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PROGRAM SIMPOZIJA
Četrtek, 15. 10. 2020

13.45 OTVORITVENI NAGOVORI 

14.00 Enrique Vargas, Teatro de los sentidos 
OTVORITVENO PREDAVANJE: Gledališče čutov 

14.45–15.00 Odmor za kavo

15.00–17.00 1. panel: ANTROPOLOGIJA IN DRAMATURGIJA SENZORIČNEGA 

15.00 David Howes, Concordia University, Montreal, Quebec 
Sledeč nosu: sledenje proizvodnje in posredovanja antropološkega znanja

15.30 Diskusija

16.00 Rajko Muršič, FF UL
Med aisthēsis in colere: izvajanje vsakdana in improviziranje kulture

16.20 Diskusija

16.40 Tomaž Toporišič, UL AGRFT
Uprizarjanje senzorične liminalnosti

17.00 Diskusija 

18.00 Čutni sprehod po Mariboru (Rajko Muršič)
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PROGRAM SIMPOZIJA
Petek, 16. 10. 2020

11.00–12.15 2. panel: METONIMIČNOST VONJA 

11.00 Caro Verbeek, Nizozemska
»Vonj, samo vonj je dovolj za nas zveri!« – (politična) vloga vonja v času avantgarde

11.20 Diskusija

11.30 Simon Hajdini, FF UL
Ime rože 

11.50 Diskusija

12.00–12.15 Odmor

 

12.15–13.00 3. panel: ESTETIKE POTOPITVE 

12.15 Peter de Cupere, Belgija PXL–MAD Šola za umetnost
Vohalni kontekst, koncept in olfaktorni transferji

12.35 Diskusija

12.45 Barbara Pia Jenič, Senzorium; Igor Areh, Fakulteta za varnostne vede UM
Umetnost potopitve v dogajanje z vonji in senzorialnim gledališkim jezikom

13.10 Diskusija 

13.30–15.00 Odmor za kosilo 

15.00–16.00 4. panel: VSAKDANJA IN TEATRALIZIRANA SENZORIČNOST  

15.00 Helmi Järviluoma-Mäkelä, UEF, Finska
Ubesedovalno oživljanje senzorialnega življenja skozi gibanje: senzobiografski sprehodi 
z umetniki v Ljubljani in Turkuju

15.20 Diskusija

15.30 Barbara Orel, UL AGRFT
Svet vonjav v slovenskih scenskih umetnostih 

15.50 Diskusija

16.00–16.15 Odmor za kavo

16.15–17.00 Sklepna diskusija

17.00 Čutni sprehod po Mariboru (Rajko Muršič) 
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SENZORIALNO V GLEDALIŠČU – NA SLEDI 
VONJAV V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU IN 
ONKRAJ NJEGA
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Senzorialno v gledališču: na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega

V okviru festivala poteka mednarodni znanstveno-umetniški simpozij, ki se posveča estetsko-senzorični 
revoluciji, pri čemer združuje raziskovalne moči Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenskega gledališkega inštituta in gledališča Senzorium, ki se osredotoča na 
umetniške raziskave senzorialnega jezika. Glavni cilj simpozija je preiskati pretežno neznano in neraziskano, 
a pomembno področje uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, ga na novo osvetliti z uprizoritvenimi študiji, 
antropologijo, kulturologijo ter drugimi področji umetnosti in kulture.

Senzorialno in senzorično gledališče je danes povezano z zelo priljubljeno vejo čutno vključujočih oziroma 
potopitvenih gledališč, ki so nastala ob prelomu tisočletja kot privlačna uprizoritvena forma. V odnos med 
izvajalcem, občinstvom in performansom vnaša posebno igrivost. Medtem ko so se razprave in razpravljanja 
o imerzivnih gledaliških praksah v glavnem osredotočila na produkcijo in fenomene urbanih gledaliških 
skupin, ki so si pridobile sloves začetnikov na tem področju, se zdi, kot da smo zanemarjali ali celo pozabili 
na praktike senzorialnega ali senzoričnega gledališča, ki že več desetletij razvijajo imerzivne metodologije, 
a so te na žalost še vedno v veliki meri ostale nedokumentirane in neraziskane. 

Cilj simpozija je spodbuditi raziskave in razprave o senzorialnem v gledališki kulturi ter razširiti krila teorije 
in refleksije tudi na poetike čutov kolumbijskega gledališkega režiserja Enriqueja Vargasa in njegovih 
privržencev. S tem skuša razširiti dosedanja okvirjanja senzoričnih uprizoritvenih praks in raziskati njihov 
transformacijski potencial. Cilj je tudi povezati sodobno senzorialno gledališče in kulturo z Victorjem 
Turnerjem in njegovim »prestopanjem praga, ki ločuje dve ločeni področji, tisto, povezano s predritualnim 
ali preliminarnim statusom subjekta, drugo pa z njegovim postritualnim ali postliminalnim statusom«.

Senzorialno gledališče se je v Sloveniji začelo leta 1996 s premiero Oraculos Enriqueja Vargasa, svetovno 
znanega režiserja Theatro de los sentidos (»Gledališča čutil«), ki je ta specifični sistem s svojim ustvarjalnim 
delom predstavil skupini sodelujočih slovenskih umetnikov in kulturni sferi. V Sloveniji senzorialni jezik 
razvija zavod Senzorium, v svetu pa obstaja več kot trideset tovrstnih raziskovalnih skupin. Eden najvidnejših 
protagonistov senzoričnih oziroma multisenzoričnih raziskav, antropolog David Howes, izpostavljeni gost 
mariborskega simpozija, poudarja, da čas pravcate senzorične revolucije šele prihaja, pri čemer presega 
kontekst performativnih, jezikovnih, kulturnih, afektivnih, prostorskih, ontoloških in drugih obratov sodobne 
humanistike in družboslovja. 

Prispevke o raziskavah specifičnih predstav in uprizoritvenih modelov ter primerov senzorialnega v gledališču, 
uprizoritvenih praks in senzorične kulture ter čutnega na splošno, o posebnostih senzorialnih jezikov znotraj 
sodobne imerzivne kulture ter o senzoričnem kot možnem orodju za socialno posredovanje in združevanje 
različnih družbenih skupin bosta dopolnjevala senzorialna predstava in čutni sprehod po Mariboru. 

Rajko Muršič in Tomaž Toporišič
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Enrique Vargas, Teatro de los sentidos

DISCURSO INAUGURAL PARA EL ENCUENTRO DE TEATRO 
SENSORIAL

¿Qué nos pasa cuando vivimos una experiencia de Teatro 
de los Sentidos? 

¿Por qué necesitamos jugar?

¿Por qué es relevante el Teatro Sensorial hoy día?

¿Por qué extraña razón a los seres humanos nos gusta jugar 
a perdernos y encontrarnos en la oscuridad?

Les quiero compartir cómo para mí es significativo el Teat-
ro de los Sentidos, desde que me encontré inventándome e 
inventándolo en mis juegos de niño, imaginando laberintos 
prohibidos en los cafetales colombianos; hasta a día de hoy, 
que a mis 80 años quiero que este saber del cuerpo pueda 
ser compartido. 

Claro está que hay saberes primigenios y paralelos que se 
han desarrollado a través de los tiempos, en todas las cul-
turas; los mitos, las celebraciones, la imaginación, la poesía, 
el poder simbólico… han tenido resonancias distintas se-
gún las circunstancias históricas.

Todo esto para preguntarnos juntos, ¿qué puede hoy el Te-
atro Sensorial?

Enrique Vargas 
je kolumbijski dramaturg in antropolog, ki je z več kot 
30-letnimi izkušnjami razvil pesniški jezik, ki ima velik 
vpliv na sodobno gledališče. Študiral je v Escuela Nacio-
nal de Arte Dramático de Bogotá, potem pa antropologijo 
na Univerzi Michigan v ZDA. 15 let je posvetil raziskavam 
iger, ritualov in mitov v kolumbijski Amazoniji. Leta 1993 
je zapustil predavanja na Universidad Nacional de Bo-
gotá in nadaljeval raziskovanje z ustvarjanjem gledaliških 
del z velikim mednarodnim vplivom, kot so Ariadnina nit, 
Orakli, Spomin na vino, Odmev sence. Vodi tudi podiplomski 
program na Universidad de Girona »Poetika čutov. Senzo-
rični jezik in poetika igre«.

Enrique Vargas, Teatro de los sentidos

UVODNI NAGOVOR SREČANJA O SENZORIALNEM 
GLEDALIŠČU

Kaj se nam zgodi, ko doživljamo gledališče čutov? 

Zakaj potrebujemo igro?

Zakaj je senzorialno gledališče danes pomembno?

Zaradi kakšnega čudnega razloga se ljudje radi igramo, da 
se v temi izgubljamo in znova najdemo?

Z vami bi rad delil, kaj mi pomeni gledališče čutov, vse od-
kar sem se med svojimi otroškimi igrami zavedel, kako se 
izumljam in ga izumljam, ko sem si zamišljal prepovedane 
labirinte v kolumbijskih kavnih nasadih, pa do danes, ko si 
pri svojih osemdesetih želim, da bi to vednost telesa lahko 
predal naprej.

Jasno je, da obstajajo prvobitna in vzporedna védenja, ki 
so se razvila skozi čas, v vseh kulturah; miti, praznovanja, 
domišljija, poezija, moč simbolov … so različno odzvanjali 
glede na različne zgodovinske okoliščine.

Vse to, da bi se skupaj vprašali: Kaj danes zmore senzorial-
no gledališče?

Teatro de los sentidos 

(»Gledališče čutil«) je mednarodni ansambel umetnikov in 
raziskovalcev s sedežem v Barceloni, ki ga je pred 20 leti 
ustanovil Enrique Vargas. Ustvarja inovativna in izkustvena 
gledališka dela, ki z eksperimentalnimi metodami komuni-
kacije brišejo meje med gledališčem in občinstvom. Njihov 
pristop temelji na telesni in čutni komunikaciji, pomenu 
igre, tradiciji prednikov in tišini kot nujnem pogoju za ko-
munikacijo. Produkcije so plod raziskav odnosa med teles-
nim spominom, senzoričnimi jeziki in gledališkim ustvar-
janjem.
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David Howes, Center za raziskave čutov, Univerza 
Concordia, Montreal

SLEDEČ NOSU: SLEDENJE PROIZVODNJE IN POSREDOVAN-
JA ANTROPOLOŠKEGA ZNANJA

Na Centru za raziskave čutov smo v zadnjem desetletju 
preizkušali različne načine ustvarjanja in posredovanja an-
tropološkega znanja, ki presega besedilo in film. V tem pre-
davanju bom razpravljal o eni takšni gesti: performativnem 
čutnem okolju (PČO, angl. PSE), kot si ga je zamislil in za-
snoval Chris Satler, ki vodi raziskovalno stolico na Univerzi 
Concordia za nove medije, tehnologijo in čute. PČO presega 
logocentričnost etnografske monografije in vizualičnost et-
nografskega filma tako, da razvršča (in prerazvršča) čute – 
vsakega – v simfoniji občutenja ali senzorialnega gledališča. 
PČO je kot muzejska razstava, toda brez predmetov – samo 
s subjektivnimi občutki (takšnostmi; qualia); prav tako je 
PČO dinamično in ne statično okolje. 

V prvem delu predavanja se bom usmeril na izvedbeno 
(performativno) delo Sheryl L’Hirondelle, ene izmed usta-
novnih članic raziskovalne skupine »Čutne zapletenosti« 
(pod vodstvom Salterja). L’Hirondelle je krijskega (Cree) 
in irsko-kanadskega porekla, njeno delo pa se imenuje 
Yahkâskwan Mîkiwahp (»Manjši tipi«). To delo je tako med-
kulturno kot medčutno. V drugem delu bom povezal svojo 
izkušnjo pomoči pri razvijanju vonjave, imenovane »Po-
svečeni zdajle«, v sodelovanju s parfumarjem iz podjetja 
International Flavors and fragrances, Inc. iz New Yorka in 
nizozemskim eksperimentalnim oblikovalskim podjetjem 
polymorph. Zastavlja se vprašanje, kako je mogoče izzva-
ti ali oponašati vonj po posvečenosti v napredni sekularni 
družbi, kakršna je naša?

David Howes je profesor antropologije, sovodja Centra za 
čutne raziskave in dosedanji vodja Centra za interdiscipli-
narne raziskave družbe in kulture (CISSC) na Univerzi Con-
cordia v kanadskem Montrealu. Predava o pravu, trgovini, 
estetiki in čutih v medkulturni perspektivi. Spada med za-
četnike čutne antropologije in je med številnimi deli objavil 
tudi knjigi Čutni odnosi: vključevanje čutov v teorijo o druž-
bi in kulturi (2003) in (skupaj s Constance Classen) Načini 
(ob)čutenja: razumevanje čutov v družbi (2014).

Rajko Muršič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

MED AISTHĒSIS IN COLERE: IZVAJANJE VSAKDANA IN IM-
PROVIZIRANJE KULTURE

 

Začenši s temeljnim pomenom starogrške besede aisthēsis, 
čutno zaznavo, in kompleksnim pomenom latinskega gla-
gola colere, iz katerega izhaja beseda »kultura« (obdelovati, 
gojiti, naseljevati, častiti in varovati), bo avtor razpravljal o 
čutnem in improvizacijskem bistvu vsakdanjega življenja. 
Analiziral bo pripovedovanja o čutni zaznavi in individu-
alnih življenjih, ki smo jih zbrali na čutnobiografskih spre-
hodih po Ljubljani, Turkuju and Brightonu, spodbudile pa 
so jih teme urbane čutnosti, še posebej vonja. Posebej bo 
analiziral izbrane pripovedi sprehajalk in sprehajalcev iz 
Ljubljane, ki so jih spodbudile situacije neposredne čutne 
izkušnje med samim sprehodom ali takrat, ko so prejeli ne-
posredna vprašanja o vonjih, zvokih, vizualnem in čutnem 
odnosu do prostora sprehajanja na mestnih ulicah.

Glavna točka prispevka je, da ni jasnih zamejitev med iz-
kušeno preteklostjo in sedanjostjo, čeprav sta obe estet-
sko in kulturno vpisani v posebne registre individualnih, 
družbenih, kulturnih in telesnih spominov. Individualna 
izkušnja vsakdanjega mestnega življenja je v svojem bistvu 
vsakdanja improvizacija sredi drugih. Prav v urbanih okol-
jih se družbeno strukturirane formacije vsakdanjega živl-
jenja stikajo s čisto individualno situirano izkušnjo neštetih 
spontano ustvarjenih in oblikovanih zbirov vsakdanjega 
življenja. Vizualna zaznava prostora, zvočna orientacija na 
danem mestu in vonjalna ter taktilna izkušnja okolja so vse 
skupaj temeljna estetska izvajanja kultivacije skupne urba-
ne resničnosti.

Rajko Muršič je profesor etnologije/kulturne antropologi-
je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno 
delo obsega antropologijo popularne glasbe, teorije kultu-
re, epistemologijo, urbano antropologijo, metodologijo an-
tropološkega raziskovanja itd. Je avtor več knjig o glasbi in 
kot izvedenec sodeluje v raziskavi Sensotra (2016–2021). 
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Tomaž Toporišič, Univerza v Ljubljani, Akademija za gle-
dališče, radio, film in televizijo

UPRIZARJANJE SENZORIČNE LIMINALNOSTI

Prispevek se osredotoča na liminalno naravo senzoričnih 
jezikov v sodobnih uprizoritvenih praksah. Izhaja iz pred-
postavke, da se med umetniškimi dogodki odvija perfor-
mativna akcija, ki preoblikuje nastopajoče in občinstvo ter 
udejanja izmenjavo vlog med »odrom« in »avditorijem«, 
bodisi v smislu Augusta Boala in njegovega gledigralca bo-
disi v smislu ukinitve četrte stene in posebne »avtopoetič-
ne povratne zanke« (Erika Fischer-Lichte) med izvajalci in 
publiko. Naš cilj je preučiti vlogo senzoričnega jezika kot 
enega redko uporabljenih, a zelo učinkovitih orodij uprizo-
ritvenih revolucij 20. in 21. stoletja. Začeli bomo s futuristi 
(Marinettijev Manifest taktilizma iz leta 1921), nadaljevali 
z Marino Abramović (Ritem 0, 1974) in Yoko Ono (Cut Pie-
ce, 1964), njihovimi taktilnimi in senzoričnimi predstavami 
in politiko uprizarjanja ter končali z Enriquejem Vargasom 
in njegovim senzoričnim gledališčem v različnih fazah, od 
radikalne produkcije La Mame v New Yorku v šestdesetih 
letih do njegovega novega jezika senzoričnega gledališča v 
Teatro de los sentidos v devetdesetih. 

Tomaž Toporišič je dramaturg in gledališki teoretik, izred-
ni profesor za področje dramaturgije in scenskih umetnosti 
ter prodekan na AGRFT Univerze v Ljubljani, kot gostujoči 
predavatelj pa izvaja tudi predmet Sociologija gledališča na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor številnih 
razprav in znanstvenih monografij. Njegova primarna pod-
ročja raziskovanja so teorija in zgodovina uprizoritvenih 
praks in literature, predvsem interakcije med obema pod-
ročjema; semiotika kulture in kulturne študije.       

Caro Verbeek, Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemska

»VONJ, SAMO VONJ JE DOVOLJ ZA NAS ZVERI!« – (POLI-
TIČNA) VLOGA VONJA V ČASU AVANTGARDE

V ustanovnem manifestu futurizma (1909) je Marinetti 
izjavil nekaj izjemnega: »Vonj, samo vonj je dovolj za nas 
zveri!« Čeprav je bil ta citat pogosto spregledan, se je izka-
zal kot preroški za velikokrat prezrti razvoj futurizma. Med 
letoma 1909 in 1942 so futuristi objavili številne manifes-
te in pesmi o vohu. Dišave so se porazgubile med (plesni-
mi) predstavami, umetniškimi seratami v kinodvoranah 
… Toda futuristi so izumili celo nove besede, s katerimi so 
izrazili svojo hipermoderno vizijo voha: »kaldagrodolce« 
(toplobarvno sladko), »verdazzurrodorato« (zeleno mod-
roaromatično) in »uniodorita« (monotonija vonja). Eden 
izmed ciljev futuristične vohalne taktike je bil tudi upor 
proti okularocentričnemu meščanskemu režimu zaznavan-
ja. Obstajajo izrecna sklicevanja na »vohalno sociologijo«, 
v katerih so futuristi ocenjevali, ali kaj diši dobro, slabo ali 
nevtralno. Vonje so uporabljali tudi pri ustvarjanju umet-
niških del, ki so ustrezala njihovim estetskim standardom. 
Naš prispevek bo občinstvo aktiviral tako, da ne bo samo 
poslušalo, ampak bo vohalno dimenzijo futurizma tudi za-
vohalo. 

Caro Verbeek (1980) je umetnostna zgodovinarka, kus-
tosinja in ustvarjalka, ki se osredotoča na čutila za vonj in 
dotik ter pripravlja doktorat iz umetnostnozgodovinskih 
vonjav. Med njenimi knjigami in razpravami omenimo 
Predstavljanje hlapne dediščine, Nekaj v zraku – vonj po 
umetnosti ter Vdihavanje spominov. Verbeek je tudi preda-
vateljica na Kraljevski umetniški akademiji (Haag), kjer se 
posveča »Drugim čutilom« in zaznavanju. Ustvarila je šte-
vilne vohalne rekonstrukcije zgodovinskih predmetov in 
prireditev v okviru različnih razstavnih projektov. Je tudi 
glavna kustosinja programa za kulturo vonjev »Odorama« 
v amsterdamskem Mediamaticu.
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Simon Hajdini, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

IME VRTNICE

»Kaj je ime?« vpraša Julija in nemudoma zavoha odgovor: 
»Čemur se reče vrtnica, enako sladko z drugim imenom bi 
dišalo.« Ni naključje, da Julija na svoje vprašanje odgovori z 
navezavo imena na anomično domeno vonjav. Vonjave, vsaj 
v indoevropskih jezikih, nimajo lastnih imen, zato pa ima-
jo nadomestna imena, kot je »vonj po vrtnici«. Vonjave so 
eponimne: imenujemo jih tako, da jih nanašamo na njihove 
vire, na imena predmetov, ki jih emitirajo, namesto da bi 
poimenovali bit njih samih kot objektov ali kvalitet. Bistve-
na bit vonjav uhaja pomenjanju, tako pa o njih lahko govori-
mo le tako, da jih ne izrečemo. Vonjave so metonimične: ko 
jih poimenujemo, o njih govorimo kot o nezaželenih gostih 
pri večerji, ki jih lahko ogovorimo le v tretji osebi in s tem 
ogovarjamo v njihovi prisotnosti. Kot metonimično poime-
novane so vonjave videti bistveno evfemistične. A za razli-
ko od evfemizmov v pravem pomenu te besede, ki tvorijo 
stalno spremenljiv družbeno-kulturni leksikon zadrege, 
so vonjave refleksivno evfemistične, s čimer kažejo na za-
drego jezika kot takega. Julija torej v eni sami spekulativni 
gesti preide od imena k vonju, s tem pa od imenovanja k 
njegovi neodpravljivi vrzeli.

Simon Hajdini je znanstveni sodelavec na Oddelku za filo-
zofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter gostujoči 
raziskovalec na Oddelku za germanske študije Univerze v 
Chicagu. Kot avtor številnih člankov deluje na presečišču 
filozofije, psihoanalize in kritike politične ekonomije. Je av-
tor dveh knjig v slovenščini (Na kratko o dolgčasu, lenobi in 
počitku, 2012; Kaj je ta duh? K filozofiji voha, 2016). Pred 
izidom je njegova knjiga Smell: Ontology of everything else 
(2021).

Peter de Cupere, PXL-MAD, Hasselt, Belgija

VOHALNI KONTEKST, KONCEPT IN VOHALNI PRENOSI

Peter de Cupere se v svojem prispevku posveča temi, kako 
se lahko prenaša vonj. Na podlagi primerov iz svojih krea-
cij prikazuje možno uporabo vonjav. Kako dojemamo dela, 
zasnovana na vonju, in kako vplivajo na gledalce. Pojasn-
juje svoje metodološke pristope ter ideje za ustvarjanje 
umetnosti voha. Za to uporablja izraze, kot so kontekst in 
koncept vonja ter notranje in namerne dišavne vrednosti, 
zaznavanje na podlagi vonja ter izkušnje z vonjem in vo-
halni prenosi. Prenos vonja in stanje vonja določata, kako 
dišava pride do gledalca. Metode prenosa vonjav imenuje 
»vohalni prenosi« in jih razdeli v pet kategorij. V svojem 
prispevku na primerih ponazori vsako kategorijo. Zaključi 
ga s pomenom uporabe prenosov vonja pri križancih. Nji-
hova kombinacija ustvarja večjo svobodo pri ustvarjanju 
umetniškega dela. Zanima ga predvsem umetnost vonja v 
vsej svoji kompleksnosti. 

Peter de Cupere je ploden in proaktiven zagovornik umet-
nosti vonja, avtor številnih del, povezanih z vohalnim do-
jemanjem družbenega, kulturnega in okoljskega konteksta, 
ki jih je predstavil na razstavah po svetu. Eksperimentira 
z vonjavami in dišavami, prevprašuje različne problemati-
ke naše družbe. Je predavatelj in raziskovalec na umetniški 
šoli PXL-MAD v Hasseltu (BE), ustanovitelj Odprtega labo-
ratorija, kjer poučuje uporabo bližnjih čutov, vonja, okusa 
in dotika. V svojem doktoratu je raziskoval uporabo vonja 
kot konteksta in/ali koncepta umetniškega dela. Leta 2016 
je objavil svojo knjigo Vonj v kontekstu.
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Helmi Järviluoma-Mäkelä, Univerza Vzhodne Finske

UBESEDOVALNO OŽIVLJANJE SENZORIALNEGA ŽIVLJEN-
JA SKOZI GIBANJE: SENZOBIOGRAFSKI SPREHODI Z UMET-
NIKI V LJUBLJANI IN TURKUJU

Ko je raziskovalka filma Annette Kuhn preučevala »etnoz-
godovino« vsakdanjega obiskovanja kina v Angliji tride-
setih let 20. stoletja, je opazila, da so zelo močno prihajali 
na površje kinematografi, hoja v kinodvorane, njihove lo-
kacije in vsa občutenja, ki so jih doživeli med filmskim ve-
čerom, celo bolj kot filmi, ki so jih gledali. Kuhn ima to za 
jasen primer »zmožnosti ustnega spomina za združevanje 
zgodovinskih, poetičnih in pripovednih oblik govora, med-
tem ko izraža osebne resnice in kolektivno domišljijo«. 

V tem referatu bom spregovorila o čutnobiografskem spre-
hajanju kot načinu razumevanja stekanja osebnega v širše 
družbene kontekste: biografsko nam lahko pomaga pri-
bližati se transformacijskim procesom čutnega okolja in 
nam pomaga razumeti, kako preučevani ljudje različnih ge-
neracij, skupin in institucij pojasnjujejo družbene preobra-
zbe. Čutna biografija je način pisanja o mobilnem življenju, 
o privabljanju čutnega življenja v bivanje z govorjenjem 
med premikanjem, nato pa o tem, kako raziskovalka piše 
o biografskih drobcih, ki jih zajame z mikrofonom in video 
napravami. Interpretirati ga je mogoče kot križanje skup-
nih zapomnjenih izkušenj, dotikanja drug drugega, izmen-
jave družinskih podobnosti – v tem primeru v dveh srednje 
velikih evropskih mestih, v Ljubljani in Turkuju. 

V prispevku urbanih čutnih krajin ne jemljem kot statičnih 
ali mehanskih zbirk značilnosti okolja. Nasprotno, trdim, da 
umetniki, ki prihajajo iz različnih generacij, neprestano, na 
veččutne načine in z dinamičnim zaznavanjem interpretira-
jo, se spominjajo svojega življenjskega okolja in ga ustvarja-
jo. Dele tega prispevka sem napisala skupaj z drugimi razis-
kovalkami in raziskovalci projekta o čutnih transformacijah 
(Sensotra), Inkeri Aula, Sonjo Pöllänen, Eevo Pärjälä, Millo 
Tiainen in Juhano Venäläinenom za besedilo, ki bo izšlo v 
finščini v knjigi o humanistiki in raziskavah mest. 

Helmi Järviluoma-Mäkelä je profesorica kulturologije na 
Univerzi Vzhodne Finske in vodja raziskovalnega projekta 
»Čutne transformacije in transgeneracijski okoljski odnosi 
v Evropi med letoma 1950 in 2020« (Sensotra), ki ga finan-
cira Evropski raziskovalni svet. Kot mednarodno uveljavlje-
na raziskovalka preučuje zvok, glasbo in kulturo. Järviluo-
ma je objavila več kot 170 člankov, knjig in zbornikov, ki se 
pogosto usmerjajo v raziskave zvočnih krajin. Leta 2019 je 
bila na Finskem izbrana za profesorico leta.

Barbara Pia Jenič, Senzorium, Ljubljana
Igor Areh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

UMETNOST POTOPITVE V DOGAJANJE Z VONJI IN SENZO-
RIALNIM GLEDALIŠKIM JEZIKOM

V zadnjem obdobju opažamo potrebo po doživetju učinka 
potopitve v dogajanje na področju gledališča, drugih vej 
umetnosti pa tudi v vsakdanjem življenju. Vajeni smo av-
diovizualnega sporočanja, ki je od razsvetljenstva postalo 
prevladujoči kanal za predajanje sporočil, vsi preostali čuti 
so postali manj pomembni. Skoraj do sredine prejšnje-
ga stoletja vonj kaže, da nima vidnejše vloge v gledaliških 
praksah, pomembnejši čuti so prevzeli mesto sporočanja in 
uprizarjanja. Tu in tam se je priplazil v prostor kot nepo-
sreden rekvizit, vedno zelo pazljivo, saj ga ni mogoče kon-
trolirati kot zvok in svetlobo. Pozabili pa smo, da ima lahko 
vonj, še posebej v kombinaciji z zvokom, močan čustveni 
vpliv na obiskovalca oz. naslovnika. Tako kot drugi čuti 
tudi vonj poustvarja kontekst spominov in lahko prikliče 
intenzivno podoživljanje čustev ter dogodkov. Lahko tudi 
izzove ponovno vrednotenje ali prevrednotenje preteklosti 
in s tem vpliva na dojemanje sedanjosti. Resničnost doje-
mamo skozi prilagajanje čutnih občutkov, ki se izoblikujejo 
in interpretirajo pod vplivom preteklih izkušenj. Izkušnje 
kreirajo pričakovanja in pričakovanja kreirajo našo vedno 
subjektivno realnost, še posebej pa je to opazno v senzo-
rialnem gledališču. V prispevku predstavljava različne me-
tode in poskuse uporabe vonja ter drugih orodij senzorial-
nega gledališča in skušava njihovo učinkovitost ovrednotiti 
s perspektive uprizoritvenih umetnosti in psihološke zna-
nosti.

Barbara Pia Jenič je umetniška vodja in direktorica zavo-
da Senzorium, režiserka, producentka, igralka. Med letoma 
1996 in 2004 je kot igralka Teatro de los sentidos pod re-
žisersko taktirko E. Vargasa vstopila v svet senzorialnega 
gledališča in oblikovanja vonjav. Senzorialno metodologijo 
na različne načine razvija v Sloveniji že dve desetletji, njena 
orodja pa aplicira tudi na odrske uprizoritve. V svojem delu 
utemeljuje in raziskuje različne izraze senzorialnega gleda-
liškega jezika ter razvija senzorialno metodologijo tudi za 
področje kulturne dediščine, galerij, muzejev … Je avtorica 
številnih predstav in oblikovanja vonjev za projekte doma 
in v tujini.

Igor Areh je izredni profesor za psihologijo na Fakulteti 
za varnostne vede Univerze v Mariboru. Njegova preda-
vanja in raziskave so v glavnem osredotočene na pridobi-
vanje informacij od prič, žrtev in osumljencev. Leta 2008 je 
doktoriral z raziskavo o razlikah med spoloma v pričanju 
očividcev kaznivih dejanj. Objavil je številne članke in pub-
likacije s področja forenzične psihologije, npr. problemati-
ka pristranskosti in zaznavanje ter spominjanje očividcev 
kaznivih dejanj in nesreč. V praksi deluje kot svetovalec pri 
preiskovanju kaznivih dejanj in sodni izvedenec. Kot gos-
tujoči predavatelj je opravil več predavanj na univerzah v 
Veliki Britaniji, Franciji in Španiji.
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Barbara Orel, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, 
radio, film in televizijo 

SVET VONJAV V SLOVENSKIH SCENSKIH UMETNOSTIH

V slovenskih scenskih umetnostih so že od šestdesetih let 20. 
stoletja pa vse do danes mnoge uprizoritve in raznovrstni gle-
dališki dogodki tematizirali vprašanje senzorične zaznave. 
Zaslediti jih je mogoče v eksperimentalnem gledališču (zlasti 
v ritualnih oblikah gledališča, performansih in participativnih 
praksah uprizarjanja), paragledaliških praksah pa tudi na od-
rih institucionalnih gledališč. Prispevek se osredotoča na tis-
te gledališke dogodke v slovenskem prostoru, ki so uporabili 
vonjave kot sredstvo za stimuliranje čutil in vzbujanje trans-
formacijskih učinkov vseh udeleženih, nastopajočih in gledal-
cev. Prehod na druge ravni zavedanja bo obravnavan z vidika 
liminalnosti, kot jo je opredelil Victor Turner: vzpostavljanja 
stanja vmesnosti, za katero je značilna nestrukturiranost iz-
kušnje, ki izhaja iz razveljavljenja pravil, konvencij, navad in 
sprememb v fazah prehoda. S tega vidika gledališka kultura na 
Slovenskem še ni bila raziskana. Namen prispevka je podati 
pregled tovrstnih dogodkov skozi čas, proučiti njihovo vlogo 
pri razvijanju novih uprizoritvenih jezikov in nagovorov ob-
činstva ter opredeliti njihov pomen v zgodovini slovenskega 
gledališča in naši sodobnosti.

Barbara Orel je profesorica za področje dramaturgije in štu-
dijev scenskih umetnosti ter vodja raziskovalne skupine na UL 
AGRFT. Osrednja področja njenih raziskav so eksperimental-
ne gledališke prakse, avantgardna gibanja in sodobne scenske 
umetnosti. Napisala je knjigo Igra v igri (2003) in uredila več 
znanstvenih monografij, nazadnje Uprizoritvene umetnosti, 
migracije, politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec med-
kulturnih izmenjav (2017). Sodelovala je v številnih medna-
rodnih raziskovalnih projektih in v delovni skupini Theatrical 
Event ter predavala na univerzah v tujini, med njimi na Uni-
versity of Warwick in University of Tartu. 



Zbornik povzetkov in program znanstveno-umetniškega simpozija 
Senzorialno v gledališču: na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega
Festival Borštnikovo srečanje, Maribor, 15. in 16. oktober 2020

Uredila Tomaž Toporišič, Rajko Muršič
Za organizacijski odbor David Howes, Barbara Pia Jenič, Mojca Jan Zoran, Rajko Muršič, Aleš Novak, 
Tomaž Toporišič

Lektoriral Andraž Polončič Ruparčič
Oblikoval Andrej Ovsec
Priprava za tisk Slovenski gledališki inštitut, zanj Mojca Jan Zoran
Tisk Festival Borštnikovo srečanje, zanj Aleš Novak

Ljubljana in Maribor, oktober 2020.

Simpozij je nastal v sodelovanju z UL AGRFT v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne 
raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz 
državnega proračuna.

SENSE.ESSENCE.SENZORIUM.
www.senzorium.com


