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NEUSTRAŠNOST IN STOLETNA ZGODOVINA  
SLOVENSKEGA SODOBNEGA PLESA
FEARLESSNESS AND THE ONE-HUNDRED-YEAR HISTORY 
OF SLOVENIAN MODERN DANCE

IZVLEČEK
Članek obravnava pozicijo sodobnega plesa v Sloveniji, ki se je zgodovinsko začel v enakem obdobju 
kot balet (neposredno po I. svetovni vojni), a si v stotih letih ni uspel zagotoviti zadostne institucionalne 
in širše družbeno-politične podpore, da bi lahko zaživel znotraj področja umetnosti in kulture kot samo-
stojna dejavnost. Kljub temu da imamo izredno veliko število visokokakovostnih plesalk in plesalcev ter 
koreografov in koreografinj na tem področju, se ta premik ne zgodi. Članek ponudi krajši zgodovinski in 
kontekstualni vpogled v stoletno »neustrašno« zgodovino sodobnega plesa na Slovenskem. 

Ključne besede: zgodovina slovenskega sodobnega plesa, sodobni ples in balet.

ABSTRACT
The article deals with the position of contemporary dance in Slovenia, which historically began in the 
same period as ballet (immediately after the First World War) but failed to secure sufficient institutional 
and wider socio-political support over the century in order to live within the area of art and culture as an 
independent activity. Despite our having an extremely large number of high-quality dancers and chore-
ographers in this field, this shift has not happened. The article provides a brief historical and contextual 
insight into the “fearless” 100-year history of contemporary dance in Slovenia.
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UVOD
Neustrašnost kot metafora funkcije sodobnega plesa na račun izčrpavanja njegove (nerazrešene) insti-
tucionalne pozicije / Funkcija izčrpavajočega plesa je njegova neustrašnost. / Funkcija neustrašnosti je 
njeno izčrpavanje.

Poskusimo za začetek združiti misel francoskega filozofa Alaina Badiouja Ples kot metafora misli z na-
slovi knjig dveh eminentnih avtorjev; s knjigo francoskega strukturalista Michela Foucaulta, naslovljeno 
Neustrašni govor, in s knjigo dramaturga in plesnega teoretika Andreja Lepeckija Izčrpavajoči ples. Če 
naredimo med obema naslovoma rošado in če se eksplicitno držimo reka, da je ples resnično metafora 
misli, potem je tisto, kar po mojem mnenju danes ples še najbolj opredeljuje, njega neustrašna pozicija 
vztrajanja in delovanja kljub skromnim razmeram delovanja »na robu« družbe in kulture. Ravno ta trdo-
živost, neustrašnost in vztrajanje se mi zdi ključnega pomena za to, da tudi danes – po skoraj stoletni 
zgodovini slovenskega sodobnega plesa – lahko beležimo določene presežke na vseh ravneh.

NEUSTRAŠNI GOVOR
V delu Neustrašni govor Michela Foucaulta (2001/2009) je v ospredju izraz parrhesia, ki se v grški knji-
ževnosti prvič pojavi pri Evripidu (5. stoletje), kar pomeni, da je njen pojem tesno vezan na obdobje 
grške demokracije. Čeprav se prevaja kot »odkriti govor«, je njen prevod vezan predvsem na njeno de-
jansko uporabo, torej na uporabo tistega, ki govori resnico. Etimološko beseda pomeni reči vse oziroma 
se izreče vse, kar ima nekdo v mislih, s ciljem, da lahko občinstvo povsem dojame njegove misli, in hkra-
ti daje jasno vedeti, da je to, kar govori – njegovo lastno prepričanje. Ključna determinanta takšnega 
govora naj bi bila predvsem njegova neposrednost. Namesto retoričnih sredstev kar se da neposredno 
pokaže, kaj dejansko misli. 

Parrhesia se torej nanaša na govor, ki hoče biti razumljen, na vrsto razmerja med govorcem in rečenim, 
ki se nanaša na govorčevo mnenje ali prepričanje v obliki »Jaz sem ta in ta, ki misli to in to« (Foucault, 
2009, str. 5), v smislu jaz sem ta, ki misli to in to. Namesto govornega dejanja (Johna Searla ali Austi-
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novih »performativnih izrekov«)1 Foucault izpostavlja termin govorna dejavnost, in sicer kot dejavnost 
izrekanja lastnega partikularnega gledišča, da bi lahko razločeval med parhesiastičnim izrekanjem in 
njegovo obvezo ter običajno obvezo med govorcem in rečenim. Obveza, ki je vsebovana v parrhesii, je 
namreč vezana na določeno družbeno situacijo, na status govorca in občinstva in da reče nekaj, kar je 
zanj nevarno, kar vsebuje tveganje, meni Foucault (2009, str. 5). 

Gre torej za izrekanje resnice / situaciji določene nevarnosti, ki ima funkcijo kritičnosti (kot oblika 
kritike, ki je vedno šibkejša od tistega, komur govori, zato zahteva poznavanje lastne prakse in 
v tem kontekstu kot izrekanje resnice pomeni dolžnost). Značilna oblika parrhesie je dialog (kot 
govorna praksa) kot »ničelna stopnja« retoričnih figur v smislu zavajanja občinstva, po drugi strani 
(v kontekstu grškega pojmovanja) opredeljuje tudi pogum nekoga, da je povedal resnico drugim 
ljudem. V tem kontekstu je pomembna posebna zgodovina odgovora – izvirnega, specifičnega in 
enkratnega odgovora ali misli – na določeno situacijo. In današnja situacija je: slovenski sodobni 
ples. A o tem več pozneje. 

IZČRPAVAJOČI PLES
Eno zadnjih temeljnih del Andreja Lepeckija nosi pomenljiv naslov Izčrpavajoči ples (2009). Da bi zna-
li locirati točko pogleda, poglejmo najprej – iz katere točke govori oziroma kam upre svojo misel. Gre 
za izjemno referenčnega avtorja na tem področju, ki analizira sodobne plesne prakse od leta 1990 
naprej. Lepecki, avtor dela Izčrpavajoči ples, je bil v osemdesetih dramaturg (tudi nekaterim avtor-
jem, prakso katerih popisuje v knjigi), uvodno poglavje knjige je naslovil Politična ontologija giba, ki 
problematizira predvsem »romantično predpostavko« o povezavi med plesom in gibanjem, ob čemer 
preizprašuje ples kot medija »biti v toku«, ki pod vprašaj postavlja njegovo nenehno gibanje, kar je 
seveda posledica in dediščina poststrukturalizma, vendar ne more biti razlog za to, da se ples lahko 
preprosto odpove gibu. Ples se v resnici ne bi smel, kolikor je ta že konceptualen, nikoli odpovedati 
gibu – svoje osnovnemu elementu. 

Lepecki kot primer navaja civilno tožbo, ki je bila vložena proti irskemu plesnemu dogodku Dublin Dan-
ce Festival (julija 2004), in sicer zaradi razkazovanja golote in dozdevnega uprizarjanja opolzkosti v 
plesni predstavi Jerome Bel (1995) sodobnega francoskega koreografa Jeroma Bela. Tožnik (Raymond 
Whitebread) je tožbo utemeljil na kombinaciji predpisov o nedostojnem vedenju in o zavajajočem 
oglaševanju ter zahteval odškodnino zaradi kršitve pogodbe o malomarnosti – in sicer na podlagi tega, 
da je predstavo Jeroma Bela nemogoče opredeliti kot plesno predstavo. Kritičarka Irish Timesa, Ann 
Kisselgoff, je namreč takrat v kritiki v New York Timesu leta 2004 zapisala, da v predstavi ni bilo ničesar, 
kar bi opisala kot ples, ampak so se ljudje zgolj »ritmično gibali« in občasno poskakovali gor in dol, na-
vadno ob spremljavi glasbe, pri čemer niso izražali posebnih čustev. 

Lepecki, ki je kritičen do pojmovanja plesa, ki bi bilo tesno povezano s tokom kontinuiranega gibanja, je 
prepričan, da gre v zgornjem primeru predvsem za nezmožnost kritične presoje novejših koreografskih 
praks kot veljavnih umetniških eksperimentov. Manj gibanja v plesu tako pomeni določeno »nedejav-
nost«, pri čemer se sklicuje na plesnega zgodovinarja Marka Franka, za katerega je funkcija gibanja v 
plesu nekaj zgodovinsko novejšega, da ni bila v ospredju niti v antični Grčiji niti v renesančnih praksah, 
ko se je na francoskih dvoril začel pojavljati balet. Mark Franko namreč meni, da so šele zahodne prakse 
sodobnega plesa povzročile, da je zahodni ples (v funkciji zahodne misli) povzročil, da v plesu velja ide-
al nenehnega premikanja: »Kot kinetični projekt moderne postane njena ontologija, njena neizogibna 
stvarnost, se tudi zahodni ples vse bolj prekriva s prikazovanjem in proizvajanjem telesa in subjektivite-
te, ki se prilegata uprizarjanju tega neustavljivega gibanja.« (Lepecki, 2009, str. 13)

A na tem področju naletimo že na prvi problem; zanikanje gibanja kot njegovega bistva namreč zakrije 
njegovo primarno funkcijo in ga preveč veže na vizualno umetnost. Po mnenju Randyja Martina, prvega 
redno zaposlenega plesnega kritika pri New York Timesu, so koreografske raziskave romantičnega in 
klasičnega baleta in celo protibaletno usmerjeno osvobajanje lastne telesne izraznosti z Isadoro Dun-
can na čelu vsi po vrsti zgrešili resnično bit plesa. Nobena od njih ni doumela, da velja ples utemeljiti 
samo na gibanju. Za Martina je ples dramaturško pretesno povezan s pripovedjo in koreografsko vse 
preveč odet v izrazno narejenost, ples Duncanove pa pretirano podložen glasbi. Po Martinu je šele (v 
Lepecki, 2009, str. 13) moderni ples z Martho Graham in Doris Humphrey v ZDA ter Mary Wigman in 

1 John Searle o tem največ govori v svojem razdelku o teoriji govornih dejanj (Speech Acts, Cambridge University 
Press, 1969), John Langshaw Austin pa v temeljnem delu Kako napravimo kaj z besedami, ŠKUC/Filozofska fakul-
teta (Studia Humanitatis), Ljubljana 1990.
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Rudolfom von Labanom v Evropi kot svojo esenco odkril gibanje in »prvič postal neodvisna umetnost«. 
Martin ples utemeljuje na gibanju o naravni posledici modernistične ideologije. Medtem ko po drugi 
strani vprašanje ontologije sodobnega plesa še vedno ostaja odprto – sam ga umešča v razmerje med 
plesom, plesnimi študijami in filozofijo. 

In ravno v izročilu romantičnega in klasičnega baleta ter Isadori Duncan po eni strani in nemškega ek-
spresionističnega plesa pod vplivom Mary Wigman in Rudolfa Labana po drugi strani – se začne tudi slo-
venski sodobni ples. V določeni meri ga lahko jemljemo kot dejanje osvoboditve – vendar je zanimivo 
dejstvo, da se v istem času, kot se pojavi balet, pojavi tudi sodobni ples – pojavita se namreč sočasno, 
hkratno, neposredno po prvi svetovni vojni leta 1919. 

STOLETNA ZGODOVINA SLOVENSKEGA SODOBNEGA PLESA 
»Naš balet je startal s – sodobnim plesom, da ne pozabimo, ker to ni slučajnost. Je družbeno in vsebin-
sko pogojeno.« (Marija Vogelnik)2

Začetki slovenskega sodobnega plesa tako segajo neposredno v obdobje po prvi svetovni vojni, to-
rej v obdobje, ko je Ljubljana dobila tudi svojo univerzo in ko je bilo ustanovljeno Slovensko naro-
dno gledališče s tremi delovnimi enotami: Dramo, Opero in Baletom. Takratni gledališki intendant 
Fran Govekar je za šefa baleta angažiral mladega, zagretega Čeha Vaclava Vlčka, ki v sezoni 1918/19 
ni prevzel le vodstva ljubljanskega baleta, temveč tudi na novo ustanovljene baletne šole poleg 
gledališča, ki je bila po besedah Lidije Wisiak, učenke te šole, po tehniki akademsko klasična, po 
izrazu in konceptu pa modernistična in izrazito sodobno usmerjena, ki je, da bi postala sprejemlji-
va za širši krog ljubljanskih družin, vsebovala tudi pouk družabnega plesa. Prva produkcija šole je 
tako potekala bolj v smislu poskusa modernega baletnega recitala v impresionističnem slogu kot 
Vlčkov prispevek k sodobnemu plesu, vendar pa je, kakor piše Vogelnikova, v programu Baletnega 
večera že čutiti vpliv Isadore Duncan, ki je imela na Češkem veliko privržencev. Že naslednje leto 
je Vlček prepustil mesto baleta drugemu Čehu, Vaclavu Pohanu, sam pa nadaljeval delo v baletni 
šoli in ostal v ansamblu kot plesalec. Naslednjo sezono je iz Sankt Peterburga prišla v Ljubljano in 
prevzela vodstvo baleta Jelena Poljakova in s seboj »prinesla« neposreden vpliv baletnih izhodišč 
in načina poučevanja Mihaila Fokina. Vlček se je (po prestani bolezni) bolj posvetil družabnim ple-
som, saj je v Ljubljani odprl zasebno šolo (njegov učenec je bil Adolf Jenko) in z Lidijo Wisiak študiral 
njene plesne koncerte, ki mu je predstavljala utelešenje idej in iskanj v prostoru sodobnega plesa 
in baleta. Za plesno zgodovino so pomembni solistični baletni večeri, ki jih je Wisiakova začela 
izvajati maja leta 1922 in so potekali v smislu interpretacije glasbe ali impresije iz narave ali lju-
bezni. Wisiakova in Vlček sta kmalu zatem odšla v Dalcrozovo šolo v Hellertau in tam ostala dve leti, 
nato sta se vrnila in nadaljevala pot v plesni šoli Mary Wigman, v samem središču izraznega plesa. 
Ko sta sama prirejala svoje večere, jima je bilo izhodišče plastičnost Isadore Duncan, ki je v tem 
času dejavno plesala in dosegala nepričakovane uspehe. Vsa navedena imena in dejavnost Vlčka in 
Wisiakove dokazujejo, da so začetki slovenskega sodobnega plesa trdno vezani na najbolj ključna 
imena svetovnega sodobnega plesa: Mihaela Fokina, Mary Wigman in Isadoro Duncan. V naslednjih 
letih sta denimo skupaj nastopila v samem Gledališču na Elizejskih poljanah, se v sezoni 1927/28 
vrnila v Ljubljano in postala »simbol« sodobno koncipiranega plesnega večera, izročilo katerih sta 
pozneje »prevzela« Labanova učenca Pia in Pino Mlakar. Pozna dvajseta in trideseta leta so čas, ko 
je moderni in sodobni ples v Evropi molčal, ko je bežal v Ameriko in Anglijo, ko so plesalci korakali 
v vojaški uniformi (Gore, Limon) ali partizanskih brigadah (Marta Pavlinova - Brina, Mira Sanjina). 
Wisiakova naj bi v tem času »prešla« od sodobnega in ekspresionističnega plesa do neoklasičnega 
baleta, medtem ko je Ruth Vavpotič, v Parizu postala navdih mnogim slikarjem, ples kmalu pustila. 

Ljubljana vse do prihoda Pina Mlakarja ni premogla niti enega koreografa. Veliko gostovanj, predvsem 
iz Nemčije, je pomembno prispevalo k informiranosti Ljubljane s svetovnimi tokovi na tem področju. 
Veliki štirje, ki naj bi pretresli mirni konvencionalni spokojni balet našega teatra in ustvarili v njem di-
namična nasprotja med akademsko tradicijo in plesno sodobnostjo, so: Pia in Pino Mlakar (šola Rudolfa 
Labana), Meta Vidmar (šola Mary Wigman), Katja Delak (smer Dalcroza) in Marta Paulin - Brina, prva 
učenka šole Mete Vidmar – družbeno angažirana plesalka, med vojno članica kulturniške skupine XIV. 
divizije NOV Slovenije in članica SNG na osvobojenem ozemlju ter plesalka na »odru v naravi«. Na poho-
du divizije na Štajersko so ji pomrznile noge, a je po vojni še vedno plesala.

2 To misel zapiše Marija Vogelnik takoj na začetku prve pregledne knjige o zgodovini sodobnega plesa pri nas: 
Sodobni ples na Slovenskem, ki je pri založbi Kinetikon izšla leta 1975. 
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Znamenitega leta 1932 so vsi štirje delovali v Ljubljani; v ozkem krogu med Narodnim domom, Opero 
in Ajdovščino, kjer je domovala praktično vsa plesna umetnost: »Bil je to velik čas sodobnega plesa na 
Slovenskem, odprt v prve vrste kulture v Evropi, ki je bila v tistih časih še zgoščenost svetovne kulture.« 
(Vogelnik, 1975, str. 79) Bil je hkrati čas nastopa Hitlerjevega nacizma, Francove Španije, ekonomske 
depresije in šestojanuarske diktature. V tem času, leta 1931, je nastal tudi prvi zapis o sodobnem ple-
su Ferda Delaka, ki v članku Uvod v novo plesno umetnost (1931), poudarja, da pomeni začetek nove 
plesne umetnosti prelom s tradicijo baleta kot pristnim otrokom baroka in rokokoja. Sodobnemu plesu 
pripisuje slogovno čistost in svobodno umetnino, kot zgled si postavi Mary Wigman kot »veliko čudo« 
stvariteljice »absolutnega plesa«, ki je zanj predvsem Simfonija giba. 

Katja Delak in Meta Vidmar sta imeli v istem času svojo šolo v Ljubljani; prvo bolj povezujejo z ljubljanski-
mi višjimi sloji, drugo pa z intelektualci. Zaradi naklonjenosti sodobnemu plesu je bil takrat pomembna 
figura vodja ljubljanskega baleta Peter Golovin, ruski emigrant brez baletne izobrazbe. Po uprizoritvi 
znamenitega Loka Pie in Pina Mlakarja naj bi se vodstvo baleta nagnilo k sodobnemu plesu. Ljubljana 
je do leta 1942 veljala za prestižno mesto gostovanja in imela nekaj izjemno razgledanih kritikov za 
področje sodobnega plesa in baleta. 

Po vojni so za sodobni ples v Evropi prišli drugačni časi; nemški moderni ples je ugasnil s hitlerizmom, 
Laban, Joos in Wigmanova so vsak zase preživljali svojo travmo. V Nemčiji se je odvijala tragedija so-
dobne plesne umetnosti in postal je prepovedana umetniška zvrst. V nasprotju se je samoniklo razra-
ščal in širil, čemur je izdatno pripomogla emigracija plesalcev kot plesnih teoretikov (Sachs, Sorell), in 
postal v veliki meri domena židovske rase ter se kot zvrst modernega baleta (Martha Graham) uvrstil 
na svetovne plesne zemljevide. V Evropo je poslej prihajal postopoma in počasi, pomembna so bila 
gostovanja (Jose Limon Dance Company). V Vzhodni Nemčiji in Zahodnem Berlinu so se postopoma 
obnavljale šole Mary Wigman in Kurta Joosa (v Essnu), medtem ko je Ljubljana prešla v klasični balet 
po vzoru šablonskega načela baletne »sovjetizacije«. Medtem so se počasi vrnile predvojne generacije 
sodobnega plesa; iz Münchna koreografski par Pia in Pino Mlakar, iz koncentracijskega taborišča Meta 
Vidmar, iz partizanov Marta Paulin - Brina, a situacija ni bila nikoli več enaka. 

Mlakarja sta se uklonila pritisku in se ustavila pri obnavljanju svojega repertoarja z dodajanjem pripove-
dnih baletov, Meti Vidmar so ponudili mesto na akademiji, kjer naj bi organizirala visoko šolo za sodobni 
ples, kjer bi ta lahko dobil svoj status in svojo varnost, a ga je zavrnila. Meta Vidmar si je raje izbrala svojo 
zasebno šolo po predvojnem vzoru in jo selila iz središča na periferijo pod Rožnikom. Kot pedagoginja je 
po vojni delovala njena učenka Marta Pavlin - Brina, še bolj zavzeto pa Živa Kraigher, ki je bila prva profesi-
onalka na področju pedagogike sodobnega plesa, ki se je izobraževala pri Mary Wigman in Karin Waehler.

Z Živo Kraigher je počasi rasel šolski sistem kot prvi »vseobsežni« projekt kontinuiranega izobraževalnega 
sistema, ki pa je bil – neformalen. Je ustanoviteljica Studia za svobodni ples. Zadnja diplomantka šole Mary 
Wigman Lojzka Žerdin se je posvečala televizijski koreografiji in postala profesorica za gib na AGRFT. 

Improvizirane plesne dogodke je v galerijski prostor vnesla denimo Neja Kos in so potekali zunaj šol 
(Živa Kraigher), ob čemer se je že poznal vpliv improviziranih dogodkov Johna Cagea. Merce Cunnin-
gham je v Bitefu prvič nastopal leta 1972. 

Sodobni ples, ki je bil po drugi svetovni vojni izgnan z evropskih baletnih odrov, je počasi ponovno pridobival 
veljavo, pri čemer je imela dominantno vlogo šola Marthe Graham, ki je vplivala na celoten plesni sistem 
Amerike, sprejela vse aksiome baleta ter tudi preko Evrope postala del svetovne plesne kulture in je v Slove-
nijo prihajala večinoma zaradi gostovanj in prek televizije. Slovenski »plesni zdomec« Milko Šparemblek se 
je v Parizu povezal z avantgardnimi baletnimi umetniki (Maurice Bejart) in bil član skupine Les Ballets 1956, 
ki je vključevala več jugoslovanskih plesalcev, med drugimi tudi hčerko Pie in Pina Veroniko Mlakar. Špa-
remblek je z jugoslovanskim potnim listom pozneje postal direktor newyorškega metropolitanskega baleta 
in istočasno prevzel vodstvo sodobne plesne skupine v Lizboni. Veronika Mlakar, ki se je šolala v londonski 
šoli Kraljevega baleta, je 1953 s skupino Rolanda Petita prišla v New York in tam ostala, sodelovala z Ballet 
USA in Glenom Tetleyjem, a veliko prezgodaj zapustila balet. Tudi primabalerina ljubljanskega baleta Magda 
Vrhovčeva je plesala v Gothenburškem baletu in pozneje v ansamblu Birgit Cullberg (Cullberg Ballet). Eno 
najpomembnejših imen slovenskega sodobnega plesa pa je Ksenija Hribar, članica in solistka London Con-
temporary Dance School, kjer se je srečala tako z vplivi Marthe Graham in delovala tudi kot plesna pedagogi-
nja. Postopoma je postala tudi koreografinja z značilno hudomušno linijo, ki je ves čas opozarjala, da je tisto, 
kar slovenskemu prostoru najbolj manjka, vzporedna šola ameriški smeri Marthe Graham, in z mislijo na 
to inicirala ustanovitev Plesnega teatra Ljubljana (PTL), ki ga je skupaj z nekaj plesalci ustanovila leta 1984. 
Iz PTL-ja so izšli plesalci in koreografi z danes živečim opusom: Tanja Zgonc, Matjaž Farič, Iztok Kovač, Sinja 
Ožbolt, Mateja Bučar, Branko Potočan, Mateja Rebolj, Brane Završan, Sabina Potočki, Petra Pikalo in drugi. 
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Plesni teater Ljubljana je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja postavil temelje profesionalizacije 
slovenske sodobne plesne umetnosti in imel vseskozi pionirsko vlogo v prizadevanjih za razvoj in pri-
znanje te sodobne umetniške zvrsti v Sloveniji. PTL tudi danes ostaja osrednja nevladna ustanova za so-
dobni ples, ki združuje ustvarjanje, uprizarjanje in izobraževanje ter je bila tudi naslednjim generacijam 
plesalcev in koreografov v tistem času »drugi dom«.

Ljubljana je imela v šestdesetih daleč najbolj kulturen in kakovosten poletni kulturni program, saj so 
gostovale skupine in ansambli iz celega sveta, denimo Milana Broš in Komorni ansambel iz Zagreba, 
Centar za suvremeni ples in celotna ameriška sekcija plesnih kompanij: Jose Limon, Alvin Ailey, Alvin 
Nikolais, Paul Taylor in Glen Tetley, z gostovanjem katerega se je leta 1969 zaključilo obdobje velike 
informiranosti o razvoju ameriškega sodobnega plesa pri nas. Poletne kulturne prireditve so se od tak-
rat usmerile k akademskim reprezentativnim baletom, medtem sta kriza humanizma in vietnamska 
vojna v ZDA priklicali nazaj plesni ekspresionizem. V začetku sedemdesetih so Križanke imele še nekaj 
gostovanj, ki niso imele večjih razsežnosti, medtem ko se je gostovanje idejnega očeta »novega plesa«, 
Merca Cunninghama, zgodilo v Beogradu 1972, a v Ljubljano nikoli ni prišel. 

Od evropskih gostovanj velja omeniti še gostovanje ansambla Maurica Bejarta iz Bruslja (Balet XX. sto-
letja, ki so ga gledalci razgrabili) in London Contemporary Dance Company, ki je prišla v Ljubljano po 
posredovanju Ksenije Hribar. Ob tem velja omenili televizacijo plesnih predstav, ki so omogočile širši 
doseg publike. Koreografinja in plesna pedagoginja Ksenija Hribar pa ni ustanovila le PTL, temveč vpli-
vala na razvoj sodobnega plesa tudi na regionalni ravni: Akt in Plesno gledališče iz Celja (Ana Vovk Pez-
dir in Damir Zlatar Frey), Ra iz Maribora (Maja Milenović), Plesna sekcija Mladinskega kluba s Ptuja (Mira 
Mijačević) ter samostojne ustvarjalke, denimo Jasna Knez ter Petra in Barbara Plečko. 

Leta 1982 je v Sloveniji delovalo okoli petdeset skupin različnih usmeritev, od sodobnega ali izraznega 
plesa, revijskega plesa, baleta, ki so bile takrat povezane v Združenje plesnih skupin Slovenije, medtem 
ko sta za spodbujanja plesne dejavnosti skrbeli strokovna služba in odbor za plesno dejavnost pri ZKOS 
(preimenovan v JSKD), temelje kateremu je postavila Neja Kos, danes ga vodi Nina Meško, ki prek regi-
onalnih centrov in organizacije zimskih in poletnih plesnih izobraževanj (plesnih šol), letnih srečanj (fe-
stival Živa) in plesnih tekmovanj za mlade plesalce in plesalke (OPUS – plesna miniatura) in programa 
STIK za plesne pedagoge skrbi za razvoj in izpopolnjevanje kadra na področju plesne umetnosti. 

V poznih osemdesetih letih so v Slovenijo prihajali predvsem vplivi prebujajoče se belgijske scene 
(Anne Teresa de Keersmaeker, Wim Vandekeybus), ki so imeli na slovenske plesalce sodobnega plesa 
in koreografe velik umetniški vpliv. Člani skupine Wima Vandekeybusa so med drugim bili slovenski 
plesalci in koreografi: Branko Potočan, Ana Stegnar, Magdalena Reiter in Mala Kline.

Medtem je zanimanje za sodobni ples v Sloveniji še naraslo, številne iniciative plesalcev in koreografov 
so se organizirale v društva in zasebne zavode, največ katerih je nastalo med letoma 1990 in 2000, 
ob čemer imajo pomembno vlogo zavodi, ki producirajo festivale. V začetku devetdesetih lahko reče-
mo, da slovenski sodobni ples, vključno z razmahom periodike in prevodnih del (Maska, Emanat, JSKD, 
Knjižnica MGL), doživi pravo internacionalizacijo, začenši z mednarodno zasedbo En-Knap (Iztok Kovač) 
in skupino fizičnega gledališča Betontanc (Matjaž Pograjc). V tem času je na področju slovenskega so-
dobnega plesa nastalo veliko število iniciativ in organizacij, centrov in skupin, ki so s svojim delova-
njem spodbudili mednarodna gostovanja ter si ustavili možnosti za razvoj produkcije v okviru lastnih 
zavodov, ki jih vse od ustanovitve nenehno nadgrajujejo in širijo področja vidnosti; preko založniških 
programov, mednarodnih koprodukcij ali organizacije festivalov (Matjaž Farič, Branko Potočan, Maja 
Delak). Konec devetdesetih in v začetku 21. stoletja se je (tudi prek plesnega izobraževanja v okviru 
različnih lokalnih društev)3 ustvarila klima, da je veliko število mladih plesalk in plesalcev odšlo študirat 
v tujino, predvsem v šole, kot so: SNDO, Amsterdam (Matej Kejžar, Nina Fajdiga, Urška Vohar, Tina Va-
lentan), P.A.R.T.S., Bruselj (Magdalena Reiter, Jurij Konjar, Milan Tomašik, Tina Dobaj, Aleš Čuček), Laban 
Center, London (Katja Legin, Barbara Kanc), SEAD, Salzburg (Vita Osojnik, Marko Urbanek, Kaja Janjić, 
Maja Kalafatić, Kaja Lorenci, Jasna Zavodnik, Lada Petrovski Ternovšek, Beno Novak).

Člani skupine Wima Vandekeybusa so bili slovenski plesalci in koreografi: Branko Potočan, Ana Stegnar, Mala 
Kline, ki uspešno nastopa in deluje v tujini. Pred kratkim je zagovarjala doktorsko disertacijo na temo eti-
ke v umetniškem ustvarjanju. V skupini Rosas Anne Terese de Keersmaeker pleše slovenski plesalec Boštjan 

3 Ob tem velja izpostaviti: KUD Qulenium iz Kranja (Saša Lončar), Harlekin iz Celja (Ana Vovk Pezdir), Plesni forum Celje 
(Goga Erjavec Stefanovič), Plesni Studio Igen Celje (Igor Jelen), Plesni Studio N Velenje (Nina Mavec Kenker) ter pro-
grami Glasbene šole Velenje (Petra Žist), Trbovlje (Daliborka Podboj), Plesno društvo Imani iz Brežic (Rosana Horvat), 
Terpsihora Dance Company iz Novega mesta, M&N Dance Company (Nastja Bremec), Plesni studio Lai iz Izole (Lilijana 
Ujčič), Plesna izba iz Maribora (Mojca Kasjak) in SGBŠ, program devetletke za sodobni ples (Jana Kovač Valdes).
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Antončič, občasno tudi Matej Kejžar. V ansamblu Pine Bausch iz Wupertalla deluje Aleš Čuček, medtem ko 
Marija Slavec pleše za izraelsko skupino Vertigo Dance Company iz Tel Aviva. Plesalec in koreograf Jurij Konjar 
samostojno sodeluje z mnogimi znanimi koreografi, kot denimo z Borisom Charmatzom ter legendarnima 
Stevom Paxtonom in Liso Nelson. Slovenski plesalec Tadej Brdnik je že več kot petnajst let glavni plesalec v 
skupini Marthe Graham, direktor izobraževanja na Downtown Dance Festivalu v New Yorku. Plesalec Chris-
tian Guerematchi iz Maribora je bil 2012 nominiram za prestižno nizozemsko plesno nagrado ZWAN. Mladi 
plesalec Drejc Derganc je bil v hudi konkurenci izbran za šolanje na Akademiji Mauricea Bejarta. In še in še 
… Ne nazadnje velja omeniti tudi tri najbolj znane teoretičarke sodobnega plesa »na delu v tujini«; Bojana 
Kunst je predstojnica katedre za koreografijo v najbolj aktualni plesni akademiji v Giessnu (Nemčija), Eda 
Čufer je profesorica na kolidžu v Mainu (ZDA), Katja Praznik pa na Univerzi v Buffalu (ZDA). 

V Sloveniji se trenutno razvija povsem nova generacija, ki kljub mednarodnim referencam in šolanju v tujini 
(po znatnem usihanju sredstev in hitrem slabšanju produkcijskih pogojev) nima svojega prostora delovanja. 
Po tem, ko se slovenski plesalci vrnejo iz šolanja v tujini – se nimajo pravzaprav kam vrniti. V ospredju je ge-
neracija nadarjenih avtorjev in avtoric, ki so prisiljeni delovati po metodi »znajdi se, kdor se more«.

Kljub skoraj stoletni zgodovini sodobnega plesa nimamo niti organizacije ali inštituta, ki bi skrbel za 
zgodovinjenje, zato je sodobni ples v Sloveniji danes na nizki diskurzivni in produkcijski točki. Vse napi-
sano dokazuje, da je bil slovenski sodobni ples kljub vse od začetkov del svetovne zgodovine plesa in z 
delovanjem njegovih akterjev doma in v tujini – to še vedno je. Ob tem ne smemo pozabiti, da je vzpon 
umetnosti vedno tudi dejanje politične volje. 

Primer: Spodletela iniciativa Centra sodobnih plesnih umetnosti, ki je bil prvi v vrsti za zaprtje po nasto-
pu Janševe vlade. Brez obrazložitev, z eno samo potezo. 

2. Sklep o zaprtju Centra sodobnih plesnih umetnosti 

SKLEP  
o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti 
in začetku postopka likvidacije

1. S tem sklepom Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da so prenehale potrebe za opravljanje 
dejavnosti, za katere je registriran javni zavod Center sodobnih plesnih umetnosti, Zaloška cesta 
65, 1000 Ljubljana. 

2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravi vse potrebno za izvedbo postop-
ka prenehanja delovanja in likvidacije javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti. 

3. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih 
plesnih umetnosti (Uradni list RS, št. 55/11). 

4. S sprejetjem tega sklepa se pričnejo postopki za prenehanje javnega zavoda Center sodobnih 
plesnih umetnosti. 

5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01403-9/2012 
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012

EVA 2012-3330-0050 
Janez Janša, l.r.  
Predsednik

ZAKLJUČEK
Kljub skoraj stoletni zgodovini sodobnega plesa – ta še vedno nima svoje krovne institucije, ima pa po-
membne posameznike, ki so vrhunski ne samo v slovenskem, ampak tudi v mednarodnem merilu. Rav-
no zato izpostavljam NEUSTRAŠNOST kot njegovo ključno paradigmo, in sicer gre za neustrašni govor, 
ki deluje kljub vedno slabšim možnostim (svojemu izčrpavanju) še vedno naprej. V primeru plesa še 
bolj velja »Ti sam si svoj material«, tako na odru kot za njim, sčasoma je postalo skoraj vseeno dejstvo, 
da predstavo vendarle določa »metafora misli«, in sicer kot »ideja v gibu«, pri čemer menim, da je po-
membno, da gib ne izgubi ideje in ideja ne giba – v nasprotnem primeru pristanemo ali pri vizualni 
umetnosti ali pri filozofiji. Vsekakor se dogaja izčrpavanje, saj ni ustreznih produkcijskih možnosti, kar 
pa ni samo slovensko, ampak splošno dejstvo. Zanimivo je zato pogledati v zgodovino, da se dejansko 
vidi, koliko je bilo že narejenega, in da se ustvari zavedanje: »Kje smo danes?« 
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Če se vrnemo na »razpravo« z Lepeckim, lahko zaznamo določeno prekinjeno linijo gibanja v plesu, kar 
lahko prepoznam kot različne bypass postopke, ki delujejo kot nekakšne prakse potujitve in se denimo 
izražajo v organiziranih produkcijsko-diskurzivnih skupinah, znotraj katerih (z akademsko podporo ali 
brez nje) nastaja določen diskurz, pri čemer umetniška kritika in refleksija ne vstopa v dialog z drugi-
mi polji/deležniki, temveč je namenjena v prvi vrsti temu, da določeno umetniško prakso artikulira, 
podpre in zagovarja. V določenem smislu je to povsem legitimno delovanje, ki pa postane sporno takoj, 
ko na drugi strani – ni več nikogar. Ali ko se že vnaprej ve, v katerem »diskurzu« tisti, ki reflektira, stoji. V 
takšnem kontekstu poteka nepretrgan krogotok, ki predvideva povezovanje interpretacije umetniških 
del (ki naj bi bila čim bolj abstraktna, nerazumljiva tudi za to, da si njihovo interpretacijo potem »podre-
di ali prisvoji« določen filozofski pristop) z njihovo produkcijo, cirkulacijo, refleksijo, izobraževanjem in 
drugo podporo. V tem smislu se izgublja ali prši tudi vloga dramaturga, ki (bolj ali manj spretno) plove 
med vsemi temi zahtevami. »Kje smo danes?« 

S tem, ko se relativizira pojem gibanja v plesu, se hkrati prekinja razmerje oziroma povezava med 
mathesis in askesis, kar daje legitimiteto številnim posameznikom za vstop v polje sodobnega plesa: 
za vstop vseh vrst zanesenjakov, ki ne poznajo osnovnih načel gibanja in koreografije, ali filozofov, ki so 
fascinirani nad »negibanjem«, da bi uzrli svojo »Idejo«. Izgublja se občutek za celovitost plesne pred-
stave, saj je preveč poudarjeno partikularno gledanje posamične plesne geste ali elementa. Eda Čufer 
(2010) ob tem poudarja neko splošno nerazumljenost in ločenost sodobnega plesa od drugih umetni-
ških zvrsti, kar pa velja bolj za današnji čas kot za zgodovino, pri čemer je neustrašnost povezana tudi z 
vztrajanjem iz strasti, za govor, ki hoče biti slišan, a se zaveda, da ni razumljen, in ki deluje tudi na neki 
način kot odpor proti »povampirjenju« umetnosti v smislu umetniškega trga. Pri tem ne gre več za po-
litike predstavljanja, ampak za predstavljanje politike – ki nima več zunanjosti in svojega nasprotnega 
pola in ki poteka v največji mogoči prekernosti.

»Kako se počutiti svobodno, če si svobodnjak?«
»Znati nam ni treba le dobro igrati, 
pač pa si tudi zagotoviti, da nam bodo prisluhnili.« 

(F. Nietzsche)

A sedaj je treba borbe v nas,
borbe, svete borbe, ne miru,
ne počitka niti slepih sanj,
ne raziskovanj, izpraševanj,
treba, da spoznamo svój obraz
in da izpovemo: Mi smo tu!
(Srečko Kosovel)

DODATEK
Pomembni dogodki slovenskega sodobnega plesa v letnicah

• 1919: Prvi Baletni večer v organizaciji Vaclava Vlčka.

• 1920: Gostovanje beograjske plesalke, ruske emigrantke Klavdije Isačenko, ki je v Beogradu uvedla 
sodoben »plastičen« ples in v temo Rdeči smeh ob glasbi Rahmaninova vgradila protirevolucionarno 
izpoved (vpliv Duncanove).

• 1920: Oktobra tega leta prvič izide revija Maska, v avantgardističnem duhu in z željo po »duhovni 
obnovi« razrušene Evrope. Maska je časopis o scenskih umetnostih z najdaljšo tradicijo v Evropi – in 
izhaja vse do danes. 

• 1920: Gostovanje orientalske staroegiptovske plesalke Sent Mahesa z motivi egipčanske ritualne mi-
stike, ki je nastopila na vrhuncu svoje kariere.

• 1922: Gostovanje plesalke Valerije Kratine z Večerom dramatičnih plesov. Kratina je poučevala na šoli 
Dalcroza v Hellertauu, nadaljevala pri Labanu, Mary Wigman, vodila lastno plesno šolo v Münchnu in 
bila vezana na Vlčka.

• 1922: Gostovanje češke plesalke Mirjane Draganje Janaček v Mariboru. 

• 1922: Prvi Večer baleta in ritmike Lidije Wisiakove in solistični plesni večer v smislu interpretacije 
glasbe ali impresije, ki jih je nadaljevala do 1924.
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• 1924: Gostovanje ODYS kot epizodično gostovanje neznane plesalke, ob čemer naj bi bili vsi njeni 
plesi in kostumi del izvirne zamisli plesalke. 

• 1925: Prvi skupni Plesni večer Lidije Wisiakove in Vaclava Vlčka s podnaslovom Večer komornih plesov. 

• 1926: Drugo gostovanje češke plesalke Mirjane Draganje Janaček, tokrat v Ljubljani z Dramatično-
-meloplastičnim večerom z avtorsko suito Življenje.

• 1927: Plesna Pravljica Pina Mlakarja (Labanov študent na počitnicah) z dijakinjami nižje gimnazije v 
Ljudski kuhinji na Streliški ulici in Mi smo mladci v jutru s fanti pomeni približevanje sodobnega plesa 
z ljubljansko publiko.

• 1927: Prvi solistični Plesni večer Mete Vidmarjeve 7. januarja na odru ljubljanske Opere in 10. januarja 
v Mariboru. 

• 1927: Vaclav Vlček in Lidija Wisiak postavita moderno koncipiran baletni večer: Slike z razstave, Iz jut-
rove dežele in Slike iz Music-halla, po mnenju Pina Mlakarja eden od vrhuncev ljubljanskega Baleta. 

• 1929: Ferdo Delak, ki je v tistem času študiral v Berlinu, napiše članek v reviji Domači prijatelj: O novi 
plesni umetnosti. 

• 1930: Meta Vidmar, učenka Mary Wigman, v Narodnem domu v Ljubljani odpre Šolo za moderni ples, 
ki jo pozneje preimenuje v Šolo za umetniški ples.

• 1931: Ferdo Delak v literarno-kulturnem mesečniku Modra ptica objavi članek Uvod v plesno umet-
nost.

• 1931: Gostovanje pariškega baletnega ansambla Loie Fuller 10. novembra.

• 1932: Znamenito leto srečanja štirih pionirjev slovenskega sodobnega plesa, ki so se istočasno znašli 
v slovenskem kulturnem prostoru (Ljubljana); v istem letu je bila šola Mete Vidmar v polnem ustvar-
jalnem zagonu.

• 1932: Suita Plesni koncert Pina in Pie Mlakar v Ljubljani, ki je vseboval vse elemente baleta Lok, dogo-
dek je deloval kot »razsvetljevanje« plesne publike.

• 1932: V Ljubljano pride Katja Delak (kot žena Ferda Delaka), se predstavi s samostojnim in prodornim 
Plesnim večerom Katje Delakove, še pred tem z možem v okviru »delavskega odpora« pripravljata 
neke vrste totalni teater, z recitalom (Kozarjeve) pesnitve Mi nastopi na 9. delavskem plesnem večeru.

• 1934: Katja Delak v Dukičevih blokih odpre Šolo za ritmično gimnastiko in umetniški ples (za dame 
in otroke), uprizori plesni večer kot »plesno reportažo« z naslovom Cesta,4 kjer sodeluje s pisateljem 
Ljudevitom Mrzelom, glasbenikom Pavlom Šivicem in dramaturgom Ferdom Delakom. 

• 1934: Gostovanje ruskega gledališča Sinja ptica, ki prinaša rusko folkloro v kombinaciji z literaturo.

• 1935: Pia in Pino Mlakar skupaj s komponistom Lhotkom postavita znameniti balet Vrag na vasi (pre-
miera je bila v Zürichu).

• 1935: Prva produkcija Plesne šole Mete Vidmarjeve v ljubljanski Drami.

• 1935: Prvo gostovanje Mie Čorak5 in Antuna Vujanića s Plesnim večerom.

• 1937: Vrag na vasi v Ljubljani in Zagrebu z obema baletnima ansambloma.

• 1937–1939: Gostovanja Maksa Fromana, Jože Štucinove, poljske skupine Feliksa Parnella, skupine 
Devidja z otoka Java, beograjske primabalerine Nine Kirsanove in soplesalca Anatolija Žukovskega.

• 1939: v Münchnu (Residenttheatre) premierno uprizorjen balet Lok Pie in Pina Mlakarja, ki pomeni 
unikum v svetovnem merilu.

• 1939: Improvizacija Lidije Wisiak z naslovom Vizija z glasbo komponista Žebreta, narejeno po plesal-
kini zamisli.

• 1940: Dve ponovitvi baleta Lok v Ljubljani.

• 1940: Samostojni Plesni večer Marte Paulinove na odru ljubljanske Opere 9. decembra, ponovila ga 
je marca 1941 v Mariboru.

• 1942: Gostovanje Mire Sanjine, primabalerine beograjskega baleta Plesni večer.

4 V socialno obarvanem ekspresionizmu je oblikovala posamezne plesno-pantomimske like s ceste v spremni 
tekst in mednje vpletala simbolične plese z naslovi: Delo, Kri, Hrepenenje, Veselje, Odsev.

5 Mia Čorak (Mia Slavenska) je bila znana tudi kot klasična ameriška balerina in je s soplesalcem Vujanićem osvaja-
la prva priznanja na evropskih plesnih tekmovanjih. (Mia Čorak je rojena v Slavonskem Brodu, Hrvaška, a Vujanić 
v Zagrebu). 
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• 1953: Ponovno odprtje Šole za izrazni ples Mete Vidmar v prenovljenih prostorih lastnega stanovanja 
na Večni poti pod Rožnikom, ki je dala določen urejen status in šolsko ovrednotenje. 

• 1956: Živa Kraigher prevzame vodstvo tečajev za ritmiko in ples v Centru za estetsko vzgojo takratne 
Pionirske knjižnice, ko sta delo zapustili Marta Paulin in Marija Vogelnik.

• 1957: Gostovanje Jose Limon Dance Company iz ZDA v Križankah kot najprimernejšega »ambasador-
ja« sodobnega ameriškega plesa.

• 1960: Večer sodobne plesne umetnosti v organizaciji Žive Kraigher, kjer se prvič pojavi plesalka Lojzka 
Žerdin.

• 1960: Gostovanje Balleta USA Jeroma Robinsa v Jugoslaviji (Beograd, Dubrovnik), ki je bil vsebinsko 
in družbeno angažiran, a v Ljubljano ni prišel. 

• 1961: Začetek televizijske koreografije (z otroki) pod vodstvom Lojzke Žerdin.

• 1962: II. Baletni bienale, na katerem sodeluje Živa Kraigher z II. Večerom sodobne plesne umetnosti, 
kjer je poezija prevzela vlogo spodbujevalke plesa in kjer je prvič nastopala mlada Jasna Knez kot del 
otroške skupine. 

• 1962: Prva brošurica o sodobnem plesu v slovenskem jeziku, Razvoj plesne umetnosti, v seriji Umet-
nost in kultura.

• 1962: Prvo gostovanje Komornog ansambla slobodnog plesa iz Zagreba (ki se je takrat imenoval Ek-
sperimentalna grupa svobodnega plesa) pod vodstvom Milane Broš, na katerem je skupina (v krož-
nem teatru) nastopala skupaj z ljubljanskim oddelkom za izrazni ples in je potekalo kot polimrovizi-
ran plesni koncert.

• 1963: Selitev Oddelka za izrazni ples iz Pionirske knjižnice v Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje. 

• 1964: III. Baletni bienale, na katerem Živa Kraigher sodeluje s programom Glasba-doživetje-gib, ki 
odraža širjenje pedagoškega kadra in plesne baze. 

• 1965: Meta Vidmar se upokoji.

• 1964: Drugo gostovanje Holandskega nacionalnega baleta iz Amsterdama v ljubljanskih Križankah v 
okviru IV. Baletnega bienala (1966), ki je vsebovalo tudi Zeleno mizo Kurta Joosa, ki naj bi Ljubljano 
in Zagreb dobesedno pretresla. 

• 1966: Tretje gostovanje zagrebškega ansambla svobodnega plesa v Križankah, tokrat v koreografiji 
Nade Kokotović.

• 1966: Gostovanje Centra za suvremeni ples iz Zagreba kot najstarejše plesne formacije s šolo pod 
vodstvom Ane in Vere Maletič, in sicer v okviru plesnih miniatur z veliko zanosa, ob čemer je bilo čutiti 
vpliv Marthe Graham. 

• 1967: Gostovanje Alvin Ailey Dance Company, temnopolte ameriške skupine svetovnega slovesa, v 
Križankah, ki je predstavil dve kardinalni koreografiji svojega opusa, Blue Suite in Revelations, ob 
tradicionalni glasbi črnskih duhovnih pesmi. Gostovanje je imelo pri nas in v svetu velik odmev. 

• 1967: Prva glasbeno-učna ura v koreografiji Žive Kraigher Vodnik skozi orkester Benjamina Brittena v 
režiji Balbine Battelino - Baranović, ki je bila prvič predvajana na TV-zaslonih, je bila predstavljena na 
velikem odru v Križankah 1969, na odru Slovenske filharmonije leta 1970 in na plesnem večeru Od-
delka za izrazni ples Zavoda za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljubljani leta 1971, kjer se poleg 
solov uveljavlja tudi skupinska koreografija. 

• 1968: Gostovanje Paul Taylor Dance Company v Križankah, ki naj bi bila po mnenju ameriške kritike od 
vseh ameriških skupin najbolj »amerikanska«.

• 1968: Četrto gostovanje zagrebškega ansambla svobodnega plesa v Križankah, tokrat prvič z enim 
samim plesnim delom, oblikovanim nad kolažem glasbe z naslovom Pisalni stroji in jazz. 

• 1968: Polurna televizijska oddaja, posneta v Moderni galeriji, z naslovom Poezija plesne vsakdanjosti 
s Ksenijo Hribar, v kateri plesalka vodi gledalce skozi sistem plesne šole in na poetičen način izvaja 
plesne demonstracije, čemur sledita kratki film Angelski dialog in film Slovo.

• 1968: Gostovanje Alvin Nikolais Dance Company v Križankah, gledališkega čarodeja in ustvarjalca to-
talnega gledališkega dogajanja v edinstveni zvočnosti, z Nikolaisovo elektronsko glasbo, likovnostjo 
(Nikolaisove slikarske in filmske projekcije) in plesom, v Ljubljani (na poti v Beograd) je predstavil 
kratke plesno-likovne stavke, združene v projektu Image. 



6th SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION / ALL ABOUT PEOPLE: CHALLENGES FOR SCIENCE AND EDUCATION 
PROCEEDINGS BOOK WITH REVIEW 565

• 1969: Gostovanje Glen Tetley Dance Company v Križankah, najbolj »evropskega« ameriškega sodob-
nega plesnega ustvarjalca, v izvedbi najboljših članov Nederland Dans Theater, katerega ustanovni 
član je bil, in sicer s tremi deli: Embrace Tiger and Return to Mountain, Ricercare in Mythical Hunters.

• 1970: Gostovanje ansambla Maurica Bejarta iz Bruslja z delom Balet XX in ob glasbi Hectorja Berlioza 
v treh večerih in koreografskim biserom Romeo in Julija (balet naj bi postal last cele Slovenije po za-
slugi televizacije ene izmed predstav).

• 1970: Gostovanje London Contemporary Dance Company v Križankah, ko se je namenjala na beog-
rajski Bitef.

• 1969: Prva kratka Plesna miniatura Ksenije Hribar, naslonjena na skulpture kiparja Janeza Boljke v 
režiji Jožeta Klobovesa, na podlagi česar je nastal portret slikarja.

• 1969: Prva koreografska nagrada za TV-koreografijo Ples v črnem Lojzke Žerdin na TV-festivalu na Ble-
du; pozneje je ustvarila še mnogo TV-koreografij.

• 1970: Lojzka Žerdin postane profesorica na AGRFT in pomembno vpliva na odnos do giba novih gene-
racij igralcev; v njenih koreografijah sodeluje denimo Jožica Avbelj.

• 1971: Plesni pedagoginji Dora Gobec (iz šole Žive Kraigher in Marte Paulin) in Breda Kroflič (iz šole 
Mete Vidmar) pripravita »vašo matinejo« z naslovom Plešem – sem.

• 1972: Izveden Dogodek v mestni galeriji pod vodstvom Jerneje Lenard (Neje Kos), popolnoma neod-
visno od šole Žive Kraigher.

• 1972: Gostovanje Merca Cunninghama na festivalu Bitef v Beogradu.

• 1974. Gostovanje Zagrebačkega plesnega ansambla s plesnim kolažem na temo Figure, ki izhaja iz 
Studia za suvremeni ples in temelji na vizualizaciji gibanja, ter gostovanje Tihane Škrinjarič v okviru 
slovenske Glasbene mladine.

• 1974: Ustanovljen Studio za svobodni ples pod vodstvom Žive Kraigher, ki je prerasel šolski okvir ter 
zaživel kot skupina z lastnimi umetniškimi hotenji. Danes ga vodi Vilma Rupnik.

• 1975: Marija Vogelnik napiše prvo pregledno knjigo o sodobnem plesu z naslovom Sodobni ples na 
Slovenskem v založbi laboratorija Kinetikon.

• 1975: Ustanovljena ŽIVA,6 festival plesne ustvarjalnosti mladih, v organizaciji JSKD (nekdaj v organizaci-
ji Zveze kulturnih organizacij Slovenije), poteka vsako leto (pod nekaj drugačnimi imeni) ter predstavlja 
presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov iz vse Slovenije. 

• 1978: Režiser Dušan Jovanović povabi Ksenijo Hribar kot koreografinjo za Sen zelenjavne noči avtorice 
Svetlane Makarovič v Slovenskem mladinskem gledališču, po čemer Hribarjeva dobi mnogo ponudb za 
delo koreografinje v gledališču, kar pomeni vpeljavo koreografije na slovenske gledališke odre.

• 1984: Ustanovitev Plesnega teatra Ljubljana s strani Ksenije Hribar, ki je redno sodeloval s tujimi ko-
reografi in hkrati vzgajal svoje. 

• 1987: Začetek delovanja Plesnega studia Intakt v okviru Centra interesnih dejavnosti mladih v Ljubljani.

• 1990: Ustanovitev skupine fizičnega teatra Betontanc pod vodstvom Matjaža Pograjca, ki povezu-
je gib in gledališče. S svojo tretjo predstavo leta 1992 Za vsako besedo cekin prejme prvo nagrado 
(grand prix) na festivalu v francoskem Bagnoletu. 

• 1992: Ustanovljen OPUS, tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev, v organizaciji JSKD, ki poteka kon-
tinuirano vse od takrat naprej. 

• 1993: Ustanovitev prve mednarodne plesne skupine En-Knap pod vodstvom Iztoka Kovača, ki nas-
lednje leto preide v obliko produkcijskega zavoda En-Knap. V skupini sodelujeta tudi plesalki in kore-
ografinji Maja Delak in Mala Kline. Kovač istega leta prejme London Dance and Performance Award, 
1993 (Velika Britanija), in sicer za solo predstavo Kako sem ujel Sokola. Pozneje prejme še več nagrad. 

• 1994: Ustanovitev Društva za sodobni ples Slovenije, edine stanovske organizacije na tem področju. 

• 1999: Ustanovitev Umetniške gimnazije Ljubljana, smer za sodobni ples pod vodstvom Maje Delak, 
ki deluje vse od takrat.

• 2001: Izid ključnega prevodnega dela na področju sodobnega plesa, zbornik Teorije sodobnega ple-
sa, ki je izšlo pri zavodu Maska, zbirka Transformacije. Pred tem Bojana Kunst izda Nemogoče telo. 

6 Ime Živa predstavlja svojevrsten hommage Živi Kraigher, znani pedagoginji, koreografinji in dolgoletni vodite-
ljici Oddelka za izrazni ples na SGBŠ v Ljubljani, ki je umrla maja letošnjega leta.
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• 2003: Ustanovitev Gibanice, prve slovenske sodobnoplesne platforme, ki je kot bienalni festival v 
letu 2013 potekala že šesto leto zapored.

• 2007: Ustanovitev prve slovenske profesionalne sodobnoplesne skupine z mednarodno zasedbo En-
-Knap Group pod vodstvom Iztoka Kovača. 

• 2009: Začetek delovanja programa STIK v organizaciji JSKD kot programa strokovnega izpopolnjeva-
nja za pedagoge sodobnega plesa.

• 2009: Začetek delovanja Akademije za ples, ki vsebuje tudi oddelek za sodobni ples. Akademija de-
luje danes v okviru AMEU. 

• 2010. Izid dela Kronotopografije sodobnega plesa z avtorskimi eseji Ede Čufer in Katje Praznik v za-
ložbi zavoda Emanat. 

• 2011: Izdan Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti, prvega zavoda 
na področju sodobnega plesa v zgodovini njegove dejavnosti, iniciran v okviru Društva za sodobni 
ples Slovenije.

• 2012: Gibanica na turneji, prva mobilna različica slovenske plesne platforme, ki je potekala v štirih 
slovenskih mestih (NM, Koper, Kranj, NG).

• 2012: Ukinitev javnega zavoda Center za sodobne plesne umetnosti kot eden prvih ukrepov vlade 
Janeza Janše in ministra za znanost, izobraževanje, kulturo in šport Žige Turka. 

• 2016: Ponovno odprtje Akademije za ples pod okriljem Alme Mater Europaee (AMEU).
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