški, 
scenografski zamisli temelji na uresničitvi dramskega besedila ali druge predloge v obliki čutno 
dojemljivega dogajanja z nastopajočimi igralci, pevci, plesalci S: inscenácija (1), postavítev (1), 
predstáva (2) PRIM.: gledalíšče, igránje, ódrska uresničítev, perfórmans, predstáva (1), rádijska 
ígra, televizíjska ígra. Kot umetnost pa predstavlja in izraža kaj v obliki čutno dojemljivega 
dogajanja: gledališka, filmska, televizijska, radijska umetnost S: uprizarjajóča umétnost PRIM.: 
drámska umétnost (2), plésna umétnost, predstáva, uprizorítev. 
Uprizoritvena umetnost je posledično tudi gledališka umetnost, v kateri nastopajoči s telesno 
navzočnostjo, dejavnostjo, uporabo igralskih in gledaliških izrazil oblikujejo, predstavljajo 
določeno (fiktivno) dogajanje, navadno na podlagi besedil neposredno pred občinstvom. 
Na Ministrstvu za kulturo Slovenije (MK, 2000) si razlagajo področja uprizoritvenih umetnosti, ki 
obsegajo naslednje zvrsti gledališča v širokem pomenu te besede: dramsko, glasbeno, lutkovno, 
plesno, eksperimentalno oziroma raziskovalno, ulično gledališče, vse vmesne oblike in vse mejne 
oblike gledaliških praks, ki črpajo iz drugih področij ustvarjanja (avdiovizualne umetnosti, nove 
informacijske tehnologije, ambientalne postavitve, performans itn.).  
 
20  dejávnost -i ž (ā); delo, delanje, vezano na določeno področje (SSKJ, 2000) 
 
21  abonêntsko gledalíšče, absolútno gledalíšče, absúrdno gledalíšče, áfriško gledalíšče, 
áfroamêriško gledalíšče, agítprópovsko gledalíšče, alternatívno gledalíšče, amatêrsko gledalíšče, 
amatêrsko lútkovno gledalíšče, ambientálno gledalíšče, amêriško gledalíšče, antíčno gledalíšče, 
antíčno gŕško gledalíšče, antíčno rímsko gledalíšče, ántigledalíšče, ántiiluzionístično gledalíšče, 
antropolóško gledalíšče, arábsko gledalíšče, arháično gledalíšče, aristótelsko gledalíšče,  
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avantgardístično gledalíšče, avantgárdno gledalíšče, ávtobiográfsko gledalíšče, avtonómno 
gledalíšče, ávtorsko gledalíšče, ázijsko gledalíšče, ázijsko lútkovno gledalíšče, balétno gledalíšče, 
baróčno gledalíšče, bulvárno gledalíšče, bulvársko gledalíšče, celovíto gledalíšče, centrálno 
gledalíšče, čŕno gledalíšče, dadaístično gledalíšče, délavsko gledalíšče, deziluzionístično gledalíšče, 
deziluzionístično lútkovno gledalíšče, dežêlno gledalíšče, didáktično gledalíšče, dijáško gledalíšče, 
diletántsko gledalíšče, dokumentárno gledalíšče, drámsko gledalíšče, družínsko gledalíšče, držávno 
gledalíšče, dvoránsko gledalíšče, dvórno gledalíšče, eksperimentálno gledalíšče, ekspresionístično 
gledalíšče, elizabetínsko gledalíšče, épsko gledalíšče, estrádno gledalíšče, evrópsko gledalíšče, 
fízično gledalíšče, fróntno gledalíšče, futurístično gledalíšče, géstično gledalíšče, gibálno gledalíšče, 
glásbeno gledalíšče, gledalíšče absúrda, gledalíšče animácije, gledalíšče bunráku, gledalíšče ênega, 
gledalíšče humanízma, gledalíšče igrálcev, gledalíšče izkúšnje, gledalíšče kabúki, gledalíšče 
krútosti, gledalíšče laboratórij, gledalíšče mnóžice, gledalíšče na góbec, gledalíšče na prôstem, 
gledalíšče na vôdi, gledalíšče nó, gledalíšče pánike, gledalíšče podób, gledalíšče predmétov, 
gledalíšče razpoložênja, gledalíšče reformácije, gledalíšče restavrácije, gledalíšče režisêrja, 
gledalíšče rôčnih lútk, gledalíšče svetá, gledalíšče v frís, gledalíšče v gledalíšču, gledalíšče v krógu, 
gledalíšče z rédi, gledalíšče žénsk, gledalíško gledalíšče, gostoválno gledalíšče, gostujóče gledalíšče, 
helenístično gledalíšče, heróično gledalíšče, humanístično gledalíšče, igrálsko gledalíšče, 
iluzionístično gledalíšče, iluzionístično lútkovno gledalíšče, ímprogledalíšče, improvizacíjsko 
gledalíšče, índijsko gledalíšče, indonézijsko lútkovno gledalíšče, institucionálno gledalíšče, 
ínternétno gledalíšče, izkústveno gledalíšče, japónsko gledalíšče, japónsko lútkovno gledalíšče, 
jetníško gledalíšče, jezuítsko gledalíšče, kabarétno gledalíšče, kavárniško gledalíšče, kinétično 
gledalíšče, kitájsko gledalíšče, kitájsko lútkovno gledalíšče, klétno gledalíšče, kolektivístično 
gledalíšče, komerciálno gledalíšče, kómorno gledalíšče, konceptuálno gledalíšče, konvencionálno 
gledalíšče, kraljévo gledalíšče, laboratórijsko gledalíšče, létno gledalíšče, literárno gledalíšče, 
ljubítelj gledalíšča, ljubíteljica gledalíšča, ljubíteljsko gledalíšče, ljúdsko gledalíšče, lóžno gledalíšče, 
luminiscénčno gledalíšče, lútkovno gledalíšče, málo gledalíšče, marionétno gledalíšče, medkultúrno 
gledalíšče, medmréžno gledalíšče, mehánično gledalíšče, mehánično lútkovno gledalíšče, 
meščánsko gledalíšče, métagledalíšče, minimalístično gledalíšče, mladínsko gledalíšče, mnóžično 
gledalíšče, mobilizacíjsko gledalíšče, modernístično gledalíšče, múltimédijsko gledalíšče, 
nàdrealístično gledalíšče, národno gledalíšče, naturalístično gledalíšče, nèabonêntsko gledalíšče, 
nèinstitucionálno gledalíšče, nèkomerciálno gledalíšče, nèliterárno gledalíšče, nèodvísno gledalíšče, 
obrédno gledalíšče, òff gledalíšče, óperno gledalíšče, osrédnje gledalíšče, osvobojêno gledalíšče, 
otróško gledalíšče, paládijsko gledalíšče, pantomímično gledalíšče, páragledalíšče, partizánsko 
gledalíšče, pionírsko gledalíšče, plésno gledalíšče, pogójno gledalíšče, poklícno gledalíšče, polétno 
gledalíšče, polítično gledalíšče, popôlno gledalíšče, póstdrámsko gledalíšče, póstkoloniálno 
gledalíšče, póstmodernístično gledalíšče, póstmodêrno gledalíšče, posvétno gledalíšče, potujóče 
gledalíšče, pripôvedno gledalíšče, profáno gledalíšče, profesionálno gledalíšče, radiofónsko 
gledalíšče, razsvetljênsko gledalíšče, realístično gledalíšče, religiózno gledalíšče, renesánčno 
gledalíšče, repertoárno gledalíšče, reprezentatívno gledalíšče, retrogardístično gledalíšče, révno 
gledalíšče, režisêrsko gledalíšče, rituálno gledalíšče, sanskŕtsko gledalíšče, sêjemsko gledalíšče, 
sêjemsko lútkovno gledalíšče, sénčno gledalíšče, senzoriálno gledalíšče, simbolístično gledalíšče, 
sintétično gledalíšče, slúšno gledalíšče, sôbno gledalíšče, sociologíja gledalíšča, splétno gledalíšče, 
srednjevéško gledalíšče, stálno gledalíšče, starogŕško gledalíšče,  šólsko gledalíšče, študêntsko 
gledalíšče, tézno gledalíšče, totálno gledalíšče, túrško sénčno gledalíšče, úlično gledalíšče, 
underground gledalíšče, urbáno gledalíšče, varietêjsko gledalíšče, vôdno gledalíšče, vodvílsko 
gledalíšče, vojáško gledalíšče, zasébno gledalíšče, žêpno gledalíšče (GTS, 2011) 
 
22  enôta -e ž (ó); del večje celote, ki ima določeno samostojnost; kar tvori, predstavlja funkcionalno 
celoto; delovna enota, v kateri poteka kak delovni proces (SSKJ, 2000)    
 
23  izíd -a m (i ̑) kar predstavlja posledico kakega dejanja, poteka (SSKJ, 2000)  
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24  vzpostávljati  -am nedov. (á) 1. delati, prizadevati si, da začenja obstajati kako zaželeno stanje, 
dejstvo; ta dejstva vzpostavljajo drugačno razmerje / umetnost vzpostavljajo estetski odnosi; 
obnavljati, znova ustvarjati: vzpostavljati prvotno stanje (SSKJ, 2000) 
 
25  udejánjanje -a s (á) uresničevanje: udejanjanje hotenj, zamisli; dosledno, praktično udejanjanje 
česa; uprizoritev je dosledno udejanjila avtorjevo hotenje // izraziti, pokazati;  njegove igralske 
sposobnosti so se v tej igri lahko udejanjile; udejanjene vrednote (SSKJ, 2000) 
 
26  srédstvo -a s (e ̣̑) 1. za uresničitev kakega dejanja, dosego določenega cilja namenjena, 
uporabljena a) snov: izdelovati različna sredstva in priprave; b) priprava, naprava: elektronska 
sredstva za proizvajanje zvokov / telefon in druga komunikacijska sredstva; publ. množična 
komunikacijska sredstva ali sredstva javnega množičnega obveščanja časopisje, radio, televizija; 
prevozna sredstva c) odločitev, ukrep: zapor, nasilje in druga sredstva pritiska / administrativna, 
politična sredstva; vzgojna sredstva ∙ ne izbira sredstev za dosego cilja pripravljen je storiti tudi kaj 
slabega, nepoštenega za dosego cilja; namen posvečuje sredstvo po Machiavelliju za dosego 
pomembnega cilja je dovoljeno uporabiti vsako sredstvo č) stvar, pojav sploh: denar, zlato kot 
plačilno sredstvo / vojaški enoti za življenje in boj potrebna sredstva živila, municija, orožje / 
sredstva umetniškega izražanja so barva, beseda, zvok / jezikovna, stilna sredstva 2. mn. denar, 
materialne dobrine: zbirati sredstva; / publ. kupiti za dinarska sredstva; proračunska sredstva / 
biti brez sredstev; prislužiti si za življenje potrebna sredstva; živeti od svojih sredstev 3. fiz. snov, 
zlasti kot nosilec fizikalnih procesov: gostejše, redkejše sredstvo; na meji dveh sredstev se svetloba 
razkloni; upor sredstva; ekon. delovna sredstva priprave, s katerimi človek v delovnem procesu 
preoblikuje delovne predmete; denarna sredstva za določen namen potrebni znesek; lastna 
sredstva: ki niso pridobljena s kreditom; obratna sredstva: zaloge materiala, proizvodov, 
nedokončani proizvodi, denarna sredstva, ki so potrebna za poslovanje; osnovna sredstva zemljišče, 
zgradbe, oprema, ki je potrebna za opravljanje določene gospodarske dejavnosti; produkcijska ali 
proizvajalna sredstva celota delovnih predmetov in delovnih sredstev;  Povzemam (SSKJ, 2000) 
 
27  elemènt -ênta m (ȅ é) 1. sorazmerno samostojen del celote, prvina: razstaviti pripravo na 
elemente; gradbeni, konstrukcijski, montažni element // sestavni del, sestavina: točka, premica in 
ravnina soelementi geometrije; to so bistveni elementi obravnavanega problema / nasprotujoči si 
elementi njegovega značaja // s prilastkom po čem značilen sestavni del česa: združil je različne 
stilne elemente; baladni, lirski, realistični element literarnega dela; dekorativni element stavbe; 
vnašati folklorne elemente / luč je pomemben element Župančičeve poezije 2. mn. bistveni, osnovni 
del: spoznati elemente fizike; porajajo se elementi nečesa novega 3. faktor, činitelj, dejavnik: 
kooperacija je zelo pomemben element v blagovni proizvodnji; 4. slabš., s prilastkom človek kot član 
družbe: razkrinkati špekulantske elemente; obvarovati kaj pred nezdravimi, tujimi elementi; 
asocialni, neodgovorni, nevarni, protidržavni elementi 6. star. zemlja, voda, zrak ali ogenj kot 
naravna sila: voda je strašen element, kadar se razlije; elektr. kontaktni element osnovni del 
stikalnega aparata; strojn. strojni elementi deli, ki se v enaki ali podobni obliki rabijo pri izdelavi 
različnih strojev, naprav … Povzemam (SSKJ, 2000) 
 
28  Komponénta in komponênta -e ž (ẹ̑; ȇ) knjiž. sestavni del, sestavina: najznačilnejša komponenta 
narodnosti je jezik; psihološka doživetja so sestavljena iz več komponent / publ. na nastanek 
umetnine vplivajo številne komponente faktorji; fiz., mat. komponenta vektorja projekcija vektorja 
na dano smer // s prilastkom ta sestavni del glede na določeno značilnost: v njegovih delih 
prevladuje emocionalna komponenta; individualna in socialna komponenta vzgoje; važno vlogo 
ima tudi moralna komponenta (SSKJ, 2000) 
 
29  Implementacija: lat. implere / izvedba, uvedba, uporaba, predelava, uresničitev… (Termania) 
 
30  Diletantska obsedenost: »Vendar pa me veseli, da v svojih začetkih nisem o lutkah vedel  
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popolnoma nič. Veseli me, da sem začenjal, ne ker bi me gnalo, da postanem profesionalec, ampak 
samo zato, ker se me je polastila neka diletantska obsedenost. Drugače bi bil namreč neprestano 
posnemal to, kar je bil kdo ustvaril davno pred menoj, stopal bi bil po poti, ki so jo bili pokazali že 
drugi ... Kaj zato, da sem marsikdaj moral odkrivati zdavnaj odkrito Ameriko in da sem zašel v zelo 
zmedene slepe ulice! Kljub vsemu temu sem vendarle našel če ne lastno pot, pa vsaj lastno stezico.« 
(Obrazcov, 1951) 
 
31  poskusiti -im tudi poizkusiti -im dov., poskušen tudi poizkušen (u u)  
1. z nedoločnikom izraža prizadevanje osebka a) za uresničitev dejanja: poskusil je dvigniti kamen, 
odpreti vrata; ptico je poskusil ujeti; večkrat je poskusil preplezati steno; poskusiti rešiti nalogo / 
obkoljeni so poskusili prebiti obroč; poskusi prijazneje ravnati z njim; elipt.: poskusiti nemogoče; 
poskusiti samomor / kot grožnja samo poskusi, pa boš videl b) za ugotovitev možnosti uresničitve 
dejanja: poskusi gibati s prsti, hoditi / poskusiti kaj pomensko opredeliti  
2. narediti kaj, da se ugotovi ustreznost kake lastnosti, stanja: poskusi ta vijak, če je pravi; poskusil 
je, če je vrv dovolj napeta / voda ni mrzla, kar poskusi / hotel je poskusiti svoje moči preizkusiti  
3. narediti kaj, da se ugotovijo bistvene lastnosti, značilnosti česa: novo cepivo so poskusili na 
živalih / poskusiti uporabnost nove iznajdbe  
4. nav. ekspr. spoznati, ugotoviti kaj ob lastnih doživetjih: to vedo najbolje tisti, ki so sami poskusili; 
poskusil je, kaj je ljubezen / vi niste poskusili, kaj je siromaštvo niste bili sami siromašni; ekspr. v 
življenju je marsikaj poskusil pretrpel; ekspr. nihče si ni upal poskusiti gore s te strani iti, plezati na 
goro; ekspr. poskusiti srečo tvegati narediti kako dejanje z upanjem na uspeh; ekspr. vse je poskusil, 
da bi jo pridobil zelo se je trudil, si prizadeval; ekspr. poskusiti še ni greh če kdo naredi kaj 
neprimernega zaradi potrebne izkušnje, ni to nič hudega; poskusiti se tudi poizkusiti se nav. ekspr., 
z oslabljenim pomenom izraža začetek dejanja, kot ga določa samostalnik: poskusiti se v pesništvu; 
kot samouk se je poskusil tudi v tiskarskem poslu / novinarji so se poskusili v smučanju so 
tekmovali / poskusil se je tudi kot dramatik (SSKJ, 2000) 
 
32  preverjati -am nedov. (e)  
1. s primerjanjem dejstev, znakov ugotavljati resničnost, pravilnost, točnost česa: preverjati 
podatke, sodbe; preverjali so, ali govori resnico; bolje je zate, da tega ne preverjaš; s poskusi 
preverjati kaj; natančno preverjati / prepustnice so strogo preverjali pregledovali; adm. preverjati 
točnost prepisa; šol. preverjati znanje učencev ugotavljati znanje učencev z izpraševanjem, 
ponavljanjem predelane snovi // na tak način ugotavljati kaj sploh: preverjati udeležbo učencev pri 
pouku; ladja je morala neprestano preverjati svoj položaj / preverjati umsko raven kandidatov … 
Povzemam (SSKJ, 2000) 
 
33  ... »Najlažje je začeti zgodbo o ezoteriki tako, da enostavno rečemo, da je veda. To vsekakor drži; 
ezoterika je namreč v svoji osnovi korpus nekega védenja oz. znanja, ki je dovolj bogat in 
konsistenten, da si zasluži oznako vede. Podobno kot matematika, fizika ali kemija je tudi  
ezoterika neko področje človekovega raziskovanja, ki pa se, za razliko od ostalih znanstvenih 

disciplin, ukvarja z notranjim in ne zunanjim svetom« ... Odlomek iz (http://www.drugividik.si/kaj-

je-ezoterika) 

 
34  empíričen -čna -o prid. (í) ki temelji predvsem na čutnem dojemanju, opazovanju, izkustven: 
empirična metoda; priti do česa po empirični poti; teoretične in empirične vede; empirično 
raziskovanje, znanje; filoz. empirična filozofija; kem. empirična formula formula, ki kaže elemente 
v spojini in njihovo medsebojno razmerje; lingv. empirični sedanjik sedanji čas, ki izraža na 
izkustvo oprto, na čas nevezano dovršno glagolsko dejanje; izkustveni sedanjik empírično prisl.: 
empirično dobljeni izsledki; empirično ugotoviti (SSKJ, 2000) 
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35  intuitívnost  -i ž (i ̑) sposobnost za neposredno dojemanje, zaznavanje bistva česa, ki je neodvisno 
od razumskega razčlenjevanja: izredna pisateljeva intuitivnost / intuitivnost odločanja (SSKJ, 
2000)     
 
36  Diskurzívnost  -i ž (i ̑) filoz. sposobnost razumskega, logično razčlenjenega mišljenja: 
intuitivnost in diskurzivnost; načelo diskurzivnosti / diskurzivnost mišljenja (SSKJ, 2000) 
 
37 strokóvnost  -i ž (o ̣̄ ) kar se pridobi z izobraževanjem navadno za določeno stroko: preverjati, 
zahtevati strokovnost za določen poklic; stopnja strokovnosti; prošnji je treba priložiti dokazila o 
strokovnosti / zagotoviti primerno strokovnost dela / zaradi njegove strokovnosti ga sodelavci zelo 
spoštujejo izobraženosti, razgledanosti; - obŕt  -i tudi -í ž (ȓ) 1. gospodarska dejavnost, ki opravlja 
storitve in v manjših količinah predeluje, proizvaja: pospeševati obrt; razvoj obrti / domača obrt na 
tradiciji sloneče obrtno delo kmečkega prebivalstva kot stranska zaposlitev; dodatna ali 
popoldanska obrt ki jo opravlja zaposleni občan v prostem času; družbena, zasebna obrt; 
storitvena obrt; umetna obrt s težiščem na umetniškem oblikovanju posameznih predmetov // s 
prilastkom področje v taki dejavnosti: kovaška, mlinarska, slaščičarska obrt 2. opravljanje storitev 
in predelovanje, proizvajanje v manjših količinah: izučiti se obrti; dobro obvladati mizarsko obrt; 
opustiti obrt // ekspr. opravljanje določenega dela sploh, zlasti na umetniškem, znanstvenem 
področju: ta režiser (dobro) obvlada svojo obrt; pisateljska obrt 3. pravica do opravljanja take 
dejavnosti: imeti obrt; vzeli so mu obrt / odjaviti obrt; - znánje  -a s (ȃ) 1. celota podatkov, ki si jih 
kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem: izpopolniti, poglobiti, razširiti, utrditi znanje; uporabiti v 
šoli pridobljeno znanje v praksi; ima pomanjkljivo jezikovno znanje; sistematično, temeljito znanje; 
zahtevati več strokovnega, teoretičnega znanja; trajnost znanja; ekspr. vrzeli v znanju // celota 
znanih, ugotovljenih podatkov o stvarnosti: dobivati znanje iz knjig; posredovati komu znanje; 
enciklopedija zajema vse znanje svojega časa; novo odkritje je obogatilo znanje o morju / širiti 
meje znanja 2. z učenjem pridobljeno tako poznavanje besedila, da se to lahko pove, navede: 
površno znanje pesmi, vloge; izkoristili so njegovo znanje pravljic / utrditi znanje abecede, 
poštevanke // seznanjenost z dejstvi, podatki s kakega strokovnega področja: zahtevati v 
računalništvu znanje matematike; znanje slovnice / znanje tujega jezika usposobljenost za 
sporazumevanje v njem // izurjenost, usposobljenost za kako dejavnost: iskati delavca z znanjem 
kmečkih del; predpisati za določeno delovno mesto znanje stenografije  znanje smučanja 3. star. 
poznavanje: dobro znanje dežele; znanje človeške narave 4. nav. mn., star. veščina, spretnost: 
obvlada temeljna znanja; telovadba, kolesarjenje in druga znanja 5. star. poznanstvo: očitali so mu 
znanje s sumljivimi ljudmi; dolgotrajno znanje / v vsakem kraju ima kako znanje kakega znanca // 
ljubezensko razmerje: imeti, skrivati, začeti znanje s poročeno žensko / grešno, prepovedano 
znanje izvenzakonsko spolno razmerje – dati na znanje sporočiti, pojasniti; ekspr. jemljem, 
sprejmem na znanje izraža informiranost o stvari, ki se obravnava; ekspr. to opozorilo je treba 
vzeti na znanje upoštevati; publ. odliv znanja v tujino odhod izobražencev, strokovnjakov; v znanju 
je moč znanje poveča učinkovitost, vplivnost človeka; ped. formalistično znanje ki sestoji iz 
naučenih podatkov brez razumevanja vsebine; uporabno znanje ki omogoča reševanje novih nalog 
v novih okoliščinah; test znanja; šol. oceniti, preveriti znanje; znanje zadnje učne snovi; 
– sprétnost  -i ž (e ̣́) lastnost, značilnost spretnega človeka: občudovati delavčevo spretnost; 
spretnost pri delu / za to delo je potrebna velika ročna spretnost; spretnost v vezenju / spretnost 
pri občevanju z ljudmi / vsako delo opravi z veliko spretnostjo zelo spretno // dejavnost, ki zahteva 
tako lastnost: prekosil ga je v marsikateri spretnosti / pletenje, kvačkanje in druge ročne spretnosti 
(SSKJ, 2000)  
 
38  ustvárjati  -am nedov. (á) 1. s svojo dejavnostjo delati, da kaj nastane: ustvarjati robote / 
ustvarjati velike poljedelske komplekse / ustvarjati dohodek / ustvarjati moderni jezik; ustvarjati 
nove teorije /ustvarjati zakone / ustvarjati sodobno državo / starši mu pomagajo ustvarjati dom; 
začela sta si ustvarjati družino / ustvarjati možnosti za srečanje državnikov; ustvarjati temelje za 
hitrejši razvoj / človeški duh nenehno ustvarja / organizem je začel ustvarjati protistrupe ∙ publ.  
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podjetje ustvarja izgubo dela z izgubo // delati, povzročati, da kaj nastaja sploh: ustvarjati 
prijateljske stike; ustvarjati trdne medsebojne vezi / ustvarjati napačne predstave; ustvarjati videz 
česa / uspehi so v delavcih ustvarjali samozavest 2. s svojo dejavnostjo na umetniškem področju 
delati, da kaj nastane: ustvarjati kipe, slike; avtor je roman ustvarjal deset let; ustvarjati iz domače 
snovi, po domačih motivih; ustvarjati v realističnem slogu / tu je živel in ustvarjal naš veliki pesnik 
// uresničevati določene sposobnosti, prizadevanja, zlasti v gledališki umetnosti: ustvarjati celovite 
odrske like 3. odločilno vplivati na kako gibanje ali delovanje: ustvarjati pomembne dogodke / 
politiko so ustvarjali generali; ti možje so ustvarjali zgodovino 4. delati, povzročati, da se začne 
kako stanje: ustvarjati nemir, veselo razpoloženje / tikanje ustvarja domačnost; publ. ustvarjati 
ozračje napetosti ustvárjati si na osnovi določenih dejstev prihajati do česa: ustvarjati si svojo 
predstavo, sliko o dogodkih / ustvarjati si pojme o svetu ustvarjajóč -a -e: ustvarjajoč duh; 
ustvarjajoča domišljija; prisl.: ustvarjajoče posegati v življenje (SSKJ, 2000) 
 
39  postópek  -pka m (o ̣̑ ) 1. navadno s prilastkom oblika načrtnega, premišljenega dela, delovanja, 
ravnanja ali mišljenja za dosego kakega cilja: to je zelo zapleten postopek; izpeljati, izpopolniti, 
odkriti nov postopek; predpisati postopke za opravljanje česa; nezanesljivi, preprosti, zamudni 
postopki; posebnosti posameznih postopkov pri učenju / spremeniti delovni postopek; proizvodni, 
tehnološki postopek za pridobivanje česa / v prislovni rabi: delo je potekalo po rednem postopku; 
publ. sprejeti zakon po hitrem postopku v kratkem času // nav. ekspr. določeno dejanje, ravnanje 
ali mišljenje sploh: njegovih postopkov niso odobravali; ta postopek ponavljamo toliko časa, da 
stvar dokončamo / postopke predšolskega otroka vodijo čustva 2. jur. skupek po pravnih pravilih 
določenih dejanj, ki vodijo do pravno določene rešitve: določiti, obnoviti, sprožiti, ustaviti, uvesti 
postopek; vložiti postopek za razvezo zakona / biti v postopku / prositi za revizijo postopka / 
dokazni postopek s katerim se ugotovijo dejstva, ki so pomembna za odločbo; enostopenjski 
postopek z eno samo instanco; hitri postopek za izdajo zakona pri katerem se pripravljeno besedilo 
zakona obravnava samo enkrat; kazenski postopek zoper osebo, za katero se utemeljeno sumi, da 
je storila kaznivo dejanje; mandatni postopek v katerem se izda odločba, ne da bi se preiskovala 
utemeljenost zahteve in zaslišal nasprotnik; nepravdni postopek ki se ne rešuje s pravdo; pravdni 
postopek s katerim se rešuje civilnopravni spor pred sodiščem; preiskovalni, razlastitveni, sodni 
postopek; adm. upravni postopek po katerem poslujejo upravni organi; fot. obračilni postopek 
postopek razvijanja filma, ki da pozitiv; metal. martinskipostopek za pridobivanje jekla v 

martinovki; ped. učni postopek način obravnavanja učne snovi (SSKJ, 2000)  
 
40  procés tudi procès –ésa m (ẹ̑; ȅ e ̣́) 1. med seboj povezani pojavi, ki se vrstijo v času po določenih 
a) naravnih zakonitostih: proces poteka, se razvija; opazovati, proučevati proces; bolezenski, 
življenjski procesi; proces gnitja, staranja; procesi v organizmu / zdravnikom je uspelo zaustaviti 
proces / duševni, miselni proces b) navadno s prilastkom družbenih zakonitostih: razčlenjevati 
družbene, zgodovinskeprocese; združevalni proces; zapleteni procesi družbenega 
razvoja; publ. vloga delavskega razreda v procesu človekovega osvobajanja pri  
človekovem osvobajanju  
2. navadno s prilastkom celota del, delovanja za dosego kakega cilja: načrtovati, organizirati, 
usmerjati proces; delovni, proizvodni proces / izobraževalni, vzgojni proces 3. jur. skupek po 
pravnih pravilih določenih dejanj, ki vodijo do pravno določene rešitve; postopek: obnoviti, 
sprožiti proces; javni, tajni proces; proces proti revolucionarjem; priče na procesu / civilni, 
kazenski proces / sodni proces; publ. monstre proces s številnimi obtoženci; publ. politični proces 
zaradi političnih razlogo; kem. kemični proces pri katerem se spremeni kemična sestava snovi; psih. 
posredovalni procesi procesi v človekovi duševnosti, ki nastajajo med dražljajem in reakcijo nanj; 
zgod. nürnberškiproces sodni proces mednarodnega vojaškega sodišča proti vodilnim vojnim 
zločincem hitlerjevske Nemčije leta 1945 in 1946 v Nürnbergu (SSKJ, 2000) 
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41  interprét  -a m ustvarjalec, ki na podlagi lastnega doživljanja in razumevanja z izbranimi izrazili 
posreduje določeno vsebino, navadno literarnega besedila; PRIM.: igrálec, kostumográf, plesálec, 
režisêr, scenográf (GTS, 2011)  
 
42  karákter  -ja m dramska oseba s prepoznavnimi psihičnimi, telesnimi značilnostmi, pozitivnim 
značajem, nosilka etičnih, moralnih vrednot S: značáj; PRIM.: drámski lík, karaktêrna dráma, 
karaktêrna igrálka, karaktêrna vlóga, karaktêrni igrálec (GTS, 2011) 
 
43  gledalíška semiótika -e -e ž od 70. let 20. stol. naprej gledališka teorija, ki razlaga ustvarjanje 
pomenov z gledališkimi znaki, njihovo učinkovitost glede na občinstvo, razmerje med besedilom in 
uprizoritvijo (GTS, 2011) 
 
44  segmènt  -ênta m (e ̏ é) 1. knjiž. del, odsek: razdeliti na segmente; segmenti rakete 
/ segment teksta 2. geom. del črte, ploskve ali telesa, odsek: razdeliti elipso na segmente / 
krogelni segment 3. zool. del telesa ali nog pri členonožcih in nekaterih črvih; obroček, 
člen: segment hrošča, trakulje; raki z nestalnim številom segmentov 4. biol. manjši del telesa, 
organa, ki tvori zaključeno celoto: pljučni segment; segmentjeter; segmenti pri vretenčarjih; 
ekon. segment trga del trga z določenimi značilnostmi; lingv. segment del povedi, stavka, ločen od 
drugega s premorom, intonacijo; stavčni segment; strojn. polžev segment (SSKJ, 2000) 
 
45  fenomenologíja  -e ž (i ̑) opis pojavov kakega področja: kriminalna fenomenologija; 
muzikalna fenomenologija; fenomenologija novodobne kulture; filoz. fenomenologija po 
Heglu znanost o pojavnih oblikah duha v njegovem zgodovinskem razvoju; po Husserlu filozofski 
nazor, ki z analizo pojavov zavesti odkriva bistvo samih predmetov (SSKJ, 2000) 
1. Splošno: sistematično opisovanje zornih danosti. 2. Nauk o danosti zavesti, tako da postavimo v 
oklepaj njihovo realiteto (utemeljitelj Husserl, v lit. vedo prenesel Ingarden). 3. Pri Heglu 
(»Fenomenologija duha«) znanost izkustva zavesti. Metafizična predstavitev zavesti v njenem 
gibanju in napredovanju od čutne neposrednosti prek samozavedanja, nravnosti, umetnosti, 
religije, znanosti, filozofije do absolutnega vedenja. 4. Smer v sociologiji, ki se poslužuje 
intencionalne zavesti pri odkrivanju bistva pojavov (vživljanje v ravnanje drugih); najmočneje se je 
razvila v Nemčiji (M. Scheller, A. Vierkandt, T. Litt). V 70. In 80. letih fenomenološki pristop prek A. 
Schuutza spet močneje navzoč v sociologiji, v okviru proučevanja (zlasti etnometodološkega) t. i. 
vsakdanjega življenja. – (Leksikon Cankarjeve založbe; 1988; ISBN: 86-361-0221-9) 
 
46  Immanuel Kant, nemški filozof, * 22. april 1724, Königsberg, vzhodna Prusija, danes Kaliningrad, 
Rusija, † 12. februar 1804, Königsberg; iz Wikipedije, proste enciklopedije; 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 

 
47  Edmund Husserl (s polnim imenom Edmund Gustav Albrecht Husserl, IPA: [ˈhʊsɛrl]), nemški 
filozof judovskega rodu[2], * 8. april1859, Prostějov, Moravska, Avstro-Ogrska, † 26. april 1938,  
Freiburg, Nemčija. Sprva matematik, velja za ustanovitelja fenomenološke filozofske šole; iz 
Wikipedije, proste enciklopedije; http://sl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl 
 
48  Johann Heinrich Lambert[jóhan háinrih lámbert], švicarski matematik, fizik, astronom in filozof, 
* 26. avgust 1728, Mülhausen (sedaj Mulhouse, Alzacija, Francija), † 25. september 1777, Berlin, 
Prusija (sedaj Nemčija); iz Wikipedije, proste enciklopedije; 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Lambert 
 
49  intencionalnost -i ž (a) 1. knjiž. lastnost intencionalnega: intencionalnost raziskovanja 2. filoz. 
usmerjenost, naravnanost zavesti k predmetu spoznavanja: Husserlova ideja intencionalnosti /  
intencionalnost zavesti (SSKJ, 2000)  
 
 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nemci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Filozof
http://sl.wikipedia.org/wiki/22._april
http://sl.wikipedia.org/wiki/1724
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prusija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
http://sl.wikipedia.org/wiki/12._februar
http://sl.wikipedia.org/wiki/1804
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Filozof
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50  1. areál  -a m (a ̑) območje zemljepisne razširjenosti česa, površina: povečati areal plodne zemlje; 
gozdni areal / ravninska mesta imajo velik areal; to ozemlje je po arealu večje, po številu 
prebivalcev manjše; biol. areal bukovega gozda; lingv. raziskovati areale posameznih sufiksov 2. 
areálen  -lna -o prid. (a ̑) nanašajoč se na areal: arealna karta / arealna lingvistika (SSKJ, 2000) 
 
51  selektíven  -vna -o prid. (i ̑) izbiren, odbiralen: selektivni kriteriji; selektivno gojenje rastlin, živali 
/ selektivni postopek selekcijski / publ. selektivna razvojna politika; ta šola je zelo selektivna; gozd. 
selektivno redčenje redčenje, sekanje dreves, ki ovirajo rast določenih dreves selektívno 
prisl.: selektivno redčiti gozd (SSKJ, 2000) 
 
52  poudáriti  -im dov. (á a ̑) 1. izgovoriti izrazito, s poudarkom: poudaril je vsako besedo; z ironijo je 
poudaril zadnje besede / poudariti besedo na prvem zlogu naglasiti 2. z govorjenjem dati vsebini 
povedanega, navedenega večjo pomembnost: na koncu so poudarili glavno misel razprave; posebej 
je poudaril, da bo prišel pravočasno / pisatelj je v romanu poudaril zlasti stisko sodobnega človeka 
// narediti bolj izrazito, bolj opazno: poudariti obrvi, oči s šminko; z obleko je še poudarila svojo 
postavo poudárjen -a -o: poudarjene razlike; poudarjeni šivi na obleki ∙ ima zelo poudarjene 
ličnice izrazite; prisl.: spregovoril je poudarjeno; poudarjeno lirski značaj umetnosti (SSKJ, 2000) 
 
53  navêsti -vêdem dov., navêdel in navédel navêdla, stil. navèl navêla (é) 1. povedati, napisati kaj, 
navadno z določenim namenom: navesti imena, naslove; navesti v prijavi zahtevane podatke; v 
članku ni navedel vseh virov / navesti priče / navesti kaj v ilustracijo, za ilustracijo; navesti kot 
primer // dobesedno povedati, napisati tuje besedilo: navesti Prešernove verze / 
dobesedno navesti 2. knjiž. privesti, usmeriti: to ga je navedlo, da je začel gledati na stvari bolj 
kritično / dogodki v zadnjih dneh so ga navedli na misel, da je beg možen / navesti pogovor na 
umetnost usmeriti, obrniti // redko nagovoriti, napeljati: ona ga je navedla na umor navedèn -êna -
o: navedeni podatki, viri; v nekaterih od navedenih dežel gojijo tudi tobak; pisar. zgoraj navedene 
priče (SSKJ, 2000) 
 
54  pomèn -éna m (ȅ e ̣́) 1. kar beseda vsebuje glede na označevani pojem, predmet: beseda jezik ima 
več pomenov; pomen te besede je nejasen / narod v današnjem pomenu besede se je izoblikoval v 
19. stoletju; uporabiti besedo v drugačnem, slabšalnem pomenu; lingv. dopustni, pogojni pomen 
veznika; izhodiščni, osnovni, prvotni pomen besede; leksikalni pomen besede ki označuje njeno 
vsebino; oslabljeni pomen ki izraža, da beseda, besedna zveza nima polnih pomenskih značilnosti; 
preneseni pomen ki ga beseda, besedna zveza dobi, če se uporabi za označitev kakega drugega 
pojma, predmeta, zlasti če ostane predstavno tesno povezana z izhodiščnim pomenom; 
slovnični pomen pomen besede, manjše jezikovne enote, ki označuje slovnične kategorije, 
odnose // navadno s prilastkom kar kaka jezikovna enota sploh vsebuje glede na označevani 
pojem, posredovano misel: simbolisti so trdili, da imajo glasovi samostojne pomene; čeprav 
razumem vse besede, mi pomen stavka ni jasen // navadno s prilastkom kar kaj sploh vsebuje glede 
na označevani pojem, posredovano misel: pomen te kretnje mi ni znan; razlagati pomen sanj / z 
oslabljenim pomenom prstan ima pomen zvestobe pomeni zvestobo 2. ekspr., s prilastkom, v 
zvezi v pomenu poudarja bistvene, tipične lastnosti česa, kot jih določa prilastek: Prešeren je pesnik 
v najvišjem pomenu besede; on je prijatelj v pravem pomenu / on je vojak v dobrem, 
slabem pomenu (besede) 3. navadno s prilastkom pozitivne lastnosti, značilnosti česa a) glede na 
(možni) vpliv, posledice, delovanje: ta način dela vedno bolj izgublja svoj pomen, publ. na pomenu; 
pripisovati čemu pretiran pomen; razpravljati o pomenu kongresa, sklepa / publ.:cesta je za razvoj 
področja velikega pomena; to je za človeštvo življenjskega pomena / publ. odbor bo imel pri tem 
odločilen pomen vlogo, vpliv b) glede na področje, dejavnost, kot jo določa prilastek: gospodarski, 
turistični pomen kraja / šolstvo je dejavnost posebnega družbenega pomena / publ. to je podjetje 
republiškega pomena 4. ekspr., v prislovni rabi, navadno v zvezi brez pomena izraža nepotrebnost 
česa:brez pomena je govoriti o tem, ker je že vse odločeno; nima pomena še enkrat začeti / vsaka 
beseda je brez pomena: ostal bo pri svojem; knjiž. delo daje življenju pomen smisel,  
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vrednost; knjiž. ploščice imajo olepševalni pomen namen, vlogo; pomen njegovih pesmi je 
zgodovinski vrednost, pomembnost; to znamenje ima že pomen simbola je že simbol (SSKJ, 2000) 
 
55  ločíti  in lóčiti  -im dov. in nedov. (i ̑ o ̣́ ) 1. napraviti, da kaj ni več skupaj s čim drugim: ločiti meso 
od kosti; s presledki ločiti vrste; lupina se pri tem sadežu težko loči od mesa / ločiti rudo od 
jalovine; pleve se pri čiščenju ločijo od zrna / ločiti bolnike z nalezljivo boleznijo od drugih / smrt ju 
je ločila; 2. povzročati, da je kaj različno, drugačno od drugega: ta lastnost ga loči od njegovih 
sošolcev; to loči pesnika od drugih ljudi; kaj loči človeka in žival // povzročati, da ni notranje, 
čustveno povezan: loči ju različna miselnost; ugotoviti, kaj jih loči in kaj druži / vse to loči vodstvo 
od ljudstva 3. videti, občutiti različnost med čim: ne ločim užitnih in strupenih gob; ali ločiš pšenico 
od ječmena; dovolj je star, da bi lahko ločil, kaj je dobro in kaj slabo; ločiti med nagajivostjo in 
hudobnostjo; tako sta si podobna, da ju težko ločim; ločil ju je po glasu // z oslabljenim 
pomenom izraža navzočnost, obstajanje česa različnega: nekatera narečja ne ločijo več padajoče in 
rastoče intonacije / na stopnji srednješolske kemije ločimo splošno, anorgansko in organsko 
kemijo 4. videti kaj kot posameznost: s hriba sem ločil posamezne ljudi na polju; kljub mraku je ločil 
predmete v sobi / komaj sem ločil cesto pred seboj videl 5. obravnavati kaj posebej, ne v zvezi z 
drugim: napeva in besed v ljudski pesmi ne smemo ločiti / v kritiki je vedno ločil osebo od 
problema 6. biti, nahajati se vmes: hribi ločijo dolino od drugega sveta; potok loči travnik in cesto; 
žice so ločile ujetnike od svobodnega sveta; pren. le kratek čas ju loči od poroke; štel je dneve, ki ga 
še ločijo od vrnitve domov 7. star. dajati, priznavati manjše pravice ali ugodnosti komu v primeri z 
drugimi; zapostavljati: očitali so ji, da pastorko loči; ločiti služinčad pri hrani; ekspr. ni 
mogel ločiti oči od nje neprestano jo je gledal; evfem. on ne loči, kaj je moje in kaj je tvoje ni pošten, 
krade; bibl. ločiti kljuljko od pšenice odstraniti slabo iz dobrega; star. bralec bo sam ločil, katere 
misli so pisateljeve in katere ne ugotovil, spoznal ločíti se in lóčiti se 1. biti različen, 
drugačen:človek se loči od živali / otroci se ločijo drug od drugega; tujci se po obleki ločijo od 
domačinov; virusi se po obliki ločijo 2. ne biti več na določenem kraju: že v mladosti se je ločil od 
domačega kraja; težko se je ločil od doma / ločil se je od družbe in odšel na vrt / tu se reka loči od 
hribov in teče po ravnini // ne potekati več blizu skupaj, v isti smeri: tu se cesta in reka ločita / na 
ovinku se od ceste loči kolovoz odcepi 3. raziti se, posloviti se: ločila sta se brez pozdrava; s temi 
besedami sta se ločila; ločili so se kot prijatelji / ne moreva več delati skupaj, čas je, da se ločiva 
// nav. ekspr., v zvezi z od nehati uporabljati, uživati: nerad se je ločil od svojega starega klobuka; 
otrok se težko loči od dude / težko se je ločil od posestva ga je dal, izročil drugemu // nehati kaj 
delati, početi: ločiti se od branja; težko se je ločil od kajenja 4. poljud. prenehati biti v zakonski 
zvezi, strok. razvezati se: po desetih letih zakona sta se ločila / ločiti se sporazumno // v cerkvenem 
pravu prenehati biti v zakonski skupnosti, ostati pa v zakonski zvezi; ekspr. v mladosti so bili 
nerazdružljivi, potem pa so se njihove poti ločile niso več živeli skupaj; niso bili več v prijateljskih 
odnosih; knjiž., ekspr. ob slovesu se njune roke niso mogle ločiti dolgo sta se držala za roke; star.  
rad bi še to dočakal, preden se bom ločil od sveta, s sveta umrl; star. njegova duša se je ločila od 
telesa umrl je lóčen -a -o 1. deležnik od ločiti: v internatu so fantje ločeni od deklet; zakon je bil 
kmalu ločen; ločena žena; cerkev je ločena od države; dvorišča so ločena med seboj / ker zaradi 
službe ni mogel stanovati pri družini, so mu odobrili dodatek za ločeno življenje 2. publ. ki časovno 
ali prostorsko ne poteka skupaj z drugim: ločeni in skupni nastopi; o tem so razpravljali na ločenih 
sejah; ločena pogajanja; zakonca sta imela ločeni spalnici nista spala v isti spalnici; ekspr. ta vas je 
bila nekdaj ločena od sveta zelo oddaljena, težko dostopna; publ. odbornikovo ločeno mnenje se je 
vpisalo v zapisnik drugačno, razlikujoče se od večinskega mnenja; prisl.: glive in alge gojiti ločeno; 
vsak zbor skupščine je zasedal ločeno na svoji seji; seminarji bodo poleti, ločeno za dijake in 
študente; število udeležencev navesti ločeno po spolu; muz. kratko, ločeno označba za način 
izvajanja staccato … Povzemam (SSKJ, 2000) 
 
56  integratíven  -vna -o prid. (i ̑) publ. združevalen, povezovalen: stanovanjska skupnost 
je integrativen vmesni člen med posamezniki in širšo skupnostjo / integrativni proces (SSKJ, 2000)  
 
 



Magistrska naloga UVOD V SVETLOBOGRAFIJO  

____________________________________________________________________________________________________ 

Univerza v Ljubljani – AGRFT David Orešič Str. 85/93 

                                                                                                                                                         

 

57  avténtičnost  -i ž (e ̣́) lastnost, značilnost avtentičnega; pristnost, verodostojnost: dokazal je 
avtentičnost pisma; avtentičnost besedila; zgodovinska avtentičnost drame / avtentičnost prevoda 
(SSKJ, 2000) 
 
58  razpoložênje  -a s (é) navadno s prilastkom 1. duševno stanje kot posledica celotnega čustvenega 
doživljanja: prevzelo ga je prijetno razpoloženje; zna obvladati svoje razpoloženje; povzročiti, 
vzbuditi slabo razpoloženje; dobro, veselo, ekspr. sončno razpoloženje; nestalno, spremenljivo 
razpoloženje; trenutno razpoloženje / pokvariti komu razpoloženje dobro razpoloženje / biti v 
dobrem razpoloženju / duševnorazpoloženje // kar izraža, kaže tako duševno stanje v umetnini: 
otožno razpoloženje pesmi / pri slikanju imeti smisel za razpoloženje; ekspr. v filmu je prikazana 
cela lestvica razpoloženj 2. kar nastane zaradi dogajanja, okoliščin: na ulicah vlada novoletno, 
pustno razpoloženje; v dvorani je svečano razpoloženje / avtor je skušal v romanu prikazati 
razpoloženje tistega časa // kar nastane zaradi ravnanja drugega z drugim, vedenja drugega do 
drugega: gostiteljica je ustvarila domačnostno razpoloženje / delovno razpoloženje v kolektivu 3. 
publ. usmerjenost, naravnanost: ni skrival svojega revolucionarnega razpoloženja; 
protidemokratično razpoloženje; ekspr. prijateljsko razpoloženje do soseda naklonjenost (SSKJ, 
2000) 
 
59  modelírati  -am nedov. (i ̑) 1. delati kaj iz gnetljive snovi, oblikovati: učenci so modelirali jesenske 
sadeže; modelirati iz gline, plastične mase, voska / modelirati kaj v ornamente / publ.: kroj 
modeliramo po osnovnem kroju oblikujemo; skrbno modelirati stavke 2. um. dajati kiparskemu 
gradivu zaželeno umetniško obliko, zlasti končno: gledal ga je, kako je modeliral obraz; modelirati 
pisateljev spomenik / modelirati v mavcu / slikar dobro modelira; pren. z veliko silo je modeliral 
značaje v drami 3. teh. delati model, modele: modelira v tovarni čevljev; obrt. delati reliefe v 
keramične izdelke modelíran -a -o: izdelek, kip, obraz je dobro, površno modeliran (SSKJ, 2000) 
 
60  informatíven  -vna -o prid. (i ̑) 1. ki temelji na poročanju o čem, brez izražanja lastnega mnenja; 
poročevalen, obveščevalen: kratek informativen članek, sestavek; njegov referat je bil samo 
informativen / informativne radijske, televizijske oddaje; lingv. informativno-normativni 
slovar 2. nanašajoč se na informacijo: informativni podatki / informativni bilten, center, urad; 
informativna služba; uspešna informativna sredstva / pogovor informativnega značaja 
informatívno prisl.: informativno pisati, pripovedovati; informativno napisan članek (SSKJ, 2000) 
 
61  namèn  -éna m (ȅ e ̣́) 1. duševna usmerjenost k uresničitvi kakega dejanja: njegov namen je 
očiten; namen se izpolni; kazati svoje namene; opustiti svoj namen, svoje namene; razkrinkali smo 
njegove resnične namene; pošten, slab, sovražen, zloben namen / ni moj namen, nimam namena 
govoriti o tem; imel je namen, da bi dokupil nekaj zemlje; brez namena se je ozrl; publ. govori z 
namenom, da bi te zmotil; namen avtorja je prikazati veličino dobe / dobrodelni, humani, 
obrambni, pedagoški namen, nameni / to je rekel, storil z dobrim namenom; prekršek brez namena 
nehoten // kar se hoče doseči s to usmerjenostjo: doseči (zaželeni) namen; prizadevati si za določen 
namen / to je namen mojega življenja / pesem je dosegla namen / publ. v ta namen, za ta namen je 
potrebna široka akcija / knjiž. ima visoke namene cilje 2. navadno s prilastkom kar opredeljuje kaj 
glede na to, čemu je, obstaja vsaka stvar ima svoj namen; namen kreditov je v tem, da se poveča 
prodaja;  namen športa; namen socialnega zavarovanja / razdelitev izdelkov po materialu, načinu 
obdelave in po namenu / ekspr. ta umetnost je sama sebi namen / knjiž. bojuje se za svoj namen 
bistvo // v prislovni rabi poudarja področje, kot ga določa prilastek: uporabljati konje v 
gospodarske namene; uporaba vode v tehnične namene / priprava za različne namene; namen 
posvečuje sredstvo po Machiavelliju za dosego pomembnega cilja je dovoljeno uporabiti vsako 
sredstvo; publ. predsednik je slovesno izročil most, šolo, tovarno svojemu namenu v uporabo (SSKJ, 
2000) 
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62  konsisténca tudi konzisténca  -e ž (ẹ̑) fiz. gostota, sprijemljivost snovi, odvisna od razmerja 
tekočih in trdnih sestavnih delov: določiti, meriti konsistenco; izboljšati konsistenco barve / ima 
gosto konsistenco; mehka, trda konsistenca; pren., knjiž. notranja konsistenca in koherenca 

gospodarskega plana;  agr. konsistenca tal; grad. konsistenca betona gostota, sprijemljivost 
betona, odvisna od količine vode, cementa in peska (SSKJ, 2000) 
 
63  osredotóčenost  -i ž (ọ̑) značilnost osredotočenega: osredotočenost delavstva v industrijskih 
središčih / osredotočenost sil v kaj / v delu se kaže pisateljeva osredotočenost na ljubezensko 
problematiko / z vsoosredotočenostjo se je lotil dela zbranostjo (SSKJ, 2000) 
 
64  propórc  -a m (o ̣̑ ) razmerje, sorazmerje: slikar ni upošteval realnih proporcev; proporci med deli 
telesa // ekon. razmerje med ekonomskimi velikostmi: določiti, sprejeti proporc plana; osnovni 
proporci družbene proizvodnje; propórcija -e ž (o ̣́ ) razmerje, sorazmerje: risati brez proporcij; 

proporcije človeškega telesa;  mat. kvocient dveh količin; razmerje; proporcionálen -lna -o prid. (ȃ) 
sorazmeren, skladen: deli fasade so proporcionalni; proporcionalna razdelitev;  ekon. 
proporcionalno obdavčenje obdavčenje za isti znesek, isti odstotek; polit. proporcionalni volilni 
sistem sistem, v katerem vsaka stranka, skupina dobi številu glasov sorazmerno število mandatov 
proporcionálno prisl.: proporcionalno razdeljeno delo; proporcionálnost -i ž (ȃ) sorazmernost, 

skladnost: proporcionalnost telesa; lepota stavbe je v njeni proporcionalnosti in funkcionalnosti;  
fiz. meja proporcionalnosti največja obremenitev, do katere je deformacija telesa premo 
sorazmerna s silo; proporcionírati -am dov. in nedov. (ȋ) napraviti kaj proporcionalno: 
proporcionirati dele telesa proporcioníran -a -o: proporcionirane oblike; propórčen -čna -o prid. 

(o ̣̑ ) redko sorazmeren, skladen: proporčne mere; polit. proporčni volilni sistem proporcionalni 
volilni sistem; propórčnost -i ž (o ̣̑) redko sorazmernost, skladnost: proporčnost med deli in celoto 
(SSKJ, 2000) 
 
65  Stanley Russell McCandless (May 9, 1897– August 4, 1967) is considered to be the father of 
modern lighting design. He paved the way for future lighting designers by playing a role in all 
aspects of theatrical lighting, from the engineering of lighting instruments to consultant work, and 
of course designing realized theatrical productions. (Stanley_McCandless) 
 
66  Richard Kelly (1910– 1977) was an American lighting designer and considered one of the 
pioneers of architectural lighting design.[1] Kelly had already established his own New York-based 
lighting practice in 1935 before enrolling at the Yale School of Architecture where he graduated in 
1944. Kelly characterized the difficulty in selling lighting consultancy, then a new discipline, when 
he reflected "There weren't lighting consultants then. Nobody would pay for my ideas, but they 
would buy fixtures."By the 1950s, his work in lighting design led him to coin the terms 'focal glow', 
'ambient luminescence' and 'play of brilliants' to describe particular effects in lighting design. His 
later career also saw him lecture at, among others, Yale, Princeton, and Harvard Universities. 
(Kelly_Richard) 
 
67  Franci Safran (3. 3. 1943–1. 3. 1999 Maribor) je bil zaposlen v SNG Maribor. Pričel je kot 
električar-osvetljevalec in po hierarhični poti napredoval do funkcije regulaterja, nato v »lučnega« 
mojstra in posledično v hišnega svetlobnega oblikovalca za produkcije SNG Maribor. V 80. do 90. 
letih so njegovi pristopi k osvetljevanju predstav bistveno prispevali k razvoju posodobitve pristopa 
do takratnega oblikovanja svetlobe. V tem času je sodeloval v celotnem prostoru nekdanje skupne 
države Jugoslavije. Njegovi pristopi in metode osvetlitve so bili vzorni kriteriji za večino »lučkarjev« 
v gledališčih po celotni Jugoslaviji. Kot »korifea« na osvetljevalnem področju v Slovenij/Jugoslaviji 
je zapustil velik pečat. (D. O., 2015) 
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68  podóba  -e ž (ọ̑) 1. predstavitev česa resničnega ali domišljijskega a) z likovnimi sredstvi: dolbsti 
podobe v les; na list papirja je narisal dve podobi; podoba petelina je vrezana v debelo plast barve; 
znamke s pesnikovo podobo / nabožne podobe / doprsna podoba b) s prilastkom z literarnimi 
sredstvi: v noveli je avtor podal nekaj impresivnih podob; analizirati pokrajinske podobe v romanu 
/ izpisati si značilne podobe / to je najlepša ženska podoba v romanu oseba, lik // s prilastkom 
taka predstavitev kot prispodoba česa: s podobo dirjajočega konja je ponazoril vitalnost / princip 
zla ima v pravljici podobo hudobne starke / star. govorne, pesniške podobe figure 2. slika: sneti 
podobo s stene; abstraktna podoba; oljnata podoba / dati podobo v okvir / lastna podoba 
avtoportret 3. s prilastkom bistvene, navadno z vidom zaznavne lastnosti, značilnosti zunanjega 
sveta: spremeniti podobo dežele; zaščititi enotno podobo pokrajine / vas je imela nekoč drugačno 
podobo je bila drugačna; soba je dobila svojo prejšnjo podobo / mesto dobiva slovesno podobo 
/ star. ženska prijetne podobe prijetnega videza / zunanja podoba predmetov // zaznavne 
lastnosti, značilnosti česa sploh: vedno je idealiziral podobo sveta; dejanska podoba življenja / 
njena notranja podoba se ni spremenila 4. s prilastkom pojavne lastnosti, značilnosti česa, kot jih 
določa prilastek: dokončna literarna podoba romana; odrska podoba drame; besede z neustrezno 
pisno podobo / glasovna in oblikoslovna podoba slovenskega jezika; stilna podoba literarnega dela 
/ izbor novel ne daje celotne podobe pripovedništva; to je popolna podoba pisateljevega 
ustvarjanja; podoba stanja, ki jo je podal, ni prava / pojaviti se v materialni podobi / publ.: podoba 
položaja se je spremenila položaj; prizadevati si za novo organizacijsko podobo univerze 
organizacijo, organiziranje 5. navadno s prilastkom kar nastane v zavesti kot posledica obnovitve 
česa videnega, doživetega: v sanjah so se mu porodile čudne podobe; v spominu je dolgo ohranil 
podobo domače vasi / domišljijska podoba / spominska podoba // knjiž. kar nastane v zavesti kot 
posledica izkušenj, vedenja ter miselne ali čustvene dejavnosti; predstava: ustvariti si določeno 
podobo o kom; moja podoba resničnosti se ne ujema z vašo / imeti pravo podobo o čem 6. zastar. 
postava, človek: v prvi vrsti je korakala majhna podoba, zavita v staro plahto; od cerkve je hitela 
moška podoba v črni suknji;  star. podoba je, da se mu je zdravje izboljšalo kaže, zdi se; knjiž. nadel 
si je podobo mirne neprizadetosti kazal, delal se je mirnega in neprizadetega; knjiž., ekspr. končno 
je pokazal svojo pravo podobo izrazil svoje pravo mišljenje, nazore, lastnosti; star. razložil je 
plesalcem novo podobo figuro; igralec se je pojavil v podobi berača spremenjen tako, da je bil po 
videzu tak kot berač; ekspr. zamisel dobiva otipljivo podobo se uresničuje; knjiž., ekspr. sin je 
živa podoba očeta je zelo podoben očetu; knjiž., ekspr. dekle je živa podoba lenobe; ekspr. on je 
pravi hudič v človeški podobi je zelo zloben, hudoben človek; star. po vsej podobi je knjiga delo 
različnih avtorjev verjetno; rel. obhajati pod obema podobama dati, deliti posvečene hostije in 
posvečeno vino; rel., um. votivna podoba ... (SSKJ, 2000) 
 
69  slíka  -e ž (i ̑) 1. likovna upodobitev česa z barvami, navadno umetniška: delati, končati sliko; 
dobra, lepa slika; slika cvetočega drevesa; deček na sliki je kot živ / abstraktna slika; oljnata slika; 
stenska, stropna slika; slika na steklu // delo, izdelek s tako upodobitvijo: po stenah visijo slike; 
obesiti, sneti sliko / dati sliko v okvir / kupiti Jakopičevo sliko ki jo je naslikal Jakopič 2. upodobitev 
česa, zlasti v knjigi, časopisu: za otroške knjige so primernejše barvne slike; slika na naslovni strani; 
slike in besedilo; v učbeniku je veliko slik / izrezovati slike iz starih koledarjev / kot opozorilo v 
tekstu glej, primerjaj sliko št. 8 3. upodobitev česa, nastala na osnovi delovanja svetlobnih žarkov 
na snov, občutljivo za svetlobo: izdelati, povečati sliko; skupinska slika / album slik; gladek, 
nazobčan rob slike //upodobitev česa, nastala s pomočjo kakega tehničnega sredstva: projicirati 
sliko na platno, steno / filmska, televizijska slika; rentgenska slika prsnega koša 4. s 
prilastkom bistvene, navadno z vidom zaznavne lastnosti, značilnosti zunanjega sveta: po potresu 
se je povsod kazala enaka slika: porušene hiše, prestrašeni ljudje; sliko slapa si je hotel vtisniti v 
spomin 5. s prilastkom pojavne lastnosti, značilnosti česa, kot jih določa prilastek: slika stanja, ki jo 
je podal, ni prava; knjiga je le približna slika trpljenja v taborišču / publ. slika položaja se je 
spremenila položaj 6. navadno s prilastkom kar nastane v zavesti kot posledica obnovitve česa 
vidnega, doživetega: pred očmi so se mu pojavljale neprijetne slike iz preteklosti; rada je v spominu 
obujala slike iz otroštva // knjiž. kar nastane v zavesti kot posledica izkušenj, védenja, miselne ali  
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čustvene dejavnosti; predstava: imeti, ustvariti si pravo sliko o čem 7. gled. vsebinsko, časovno in 
prostorsko zaokrožen del gledališke predstave: arija iz druge slike prvega dejanja; drama v sedmih 
slikah; ekspr. ti si pa slika posebnež; šalj. asilska slika skupinska slika; zastar. gledati gibljive 
slike (umetniško) delo iz slik na filmskem traku; film; ekspr. hči je prava slika svoje matere zelo ji je 
podobna; imeti jasno sliko o čem pravilno, dobro kaj poznati; film., rad. slika (na zaslonu, platnu) se 
preliva; podložiti sliko; negibna slika besedilo, risba ali fotografija (na zaslonu, platnu), ki med 
predvajanjem miruje; fiz. navidezna slika; prava slika ki nastane v presečišču podaljškov žarkov in 
jo lahko opazujemo z očesom ali na zaslonu, ki prestreže svetlobo; fot. razviti slike; ostra slika na 
kateri je posneti predmet, pojav jasno, razločno viden; gled. živa slika prizor, v katerem se igralci ne 
gibljejo in ne govorijo; lit. slika pripovedna enota kot del pripovednega dela v prozi; zlasti v drugi 
polovici 19. stoletja zelo kratko pripovedno delo v prozi, ki navadno objektivistično prikazuje kak 
dogodek; mat. narisati sliko funkcije; med. krvna slika; meteor. vremenska slika; rad. poslati sliko 
po linku; mešalec slike; rel., um. votivna slika narejena, podarjena zlasti kaki cerkvi zaradi 
zaobljube; šol. tabelska slika kratek in pregleden zapis učne snovi, ki nastaja med poukom na 
tabli; tisk. dvokolonska slika; um. senčna slika liki, ki nastanejo s projekcijo sence predmeta na 
zaslonu 
 
70  fragmènt  -ênta m: manjši del celote (Termania) 
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