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»Ples je mati vseh umetnosti. Glasba in Pesništvo obstajata v času; 

slikarstvo in arhitektura v prostoru. Ples živi hkrati v času in 

prostoru. Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in umetnina sta eno. 

Ritmični gibni vzorci, plastično občuteni prostori, živa predstavitev 

sveta, kakršneGa vidimo in si Ga Predstavljamo – vse to ustvarja 

človek v plesu z lastnim telesom in tako oblikuje svoje notranje 

doživljanje brez uporabe materiala, kamna ali besede.« 

Curt sachs 





 

 

POVZETEK  

 

 Človek veliko časa svojega življenja posveča iskanju samega sebe. Svoj osebni proces 

samoiskanja, ki je vezan na specifičen položaj, ki ga imam v družbi kot ženska, sem poglobila 

in na novo definirala skozi prakso orientalskega plesa. Orientalski ples je ples druge kulture – 

kulture Bližnjega vzhoda, vendar je skozi zgodovino postal univerzalen, ker se ga učijo in ga 

plešejo ženske po vsem svetu, od Amerike na zahodu, Finske na severu ter Kitajske in 

Japonske na vzhodu. Zakaj takšna popularnost in razširjenost po vsem svetu? 

 Naša (zahodna) kultura in vzgoja od ženske zahtevata, da v vsakdanjem življenju 

sprejme številne vloge. Vse te vloge − od vloge matere, gospodinje, ljubice do vloge 

zaposlene ženske – ji jemljejo energijo in čas. Ženska v sodobni (slovenski) družbi pogosto 

trpi zaradi preobremenjenosti, ki je posledica neenakopravne delitve gospodinjskega dela − 

ženska opravi več gospodinjskega dela kot moški, sočasno pa je aktivna v službi in gradi 

kariero
1
, zaradi česar ji zmanjkuje časa, da bi se posvečala samorealizaciji.  

 S tem, ko ženske okrepijo svoj odnos do lastnega telesa, postanejo samozavestnejše in 

bolj odprte v komunikaciji do okolice. S tem procesom na nek način odkrivajo del svoje 

osebnosti in telesne prvinskosti. V magistrski nalogi potrdim, da ženskam, ki plešejo 

orientalski ples, slednje odpre nove dimenzije sprejemanja sebe kot subjekta in kot ženske v 

družbi. To naredim skozi analizo intervjujev z desetimi orientalskimi plesalkami v Sloveniji, s 

katerimi sem se pogovarjala o doživljanju in sprejemanju orientalskega plesa. 

 Pri svojih razlagah črpam pojme iz feministične teorije Luce Irigaray in njene razprave 

o mnogoterosti in subjektivizaciji spola. Mnogoterost ženske identitete se v življenju oblikuje 

skozi različne vloge. Avtorica pravi (1985), da je ženska identiteta večplastna in izmuzljiva, 

pri tem pa poudarja, da nas v resnici ne bi smela zanimati končna oblika, torej identiteta kot 

fiksen pojav, temveč proces izgradnje oziroma nastajanja različnih identitetnih pozicij. 

Analiza intervjujev s plesalkami pokaže, da moramo žensko identiteto razumeti kot mnogoteri 

pojav − kot polje prepletanja različnih vidikov in mnenj, ki pa imajo neka skupna stičišča. 

Ključne besede: identiteta, orientalski ples, samorealizacija, telesna prvinskost, 

mnogoterost, subjekt. 

 

 

                                                           
1
 Raziskava o neenakopravni delitvi gospodinjskega dela je bila opravljena na pobudo Vlade Republike 

Slovenije (v nadaljevanju RS) v letu 2005, pod naslovom »Perspektive novega očetovstva v Sloveniji« (Humer, 

2007). 



 

 

ABSTRACT 

 

A significant amount of time in a person’s life is dedicated to self-discovery. My own 

process of self-discovery, which is connected to the specific social role I occupy as a woman, 

was redefined and deepened through the practice of oriental dance. Oriental dance is an 

element of another culture - the culture of the Middle East, but in time it became universal, 

because it is practiced by women all around the world: in the United States of America, in the 

North - in Finland, as well as in the East - in China and Japan. Why such popularity and 

expansion all around the world? 

In our Western culture and education a woman is expected to play a variety of social 

roles in her everyday life. All these roles - mother, housewife, lover, working woman - drain 

her energy and take up her time. Women in contemporary (Slovenian) society are often 

overburdened. This seems to be a consequence of the unequal division of household chores - a 

woman in general performs the major part of the household chores, at the same time being 

active at work and at career building which results in a lack of time for focusing  on self-

realization.  

Reinforcing their connection to their own body helps women become more self-

confident, open and relaxed in their communication with their surroundings. This process 

somehow helps them discover a part of their own personality and corporeal primordiality. In 

my present research I will try to confirm that to women who practice it, oriental dance opens 

up new dimensions of acceptance of the self as a subject and of its position as a woman. I did 

this through an analysis of interviews with ten oriental dancers in Slovenia, with whom I 

talked about their experience with and reception of oriental dancing. 

The concepts I use in my interpretations are derived from the feminist theory of Luce 

Irigaray and her dissertation on the various aspects and subjectivization of gender. The many 

facets of a woman’s identity are shaped through a variety of roles in her life. The 

aforementioned author asserts that female identity is multilayered and elusive, at the same 

time emphasizing that in fact we should not be interested in the final shape, namely identity as 

a fixed occurrence, but the process of building or formation of distinct identity positions. An 

analysis of the oriental dancers’ interviews shows us that a woman’s identity must be 

understood as a multifaceted phenomenon - a field of various intertwining aspects and 

opinions, which have some common meeting points. 

Key words: identity, oriental dance, self-realization, multitude of facets, corporeal 

primordiality, subject, gender. 
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1 UVOD 

 

 V vsakdanjem življenju se soočamo z različnimi ljudmi, ki nas spremljajo na vsakem 

koraku. Med njimi je tudi veliko žensk. Ženske imamo v svojem življenju več vlog. 

Predstavljamo si lahko, da smo kot kameleoni, ker smo se sposobne velikokrat na dan 

spremeniti ali preobraziti iz ene vloge v drugo. Poznamo žensko kot mamo, ki nas zjutraj 

prebudi, poznamo žensko kot zaposleno osebo, ki hiti v službo, poznamo žensko kot 

partnerko, ki nam daje poljube, poznamo žensko kot umetnico, ki pokaže svojo nadarjenost, 

poznamo žensko kot ljubimko, ki nas popelje v čare spolnosti, in še bi lahko naštevali vloge, 

ki jih je ženska sposobna igrati v svojem življenju. Ženska kot prijateljica drugi ženski? 

 V magistrski nalogi se osredotočim na žensko, ki se identificira z vlogo plesalke 

orientalskega plesa. V intervjujih s plesalkami spregovorimo o čutni in telesni komponenti 

plesalke orientalskega plesa. Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, glasbi, ritmu, 

govoru in tudi v tišini. Že tisočletja je del človekove kulture; človek je skozi glasbo in ples 

izražal svoje hrepenenje, žalost, veselje, bolečino, povezanost z naravo, božanstvi, 

nadnaravnimi silami itd. Človek z neštetimi kretnjami, gibi in s telesnimi držami ter z mimiko 

obraza in oči skozi ples izraža svoje misli, čustva, zaznavanja, doživetja in občutja. Tudi 

mene osebno je ples pritegnil na dveh ravneh, na praktični in teoretski. Namen naloge je 

predvsem raziskati, kako orientalski ples kot ples žensk deluje kot emancipatorno sredstvo − 

za ženske, ki pripadajo različnim kulturam in se ga učijo, plešejo in raziskujejo po vsem svetu 

in tudi v Sloveniji. Obrazložitev pojmov mnogoterosti in subjekta pri tem povezujem s 

feministično teorijo Luce Irigaray. Ugotovitev intervjujev vsekakor ne moremo posploševati 

na celotno populacijo, ker je vzorec premajhen, vendar pa si upam trditi, da bi bili odgovori 

širše populacije enaki ali vsaj podobni. 

 V raziskavi sprašujem tudi, kako orientalski ples kot kreativna, umetniška praksa, ki je 

tesno povezana z erotiko oziroma erotičnim telesnim izražanjem, vpliva na žensko percepcijo 

lastnega telesa. Zakaj se v Sloveniji toliko žensk različnih starosti odloča za vadbo 

orientalskega plesa? Kako ta način izražanja identitete sprejemajo mlajše generacije plesalk in 

kako starejše plesalke? Zakaj taka množična potreba žensk, da bi našle svoj notranji izraz 

skozi orientalski gib? Predpostavljam lahko, da je znotraj slovenskega prostora percepcija 

ženskosti še vedno vezana na tradicionalistično obravnavanje spolov, kar pomeni, da se 

ženskost razlaga in tolmači skozi biološke dispozicije in njeno osnovno nalogo reprodukcije. 
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Na to kažejo številne raziskave
2
, ki se ukvarjajo s temami o družini in odnosom do 

materinstva. Gre za točno določene, ozke − konservativne, katoliške vrednote, ki se 

promovirajo kot edine sprejemljive. 

 Magistrska naloga je sestavljena iz osmih poglavij, ki sestavljeno teoretični in 

empirični del naloge. V teoretičnem delu so poglavja sestavljena iz obrazložitev in opisov 

tem, ki so povezane z vsebino magistrske naloge, empirični del naloge pa sestavljajo poglavja 

iz kvalitativne raziskave in analize primerjave odgovorov plesalk dveh starostnih skupin ter 

zaključek oziroma ugotovitve raziskave. 

 V prvem poglavju – uvodu sta predstavljena vsebina in namen magistrske naloge. V 

drugem poglavju predstavim orientalski ples skozi zgodovino in njegove značilnosti na osnovi 

obstoječe literature in virov. V tretjem poglavju je orientalski ples predstavljen kot ritual 

čaščenja plodnosti in rodnosti v starih civilizacijah, ki prvinski namen pripisujejo 

orientalskemu plesu. V ta del naloge vključim tudi podpoglavje o razvoju patriarhata v stari 

Grčiji, na katerem so se in se še vedno gradijo odnosi med žensko in moškim v današnji 

družbi. Pomen in smisel plesa sta predstavljena v četrtem poglavju, ko opisujem telo in 

izraznost plesa skozi gibe. V petem poglavju so predstavljeni feministična teorija Luce 

Irigaray, njeni diskurzi ter kritika psihoanalize Sigmunda Freuda in Jacquesa Lacana. V tem 

poglavju naloge predstavim pojem identitete in definiram pojme, ki mi v nadaljevanju 

pomagajo pri analizi intervjujev. Potek in vsebina raziskave ter opis vzorca so podani v 

šestem poglavju magistrske naloge. V tem poglavju je predstavljena tudi analiza intervjujev z 

desetimi plesalkami orientalskega plesa, nato pa še primerjava odgovorov plesalk dveh 

različnih generacij. V zaključku raziskave in interpretaciji odgovorov izpostavim pojma 

mnogoterosti in subjekta, ki ju izpeljem iz feministične teorije Luce Irigaray. Proces 

orientalskega plesa na žensko lahko vpliva in ji omogoča, da poišče in tvori svojo celovitost s 

telesno prvinskostjo, ki jo Luce Irigaray utemeljuje kot žensko mnogoterost. 

 Avtorica v svojih razpravah med drugim trdi, da ne moremo resnično definirati, kaj je 

ženska, in pravi, da je največ, kar lahko storimo, to, da ustvarimo območje, kjer je možno 

eksperimentirati tako, da to vprašanje ostaja odprto. Vprašanja, ki me zanimajo, niso, kdo 

sem, kaj sem in kaj me vzpostavlja ali kako se stabilizira moja identiteta – četudi to niso 

nepomembna vprašanja. Zanimivejše vprašanje je, kako delujem, kaj mi to omogoča, kaj 

deluje v meni, da delujem (Irigaray v Grosz 2008, str. 11). 

                                                           
2
 Perspektive novega očetovstva v Sloveniji (2005), podatki Urada za enake možnosti (2005), raziskave Alenke 

Švab (2009). 
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 V empiričnem delu naloge kot vzorec raziskave določim ženske dveh različnih 

generacij, ki vsaj tri leta aktivno plešejo orientalski ples in lahko govorijo o svojih 

spremembah in doživljanjih, mnenjih, občutkih in vedenjih, ki jih čutijo od prvih srečanj z 

orientalskim plesom. Raziskujem izkušnje posameznic skozi proces orientalskega plesa, vpliv 

na različne ravni njihovega življenja in odnos do koncepta ženskih vlog v naši družbi, odnos 

do soljudi, odnos med ženskami in odnos do samopodobe.  

 Vprašanje, s katerim se ukvarjam v magistrski nalogi, je tudi sprejemanje ženskega 

telesa kot medija v komuniciranju z okolico in rušenju ustaljenih družbenih norm in 

stereotipov. Pogoj usklajenosti delovanja je »zdrav duh« v telesu, iz katerega črpamo 

potrebno življenjsko energijo za svoje delovanje. Telo simbolno predstavlja neko celoto, ki 

deluje v povezavi s svojo notranjostjo, ne pa − kot je posledično v današnji praksi zaradi 

zgodovinskega pojmovanja v filozofiji zahodnih mislecev – objekta, ki je razvrednoten in 

potlačen na simbolno raven nežive narave, npr. stroja, okraska ali orodja. S tem je izginila 

povezava med telesom in umom, v kontekstu naše raziskave je to povezava med telesno 

prvinskostjo in žensko identiteto.  

 »Človekovo občutenje lastnega telesa je bistveni vidik njegovega samozavedanja, ki je 

povezano z obstajanjem drugih teles. Telo je tudi temeljni vložek človekove identitete. V 

njem se mora istovetiti in komunicirati z drugimi. Tudi to je razlog, zakaj ga želi obvladovati 

in nadzorovati, zlasti ko želi lastno telo prilagoditi družbenim normam« (Južnič 1998, str. 28). 

Ena od praks, ki ženskam omogoča občutenje lastnega telesa in identitete, je orientalski ples. 

 

 

2 ORIENTALSKI PLES SKOZI ZGODOVINO 

 

 

 Zgodovina orientalskega plesa se ne začne na Bližnjem vzhodu, kot bi mogoče 

pričakovali, ampak njegove korenine izhajajo iz Indije. Orientalski ples se v izvirniku imenuje 

raks sharki in v dobesednem prevodu pomeni ples z vzhoda. V prostorih, kjer so bile moške in 

ženske družbe ločene, so ljudje plesali eden za drugega za zabavo v vsakdanjih ali prazničnih 

oblačilih. 

 Curt Sachs v knjigi »Svetovna zgodovina plesa« (1997) pravi, da v življenju 

primitivnih ljudstev in starih civilizacij ni bilo veliko stvari, ki bi bile pomembnejše od plesa. 

Ples ni bil umetnost, ki bi omalovaževala življenje. Ples ni bil pregrešnost, ki bi jo vera 

prepovedovala. Nasprotno, varovala ga je in ohranjala. Ples je bil posvečeno dejanje in verski 
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obred. Ples je botroval vsem pomembnejšim dogodkom v človekovem življenju: rojstvu in 

obrezovanju, poroki in smrti, setvi in žetvi, lovu, vojnam, gostijam, boleznim in luninim 

menam. Ples je bil prisoten povsod. 

 

2.1 Zgodovina orientalskega plesa 

  

 Korenine orientalskega plesa segajo daleč nazaj v zgodovino v tisočletja pred našim 

štetjem. Prve dokaze o njegovem obstoju so našli že na jamskih slikarijah. Hipotezo o 

njegovem namenu in vzroku za nastanek je več, prevladuje pa mnenje, da je šlo najprej za 

religiozno vrsto plesa, ki je posnemal gibe rojevanja. Služil naj bi kot izraz zahvale ženskam 

kot ustvarjalkam novega življenja. Taka giba sta na primer: kamela ali pa trebušno zvijanje, 

imenovano »belly roll«. Navzočnost moških v večini primerov ni bila dovoljena. Mnogi 

strokovnjaki pravijo, da je trebušni ples najstarejša oblika plesa, ki ima korenine v vseh 

antičnih kulturah od Orienta do Indije. 

 V leksikonu Cankarjeve založbe (1989) ob geslu »ples« navajajo, da orientalski ples 

kot solistični ženski ples iz družine arabskih ljudskih plesov nosi značilnosti trebušnega plesa, 

ki se je rodil v rodnostnih obredih, se je razvijal kot haremski ples in prešel v revijsko 

zabavnost trzavičnih plesov z vrtenji in s transcendenčno vsebino ter plesov z meči in s ščiti, 

bojnih plesov.  

 Čeprav nekateri zagovarjajo, da se je (trebušni) orientalski ples razvil iz poganskih 

obredov rodnosti v starodavnih kulturah na Bližnjem vzhodu, v Grčiji in v Indiji, je splošno 

mnenje, da so nomadska plemena − cigani − odgovorni za njegovo širjenje iz Indije v 

Afganistan in Perzijo, nato pa v Turčijo, Egipt, severno Afriko in Evropo. Ko je Napoleonova 

vojska leta 1798 napadla Egipt, so vojaki poročali o videnju eksotičnih plesalk.  

 Bellydance, ki je ena izmed oblik orientalskega plesa, se je razširil v Evropo in 

Ameriko v poznem 19. stoletju, predvsem zaradi pritoka turistov na Bližnjem vzhodu. Leta 

1851 so orientalske plesalke nastopile na razstavi »Crystal Palace« v Londonu. Prvi 

dokumentiran dokaz predstave trebušnega plesa v Ameriki je iz Centennial Philadelphia leta 

1876. Leta 1893 je plesalka, imenovana Little Egipt, na svetovni razstavi v Chicagu prvič 

plesala orientalski ples na javnem mestu v Ameriki. Ta dogodek je sprožil burno razpravo o 

orientalskem plesu med takratnim prebivalstvom. 

 »Okrog leta 1500 se razvoj egiptovskega plesa konča in začenja azijski vpliv s 

priseljenimi bajaderami iz osvojenih azijskih dežel. Če je prej tudi ženski ples kazal določeno 

strogost in široke gibe, sedaj nima več takih moških primesi. Linije postanejo mehke in 
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prijetne, kajti azijska dekleta so v egipčanski ples prinesla pravi ženski slog« (Neubauer  

1998, str. 14−15). 

 Del kulture plesa izhaja tudi iz plemenskih obrednih plesov, ko so plemenske družine 

praznovale ob različnih priložnostih, kot so rojstvo in smrt, zaroke in poroke, obisk gostov, 

nova bivališča itd. Prve poklicne plesalke so bile na egipčanskem dvoru, kjer so temnopolte 

Afričanke plesale faraonu. Že za časa Egipčanov so se plesalke delile na tiste, ki so plesale na 

dvoru pred vladarjem, in tiste, ki so plesale po vaseh. Svečenice duhovnice so vrtele svoja 

telesa in valovale s svojimi trebuhi, da bi jih obsedla Ator, boginja ljubezni in plodnosti. 

Potem se je božanstvo, v katero so se zlile, darovalo ljudem. S plesom so pripovedovale 

različne zgodbe.  

 Trebušni ples je spadal tudi med haremske plese in plese tempeljskih svečenic. S 

prehodom svečenic na kraljevske dvore je izgubil povezavo z obrednostjo in je vse bolj 

preraščal v ples za zabavo. Kasneje, v otomanskem imperiju so haremske plesalke s trebušnim 

plesom razveseljevale turške sultane. Tradicionalno torej trebušni ples ni bil namenjen 

moškemu občinstvu, ampak so ga ženske plesale zase zato, da so poudarjale in razvijale 

lepoto, eleganco in ponos. 

 V 5. stoletju indijska plemena zaradi lakote zapustijo Indijo in se naselijo v Egiptu, 

Turčiji in preko nje dosežejo celo Španijo. S seboj prinesejo svojo plesno tradicijo in jo 

priredijo krajevnim običajem: nastanejo orientalski plesi, ki so mešanica indijskih, arabskih in 

krajevnih plesov (npr. flamenko – mešanica indijskih, arabskih in andaluzijskih sakralnih 

plesov). Trebušni ples izvor išče v ženskih telesih, v trebuhu kot središču življenjske energije. 

V tej obliki se je raks baladi obdržal do začetka 19. stoletja, ko so na Bližnji vzhod začeli 

množično prihajati Evropejci. Pod njihovim vplivom je bil ta ples postavljen v javnost in je 

bil kmalu iz majhnih prostorov prestavljen na velike odre. Javno nastopanje pa se je najbolj 

uveljavilo v Egiptu, kjer se je v začetku 20. stoletja začela razvijati nova oblika 

profesionalnega plesa. 

 Na Bližnjem vzhodu je večina žensk že po naravi čudovitih plesalk. Odkar je ples na 

domovih sprejet kot kreativno razvedrilo, družine skušajo svoje hčere odvrniti od tega, da 

plesu sledijo kot poklicu. Ples v javnosti je obsojan zaradi svoje erotičnosti in ga povezujejo z 

mesenim grehom, ki neizbežno povzroči neodobravanje družbe. Javna plesalka utegne biti hči 

revne, vendar glasbi predane družine, ki si služi kruh na porokah, čeprav nanje ni nikoli 

povabljena kot gostja. Plesalka zaradi svojega poklica ostane pripadnica nižjega družbenega 

razreda, razen če ne postane slavna. Ironično je dejstvo, da so najboljše umetnice 

orientalskega plesa na Bližnjem vzhodu tudi narodne ikone. Te ženske vstopijo v razred 
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slavnih in nastopajo v slovečih svetovljanskih hotelih v mestih, kot so Kairo, Bejrut ali 

Istanbul. Njihova kariera se po navadi razširi tudi v filmsko industrijo in na televizijo, kjer se 

nadaljuje pridobivanje denarja in slave. Slavne plesalke, okrašene z dragulji in dragimi 

tkaninami, simbolizirajo lepoto znotraj vsake ženske skozi svoj umetelni ples (Sharif, 2004). 

 Prav v Egiptu je Badia Mansabny odprla prvi nočni klub po vzoru francoskih 

kabaretov. Značilnost raks baladija je bilo njegovo izvajanje na mestu in v majhnih prostorih 

ter osredotočenost na premikanje bokov in plesno tehniko na mestu. Badia Mansabny je 

osebno trenirala svoje plesalke, pripeljala pa je tudi evropske koreografe. Tako je ta ples 

sčasoma prešel na uporabo odrskega prostora, gibom bokov pa so bili dodani še gibi rok in 

prsnega koša. Arabski priseljenci in ameriške poklicne plesalke, ki so se same na Orientu 

srečale s tovrstnim plesom, so to zvrst ponesle v Združene države Amerike (v nadaljevanju 

ZDA), kjer je v začetku 60. let prejšnjega stoletja postal popularen in se pojavljal predvsem v 

vlogi zabave v nočnih klubih, kasneje pa je postal oblika rekreacije za ženske.  

 Zahodni svet je orientalsko plesalko »v živo« na svojih tleh prvič videl leta 1893, na 

svetovni razstavi v Chicagu. Prva vtisa sta bila ogorčenje in zgroženost, primerna tistemu 

času, od konca 60. let 20. stoletja naprej pa njegova popularnost in priljubljenost strmo 

naraščata, osnovni gibi ostajajo, vendar se jim ves čas dodaja elemente drugih evropskih 

plesov. Egipt v 30. letih očara Hollywood, ta pa vpliva na egipčansko plesno umetnost. 

 V egipčanskih vaseh poklicno plesalko, ki pleše nomadski ples, poimenujejo ghazija, 

v množini ghawazee (slov. gavazi). Izvorne gavazi so bile ciganke, ta izraz pa je postal tudi 

ime za določeno pleme. Prva ciganska plemena so se priseljevala na Zahod preko 

Afganistana, Perzije in po vzhodnih obalah Sredozemlja. Nekaj jih je potem odšlo proti 

severu v Turčijo in Evropo, nekaj pa proti južni obali v Egipt. Nekatera plemena so dosegla 

tudi obalo Španije. Velikokrat so imeli težave z domačimi plemeni in jih je doletela 

izobčenost zaradi neprilagojenosti na obstoječe vrednote družbe. V njihovem življenju imajo 

ples, pesem in glasba še danes prav posebno mesto in se prenašajo iz roda v rod prek ustnega 

izročila, pisne zgodovine ni. Njihove zabave so lahko zasebnega ali javnega značaja. Glasba 

in ples sta del njihove kulture. Opisi plesa na Srednjem vzhodu od 18. do 19. stoletja so 

predvsem povezani z goloto in eroticizmom. Ti portreti vulgarne čutnosti so prikazali zelo 

obarvan pogled, kar je vplivalo na poznejše srečanje zahodnjakov z Vzhodom, ki so ga 

poznali le kot dekadentnega in nemoralnega. Od leta 1840 naprej so evropski fotografi 

poskušali predstaviti verodostojne posnetke plesa, vendar so med fotografiranjem plesalko 

postavili v povsem nerealistične poze (Jenič 2009, str. 93). 
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 »O plesih iz daljnih dob imamo le nekaj podatkov, poznamo jih pa ne. Od vseh 

umetnosti je prav ples tista, ki pripada preteklosti. To je umetnost trenutka, ki ga ni mogoče 

priklicati nazaj, saj je s plesom tako kot z rožo, ki jo gledamo stisnjeno v herbariju, za katero 

prav tako ne vemo, kakšna je bila, ko je cvetela in dehtela v naravi«(Neubauer 1998, str. 19). 

 

2.2 Plesni slogi in folklora v orientalskem plesu 

  

  Beseda ples izhaja iz sanskrtske besede tanha, ki pomeni radost nad življenjem, 

medtem ko arabski pomen besede raks izhaja iz asirske besede rakadu in pomeni praznovati. 

Orientalski ples je eden izmed najstarejših plesov na svetu, saj so prve zapise našli na stenah 

grobnice Neb Amona 18. dinastije v Tebah. Slike in poslikave prikazujejo ženske plesalke in 

glasbenice, vendar ne moremo dokazati, da so gibi enaki današnjim.  

 Najbolj razširjeni plesi v zgodovini Vzhoda so imeli verski namen. S plesom so častili 

in slavili razna božanstva in bogove od Ozirisa do Izide in od Amona do Artemide. Plesali so 

ženske in moški skupaj prosto s svobodnimi koraki, roke pa so držali dvignjene nad glavo. 

Veliko se je plesalo na različnih in številnih festivalih, jubilejih, procesijah, na katerih so 

praznovali jubileje, rojstne dneve in poroke kraljev. Privlačni so bili tudi akrobatski plesi, ki 

so od plesalca zahtevali neverjetne spretnosti. Uporabljali so različne upogibe nazaj, špage, 

mostove in salte. Veliko teh plesov vsebuje prizore z ročnimi spretnostmi, kot so žongliranje 

in triki ravnotežja. Stari plesi Egipta so tudi plesi v haremih, kjer so plesale ženske za svojega 

gospodarja ob spremljavi harf, lutenj in lir, ter tudi vojaški plesi z različnimi orožji, npr. ples s 

sabljo ali mečem in ples s palico (Jenič 2009, str. 79). 

 V arabskem svetu so dekleta učili plesati že od otroških let. Gibe pobirajo ob številnih 

priložnostih, ko se ženske zberejo za sprostitev in zabavo. Na teh neformalnih srečanjih otroci 

posnemajo ženske, ki plešejo vsak dan in jih družba od časa do časa izbere in spodbudi, da 

lahko pokažejo, kaj znajo. V severni Afriki in na Srednjem vzhodu ženske pojejo in plešejo 

ena z drugo, da bi kratkočasile prijateljice, tako da pride na vrsto vsaka ženska. Ob takih 

priložnostih je razlika med nastopajočimi in gledalkami majhna, saj v določenem trenutku 

vsaka dobi priložnost, da nastopi. Spodbudo vedno dobi tista, ki pokaže posebno veščino ali 

privlačnost, in prisotne ji bodo izkazale svoje odobravanje z zagaretom. Zagaret je posebno 

premikanje z jezikom po ustni votlini in spuščanje kontinuiranih visokih tonov. To je 

nezemeljski zvok, kot zapuščenost iz kroga, klic bitja iz divjine, in je poseben pozdrav žensk. 

Kriki in ploskanje spremljajo ples in če je plesalka še posebno ganjena, zakliče tudi besede 

hvale (Jenič  2009, str. 80). 
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2.2.1 Plesni slogi v orientalskem plesu 

  

 Ples, ki vključuje potresavajoče in valujoče gibanje trupa, poigravanje s prsnimi in 

hrbtnimi mišicami, gibanje trebušnih mišic in specifične položaje rok, dlani in celotnega 

telesa, je razvil tri temeljne sloge: raks sharki ali klasični, raks šabi ali ljudski in raks baladi, 

ki je urbanizirana različica ljudskega plesa. 

 Raks sharki je ples različnih ljudstev, ki so prihajala v Egipt; Gavazejev, Felahov, 

Saidijev, Bedaijev in Nub. Iz vseh stilov različnih ljudstev se je razvil šabi. Šabi je najstarejši 

folklorni ples s podeželja. Bil je sestavni del porok ter različnih praznovanj in ceremonij. Z 

migracijo ljudi s podeželja v urbana, mestna središča v začetku 20. stoletja in z vplivom jazza 

in bluesa pa nastane baladi. Istočasno je na dvorih pod vplivom zahodne glasbe nastajal raks 

šarki.  

 »Šarki in baladi na edinstven način komunicirata s telesom in prostorom. Prvi skozi 

svojo svobodno uporabo v širokem gibanju, po nareku zahodnih vplivov v arabski glasbi, 

drugi, nikoli do konca koreografiran, pa obratno« (Buonaventura 1998, str. 187 v Zlatkov 

2004, str. 29). 

 Šarki z elementi indijskega, perzijskega in turškega plesnega jezika – turški vpliv nanj 

se predstavlja v valovanju trebuha, v položaju rok in dlani, ki se zasukani stikata nad glavo in 

poustvarjata značilen arhitekturni slog islamskih držav in še v nekaterih motivih, sultanovem 

mostu, denimo, perzijski in indijski v gibih glave ter ponovno v posameznih gibih rok in 

dlani, ter poudarjenim gornjim delom telesa – baladi pa je z značilno melanholijo izraženo 

prastaro hrepenenje po podeželju, preprostem vaškem življenju in stiku s prvinsko naravo 

osredišča ob sproščenih komolcih, pretežno v bokih in medenici (Karkulti 1997, str. 35, 111 v 

Buonaventura 1998, str. 190 v Zlatkov 2004, str. 29). 

 »Čistost forme je relativen koncept, tako da je šarki najmanj čista arabska forma.  

Egipčanska plesalka Samia Gamal v svoje koreografije ni vključevala le baletnih elementov, 

kar je značilnost rafiniranega in sofisticiranega klasičnega egipčanskega plesa, pač pa tudi 

rumbo in tango« (Buonaventura 1998 v Zlatkov 2004, str. 29). 

 Na drugi strani pa poznamo plesne sloge, ki izhajajo iz poklicnih skupin plesalk 

beduinov in drugih ljudskih plesnih skupin, npr. gavazi, čikat, šabi in zalivske plese. Te 

skupine plesalk nastopajo predvsem na družinskih zabavah, praznovanjih v mestih in vaseh in 

so njihovi nastopi spontani, priložnostni in improvizirani. Turčijo so v 15. stoletju zabavali 

predhodniki današnjih kabarejskih orientalskih plesalk Chengis (izhaja iz turške besede 

»Chingene«, ki pomeni cigan). Izoblikovali so umetniški stil plesa, ki je osnova večini gibov 
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orientalskega plesa, in bili izredno cenjeni ter priljubljeni vse do konca 19. stoletja. Ženske so 

lahko plesale le za ženske in moški le za moške. Pri plesu so uporabljali tudi prstne činele. 

Propad otomanskega imperija in modernizacija Turčije sta izkoreninila Chengis, namesto njih 

pa turistom ponudila današnji kabaretski, t. i. »turkish belly dance« (turški trebušni ples). 

 

2.2.2 Folklora v orientalskem plesu 

 

 Med nam najbolj znane folklorne plese orientalskega plesa sodijo: 

- chikatt oziroma čikhat − izhaja iz besede sheik, »tisti, ki ima znanje«, 

- tahtib ali raqs assaya − ples s palico, pravijo mu tudi raqs masri, kar pomeni ples iz 

Egipta,  

- ples z mečem, ki predstavlja bojevanje; v obredju ga plešejo predvsem moški, 

- saidi (izhaja iz besede sa'iid – beseda je povezana z gorovjem), 

- šamadan (ples s svečnikom na glavi), 

- shabi (šabi) in 

- plesi v skupnosti, plesi v parih in mnogi drugi vaški ali obredni plesi, ki jih izvajajo še 

danes. 

 V čikhatu nastopajo moški v skupinah in potujejo iz kraja v kraj, kjer zabavajo ljudi na 

družinskih praznovanjih. Pomen plesa je v gesti; da ženske nerade poslušajo moške, kaj naj 

delajo. Plesalke kljub poroki ostanejo lastnice vsega, kar jim pripada po družinski tradiciji, in 

njihovi moški sorodniki so vse življenje odvisni od plesalkinih prihodkov. 

 Ples s palico ali tahtib je ples egipčanske vojaške umetnosti, ki je preživel od starega 

veka do danes. Egiptovski uprizorjevalec folklornega plesa Mahmoud Reda omenja in 

priporoča ogled tega pripomočka na velikih spomenikih grobnic v Luxorju. Palica je dolga in 

iz trdega bambusa. Imenuje se asa, assaya, shoum ali nabboot. Tahtib je ples, ki je priljubljen 

na festivalih in drugih prireditvah, kot so poroke, praznovanje žetve in dobrodošlice. Moški s 

tem preživljajo svoj prosti čas ali se s palico bojujejo ali jo uporabljajo v samoobrambi. 

Ženski ples s palico je nežnejši, vendar se z njim norčuje iz moškega. Njen ples je igra, ne pa 

resno opravilo.  

 Ples z mečem ima nekoliko drugačen pomen. Moški ples z mečem predstavlja pogum 

in bojevniški duh. Pri ženskem plesu z mečem pa gre za prispodobo, kako moški obvladuje, 

on drži meč nad njeno glavo, vendar ne nadzira njenega duha. Šamadan je obredni ples iz 

Sirije, v katerem plesalka pospremi mladoporočenca do oltarja in jima s simboliko ognja v 

dom prinese srečo, plodnost in svetlobo. 
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 Med plese skupnosti pa spadajo plesi transa, s katerimi plesalci ne namenjajo 

pozornosti občinstvu, ker so to plesi človekove duše, duha in duševnega zdravja. Egipčanskim 

ciganskim plesalkam so rekli Ghawazee. Njihov ples je bil unikatna mešanica tradicionalnih 

plesov, improvizacije, pri plesu pa so uporabljali tudi tančice, palice, meče in svečnike. Leta 

1834 so iz Kaira pregnali Ghawazee plesalke in prepovedali tovrsten ples, češ da je pohujšljiv 

in da zavaja gledalce. Plesalke so bile v tistem času hudo kaznovane, če so kršile prepoved 

javnega nastopanja. Šele dobrih 15 let kasneje se je orientalski ples lahko vrnil v Kairo, 

ampak nič več na ulice, temveč v varna zavetja nočnih klubov. Na sliki podoba plesalk iz 

Kaira. 

Slika 2.1: Ghawazee of Cairo 

 

Vir: Belly (1856). 

 

 V tem poglavju sem navedla nekaj osnovnih zgodovinskih in teoretskih opredelitev 

stilov orientalskega plesa. Namen raziskave pa je tudi ugotoviti, kako je orientalski ples kot 

ritual plodnosti in rodnosti povezan z žensko. Ples je zaradi svoje specifičnosti in značilnosti 

funkcije gibov v rodnostno-plodnostnih ritualih izgubil svojo posvečeno funkcijo in se je 

kmalu začel seliti tudi v hareme, kasneje pa v kavarne in bare. 

 »Vpliv ciganov na razvoj plesa iz Indije (od Radžastana do Evrope) kaže, da so 

ohranjali mitološke in religiozne elemente ter včasih celotne obrede, ki niso pripadali religiji, 

ampak časom pred religijami, ali pa so prevzeli religiozne običaje in hkrati pri življenju 

ohranjali svoja poganska verovanja. Tako so tovrstno gibanje pomagali ohraniti živo« (Jenič 

2009, str. 177). »To dokazujejo tudi arheološke najdbe; v Gizi npr. stoji grobnica, kjer je 

relief, ki prikazuje ples v krogu za obujanje plodnosti iz leta 2700 pr. n. št. Plodnosti obredi so 

bili nekoč običajni v zgornjem delu Egipta, a je plemstvo nanje kmalu gledalo mrko« (Jenič 

2009, str. 78). 
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3 ORIENTALSKI PLES KOT RITUAL ČAŠČENJA PLODNOSTI IN 

RODNOSTI 

 

 

 Zgodovina kaže na to, da je bil orientalski ples v svojem prvotnem pomenu obred 

čaščenja, ritualni ples žensk, ki je prišel v Evropo s selitvijo ljudstev z Vzhoda. Značilno 

zibanje z boki in vrtenje medenice so osnovni gibi pri orientalskem plesu in izhajajo iz 

ritualov rodnosti in plodnosti. 

 Ritual je jezik, ki človekovi naravi daje globlji pomen. Je predpisan vedenjski vzorec, 

ki se s poseganjem na področje višjih sfer bivanja dotika dela nas samih in dejavnostim, 

verovanjem, čustvom, stališčem in predmetom podeljuje ritualni pomen, pravi Radcliffe 

Brown (Humhrey in Laidlaw v Zlatkov 2004, str. 16). 

 Ples je v človeški zgodovini pomenil neko povezavo z naravnimi gibi, ki so imeli 

mnogo večji pomen. Plesna umetnost znotraj jezika obrednega povezuje človeka z območjem 

prostora, ki se zrcali v njem samem, in posvečuje življenje in človeka, ki mu je namenjeno. 

Tako je skupaj s stenskimi risbami prava umetnost, ki postane sestavni del prvotnih 

religioznih praks in ima v tem kontekstu praktičen pomen, s prehodom animizma v magijo pa 

se zasidra v vlogi »formule«, ki naj pomaga uresničevati želje, priklicati dež, zagotoviti 

plodnost in počastiti prednike (Kos v Zlatkov 2004, str. 16).  

 Plesalka in raziskovalka orientalskega plesa Carolina Varga Dinicu (umetniško ime 

Marocco) nam v pripovedi o rojstvu otroka opisuje, kako gibi, ki se izvajajo pri orientalskem 

plesu, vplivajo na mišice telesa in pomagajo pri rojevanju otroka. Avtorica opisuje svoje 

izkušnjo tradicionalnega rojstva leta 1967 v vasi, ki je od Marakeša v Maroku oddaljena tri 

dni in pol vožnje (Dinicu, 1967): 

Nosečnica je bila oblečena v kaftan (vrsta orientalskega oblačila) in je čepela nad 

majhno luknjo, ki je bila izkopana v sredini šotora /…/, ostale ženske so oblikovale niz 

krogov okoli nje … Vse ženske so nežno pele in valovile s trebuhi, ki so jih nato 

nekajkrat močno povlekle v notranjost. Gib je bil počasnejši in močnejši kot tisto, kar 

plesalke imenujejo vibriranje (kot se lahko vidi pri nekaterih izmed erotičnih, schikhatt 

plesov v Maroku). Te gibe so ponovile, medtem ko so se v krogih pomikale počasi v 

smeri urinega kazalca. Bodoča mati je nato vstala in opravljala gibe tu pa tam za 

nekaj minut, nato pa je počepnila za nekaj minut in se spuščala. Ni se ji zdela posebno 
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vznemirjena ali da je v kakršnihkoli bolečinah. Edini znak napetosti je bilo potenje, ki 

je namočilo njene lase in čelo. Ustavili so se le ob opoldanskih molitvah. 

Po približno eni uri je začela loviti sapo in slišale so zamolkel udarec. Dvignila je svoj 

kaftan in v luknji je bil otrok. Dvignila je roko: ni bilo še konec. Petnajst minut kasneje 

so zaslišale naslednje sopihanje in naslednji zamolkel udarec. Bila sta dvojčka … 

Ženske so nadaljevale s petjem in plesanjem do sončnega zahoda. Bilo je tako 

ganljivo, da nisem mogla, da ne bi jokala … Bilo je več kot dovolj, da sem dokazala 

začetke nekaterih gibov, ki so se nato vključili v orientalski ples. 

 Pripoved nam opisuje moč in vpliv rituala, ki se izvaja ob rojevanju otroka. Poleg 

porodnice sodelujejo tudi druge ženske, ki žensko s plesom in petjem aktivno spodbujajo k 

rojevanju. Ta način osvobajanja ženske skozi ples pa je bil v zgodovini človeštva večkrat zatrt 

in prepovedan. 

 »Ples ženske je oblika gibanja Zemlje in zvezd ter preporod radosti ob rojevanju 

novega življenja. Prvine čaščenja življenja v vseh njegovih oblikah in načinih izhajajo iz 

napredovanja in razvijanja kulture plesa. Gibanje in mirovanje kot izraza življenjske sile 

ponazarjata svobodo. Verske ustanove so svobodo telesnega izraza ostro obsodile, s čimer so 

stari plesi v Indiji in v Egiptu skoraj v celoti zamrli« (Jenič 2005, str. 7). V oblikovanju in 

spreminjanju vloge orientalskega plesa skozi zgodovino so imele največji vpliv vera in njene 

institucije.  

 »Med 4. in 8. stoletjem sta islam in krščanstvo postajala vse močnejša: izvorno naravo 

poganskih obredov sta prilagajala svojim predstavam in izkoreninila ženske plese, ki so slavili 

plodnost in spolnost« (Buonaventura 1998, str. 35). 

 Velik pomen in vlogo plesa v zgodovini človeštva spremljamo tudi pri starih visoko 

razvitih civilizacijah kot del vsakdanjika in njihovih kultur, saj so s tem častili svoja 

najpomembnejša ženska božanstva. Temeljni značilnosti sta bili tudi tesna povezanost z 

naravo in velik vpliv ženskega elementa v družbi in religiji. Antropologi domnevajo, da je 

ples bil predvsem ena izmed oblik ritualnih obredov. Upodabljanje ženskih figur na mnogih 

umetniških predmetih spominja na gibe, ki so podobni tistim, ki se jih uporablja v današnjem 

orientalskem plesu (Sharif, 2004). 

 

3.1 Čaščenje ženskih boginj v starih civilizacijah 

  

 Kot že navedeno v prejšnjih odstavkih, je orientalski ples v tesni povezanosti s 

čaščenjem boginj v starih civilizacijah. Strgar (2007) v svoji diplomski nalogi pravi, da je 
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umetnost od nekdaj odsev temeljev družbe, zato lahko domnevamo, da je starodavna ženska 

ikonografija, ki je upodabljala ples, kazala na versko, če ne celo na duhovno povezanost med 

ženskostjo, plesom in plodnostjo. Upodobitve plesalcev v neolitskih svetiščih, kot je v Catal 

Huyuku v Turčiji (6000 pr. n. št.), so nadaljnji dokaz. Arheološka razlaga figuralne plastike je 

skoraj vedno zgrajena na argumentu rodovitnosti in rojevanja, implicitno ali eksplicitno. 

Vloga ženske v prazgodovini je ozko zamejena s funkcijo rojevanja, s čimer je definirana tudi 

njena relativna vrednost. Na plastiki so upodobljeni deli ženskega telesa, kot so velikanske 

dojke, nabrekli trebuh, močna bedra, široki boki in poudarjena zadnjica, ki so bili avtomatično 

definirani kot simbol rodovitnosti. 

 Mati Boginja je izraz za poimenovanje boginje, ki predstavlja materinstvo, 

plodnost, ustvarjanje ali ki uteleša radodarnost in rodovitnost na Zemlji. Ko se izraz 

povezuje z Zemljo ali naravnim svetom, se takšno boginjo včasih označuje kot Mater 

Zemljo ali kot Zemljo Mati. Veliko različnih boginj je zastopalo materinstvo, druge so 

predstavljale rodovitnost zemlje. Boginja ni imela svečenikov, služile so ji žene. Njene 

upodobitve so v velikem številu najdene ob ognjiščih ali v njihovi bližini, bila je 

zaščitnica ognjišča in skupnosti ob njem. Za zahvalo so ženske negovale njene 

upodobitve, jih oblivale z maščobami, da bi zagotovile njeno naklonjenost, plodnost in 

s tem nadaljevanje življenja skupnosti. Takšno služenje ni bilo služenje nečemu 

nevidnemu, imaginarnemu, ljudje so čutili svetost tal pod nogami, videli, sprejemali in 

uživali plodove njenega obilja. Moško in žensko počelo življenja je bilo sinhrono 

udejanjeno po načelu naravne enakosti, večvrednost enega ali drugega ni obstajala 

(Okič 2005, str. 54). 

 V obredu plesa vidimo sporočilo čaščenja, ki ples povezuje s čaščenjem Velike 

Boginje. Njena vloga ohranitve in nadaljevanja življenja na Zemlji je poglavitna naloga, ki jo 

spremlja vse do današnjih dni skozi različne arhetipske oblike čaščenja. 

 Velika Boginja zato v celoti predstavlja simbol kreiranja življenja. Deli njenega telesa 

pravzaprav niso upodobitve fizičnih organov, pač pa simbolizirajo središča v vseh sferah 

sveta. Posledično je upodabljanje Velike Boginje (poudarjene genitalije, poudarjeno oprsje, 

popek, golo telo itd.) pravzaprav oblika vidnega razodetja božanskega (epifanija) (Neumann 

1995, str. 128 v Bratina, 2008, str. 27). 
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3.1.1 Minojska civilizacija na Kreti 

  

 Minojska civilizacija, ki se je razvila približno leta 5000 pr. n. št. na otoku Kreta v 

Grčiji, je primer civilizacije, v kateri so imele ženske vodilno vlogo na političnem, verskem in 

kulturnem področju. V minojski kulturi so častili ženska božanstva, med katerimi so najbolj 

znana: Velika boginja Mati, Kačja boginja in Gospodarica divjih živali. O tem pričajo različni 

zapisi in izkopanine iz tega obdobja, kipci boginj in upodobitve na freskah, ki v veliki meri 

prikazujejo enakovredno udeleženost obeh spolov pri različnih oblikah družbenega življenja 

in odnosih v njih. 

 Odkritje ostankov minojske kulture pod vodstvom britanskega arheologa Arthurja 

Evansa na Kreti je pred 1. svetovno vojno popolnoma pretreslo kulturno elito Evrope. V 

Knossosu na Kreti je našel kompleks palač, od katerih niti ena nima obzidja. Očitno je tukaj 

živela kultura, ki ni poznala strahu. Odkril je artefakte, podobe, skulpture, ki govorijo o 

življenju na Kreti v obdobju od 3000 pr. n. š. do 1200 pr. n. š., ko so nastopile katastrofe in 

propad te presenetljive kulture. Evansovo odkritje minojske kulture in vloge ženske v njej je 

na prelomu stoletja opazno sooblikovalo estetiko evropskega mirovnega gibanja, kar pa se je s 

1. svetovno vojno končalo (Slapšak, 2011).  

 

Slika 3.1: Velika boginja Mati, Kačja boginja 

 

Vir: Oblak (2011).  

  

 Najzanimivejša priča te dobe je prej omenjena Velika boginja Mati ali »Kretska 

boginja«. Kipec prikazuje žensko v izredno bogati opravi. V rokah drži dve kači, simbola 

plodnosti in prenove življenja, kar je zelo daleč od Freudove interpretacije kače. Kača je 

biseksualno bitje, predstavlja moškega in žensko, ter povezuje zgornji in spodnji svet, 

življenje in smrt. Kipec ima na glavi nekaj, kar je podobno klobuku, na njem pa sedi mačka. 

Vsega 14 cm visok kipec, ki ga je našel arheolog Arthur Evans, je imel na glavi zgolj luknjo 
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in šele kasneje je našel tudi mačko s podaljškom za namestitev na glavo. Boginjo so 

imenovali Heron, kar v stari grščini pomeni gospodarico živali ali nasploh vsega živega sveta. 

 Naslednja slika prikazuje moškega in žensko v nekakšni ritualni borbi z bikom. Freska 

»skakanje čez bika« dokazuje, da so bile ženske enakopravne moškim, saj so tudi one 

sodelovale pri tem ritualu. Ženske so upodobljene svetleje kot moški. Moški je tisti, ki bika 

preskakuje, ženski pa pri tem pomaga. Slika tudi dokazuje, da so v športu sodelovale tudi 

ženske – bile so enakopravne. Skakanje čez bika je sicer bilo verski ritual, na takšen način so 

žrtvovali tudi ljudi. 

 

Slika 3.2: Kreta – nacionalna igra z biki 

 

Vir: Oblak (2011). 

 

3.1.2 Stara Grčija 

 

Iz tega dela Sredozemlja poznamo tudi Pelazge, pleme stare Grčije, ki naj bi prišli na 

grško ozemlje iz Bližnjega vzhoda približno pred 3500 leti pr. n.št. in s seboj prinesli religijo 

in obrede, ki so bili podobni egipčanskim. Pelazgi niso bili bojevniki, ampak umetniki in 

arhitekti, ki so kultivirali Propontido. Vse to ni zapisano v grški zgodovini, ker so si Grki 

kasneje prisvojili kulturo in zapuščino Pelazgov. 

 Večina tistega, kar se prikazuje kot grška antična umetnost, je pelaška zapuščina, iz 

katere je viden povsem drugačen odnos do ženske in njenega telesa, kakršnega Aristotelova 

Grčija ni več poznala. V pelaški umetnosti so prikazani tako moški kot ženske v vsej svoji 

lepoti in dostojanstvu. Estetska golota kipov, ki odbije vsako nizkotno misel, izhaja od 

Pelazgov (Herodot II-51). Pelaški panteon je odražal popolno ravnotežje moškega in ženskega 

počela življenja, bogovi in boginje so bili soodvisno vključeni vanj. Mnoge so pod drugimi 

imeni prevzeli Heleni, antični Grki. Grški Olimp sta prva za svoje bivališče izbrala pelaška 

stvarnica Eurinoma in Ofion, ki jo je oplodil (Okić 2005, str. 141). 
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 Vloga žensk se je kasneje z različnimi novimi družbenimi ureditvami in odnosi v 

družbi precej spremenila, saj so žensko v stari Grčiji začeli proučevati kot manjvredno bitje. 

Priča smo zgodovinskim dejstvom in dokazom o potlačitvi in izginotju žensk iz javnega 

življenja, katerega proces in mračno obdobje za žensko zgodovino sta se začela s pojavom 

patriarhata. V tem času velikih civilizacijskih obratov pa so se začele velike spremembe tudi v 

čaščenju Velike boginje Matere. Zagotovo pa vemo, da so na podobo Velike Matere s socio-

političnim strukturiranjem družbe začele padati patriarhalne sence. Sence kraljev, duhovnikov 

in bogov moškega spola (Buonaventura 1998, str. 33). 

 

3.2 Nastanek patriarhata v antični Grčiji 

  

 Pojem patriarhata se uporablja predvsem v opisovanju razmerij moči med žensko in 

moškim, opisovanju konkretnih lastninskih razmerij ter pri določitvah umestitve subjekta, še 

posebej spolnega subjekta in konstitucije nezavednega. Vlasta Jalušič v delu z naslovom 

Dokler se ne vmešajo ženske − ženske, revolucije in ostalo navaja, da je predstava patriarhata 

v resnici taka, da združuje lastninska in psihična razmerja (Jalušič,1992). »Patriarhat – vloga 

očeta – je struktura, ki se vpisuje v posebne izraze spolne delitve dela, ko si lastnino, 

produkcijska sredstva menjalnih vrednosti prilaščajo moški in ko to lastninsko razmerje tako 

oblikuje gospodinjstvo in družinska razmerja, da si moški lahko prisvajajo delo in konkretne 

ženske osebe« (Kuhn 1978 v Jalušič, 1992, str. 43). 

 Na predelih Baltika in Krete ter afriške obale so se začele in dogajale najpomembnejše 

stvari za človeštvo. Presenetljivo je, da v vsem tem obstaja kontinuiteta, ki se je pojavila  

3000 let pr. n. š. in ji lahko sledimo skozi vsa kasnejša obdobja do današnjih dni. Ena takšnih 

izrazitih kontinuitet je fenomen patriarhata. To je sistem, ki se je od svojega nastanka v 

praskupnosti sposoben prilagoditi vsem razvojnim epoham družbe. Preživel je tako monarhije 

kot komunizem, ne da bi ga to spravilo v kakšne velike krize. Patriarhat je sistem, ki pozna en 

sam princip, in to je kontrola ženske spolnosti. Zakaj je taka kontrola sploh potrebna? 

Odgovor je mogoče najti v dejstvu, da od 8000 let pr. n. š. do danes prevladujejo elementi 

družbene organiziranosti, pri katerih je treba ženskam omejiti moč, do katere bi bile 

upravičene, to so: življenje v mestih, proizvodnja hrane, distribucija hrane, vojska, 

administracija, vojna in rojevanje kot ključni element (Slapšak, 2011). 
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Slika 3.3: Boginja Artemida 

 

Vir: Slapšak (2011). 

 

 Kult boginje se nadaljuje tudi v kasnejše čase kljub močnemu patriarhatu, ki je 

nastopil in prinesel vojne ter nasilje. Pojavi se boginja Artemida (slika 3.3.), ki je zelo 

podobna boginji Herod, le da v vsaki roki drži žival in ima krila. Ta boginja je prišla iz Sirije, 

kjer je imela bogato spolno življenje. V Grčiji je postala devica, kar je pri boginjah možno.  

 

Slika 3.4: Boginja Demetra 

 

Vir: Slapšak (2011). 

 

 Demetra (slika 3.4) nastopa skupaj s hčerko, očeta pa sploh ni, kar je pogost pojav v 

grški mitologiji. Gre še zmeraj za gospodarico vsega živega, ki pa se v 6. stoletju že 

specializira kot boginja lova, zato ima v rokah orožje. Obenem pa je tudi zelo pomembna 

boginja rojevanja. 
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Slika 3.5: Grška boginja Atena. 

 

Vir: Slapšak (2011). 

  

 Med specializirane boginje spada tudi Gea ali Gaia, boginja zemlje, tukaj (slika3.5) pa 

je še Atena, verjetno najzanimivejša od vseh grških boginj, devica, izvirajoča iz Male Azije, 

kjer je prav tako kot nekatere druge boginje živela bogato spolno življenje. Njeno poslanstvo 

je varovanje in nadzorovanje vseh poklicev. 

 Skoraj vse boginje upodabljajo večno lepoto, med njimi pa so tudi čarovnice, ki so 

moške obvladovale z drugimi sredstvi. Poznamo zgodbo, kako je Odisej z orožjem prisilil 

Kirko, da je njegove mornarje, ki jih je spremenila v svinje, vrnila med ljudi. Velike boginje 

so potemtakem zelo pomembne za sodobno feministično kulturo, predvsem v 

angloameriškem svetu, manj v Evropi, čisto nič pa na Balkanu. S pomočjo antičnih podob so 

ženske lažje izrazile svoja hotenja, hrepenenja, težnjo po oblasti itd. Prišlo je do prepletanja 

antičnega in sodobnega v likovni umetnosti, literaturi, npr. v ustvarjanju Judy Chicago, ali pa 

v popkulturi s preoblačenjem Barbike v opravo kretske boginje. K temu lahko dodamo še 

popularno Xeno, ki predstavlja oblastno žensko iz antičnega časa. Gre za simbolno obnovo 

nečesa, kar naj bi izhajalo iz daljne zgodovine Sredozemlja (Slapšak, 2011) . 

 Podrejenost žensk se skozi zgodovino kaže kot nujna za nadzor ženske spolnosti 

v smislu moške spolne posesivnosti, utišanja ženskega erotičnega impulza in vezanosti 

ženskega spolnega užitka na čustva. Te patriarhalne metode skušajo zagotoviti 

vezanost ženske na izključno enega moškega, ki skrbi za potomce. Naložba moškega v 

potomstvo je tako omejena le na skrb za hrano (angl. breadwiner), kar je še danes v 

navadi, in s tem je moški avtomatično v javni sferi, ženska pa je omejena na zasebno 

sfero (Štular 1998, str. 451).  



 

19 
 

 Ženska je tudi danes predvsem opredeljena skozi podobo svojih gibov, glasu, obleke 

in okolja, v katerem živi. Prav vse, kar dela in ustvarja, je del njene vizualne podobe, ki 

oblikuje njeno žensko identiteto. Ključnega pomena je, kakšna je videti drugim, in predvsem, 

kakšna je videti moškim. Zato je ključni izziv spremeniti enoznačno opredelitev ženske in 

miselnost falocentričnega pogleda na družbeno in spolno vlogo ženske, ki se je oblikovala 

skozi zgodovino. 

 

 

4 REPREZENTACIJA IN EMANCIPACIJA SKOZI PLES 

 

 

 V vsaki plesni predstavi želi plesalka s svojimi gibi nekaj povedati in pokazati, zato je 

z vidika občinstva uspešna le, če zna na karizmatičen in dovršen način to izraziti in 

reprezentirati. Vživetje v glasbo in ritem je bistvenega pomena v umetniškem izražanju. Ann 

Cooper Albright, ameriška plesna in feministična teoretičarka ter izvajalka, poudarja: 

marginalizirane kot zgolj telesa, zato ker intenzivno delajo s svojim telesom, so plesalce in 

plesalke pogosto dojeli kot ljubke, a neumne, neartikulirane, otročje, neodgovorne ter fizično 

disciplinirane, a moralno ohlapne – to pa le zato, ker so njihova telesa del vizualne potrošnje. 

Ti kulturni stereotipi prikazujejo način dojemanja zahodne civilizacije, ki temeljijo na 

dihotomiji, da sta telo in um ločena. Ann Cooper Albright pravi še, da se ples kot umetniška 

oblika, ki v središče postavlja telo, zato pogosto dojema, kot da obstaja v semiotičnem 

vakuumu, zunaj jezika in pomena. »Ples je radikalno drugačna oblika reprezentacije zaradi 

prisotnosti živih teles, izvajalcev in gledalcev. Plesne predstave vsebujejo dvojni trenutek, 

kjer uprizarjana telesa funkcionirajo obenem kot objekt reprezentacije in subjekt lastne 

izkušnje« (Praznik 2010, str. 170).  

 

4.1 Reprezentacija in emancipacija telesa skozi ples 

 

 Orientalski ples pa nima samo funkcije rituala čaščenja plodnosti in rodnosti, ampak 

vpliva tudi na delovanje telesa in uma posameznice. Velik pomen za razumevanje in 

dojemanje orientalskega plesa je v zgodbi, ki jo plesalka pleše ob spremljavi glasbe, ter v 

povezovanju in usklajevanju gibov in glasbe v časovnem in prostorskem poteku ter v večnem 

iskanju nekega novega izražanja in oblikovanja v plesu. Specifičnost plesa, ki temelji na 

gibanju telesa, ki uprizarja pomene in reprezentacije, je v tem, da obenem v procesu, ko 
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plesno telo ustvarja reprezentacije, proizvaja in formira tudi samo telo. »Ta dvojnost v plesu 

proizvaja zanimive premike in premestitve v reprezentacijskih, percepcijskih in izkušenjskih 

kodih. To pomeni, da ples ni le telesen in nam ne govori le o fizičnosti, temveč tudi o 

subjektiviteti – o tem, kako je utelešen subjekt pozicioniran v svet, kot tudi o načinih, kako se 

odziva na svet« (Praznik 2010, str. 170). 

 S plesom izražamo svoja čustva in doživljanja, veliko vlogo pa ima tudi pri 

oblikovanju družbenih vezi in komuniciranju z okolico. Družbena komponenta plesa se izraža 

v pomenu plesa, ki ga ima kot integralni del družbe, družabna komponenta plesa pa se nanaša 

na vlogo plesa pri druženju ali zabavi. Emancipacijo telesa skozi proces orientalskega plesa 

predstavlja osvoboditev iz stanja suženjstva, saj beseda emancipacija pomeni »pripeljati iz 

suženjstva«. 

Plesati pomeni spontano ali zavestno se podrediti zakonom in pogojem, ki določajo 

ples. Te zakone pogojujejo plesni prostor, plesni ritem in plesalčevo telo, ki omogoča 

izredno raznoliko plesno gibanje, hkrati pa določa njegovo obliko in meje. Razgibano 

telo oživi v plesu šele takrat, ko je povezano z osebnim izrazom. Ples namreč ni samo 

gibanje, ampak tud izražanje čustev, doživetij, razmišljanj, čutenja. Spodbude za ples 

izhajajo iz naših notranjih telesnih, čustvenih, doživljajskih ali razumskih vzrokov ali 

pa kot odzivanja in odgovori na zunanji svet (Vogelnik 1994, str. 3). 

 Ples presega ločevanja, ki so nastala šele v razvitih civilizacijah – med telesom in 

dušo, med spontanim čustvenim izražanjem in nadzorovanim obnašanjem, med družbenim 

življenjem in razvojem posameznika, med igro, čaščenjem bogov, bojevanjem in predstavo. 

Telo, preseženo in pozabljeno v ekstazi, ki je postalo kelih medčloveških duhovnih moči; 

duša, ki je srečna in blažena v pospešenem gibanju telesa, osvobojenega lastne teže; potreba 

po plesu, ker prekipevajoča življenjska strast sili ude iz brezdelnega mirovanja; in želja po 

plesu, ki v plesalcu/-ki poraja čarobne moči, ki mu prinašajo zmago, zdravje in življenje; 

mistične vezi v plemenu, ki si podaja roke v krožnem rajanju, in neomejeni ples posameznika, 

ki se je prepustil svojemu višjemu jazu – ni »umetnosti«, ki bi vključevala tako veliko (Sachs 

1997, str. 17−18). 

 Ples je gibanje telesa ob glasbi. Strokovnjaki in raziskovalci plesa raziskujejo 

določeno vrsto plesa skupaj z glasbo. Emil Jaques Dalcroze, raziskovalec, ki je pionir na 

področju euritmije, glasbo in ples oziroma gibanje povezuje v skoraj neločljivo celoto in trdi, 

da ples teži k izražanju glasbe s pomočjo giba. Ritem pa je tisti element, ki ples in gib 

povezuje med seboj. Glasba in ples predstavljata ene od najmočnejših energij. Ustvarjata 

harmonijo in nam bolj kot druge umetnosti dajeta možnosti za prepoznavanje in izražanje 
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mnogih odtenkov našega čustvenega sveta. »Če glasbeni izraz ne deluje neposredno na našo 

občutljivost in se glasbeni ritmi ne izničijo z našim telesnim ritmom, se bistveno zmanjša naša 

moč izražanja z gibanjem. Kadar pa pride do harmonije med njima, se rojevajo izjemni 

estetski užitki, pa naj gre za izvajalca ali samo za gledalca« (Zagorc 2006, str. 27). 

 »Glavna značilnost plesa je gibanje, ki ga doživljamo kot časovno neprekinjeno celoto. 

Za vsako gibanje velja, da je medsebojna zveza časa in prostora, saj ima svoj čas trajanja in 

pomeni premik v prostoru« (Kos 1982, str. 13). Druga značilnost plesa je, da ima ta zvrst 

umetnosti za ustvarjanje na razpolago le eno vrsto materiala: to je plesalčevo telo. Njegovo 

izrazno sredstvo je gib in oblikovanje celotnega gibanja telesa. Za ples je značilno, da 

plesalčevega telesa že od vsega začetka ne doživljamo kot realnost, temveč le kot videz 

realnosti. Na plesalca ne gledamo kot na človeka, ki bi zares v tistem trenutku nekaj doživljal, 

temveč kot na umetnika, ki nam s svojim gibanjem na simboličen način nekaj sporoča, naj 

bodo to čustva, občutenje, odnosi ipd. Pri plesu sta umetnik in njegova umetnina neločljivo 

povezana v eno in na simboličen način podajata vrednost estetskega sporočila.  

 Način izražanja plesalca skozi ples je naslednja značilnost plesa. Gib kot 

izrazno sredstvo plesa ni enak vsakdanjim gibom, saj ga plesalec svobodno oblikuje in 

ga mora zato zelo dobro poznati, da gibalna oblika dobi želen splošen, simboličen 

pomen. Gib kot tak je posledica sprostitve in usmeritve energije, v tako izoliranem 

gibu lahko poiščemo vrsto kakovosti, kot so npr. kakovost napetosti, linije, ki opisujejo 

telo med gibanjem, oblika telesa med gibanjem kot celota, kakovost projekcije itd. 

Pomen plesa se kaže v njegovi gibalni obliki, ki izraža pojav človekovega občutenja in 

čustvovanja (Kos 1982, str. 16−19). 

 V sodobnosti se raziskovalci telesa srečujejo z najrazličnejšimi težavami v pojmovanju 

telesa. Telo nastaja znotraj kulture, ki ga oblikuje, na drugi strani pa je kultura skupek teles 

posameznikov, ki živijo znotraj nje. Posameznikovo telo sprejema vplive iz okolja in izraža 

svoja občutenja, mišljenje na različne verbalne in neverbalne načine. Na način izražanja telesa 

in naš odnos do njega sta predvsem v 20. stoletju zelo vplivala sodobna medicina in 

kapitalizem, ki sta izostrila vprašanje telesa v teoriji družbenega. V sodobnosti, ko se svet 

srečuje z intelektualno krizo postmodernističnega obdobja, se je tudi telo znašlo v podobnem 

položaju, v katerem se vsi ukvarjajo z vzroki in posledicami pojavov, kot so razvoj 

potrošniške kulture, postmodernizem v umetnosti, feministično gibanje in »biopolitika« 

(Turner 1991, str. 22). 
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 V naši kulturi je dojemanje plesne umetnosti kot nekaj abstraktnega – ples je prisoten 

v razvedrilnih programih ali kot del športne dejavnosti. Ples nima pomembne povezave z našo 

duhovno in ritualno funkcijo v vsakdanjem življenju posameznika. 

 Človeško telo je bilo predmet raziskav v antropologiji vse od 19. stoletja naprej. 

Raziskovalci so se raziskovanja telesa lotevali z najrazličnejših vidikov, vse od filozofske 

antropologije in univerzalnega bistva človeštva do iskanja povezav v odnosih med kulturo in 

naravo ali do razvoja konceptov o telesu skozi evolucionizem do antropologije (Turner 1991, 

str. 1–3).  

 Telo pa lahko ima več vlog. V antropoloških raziskavah so tako začeli razlikovati med 

fizičnim, družbenim in političnim telesom. Fizično telo je pokrivalo področje izkušnje 

lastnega telesa in teles drugih ter se teoretično in analitično še najbolj pokriva s 

fenomenologijo. Družbeno telo je postalo pogosta tema tistih antropologov, ki se ukvarjajo s 

simbolizmom in strukturalizmom. Telo tako predstavlja družbo in odnose med naravo, družbo 

in kulturo. Tretje telo je politično, kjer gre za institucionalno urejanje in kontrolo teles 

(posameznikov in skupnosti), kaznovanje in razlike med spoloma predvsem v 

poststrukturalizmu, feminizmu in postmodernizmu (Telban 2002, str. 23).  

 »Tako je bil zakoličen poseben pristop, ki človekovega telesa ne razlaga v prvi vrsti 

kot biološki organizem. Človek živi svoje telo zavestno, doživlja svojo telesnost tudi tako, da 

ji pripisuje smisle in pomene. Svoje telo prilagaja družbenim predstavam in ga zrcali skozi 

svojo družbenost« (Južnič 1998, str. 7).  

 Telesa pa niso le družbene konstrukcije, pač pa tudi biološke entitete. Človek je in ima 

specifično telo, ki ga poudarja in primerja s telesi drugih živih bitij. Specifično je predvsem 

po načinu, kako človek svoje telo živi, doživlja in se ga zaveda. Zavest je namreč sposobnost 

povezati dogajanje s telesom in v telesu z duševnimi dogajanji, ki jih uravnavajo možgani in 

živčni sistem (Južnič 1998, str. 10–11). Telo je s svojimi čuti(li), zaznavami in dojemanji vir 

človekovih izkušenj, ki jih zbira, preverja in primerja z izkušnjami drugih ljudi ter jih izraža 

na najrazličnejše načine. 

 Orientalski ples je imel v različnih zgodovinskih obdobjih različno vlogo in pomen. 

Najprej je spremljal dogodke iz vsakdanjega življenja in dela ljudstev, kjer je bil tesno 

povezan in prepleten z verovanjem. Bil je tesno vpet v religiozne obrede in tako je postal 

sredstvo izpovedi najglobljih občutkov komuniciranja z božanskim, kasneje pa tudi sam 

postal sredstvo čaščenja. Vsaka družba je imela svoj odnos do plesa, ki je tako simbolno 

ponazarjal družbo in s tem elemente kulture. Plesno gibanje nam podarja nedoločljivo veliko 
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možnosti izraznega in komunikacijskega delovanja. Pri nekaterih stilih orientalskega plesa je 

ključnega pomena plesalkina sposobnost izraznosti in komunikacije.  

 Telo je nedvomno najstarejše izrazno in komunikacijsko sredstvo, saj človek z 

najrazličnejšimi načini izražanja telesa prikazuje svoje udejstvovanje v neki družbi. Telo 

namreč prek posredovanja sprejema veliko vplivov iz okolice in jih predelane ali nepredelane 

tja tudi vrača. Človek se zaveda, da ima možnost intrumentalizacije telesa, pa ne le lastnega, 

marveč tudi drugega, pri tem pa ima skoraj brezmejno in bujno domišljijo. Svojo telo 

pripravlja in trenira, da ga lahko postavi na ogled in ga razkazuje na različne načine: od plesa, 

razkazovanja telesnih zmogljivosti in vzdržljivosti v tekmovalnih igrah do lepotnih tekmovanj 

(Južnič 1998, str. 32–34). 

 Človek za izražanje svojih misli in čustev uporablja tudi glasbo in ples, ki sta 

neločljivo povezana. Kot pravi Telban, je ples izpeljan iz življenja samega in je dejavnost 

celote človekovega telesa. Dejavnost je prenesena v določen svet, v nekakšen prostor in čas, 

ki nista povsem ista kot prostor in čas praktičnega življenja, in vendar je ples simbolična 

oblika, skozi katero se ljudje predstavljajo samim sebi in drugim, in je znak samega sebe in 

tudi sredstvo za samopredstavljanje (Barnard in Spencer 1996). 

 Tako spoznavamo, da so se stili orientalskega plesa skozi stoletja spreminjali in postali 

ljudski na eni strani, na drugi pa razvili v plese, ki so zahtevali večje tehnično znanje, estetske 

vzgibe in postali oblika plesa, ki se je ravnal po določenih zahtevah in vsebini. Ples je postal 

umetnost v ožjem pomenu besede, ko so se zrahljale njegove vezi z religijo, poleg tega pa so 

ga začele izvajati poklicne plesalke. To se je zgodilo že zgodaj v kulturah starega Vzhoda, saj 

so se na dvorih in v svetiščih pojavile plesne skupine plesalk ali svečenic. 

 Ples je prisoten v vseh kulturah in družbah, saj je po eni strani njihov odraz, po drugi 

strani pa njihov oblikovalec. Pri plesu se o svetu razmišlja na drugačen način, to je skozi gib, 

ki povezuje telo in psiho tistih, ki plešejo. To pomeni, da gre pri plesu predvsem za uporabo 

plesnih tehnik, za praktični čut in občutek za igro (Bourdieu), za koncept, ki ga je Aristotel 

poimenoval praktična modrost in je odvisen predvsem od človekovega osebnega doživetja 

(Telban 2002, str. 3–4). Predvsem pa je pomembno razumevanje plesa skozi dosežek 

predvsem plesalčeve izkušnje, ki se težko izrazi z besedami in še težje intelektualizira. Zaradi 

različnih dimenzij plesa je ta v mnogih skupnostih odraz neke vrste kulturne senzibilnosti in 

družbene kohezije, ki se skozi ples stalno poustvarjata.  

 V antropološkem slovarju je ples definiran kot kreativna uporaba človekovega telesa v 

času in prostoru znotraj kulturno specifičnih sistemov gibalnih struktur in pomenov. Plesno 
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izražanje uporablja enake osnovne možganske funkcije za konceptualizacijo, kreativno 

izražanje in spomin kot jezikovno izražanje in je pomemben člen v komunikaciji (Barnard in 

Spencer 1996 ). »Tudi če so se posamezni, morda izvirni pomeni izgubili, je ples kot gibanje 

še vedno pripovedovalec o človekovih vezeh s preteklostjo, o aktivnem udejstvovanju v 

sedanjosti in hrepenenju po prihodnosti. Znotraj določenega habitusa je ples tako produkt kot 

sredstvo za uresničevanje namenov in želja posameznikov in skupnosti« (Telban 2002, str. 

28).  S plesalčevega vidika pa je ples oblika človekovega vedenja, ki vsebuje namerne 

ritmične sekvence neverbalnih telesnih gibov, ki so del kompleksne fizične, čustvene in 

kognitivne aktivnosti, ki temelji na vzorcih kulture, znotraj katere se izvaja (Barnard in 

Spencer 1996). 

 Telban predstavi razliko med zahodnim pogledom, ki je plešoče telo objektiviziral in 

ga označil kot telo, ločeno od plesalca, ter med pogledi mnogih neevropskih kultur, kjer sta 

plesalec in telo ena entiteta. V Evropi se na telo plesalca gleda kot na stroj, instrument, ki ga 

moramo obvladati tako, da bo zadovoljil pričakovanja določene predstave. Telo je v večini 

primerov ločeno od razuma in od osebe, ki pleše. Tak pogled pa izraža neskladje s pogledom 

in doživljanjem plesalca, katerega telo v plesu je on sam, ne pa nekaj, kar bi bilo od plešočega 

odmaknjeno. S tem je telo »medij za izražanje notranjega doživljanja plešočega v svetu ne le 

pri modernem ali izraznem plesu, pač pa tudi pri rejvu, pri pustnem karnevalu ali pri plesu 

otrok, ki svet šele spoznavajo in ga posnemajo (Telban 2002, str. 25–26). 

 Humanistične vede so odkrile središčno mesto telesa v produkciji diskurza in 

družbenega nadzora. Z odkrivanjem telesnih tehnik, stereotipov in fantazem telesa, ki jih 

proizvajajo različni kulturni in ideološki konteksti, je ples postal predmet teh disciplin prav z 

lastno refleksijo usedlin telesnega spomina. Hrvatin plesne študije pojmuje kot »hibridno 

polje, ki ga konstruirajo zgodovina plesa, antropologija plesa, estetika plesa, kulturne študije 

plesa ter psihoanalitični, semiotični, poststrukturalistični in feministični pristopi (Hrvatin 

2001, str. 8–10). Tako lahko sklepamo, da je ples umetnost, ki ne more biti omejena le na eno 

raziskovalno in znanstveno opisovanje in spremljanje. Sodobna antropologija pa se bolj 

posveča plesu kot mediju, skozi katerega se izražajo, preurejajo in spodbujajo mnogotere 

ideologije osebe, spola, generacije, družbenega sloja in etničnosti (Telban 2002, str. 7). 

Interpretacij in možnosti je potemtakem veliko, a bistvo ostaja eno, in sicer da je 

orientalski ples eden izmed načinov izražanja psihofizičnega stanja ženske. Orientalski ples 

plešejo tudi moški plesalci, a načeloma velja za ženski ples s svojo zgodovino, svojo kodo, 

svojstveno izraznostjo in estetiko, ki zajema tudi sedanjost in nedvomno tudi prihodnost. 
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Današnje izvedbe in reprezentacije trebušnega plesa pa so le bled odsev prvotnega izvornega 

plesa izpred nekaj tisočletij. 

 

4.2 Orientalski ples kot emancipacija in praksa ženskega osvobajanja 

  

 Glasba, ples in ritem so bili v vsakdanje življenje kultur Bližnjega vzhoda vpeti od 

nekdaj. V obsegu držav, ki se razprostirajo čez tri kontinente, so stili plesa tako različni, kot 

so različne kulture teh področij. Kljub temu je ljudska tradicija preživela skozi generacije. 

Skozi ves Bližnji vzhod – od Turčije preko Egipta do Maroka –svobodne oblike orientalskega 

plesa ohranjajo svojo žensko kakovost plodnosti in nadaljujejo s prepoznavnostjo kot nosilke 

čarobne umetnosti posvečenih gibov. Čeprav se ta ples od regije do regije razlikuje, njegova 

univerzalnost, ki je obenem tudi popolnoma partikularna, svojstvena z vsako posamezno 

plesalko, prekorači razmike med razredi in kulturami. V Kairu namreč pravijo, da se vsako 

dekle rodi kot plesalka (Sharif, 2004). 

 Orientalski ples naj bi poudarjal predvsem milino in lepoto ženskega telesa; roke so 

neskončno dolge in gibljive kot valovi, drža je izzivalna in hkrati ponosna. Pri plesnem 

izražanju sta pomembna osnovna postavitev telesa, prsi in medenice ter gibanje rok in nog. Je 

ples, ki ga pleše ženska sama. Ples naj bi predstavljal popolno predanost in svobodo. Svoboda 

pa je lahko navidezna, saj se plesalka kmalu zave svojega telesa in bistva v njem.  

 Ples je bil in je ostal izraz večnega sna človeka, da svoje bivanje osvobodi, da 

se v tej svobodi približa večnemu iskanju tistega, kar je med nebom in zemljo in ni 

dosegljivo človekovemu razumu. Poleg tega je ples tudi odraz človekovega duševnega 

in duhovnega sveta, saj človek pri plesu črpa iz nam nedoumljivih in zato 

nedosegljivih globin vedno novo gibalno izražanje, s katerim bogati svojo duhovno 

zakladnico. Z njim in glasbo izraža svoje misli in čustva (Zagorc 1992, str. 3). 

 Postavlja se vprašanje o osvoboditvi skozi proces orientalskega plesa − ali s plesom 

resnično vstopamo v novo področje zunaj stereotipne delitve vlog. Ali pa jih utrjujemo, saj 

ponovno vstopamo v pozicijo objekta, ki se razkazuje moškemu pogledu, na tak način pa 

predstavlja »tisto«, kar je manj od moškega, kar je bilo v zgodovini izvrženo iz kulture.

 Orientalski ples v ustreznem vzdušju predstavlja pozitivne izjave o lepoti, moči in 

milosti vse, kar je žensko. To je bil prvotno ples za ženske. Orientalski ples ima izrazito 

različna sporočila. V nekaterih primerih se potrjuje sposobnost ženske, da ohrani svojo lepoto. 

Pogledi na moč starodavnih kultov plodnosti so različni. Na Srednjem vzhodu je danes 
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plodnost ženske še vedno glavni dejavnik pri izračunu njene vrednosti (Neubauer 1998, str. 

14). 

 Orientalski ples osvobaja skozi zavedanje o telesnosti, erotičnosti, gibanju in 

raziskovanju samega sebe. Ples skozi glasbo predstavlja gibalno doživetje in občutke 

zadovoljstva. Vsak gib, ki ga plesalka naredi, ima iztočnico v duhovnem občutenju človeka. 

Skozi plesne gibe izraža svojo notranjost in doživljanje. Gibe ustvarja plesalka sama v 

povezavi z glasbo, ki jo začuti, ko se prepusti ritmom, da začuti svoje telo. Telesno prvinskost 

pa je zaradi ovir in predsodkov, načel, družbenih norm in slabih izkušenj zakopala globoko v 

svoje telo.  

 

4.3 Pomen gibov v reprezentaciji in emancipaciji telesa skozi proces orientalskega plesa 

  

 Prav pri orientalskem plesu so pomembna čustva in zmožnost te povezave, da plesalka 

prenese svojo izraznost skozi gibe telesa. Celotna podoba plesalke ne bo nikoli lepo dovršena, 

če bo ta pri plesu uporabljala okorne in nedodelane gibe. Pri plesu je na prvem mestu 

pomembno, da plesalka zna poslušati svoje notranje vzgibe in svoje telo. Pomembni so drža, 

gestikulacija rok in harmonično gibanje celotnega telesa v skladu z glasbo.  

 Orientalski ples sestavljajo gibi s trebuhom, prsnim košem, z boki, medenico, gibi s 

trupom, gibi z rameni oziroma rokami ter gibi z glavo. Gibi so tako mehki, tekoči, čutni, 

hkrati pa tudi kompleksni in energični. Tipična značilnost orientalskega plesa je izoliranost 

omenjenih gibov, kar pomeni sposobnost premikanja posameznih delov telesa neodvisno drug 

od drugega. Tako se plesalka zave vsakega posameznega dela svojega telesa in izkusi popolno 

zlitje s svojim telesom. Ker se orientalski ples lahko pleše tudi kleče, sede ali leže, prostor pri 

tem plesu ni toliko pomemben. Poleg tega se večina gibov v orientalskem plesu dogaja znotraj 

telesa in ne v prostoru. Orientalski ples uvrščamo med oslabljene krčevite plese, v katerih se 

kombinira vrtenje medenice in potresavanje z boki ali pa vibracija s prsmi preide v kačje 

gibanje, da zavibrira celo telo. 

 »Krčevito gibanje, omejeno na en sam del telesa, se lahko širi naprej. Tako kot 

močneje napeta struna, na katero smo udarili, ne da kaže znake enega samega udarca, temveč 

vibrira v prepletajočem se neprekinjenem nihanju; prav tako se lahko motiv enostavnega 

potresavanja z boki ali s prsmi razširi v kačje gibanje, ki prevzema vse telo. Zdi se, da samo 

ženske plešejo tovrstne plese« (Sachs 1997, str. 39).  

 Vrtenje medenice je izredno pomemben gib v tem plesu, kajti spodnji del telesa, ki je 

središče vse spolne in rodnostne dejavnosti in je v plesu poudarjen, dobi posebno močan 
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pomen. Gibanje, v katerem je trebuh poudarjen na tak način, imenujemo − čeprav ne vedno 

upravičeno − trebušni ples. Trebušni ples ni neka enotna oblika plesa. Omenimo še eno 

kasnejših oblik – valovanje trebušnega mišičja (rectus abdomini). Zgodnejša oblika je vrtenje 

medenice, ki jo očividci včasih imenujejo trebušni ples, včasih ples zadnjice ali ples z boki. 

Včasih je namen takih plesov izključno spolno vzburjenje, prvotni namen pa je bil magičen: 

koitalna gibanja tako kot vsi drugi spolni motivi spodbujajo življenje in rast (Sachs 1997, str. 

48−49). 

 Pomen gibov, ki se izvajajo pri orientalskem plesu, se kaže v razgibavanju mišičevja 

medeničnega dna. Med plesom krepimo tudi mišičevje celotnega telesa. Izpostavimo nekatere 

dele telesa, ki jih pri plesu intenzivno uporablja orientalska plesalka: 

- roke: z gibi rok se osvobodimo vseh napetosti v vratu, pljuča napolnimo z zrakom, 

telo pa z energijo. Leva dlan, obrnjena v tla, simbolizira povezanost ženske z 

zemljo, naravo, desna dlan, obrnjena navzgor, pa predstavlja duhovno stran ženske 

in njeno občutljivost; 

- prsni koš oziroma prsi: prsi so simbol dajanja, hranjenja, telesne topline, 

razumevanja in ljubezni. Poleg tega se v prsnem košu nahajata dva glavna organa; 

pljuča in srce. Z nadzorovanjem dihanja (pravilno dihanje je tudi pomembno pri 

orientalskem plesu) lahko umirimo duha in odpremo srce; 

- medenica in boki: močne medenične mišice pomagajo pri lažjem porodu, poleg 

tega pa se z gibanjem medenice zavedamo notranjih napetosti in se jih poskušamo 

znebiti; 

- trebuh: z gibanjem spodnjih in zgornjih trebušnih mišic stimuliramo delovanje 

notranjih organov in sprostimo celo telo. Pomagali naj bi tudi pri morebitnih 

prikritih spolnih težavah ali celo travmah; 

stopala: pravilna drža stopal in drža sama omogoča telesu, da najde svoj prostor in 

da z dušo postane eno. S tem, ko plesalka bosa trdno stoji na tleh in se odpre 

prostoru, se po čakrah pravilno pretaka energija, kar ji daje občutke ugodja. Tudi 

sicer je znana pomembnost stopal, saj se tam nahajajo vse akupresurne točke. Z 

masažo stopal oziroma s tem, da hodimo bosi, masiramo notranje organe in 

prebujamo naše telo. 

 Občinstvo na Bližnjem vzhodu je izredno zahtevno in od plesalke orientalskega plesa 

pričakuje nekatere vrline in značilnosti. Orientalska plesalka z umetniškim imenom Leila, ki 

je kot tuja (ameriška) plesalka obiskala in plesala v Egiptu, pravi: 
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- Plesalka predstavlja arhetip ženske lepote. Plesalkin nastop igra veliko vlogo, zato 

mora biti pozorna na vse detajle, tudi na profesionalno urejene lase, nohte in  

make-up, ni pa pomembno, ali je plesalka najstnica ali ženska srednjih let. Celotno 

podobo plesalke dopolni tudi izbira primernega nakita. Seveda so sprejemljivi 

razni odmiki, odvisno od plesalkine okusa – razen glede las, ki morajo biti 

obvezno dolgi, gosti in oblikovani, zato veliko plesalk nosi lasuljo ali pa ima 

podaljšane lase. 

- Od plesalke pričakujejo, da ima določen izraz spolne privlačnosti. Slednja ni 

izražena z erotičnimi gibi, ampak gre bolj za celotno vedenje plesalke. Privlačnost 

je izražena predvsem v igrivosti, koketnosti in zavedanju lastne spolnosti, s čimer 

daje vtis, da lahko nadzoruje svojo spolnost. Z njo ne zavaja moškega dela 

občinstva, ampak je del njene osebnosti kot plesalke.  

- Plesalka mora vsaj na splošno poznati vsebino in besedilo pesmi, ki spremlja ples. 

Največja ovira za Zahodno plesalko, ki pleše pred bližnjevzhodnim občinstvom, je 

gotovo jezikovna, saj plesalka težko pristno interpretira pesem, če ne pozna 

njenega pomena. To ne pomeni, da mora plesalka obiskovati arabsko šolo, preden 

lahko pleše v arabski restavraciji, vendar je potrebno, da ji kdo pesem prevede 

oziroma ji pojasni osnovno sporočilo pesmi.  

- Živčnost in nemir v plesalkinih gibih ali v njenem izrazu odvrne občinstvo. 

- Plesalka mora komunicirati s svojim občinstvom, kajti na koncu odra ni nevidnega 

zidu. Občinstvo pričakuje, da mu plesalka odgovarja, zato si mora plesalka vzeti 

čas, da posluša in začuti, kaj občinstvo potrebuje. To je posebno pomembno na 

porokah, ko mora plesalka z ljudmi govoriti naravnost, seveda, če jo ogovorijo. 

- Osebnost in stil. Orientalska plesalka na Bližnjem vzhodu ni le umetnica, ampak 

osebnost, od katere se pričakuje, da je na odru edinstvena in zvesta sama sebi. 

 Njena priporočila predstavljajo izkušnje plesalke, ki že vrsto let pleše v Egiptu pa tudi 

v ZDA in Evropi, ter zajamejo tiste prvine, ki so elementarne v pomenu in namenu 

orientalskega plesa. Izkušnje je pridobila tudi s sodelovanjem z egipčanskimi učiteljicami 

orientalskega plesa. Slike v nadaljevanju prikazujejo fotografije treh orientalskih plesalk, ki se 

razlikujejo po slogu orientalskega plesa in rekvizitih, ki jih uporabljajo pri plesu. Podroben 

opis ostalih slogov orientalskega plesa je podan v drugem poglavju. 
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Slika 4.1: Orientalska plesalka Sanja Bekrić – raks sharki 

 

Vir: Močnik (2011). 

 

Slika 4.2: Orientalska plesalka Mateja Pevec z isis krili 

 

Vir: Sintiš (2007). 

 

 V spoznavanju Orienta in njegovih plesnih skrivnosti je ledino v Sloveniji prebila 

Jasna Knez, ki je k nam prinesla prve plesne korake in navdušila nekatere naše plesalke, ki 

so orientalski ples vzele za svojega. Vsaka plesalka po osnovnih kodah orientalskega plesa 

oblikuje svoj slog, ki pa je predvsem odvisen od njenega osebnega doživljanja plesa. Jasna 

Knez z združitvijo dveh plesnih stilov, izraznega plesa in orientalskega plesa, na svoj način 

izrazi svojo osebnost. Njen stil in izražanje skozi plesne gibe predstavljata naravni, divji in 

strasten ples. Njeni kostumi in videz predstavljajo pravo nasprotje v prejšnjem odstavku 
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predstavljenih orientalskih plesalk, ki predstavljajo tradicionalno kodo ženske urejenosti, ki 

ustreza moškemu pogledu. Vendar tudi skozi to improvizacijo nežnosti, miline, ljubezni, 

predanosti, ljubkosti, glamuroznosti, na drugi strani pa strasti, energije in telesne prvinskosti – 

spolnosti na svoj način predstavi svojo subjektivnost in žensko identiteto.  

 »Ne gledamo telesa, temveč to, kar nam telo pripoveduje, izpoveduje, izraža, kakšno 

vzdušje ustvarja. Kaj hoče vzbuditi v nas? Nas hoče prenesti v določeno razpoloženje? 

Mogoče pa nima nobenih zahtev? Le giblje se? In vendar se mu odzovemo. Glejte, 

razveseljuje nas, buri nam domišljijo, nekam nas nosi … S plesom vstopaš v sanje, v katerih 

izgubiš samega sebe, da najdeš TISTO … Ves čas se sprašujem, kako plesati življenje in kako 

živeti ples? Odgovora ne najdem. Iščem ga – s plesom« (Knez po Novak 2000). 

 

Slika 4.3: Jasna Knez – prvinskost orientalskega plesa 

 

Vir: Drnač (2010). 

 

 V nadaljevanju naloge predstavim feministično teorijo Luce Irigaray, ki v svojih delih 

opredeljuje žensko kot nikoli izoblikovano in nedokončano, mnogotero. S pomočjo njenega 

kritičnega pogleda na stereotipne družbene norme in družbene vloge ženske v današnji družbi 

v nalogi povežem identiteto orientalske plesalke skozi prakso orientalskega plesa. Orientalski 

ples s svojo raznolikostjo stilov ženski omogoča, da izrazi svojo subjektivnost in identiteto na 

različne, mnogotere načine. 
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5 FEMINISTIČNA TEORIJA LUCE IRIGARAY 

 

 

5.1 Delovanje in življenje Luce Irigaray 

 

 Luce Irigaray deluje interdisciplinarno; v njenih teorijah so teme s področja 

psihoanalize, jezikoslovja in filozofije. Rodila se je v Belgiji leta 1932. Najprej je doktorirala 

iz filozofije in nato še iz jezikoslovja. Za psihoanalitičarko se je izpopolnjevala na Inštitutu 

Jacquesa Lacana. Bila je direktorica za raziskave iz filozofije na Centre National de la 

Recherche Scientifique de Paris od leta 1964. Ima tudi zasebno prakso Psychonalyst. Luce 

Irigaray je v ospredju postmoderna feministka, psihoanalitična teoretičarka današnjega časa. 

 Med študijem na Ecole de Paris Freudienne je leta 1974 izdala diplomsko delo z 

naslovom Spekulum, de l'autre femme. Del tega dela je osredotočen na filozofijo Freudove in 

Lacanove psihoanalize. V delu kritizira moške in falocentrično mišljenje, ki se osredotoča na 

stališča psihoanalitične teorije. Ideja »Phallocentrism« je opredeljena kot prepričanje, ki je 

osredotočeno na falus in večvrednost moškega spola. Objava kritične teze jo je privedla do 

izgube položaja na Univerzi v Vincennesu in izgona iz Lacanove skupnosti. Objava tega dela 

je Luce Irigaray uvrstila na mesto ene izmed najpomembnejših članic gibanja za ženske 

pravice v Evropi. V tem delu si je zadala dve temeljni nalogi – razkriti imaginarno telo 

filozofov in pokazati, kako je bilo materinsko – žensko izpuščeno iz inteligibilne realnosti. 

 Žiga Vavpotič v razpravi o najnovejših pogledih na področju ženskosti omenja Luce 

Irigaray, ki piše o materinstvu, kjer navaja, da so ženske skozi zgodovino imele svojo 

identiteto, opredeljeno v vlogi matere in materinstva, čeprav ona sama dejansko nikoli ni 

imela otrok. Poleg tega Luce Irigaray meni, da so vse ženske v preteklosti povezane z vlogo 

matere, če je ženska – mati, je njena identiteta vedno določena glede na to vlogo. To je v 

nasprotju z moškimi, ki so povezani s kulturo in subjektivnostjo. Medtem ko je ženska 

izključena iz kulture in subjektivnosti, ženske služijo kot njihove nepriznane podpornice. Z 

drugimi besedami, medtem ko ženske ne upoštevamo v njeni celoti, družba sama ne more 

delovati brez prispevkov žensk. Zahodna kultura temelji na primarni žrtvi ženske, ženske kot 

matere. V skladu s to idejo pa so vsi vidiki trenutne družbe zgrajeni v podporo odnosa mati in 

ženska, vendar Luce Irigaray dodaja in sprašuje, da ženske v svojstvu rojevamo otroke. Ali je 

kaj bolj sijajnega kot ustvariti nekaj živega: telesno ali duševno? Ta stvaritev, ki je edinstveno 

naša, je tako čudežna, da je vsaka druga videti drugotna, vključno z vzgojo otrok. Toda ta 

čudovita stvaritev žensk je bila spreobrnjena v dolžnost do rojevanja, predvsem dečkov. 
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»Ženske, najimenitnejše ustvarjalke na svetu, so postale služabnice reprodukcije moškega 

družbenega reda. Od slave svoje mojstrovine največkrat nimajo drugega kot »delo« 

porojevanja in utrujenosti od materinske nege« (Irigaray 1988, str. 106). 

 

5.1.1 Pojem identitete v delih Luce Irigaray 

  

 Luce Irigaray meni, da funkcija moških v družbi ni mogoča brez obstoja ženske in 

njene stalne vloge kot matere. Luce Irigaray trdi, da resnične spolne razlike ne obstajajo, ker 

bi spolna razlika zahtevala, da bi ženske in moški dosegali enako subjektiviteto. Ta 

subjektivnost pa v zahodni kulturi temelji na moški ideji, zaradi česar je za ženske nemogoče, 

da bi obstajale ločeno. Čeprav je bila Luce Irigaray strastna študentka psihoanalitične teorije 

in filozofije, je veliko svojega študija vložila v razvoj svoje teorije, da ženska identiteta 

obstaja kot identiteta neodvisna od moških centralističnih idej. 

Luce Irigaray se namerno izogiba navajanju tega, na čemu taka ženska identiteta 

temelji, ker s tem spodbuja ženske, naj same ugotovijo in opredelijo te nove identitete, 

ki se jim zdijo natančne in ustrezne. Luce Irigaray med drugim trdi, da ne moremo 

resnično definirati, kaj je ženska. Največ, kar lahko storimo, je, da ustvarimo območje, 

kjer je možno eksperimentirati tako, da to vprašanje ostaja odprto. Vprašanja, ki jo 

zanimajo, niso, kdo sem, kaj sem in kaj me vzpostavlja ali kako se stabilizira moja 

identiteta – četudi to niso nepomembna vprašanja. Bolj zanimivo vprašanje je, kako 

delujem, kaj mi to omogoča, kaj deluje v meni, da delujem (Grosz 2008, str. 11). 

 Čeprav Luce Irigaray spoštuje veliko idej psihoanalitične teorije, je prepričana, da se 

morajo ženske izviti iz kalupa ocenjevanja subjektivitete samo skozi eno vlogo, vlogo 

materinstva. V svojih delih opozarja na negativen pogled na žensko in kako je s teoretično 

pristranskostjo določeno njeno naravno delovanje v vlogah in družbenih nalepkah. Luce 

Irigaray spodbuja tako moške kot ženske, da preoblikujejo svoje ideje za svoje odnose v 

družbi in vlogah, ki jo ima spol, s tem, kar je navedeno kot kulturno vedenje in kaj je naravno 

obnašanje. 

 Luce Irigaray piše o vlogi opredelitve spolne identitete in filozofske teže, ki je 

povezana z njo. Trdi, da je to ena izmed najpomembnejših razprav našega časa. Medtem ko je 

spolna razlika običajno opredeljena z anatomsko opredelitvijo spola, Luce Irigaray meni, da je 

spolna razlika produkt jezika in jezikoslovja, ne anatomije. Luce Irigaray je sicer kritična do 

Jacquesa Lacana, ki se zgleduje po Sigmundu Freudu in njegovi teoriji o nastanku spolov. 
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 Sigmund Freud pojasnjuje svojo teorijo s tem, da ideja o egu (samo-zavest) ali zavesti 

o telesu ni niti zgolj fizičen ali psihičen proces. Jacques Lacan v odgovor trdi, da oblikovanje 

otroške identitete izhaja iz razlage navideznega telesa in mu je bila dodeljena vloga med 

spoloma z jezikom.  

 Luce Irigaray je izvedla veliko raziskav o razlikah v jeziku med žensko in moškim. 

Razloge za to imenovanje je pokazala v delu »Spekulum de l'autre femme«, kjer kaže, kako 

filozofija od antičnih časov naprej temelji na epistemoloških, ontoloških in metafizičnih 

resnicah z moškega vidika, ki izključuje ženske.  

 Irigarayeva pravi, da se ženska kaže kot nezadostna, hkrati pa dopolnjuje moškega kot 

njegova simetrična negacija. Vsak subjekt in vsaka teorija sta tako krojena po moški meri. Za 

masko nevtralnosti subjekta se skriva moški spol. Nadaljuje, da s seštevkom enega spola in 

njegovih primanjkljajev, atrofije, negativa ne dobimo dveh spolov (Irigaray, 1977). 

 Poudariti želi, da je podoben tip manifesta izključenosti tako filozofije in psihoanalize 

že pred rojstvom psihoanalize. V enem od svojih glavnih del, v katerem razvija glavne 

elemente svoje feministične analize, »Speculum de l´autre femme« (1974), ki je razdeljeno na 

tri glavne dele, v prvem delu analizira in kritizira Freudovo teorijo ženstvenosti, medtem pa 

hvali psihoanalizo za uporabo metode analize, da bi prišli do položaja ženske subjektivnosti. 

 Freud poskuša žensko subjektivnost in spolnost razložiti v skladu z moškim modelom. 

S tega vidika je ženska subjektivnost deformirana ali pa niso dovolj razvite oblike moške 

subjektivnosti. Luce Irigaray meni, da če bi Freud pogledal model za analizo lastnega 

diskurza, bi videl, da ženske subjektivnosti ni mogoče razumeti skozi leče samo enega modela 

spola. Z drugimi besedami, negativni pogledi žensk obstajajo zaradi teoretičnih predsodkov, 

ne zaradi narave. 

 S svojimi kritikami teorije filozofije in psihoanalize trdi, da ženske za doseganje 

socialnega obstoja potrebujejo ločeno vlogo od vloge matere. V drugem delu opisuje dela 

zahodnih filozofov od Platona do Hegla in predstavi svoja teoretska izhodišča. V tretjem delu 

pa natančno predstavi Platonovo besedilo z naslovom »Platonova histerija – votlina«.  

 Samo to pa ne bo spremenilo sedanjega stanja. Družbena vloga žensk se ne spremeni 

le s korakom čez mejo narave v kulturo. Resnična družbena sprememba se bo zgodila le, če 

bo družba izpodbijala dojemanje narave kot nepremišljene zadeve, ki jo je treba prevladovati 

in nadzorovati. Ženske morajo doseči subjektivnost skupaj z moškimi. Luce Irigaray trdi, da 

morajo moški in ženske preoblikovati svojo subjektivnost tako, da se razumejo in tako 

pripadajo naravi in kulturi.  
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 Diskurzi Luce Irigaray, ki so objavljeni skozi teoretska orodja, imenovana Mimezis, 

govorijo o uporabi jezika in utopičnih idealih, o preoblikovanju razmerja mati/hči, 

spreminjanju uporabe jezika, o etiki in politiki. Gre za področja, ki so ključnega pomena za 

spreminjanje sedanjega stanja v družbi in odnosov v njej. 

 Luce Irigaray pravi, da je za to, da bi se te bitke lahko vodile tudi na drugačne načine 

in samo prek zahtev za enakost ( v svoji različnosti) pravnih pravic obeh spolov, ženskam 

treba dovoliti – prav tako kot parom – dostop do drugačne identitete. Ženske morejo te 

pravice uživati le, če najdejo vrednost v svojem bitju kot ženske in ne samo kot matere. To pa 

pomeni kritično premisliti stoletja družbeno-kulturnih vrednot in jih spremeniti, tudi v nas 

samih (Irigaray, 1994). 

 

5.1.2 Pojem ženske identitete 

 

V knjigi Elizabeth A. Grosz (2008) spoznamo zastavitev telesa, ki je premeščeno iz 

obrobja v središče analize, ki je razumljeno kot samo »snov« subjektivnosti. Subjekt, ki ga 

prepoznamo kot telesno bitje, ne more več pristajati na nevtralizacijo in brezspolnost svoje 

spolne specifičnosti, kar se je pripetilo ženskam kot posledica podreditve moškemu 

definiranju. Telo je zaveznik spolne razlike, ključni pojem v raziskovanju žariščnosti številnih 

na videz benignih, vendar nič manj falocentričnih postavk, ki so zakrile kulturni in 

intelektualni izbris žensk. 

 V patriarhalnem sistemu kulture se odraža sprememba odnosa med spoloma, zato se 

ženske trudijo pridobiti status subjekta in s tem pokazati svojo raznolikost od moških. Bistvo 

osvoboditve žensk ni postati subjekt v superlativih, ampak povezati svojo žensko identiteto s 

svojimi željami in hotenji. 

  Lik nove Afrodite razvija ustvarjalnost v povezavi s svojim telesom, ki ga, v nasprotju 

s »senčnato« Afrodito, uporablja kot polna, družbeno in duhovno zrela oseba, pravi Alja 

Adam v knjigi »Evridika in Orfej: od zrcalne k mnogoteri ljubezni« (2009). 

 »Vprašanje drugega je v zahodni tradiciji slabo zastavljeno, v njej je drugi vedno drugi 

istega, drugi samega subjekta in ne drugi subjekt, ki je nanj neizvedljiv in je enakovrednega 

dostojanstva« (Irigaray 1997, str. 115). 

 Ženske imajo možnost, da skozi proces orientalskega plesa gradijo svojo identiteto kot 

umetniško prakso, skozi katero na novo definirajo svojo spolno identiteto. V tem kontekstu 

imam v mislih emancipirano ženskost, torej identiteto, ki uhaja stereotipom, ki jih družba še 

danes reproducira. 
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Žensko telo je objekt, ki je na voljo drugim, zato je ženska v precepu, dvojnosti, kako 

razrešiti konflikt v pričakovanju družbene norme komercializacije telesa in želje po 

lastni subjektivnosti (identiteti), torej svoji želji, čustvi. Ženska na osnovi tega živi 

dvojno življenje: je razcepljena med pričakovanji družbe, zgledom svojega telesa kot 

objektom in lastnim pričakovanjem o svojem življenju. Družba torej predvsem 

ženskam dovoli pričakovanja o ženskem telesu kot objektu in ne upošteva holizma 

ženskosti (Kuhar  2004, str. 68).  

 V članku »Ženskost kot maškarada« (Riviere, 1929) avtorica govori o reprezentaciji 

ženskosti in o nenavadnih oblikah, ki jih lahko zavzame. Maškarada je način ironiziranja 

lastne pozicije in pod vprašaj postavlja ustaljene reprezentacije moškosti in ženskosti. Skozi 

maškarado poteka način vzpostavitve distance do lastnega spola, saj maškarada izvaja na 

telesnost, na videz, na iluzijo, »na bit« brez dimenzije mišljenja. V maškaradi ženska, 

namesto da bi sebe naredila za objekt želja drugega (histerična pozicija), sebe loči od vzroka 

želja. Odkloni biti objekt – razlog želje za moški pogled in ponovno ustvarja in umešča 

ženskost. Cilj procesa maškarade je produkcija manka oziroma vzpostavitev določene 

distance med sabo in svojo podobo (Kristan 2005, str. 182−185). Tako na nek način prestopi 

svoj spol in postane subjekt. Ženska se lahko vsaj pretvarja, da je drugi, saj ni toliko zaprta v 

identiteto svojega spola kot moški. Teorija o maškaradi je falocentrična, saj se kaže kot upor 

proti patriarhalni poziciji ženskega spola. Riviere se je zavedala, da maškarada za ženske ni 

osvobajajoča pozicija, ampak le način kompenziranja ženske tesnobe, ki se poraja zaradi t. i. 

»kastracije« (Kavčič 2011, str. 23). 

 Feministična teoretičarka Rosi Braidotti v članku »Koncept spolne razlike« (1998) 

povzema in razvija koncept spolne razlike skozi nov pogled optike nomadizma, izhajajoč iz 

dela Luce Irigaray, in pravi, da je teorija spolne razlike kot strategija krepitve položaja žensk 

sredstvo za uveljavljanje tistih, ki jih lahko pripišemo paradoksu, ki se ga tudi zavedajo, da so 

ujete v simbolni kod in se mu hkrati ostro postavljajo po robu. Prav zato se ji zdi pomembno 

govoriti o robovih nepripadanja faličnemu sistemu. Po drugi strani pa sprejema tezo, da mora 

človek prav tako upoštevati relativno zavezanost žensk tistemu sistemu, ki jih ponižuje. 

Ženskam zato predlaga nekakšen kvalitativni preobrat: da iz ženskosti kot socio-simbolne 

institucije in nosilnega oporišča ženske identitete razvijejo feministično pozicijo, ki jo 

opredeljuje odpor proti obojemu. 
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5.1.3 Vzroki izgube in ponovnega iskanja ženske identitete 

 

Ženske se danes večji del dneva zadržujejo v delovnih okoljih, kjer je izražanje 

njihove lastne identitete bodisi zatirano ali pa instrumentalizirano zaradi komercialnih ciljev. 

V nekaterih poklicih so morale povzeti lastnosti, ki niso značilne za ženske, to je nečustvene, 

agresivne in dominantne. Prilagoditev na opisane lastnosti pa žensk ne zadovolji v 

identifikacijskem smislu, saj je oblikovanje njihove identitete podrejeno delovnim in 

institucionalnim pravilom. Tako ženske tudi skozi orientalski ples iščejo načine, kako lahko 

zopet najdejo in izrazijo svojo identiteto. 

Identiteta je okvir za samoprepoznavanje socialne enote kot identične v času in 

prostoru. Omogoča jezikovno nanašanje posameznika ali kake druge socialne enote 

na samega sebe. Identiteta je minimalna socialna institucija, ki definira subjekt za 

kompetentnega socialnega akterja. Omogoča socialno prepoznavanje posameznika ali 

kake druge socialne enote kot identične skozi različne socialne situacije. Je presečišče 

individualnega in družbenega, subjektivnega in objektivnega v in na subjektu. 

Identiteta postane tako socialni označevalec osebe ali socialne enote (Ule 2000, str. 

322) . 

 Luce Irigaray v svojem delu »Jaz, ti, me, mi: za kulturo različnosti« (1994) govori tudi 

o osvoboditvi ženske izpod dominantne vloge moškega. Prenehal se je prvinski odnos med 

materjo in hčerjo, tako da se je simbolno prekinil prenos vlog iz roda v rod. S tem se je 

izgubila zvestoba ženske svoji lastni identiteti in svoji ženski genealogiji. Spoštovanje takih 

lastnosti in ženska sorodstvena vez dajeta poroštvo za posvečeno svojstvo doma. Izginotje te 

dimenzije prebivanja na zemlji spremlja tudi pozaba Veste v korist moških bogov, čaščenih 

kot nebeških s strani filozofije od Platona naprej. Videti je, da so nas ti nadzemeljski bogovi 

odtujili od življenja na zemlji, ki je postala kraj izgnanstva. Ženske so postale, naravno, 

frigidne, neagresivne, nesadistične, neposesivne, odvisne od hormonov ali pa histeričarke. 

Histeričnost je simptom nezmožnosti govoriti – v svojstvu ženske. In to, o čemer ženske 

predvsem ne morejo govoriti, je njihov odnos kot žensk do lastnih mater, do sebe in do drugih 

žensk (Irigaray, 1994). 

  Moški, ki je v vlogi gospodarja, ne more slišati druge strani, druge – ženske. Da bi jo 

lahko slišal, bi se moral soočiti z lastno kastracijsko tesnobo in ne več projicirati manka in 

kastracije na žensko. Da bi ženska lahko vstopila v ekonomijo resnice, mora biti 

naturalizirana kot utelešenje posnetka sveta – torej tako, da ne moti funkcioniranja sveta (biti 

nema in nevidna) – kar pomeni ne biti. Ženska je objektivizacija padlega objekta, je žrtvovani 
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spol. Simbolno, ki ga imamo, je popolnoma neustrezno za to, da bi reprezentiralo žensko/st 

(Irigaray, 1985). 

 Ann Oakley opozarja na ambivalentnost ženskega položaja, saj družba ženski danes 

še vedno pripisuje tradicionalno vlogo gospodinje in jo opredeljuje kot dopolnilo svojega 

moža, obenem pa od nje pričakuje uresničitev prek lastnih dosežkov v javni sferi. 

Materinjenje je delo, ki zahteva čustveno, sočutno vedenje, v javni sferi pa se od zaposlene 

ženske zahteva podjetnost, profesionalnost in tekmovalnost. Ženske v večini primerov želijo 

oboje, tako materinstvo kot kariero, in ker mešanje obeh svetov ni zaželeno, morajo ženske 

vsakodnevno opravljati fizične in mentalne premike v normativno in odnosno različnih 

okoljih. To pogosto sproža konflikte in razpetost pri ženskah ter identifikacijsko in čustveno 

zmedo (Oakley, 2000). 

 Kako in na kakšen način si najti pravo mesto subjektivitete in potrditev skozi življenje 

in vsakdanjih vlogah? Ali se vrniti k izvornemu ali se izgubiti v postmodernih navadah?  

 

5.1.4 Psihoanaliza in spol 

 

Spolna razlika je pogosto povezana z anatomskimi razlikami med spoloma, vendar 

Luce Irigaray sledi francoskemu psihoanalitiku Jacquesu Lacanu pri razumevanju spolne 

razlike kot razlike, ki je bila dodeljena le v jeziku. Medtem ko je kritična do teorije tega 

psihoanalitika, je še vedno pod vplivom razlage Lacanove teorije in Sigmunda Freuda. 

 Posebnega pomena za delo Luce Irigaray je Lacanova trditev, da obstajata dva ključna 

trenutka v oblikovanju identitete otroka: oblikovanje navideznega telesa in dodelitev spolne 

razlike v jeziku. Freud skozi svoja razmišljanja uvaja idejo namišljenega telesa v »Ego in Id«, 

v poglavju z istim naslovom, ko opisuje ego (samo-zavest). Freud je prepričan, da je ego 

oblikovan glede na telo, na primer, da je način, na katerega otrok razume svoje sebičnosti, 

neločljiv od njegovega telesnega obstoja. To pomeni, da je razumevanje neke osebe za svojo 

lastno telo prežeto s stopnjo domišljije in ustvarjalnosti. Po Lacanu se posameznikovo 

razumevanje lastnega telesa pojavlja samo v povezavi z uporabo v jeziku in podobi, ki se 

začne v ogledalu, naslednja še bolj zapletenejša faza pa je faza simbolnega. 

  Luce Irigaray se strinja s tem psihoanalitikom v delu, kjer razume, kako naša biologija 

v veliki meri vpliva na kulturno sprejemanje ideje o namišljenem telesu. Luce Irigaray 

zaposluje Lacanovo namišljeno telo v svojih razpravah o pristranskosti zahodne kulture nad 

ženskami. Pravi, da na področjih, kot so filozofija, psihoanaliza, znanost in medicina, nadzira 

ta imaginarij – moški.  
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 Trije primeri iz njenih del ponazarjajo njeno stališče. V »Spekulum de l'autre femme«, 

kjer obravnava teorijo Freuda o ženskosti, trdi, da so deklice mali ljudje. Trdi, da Freud v 

svojih razpravah ni mogel razumeti ženske, ker je bil pod vplivom enega spola, teorije v 

tistem času (moški in ženske, obstajajo razlike pri moških), in je razširil svoje videnje 

moškega doživljanja sveta v splošno teorijo, ki se uporablja za vse ljudi. Freuda kritizira tudi, 

ker ni mogel predstavljati druge perspektive, ki zmanjšuje ženske do moških v tem smislu, da 

so ženske moška napaka.  

  Pri razpravah psihoanalitika Freuda ne najdemo dveh spolov, katerih razlike bi se 

artikulirale v spolnem aktu in splošneje v imaginarnih in simbolnih procesih, ki upravljajo 

družbeno in kulturno delovanje. Ženskost se vedno opisuje kot manko, atrofijo, drugo plat 

enega samega spola, ki monopolizira vrednote: moškega spola. To je na primer tisto, že kar 

preveč slavno »zavidanje penisa«. Kako naj se strinjamo s tem, da bi moral celotno spolno 

dozorevanje ženske upravljati primanjkljaj, in torej zavist, ljubosumje, želja po moškem 

spolu? (Irigaray, 1997). 

 Avtorica o »Spekulum de l'autre femme« pravi, da v tem delu kritično obravnava 

izključno pravico uporabe, izmenjave, reprezentacije enega spola s strani drugega. Ta kritika 

je tudi začetek femenološke izdelave privrženosti sami sebe in postavljanju same sebe kot 

ženskega telesa. Ta korak predpostavlja, da žensko telo ne obstaja samo kot objekt moških 

diskurzov niti objekt različnih umetniških stvaritev, ampak postane sestavni del ženske 

subjektivnosti, ki se uveljavlja in enači sama s sabo. Takšna raziskava želi ženskam predložiti 

obliko − slovnost (morfo-logiko), ki se sklada z njihovim telesom. Stremi tudi za tem, da 

povabi moškega v svojstvo subjekta k redefiniciji samega sebe v smislu svojega telesa in v 

smislu izmenjav med spolnimi subjekti (Irigaray 1987, str. 59).  

 Drugi primer je mogoče najti v delu z naslovom »Cosi fan tutti«, kjer Luce Irigaray 

trdi, da je ahistoričen poveljnik Lacanov označevalec za simbolni red falus, ki je projekcija 

moškega telesa. Luce Irigaray trdi, da Lacan ni diagnosticiral napake svojega predhodnika 

Freuda, ki podobno razume svet in še posebej jezik, v smislu enega spola, modela spolnosti in 

subjektivnosti. Čeprav je Lacan trdil, da falus ni povezan z moško biologijo, so njegova 

sredstva po Freudu in trditev napačni. 

 Zadnji primer je mogoče najti v opredelitvi mehanike in tekočine v istem delu, kjer 

Luce Irigaray zatrjuje, da je znanost sama po sebi večinoma v vseh kategorijah običajno 

poosebljena kot moški (npr. trdne snovi, za razliko od tekočin). Avtorica meni, da če se žensk 

ne razume v zahodni kulturi, je zaradi zahodne kulture še možno sprejeti nadomestne 

paradigme za njihovo razumevanje − po Lacanu, ki pravi, da je simbolični ahistorični sistem 
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jezik, ki ga je treba vpisati za osebo, ki ima usklajeno družbeno identiteto. Falus je 

privilegiran označevalec v simbolnem redu. Eden mora imeti odnos do falusa, če hoče doseči 

družbeno življenje. Po Lacanu dojenčki v razvijajoči fazi ne razlikujejo med seboj in svetom. 

Na primer, dojenček ga vidi s svojo materjo, in to razumevanje mati – otrok organizira 

dojenčkov svet. Vendar pa, ko otrok zori, on ali ona izve, da pozornost njegove ali njene 

mame ni v celoti usmerjena na otroka na vzajemen način. Mati sodeluje tudi v širšem 

družbenem kontekstu, ki prevladuje na simbolni ravni. V zameno za odpoved te fantazije (ki 

vodi v Ojdipov kompleks), ki jo oče zahteva od otroka, dojenček dobi svoj lasten odnos do 

falusa. 

 Funkcija staršev pogosto zatre funkcijo ljubimcev. Ljubimci so najpogosteje nesrečni 

starši, preobremenjeni z delom, družbeno ovrednoteni pa le v družini in prek nje. Zato je 

nujno določiti subjektiviteto ljubimcev v vseh oblikah para in zavrniti enačbo ženska = mati, 

moški = socio-kulturni fenomen in zastopnik družbe (Irigaray, 1986). 

 Luce Irigaray kritično prisvaja ta radikalni opis spolne razlike. Bolj se ukvarja s tem, 

kako kultura in jezik kot produkt kulture razumeta spolno razliko in subjektivnost z 

utemeljitvijo, da resnica o spolni razliki ali subjektivnosti izhaja iz biologije same.  

 

5.2 Predstavitev pojma ženskosti v feministični teoriji Luce Irigaray 

 

Ženskost je označitev družbenega spola, tako kot moškost. V tem pogledu ga je 

oblikoval in zaznamoval človek. V vseh obdobjih zgodovine človeštva se pojavljajo 

prevladujoči stereotipi in družbeni diskurzi, ki oblikujejo podobe »pravih« žensk ali »pravih« 

moških.  

 Vse družbe oblikujejo spolne vloge oziroma spolne sheme skladno s predstavami in 

podobami idealne ženske in idealnega moškega. Vsakega posameznika se ti kulturno pogojeni 

vzorci ženskosti dotaknejo in zaznamujejo človekovo identiteto in medosebne odnose. Ti 

vzorci so se vedno spreminjali, vendar je formula ostajala enaka; moški kot norma, generični 

vzorec, po katerem se zgleduje ženska, ki je kot »drugi« spol podrejena moškemu, prvotnemu 

spolu. Podrejenost enega spola drugemu je tako v zgodovini ohranjala in oblikovala odraz 

moči in s tem krepila spolne stereotipne predsodke. Ženskost naj bi predstavljala lastnosti, ki 

predstavljajo dobroto in koristnost; sočutje, nežnost, čustvenost, humanost, skrb za drugega, 

ponižnost itd.. Vse to so lastnosti pozitivnih vrednot, ki naj bi jih imel in si zanje prizadeval 

vsak človek. 
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 Luce Irigaray pravi, da je bila ženskost zreducirana na Drugo in kot takšna 

marginalizirana in utišana. Ženske pa so bile najučinkoviteje utišane skozi institucijo 

materinstva in z reduciranjem te na telesnost (Irigaray v Kristan 2005, str. 147). 

 V feminističnih razpravah današnjega časa avtorja Žige Vavpotiča je žensko telo tista 

»enota analize«, ki obeta avtentično opredelitev ženske, žensk in ženskosti. Najprej moramo 

izpostaviti ambivalentnost feministične pozicije, ki na eni strani zagovarja, da je telo nekaj, 

kar je po tisoč- in večletni odsotnosti treba pokazati in razkriti, na drugi strani pa je treba 

žensko telo zakriti pogledu, ki ga je podjarmil – reklame, pornografija, umetnost. O avtorici 

Luce Irigaray pravi, da razvije žensko filozofijo ženskega. Na simbolni ravni zna ločiti spol in 

zavrne poimenovanje spola kot nečesa atomskega. Spol je torej na simbolni ravni nosilec 

pomena. V falogocentrizmu struktura subjektivnosti ženske temelji na nekem privilegiranem 

označevalcu, ki je struktura moške subjektivnosti. V središču te strukture moške 

subjektivnosti je falus, medtem ko je za strukturo ženske družbe značilna ojdipovska struktura 

(pretirana navezanost na mater). Subjekt v vsakem primeru zavzame moško pozicijo v svojem 

diskurzu in s tem prevzame identiteto. Ojdipov kompleks subjektu ponuja zgolj dve možnosti: 

- zavzame moško pozicijo (postavi se na mesto očeta, želi občevati z materjo), 

- zavzame žensko pozicijo (postavi se na mesto matere, želi občevati z očetom → 

Elektrin kompleks). 

 Tisto bitje, ki se v Ojdipovem kompleksu uvrsti na žensko stran, je bitje, ki želi biti 

želeno oziroma ni sposobno imeti lastne želje. Razrešitev Ojdipovega kompleksa se skriva v 

tem, da se moški odpove svoji materi. V tem primeru so mu dostopne vse druge ženske. Pri 

moških torej drugo telo pomeni nadomestilo za materino telo.  

 Podoba ženskega spola je, kot trdi Luce Irigaray, podoba luknje. Pri dekletih gre 

namreč za identifikacijo s podobo kastriranega telesa, medtem ko se pri fantkih njihova 

identiteta izgrajuje v perspektivi nekega jaza, ki se vidi kot popoln; pri dekletih pa v 

perspektivi nekega jaza, ki mu nekaj manjka. Dečki imajo na eni strani falus, medtem ko 

deklice na drugi strani falus iščejo. Falus sam po sebi nima nobenega pomena, je zgolj 

označevalec oziroma simbolno jezikovno dejstvo, daje pa pomen drugemu. Falus torej 

nastopa kot objekt, razlog želje (objekt razlog želje uteleša falus).  

 Ločnica moški – ženska je zgrajena na binarnem razmerju. Gre za razmerje med 

moškim faličnim telesom in ženskim kastriranim telesom oziroma za kulturno pogojeni drži 

moškega subjekta drže proti ženskemu objektu drže. Dekle sicer tudi želi, ampak je njena 

edina želja falus; želja po penisu se kasneje transformira v željo po otroku. Če ženska želi 

ugajati moškemu, se mora poistovetiti z njegovo materjo. V razmerju mati – hči se dekle, ki 
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vstopi v materin kompleks, odpove materinemu telesu. Ljubezen do matere nadomesti s 

sovraštvom do nje, postane njena tekmica. Psihoanalitik Freud je dejal, da je deklica v bistvu 

majhen mož, šele kasneje se vzpostavita socialna identiteta in spolna drža. Ženska pozicija je 

tista, katere telo je uporabljeno za to, da je moški subjekt sposoben uresničiti svoje želje. 

 Subjekt se rodi, ko pripozna manko v Drugem (pri tem je manko prenesen na mater 

kot prvo utelešenje Drugega). Če to odklanja, ostaja ujet v histerični diskurz in proces 

alineacije ni presežen. Tak subjekt bo še naprej iskal gospodarja, nezaprečenega velikega 

Drugega, Drugega brez manka. Subjekt mora pripoznati kastracijo, ki s prepoznavanjem 

postane simbolna kastracija. Pri simbolni kastraciji se namreč manko vrne k izvoru – je 

označevalec razcepljenega subjekta (Verhaeghe, 1999). 

 »Nemogoče si je zamišljati »žensko«, »žensko ženskost« v kategorijah enakosti 

patriarhalne in falocentrične zahodne filozofije in psihoanalize. Pojavila se bo izključno skozi 

ženske, ki bodo našle pogum za prebeg iz moških predstav v ženske; skozi žensko, ki bo 

skušala govoriti o svoji spolnosti − množinski, krožni in brezciljni, v nasprotju s povsem 

navzočimi edninskimi, premočrtnimi in falocentričnimi moškimi diskurzi« (Irigaray 1985, str. 

32). 

  Luce Irigaray poudarja tudi, da se deklica oblikuje ob ojdipovski krizi oziroma ob 

dojemanju pomanjkanja, in trdi, da je feministično gledanje projekcija moškega strahu pred 

kastracijo, naj bi šlo za podporo moške psihe. Za moške pa je že (p)ogled falična oziroma 

sadistična dejavnost. Ženska postane mazohistična žrtev. Mit o Ojdipu odseva strah pred 

kastracijo, saj oblast enači s pogledom. Že iz zgodovine je znano, da kdor je slep, ne more biti 

vladar. 

  Potrditev spolne razlike privede v igro omejitve med moškimi in ženskami, ki 

spremenijo odnos med pozitivnim in negativnim. Moški in ženske so na sinhroni ravni 

različni in se v svojih odnosih do genealogije določajo na različen način. Na tem mestu se 

mnoštva teh spolno diferenciranih odnosov (ki nedvomno lahko imajo neko dialektiko, ki pa 

se giblje drugače kot Heglova dialektika) postavi v nek red sosledja pozitivnega in 

negativnega, ki izhaja iz nujnosti enega spola – moškega, da gospoduje materi − naravi in 

ženskemu (Irigaray, 1986) . 

 Luce Irigaray v svojih razpravah poudarja tudi, da so vse teorije subjekta prilagojene 

moškosti. Ženske so ujete v logiko patriarhata, v vlogo objekta. Ker žensko ni isto kot moško, 

je ženskost za moške nerazumljiva. Zato se pojavi zahteva ženskam, da postanejo 

posnemovalke.  
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 Ženske se ne smejo enačiti z moškimi, potreben je razdor patriarhalnosti. Način 

osvoboditve ženske se torej skriva v pretiranem posnemanju moškega diskurza. Ženski spol 

pa ni enoten, temveč ima več delov. Zaradi tega je tudi ženski užitek mnogoter, neskončen. 

Ženski diskurz ne daje prednosti pogledu, temveč dotiku. Že pri starih Grkih se razvije ženska 

kultura zakrivanja intimnih predelov. Luce Irigaray je mnenja, da je ženska spolnost 

inkluzivna, saj ji ni treba izbirati med užitki, ampak ima lahko oboje. »Le parler femme« so 

tako imenovane ženske skupine pogovorov, njihova vsebina pogovorov se spremeni ob 

prisotnosti moškega. Ženska je z govorico vpeta v materialnost obstoja. V družini 

prevladujejo moški patriarhalni odnosi, kar predstavlja same oblastne strukture, zato je po 

mnenju Luce Irigaray treba preoblikovati koncept oblasti. 

 

5.2.1 Spol, ki ni eden 

 

Luce Irigaray pravi (1997), da materinskost – ženskost ostaja kraj, ločen od »svojega« 

kraja, prikrajšana za »svoj« kraj. Ona je kraj ali nenehno postaja kraj za drugega, od katerega 

se ne more ločiti. Tako nevede in nehote ogroža s tem, kar ji manjka: nek »lastni« kraj.  

 S tem prikaže, kako je ženski »ne-kraj« ujet nekje med delom in gospodinjstvom, med 

ženskostjo in materinstvo. Ženska je izključena iz določenega diskurza in obravnave. Ta 

modifikacija prostora in časa se pri Luce Irigaray dogaja prek mišljenja, posnemanja ali 

simulakra, ki zaradi tega postaneta strategiji. Ženska ni več žrtev posnemanja, postane 

njegova subverzivna instanca. V tem smislu ženske sprejemajo pozo simuliranja moškega 

diskurza, s tem ga s ponavljanjem subvertirajo, proizvajajo kopijo kopije, zato da lahko 

posnemanje transformirajo v nameren in osvobajajoč pastiš. 

 Luce Irigaray v knjigi »Spol, ki ni eden« (1985) pravi, da gre za to, da odločno 

prevzamem to vlogo ženskosti – to, kar je podreditev že preobrazilo v potrditev, in jo zato 

začelo onemogočati. Igrati se z mimezis je potemtakem za žensko poskus, da bi s pomočjo 

diskurza našla kraj svojega izkoriščanja, ne da bi se preprosto pustila zreducirati nanj. To 

pomeni vnovič se podrediti – kolikor je to zgolj na strani čutnega, na strani materije – idejam, 

predvsem njihovim, ustvarjenim z moško logiko, toda zato, da bi omogočili, da se prek 

učinkov igrivega ponavljanja pojavi to, kar je moralo ostati skrito: namreč prikritje možnosti, 

da ženskost deluje v jeziku. To hkrati pomeni razkriti dejstvo, da ženske tako dobro 

posnemajo zato, ker v tej funkciji ne poniknejo. Ostajajo tudi drugje. 
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5.2.2 Subjekt in vprašanje Drugega 

 

Spol, ki ga pripisujejo ženski in je sicer pod pretvezo, da kategorijo ženskosti mislijo 

tradicionalno, postane istočasno nereprezentabilen v diskurzu, ki mobilizira to kategorijo, saj 

je ženskost neuniverzalna in s tem brez realnega statusa subjekta.  

 »Zahodna in morda celotna filozofija se je konstituirala okrog enotnega subjekta. 

Stoletja se torej ni razmišljalo o tem, da obstajajo različni subjekti, kot sta npr. ženski in 

moški subjekt, ki sta si različna« (Irigaray 1997, str. 115).  

 Vendar, kako se lahko ženska predstavi kot subjekt, kakršen ni v fazi posnemanja ali 

primerjanja. Ker pač noče biti druga v primerjavi z moškim subjektom, zahteva status 

enakopravnega subjekta glede na moški subjekt.  

 Luce Irigaray v članku »Vprašanje drugega« pravi, da namesto, da bi rekla: nočem biti 

druga za moški subjekt, in da bi se temu izognila, se pretvarjam, da sem mu enaka, pravim: 

vprašanje drugega je v zahodni tradiciji slabo zastavljeno, v njej je drugi vedno drugi isti, 

drugi samega subjekta in ne drugi subjekt, ki je nanj nezavidljiv in je enakovrednega 

dostojanstva. Kar pomeni, da v naši tradiciji drugi za filozofski subjekt in splošneje za 

kulturni in politični subjekt do zdaj realno še ni obstajal. 

 »Da bi si pridobile status subjekta, enakovrednega tistemu, ki ga imajo moški, morajo 

ženske uveljaviti svojo različnost. Morajo se uveljaviti kot veljavni subjekti, hčere matere in 

očeta, spoštljive do drugega v sebi in od družbe zahtevati to isto spoštovanje (Irigaray 1987, 

str. 46). 

 Jasno je, da ta poteza postavlja pod vprašaj vso našo teoretsko in praktično tradicijo, še 

posebej platonizem, toda brez takšne poteze ne moremo govoriti o osvoboditvi ženske niti o 

etičnem vedenju do drugega niti o demokraciji. Brez takšne poteze filozofija tvega svoj 

konec, tvega, da jo med drugim premaga uporaba tehnike, ki v konstrukciji logosa 

spodkopava subjektiviteto človeka; njena zmaga bo še lažja in hitrejša, če ženska ne bo več 

zagotavljala naravnega protipola moški »techne«. Obstoj dveh subjektov je najverjetneje 

edina stvar, ki lahko moški subjekt pripelje nazaj k njegovi biti, in to tako, da ima ženska 

dostop do svoje. Zato je bilo torej treba osvoboditi ženski subjekt sveta moškega in dopustiti 

ta filozofski škandal: subjekt ni niti en niti enoten. 

 »Luce Irigaray nevtralizacijo razlike in enakost spolov opredeli kot negativni, saj 

povzročata izničenje spolne razlike in s tem vodita k nadvladi enega spola nad drugim s 

postavitvijo in uzakonjenjem svojih lastnih oblik in vzorcev. Taka nevtralizacija se nato 

predstavlja kot univerzalna lastnost enakosti« (Zupanc Ečimović 2009, str. 417). 
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5.3 Ženska mnogoterost 

  

 Luce Irigaray v svojih razpravah pogosto omenja tudi termin ženska mnogoterost. 

Ženska mnogoterost se ne more enostavno opredeliti in razložiti v eni sami besedni obliki. 

Njena primerjava v eseju »Le mecanique des fluides« (Mehanika tekočin; 1985, str. 103−106) 

prikaže fluidnost tekočine in analogijo ženskosti, ki nima nikoli stalne in določene oblike. 

Pravi, da je strjena, stisljiva, raztegljiva, viskozna, prevodna, razpršljiva … Nikoli se ne 

konča, močna je in nemočna v svojem upiranju tistemu, kar se da šteti, uživa in trpi zaradi 

svoje preobčutljivosti za pritisk; spreminja se – po prostornini in moči, denimo – glede na 

stopnjo toplote, v njeni fizični realnosti jo določa trenje med neskončno bližnjima silama − 

dinamiko bližine in nelastnine.  

 Tako nastajajo polja možnosti, iz katerih nastane nov subjekt, ki je sestavljen iz 

določenih struktur, ali pa se tem določenim strukturam upre in ustvari popolnoma drugačno, 

novo strukturo. Luce Irigaray v svojih analizah nesimetričnosti oblastnih razmerij v 

falogocentričnih družbah izpostavlja krivičnost logike univerzalizacije in s tem oblikovanje 

identitet. Ključna naloga družbenih struktur je oblikovanje identitet prek mehanizmov, ki 

omogočajo prehod iz naravnega v duhovno, torej iz nature v kulturo. Logika univerzalizacije 

in z njo povezani mehanizmi politične moči proizvajajo krivice, ker poraženke/poražence v 

bitkah za hegemonijo obsodijo na vstop v kulturo, v kateri jim je namenjena vloga 

dominirane/-ga. Problem moderne je torej ta, da na hegemonsko mesto postavi Eno, 

Univerzalno in tako poraženke/poražence obsodi na identitete, ki ne ustrezajo njihovim 

potrebam in željam, ker jim onemogočajo avtonomnost (Irigaray v Jeretič, 2000, str. 478 ). 

 Ženska mnogoterost pa ji je navdih za diskurz in navaja, da konec koncev, ko se 

zrušijo že šifrirane forme, ženske ponovno odkrijejo svojo naravo, svojo identiteto in lahko 

najdejo svoje forme, se razvijejo v to, kar so. Te ženske forme so vedno nedokončane, v večni 

rasti, kajti ženska raste, se razvija in se oplaja tako, da ostaja v svojem lastnem telesu. Vendar 

se ne more omejiti na eno samo rožo, ki bi ustrezala moški predstavi o deviškosti. V skladu s 

svojo deviškostjo ni nikoli dovršena v eni končni firmi. Vedno je v nastajanju, vedno znova 

»vzcveti«, če zadrži intimnost s sabo in s silami življenja (Irigaray, 1988).  

 Luce Irigaray predstavlja ženstvenost in ženski užitek kot mnogoter, raznolik. V delu 

»Ce sexe qui n`en pas un« (Spol, ki ni eden, 1977) opisuje povezavo ženskega spolnega 
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organa
3
, ki je sestavljen iz več delov (ustnice, vagina, klitoris, maternični vrat, maternica, 

dojke), in ženskega užitka. Na osnovi anatomije telesa opisuje ženstvenost kot mnogotero, 

neenotno in brezkončno, saj ekonomija ženske ni zrcalna, ker ne deluje po modelu ali/ali. 

Ženske niso ne subjekt ne njegov Drugi, temveč v ekonomiji binarne opozicije, ki je sama 

ukana monološke izdelave moškosti, predstavljajo razliko. Mnogoterost ženskih vlog se v 

današnjem času odvija še vedno skozi poglede patriarhalne družbe. Ženske vloge so 

vrednotene po veljavnih standardih, ki izhajajo iz določenih vrednot in so opredeljene v 

vlogah po pomembnosti od najpomembnejše vloge matere, skrbnice, gospodinje, zaposlene 

ženske in na koncu seznama vloge ženske kot subjekta.  

 Razmerje med žensko in moškim pa opredeljuje kot zapletenejše in ga opisuje, kot da 

drug drugega ne moreta zajeti, kajti vse in nič ju loči in vsakič, ko mislita, da sta zajela 

razliko, se jima ta izmakne. Dejansko je ta razlika mnogotera, toda naj bo še tako mnogotera, 

se vedno izkazuje kot ena, če sestavlja po eni strani moško, po drugi pa žensko sliko sveta. 

Navedla je nekaj teh mnogoterih razlik, ki jih tokrat ni vzela iz vsakdanjika, temveč se tičejo 

konstituiranja identitete: midva, moški in ženska, imava različni telesi; midva, moški in 

ženska, porajava različno, v nama in zunaj naju; midva, moški in ženska, prehranjujeva druge 

večinoma s svojim delom ali s svojim telesom; midva, moški in ženska, ljubiva in ljubiva 

drug drugega na različen način v nama in zunaj naju; naju, moškega in žensko, je nosila in 

rodila oseba istega ali nasprotnega spola, mati nama je bila oseba istega ali nasprotnega spola, 

in v tem tiči bistvena razlika pri oblikovanju identitete (Irigaray, 1997). 

 Margaret Whitford, ena največjih poznavalk del Luce Irigaray, pravi, da je treba 

preprečiti, da patriarhalna različica preprosto ponovno zavzame isto mesto; to je treba doseči 

z alternativnimi različicami, alternativnimi branji, alternativnimi mitologijami in 

alternativnimi imaginarnimi konfiguracijami, naj bodo še tako začasne. V nasprotju s filozofi, 

ki si lahko privoščijo trditev, da niso esencialistični, Irigarayeva po svoje nima izbire. Njeno 

stališče je, da so filozofi ne glede na prepričanje udobno umeščeni v moškem imaginarnem; 

tako udobno, da so popolnoma slepi za spolni značaj 'univerzalne' misli. Irigarayeva ima torej 

dvojno nalogo. Prva je razkriti imaginarno telo filozofije, pokazati spolno dinamiko znotraj 

teoretskih konstrukcij filozofije. Druga je pokazati, kako je bilo telo materinsko − ženskega 

izpuščeno z območja zamišljenega in razumljivega, medtem ko ga je še naprej hranilo in mu 

                                                           
3
 Najbolj kontroverzna trditev Luce Irigaray je, da vulva, ki je strukturirana kot »dotik ustnic«, konstituira 

neenotni in samoerotični užitek žensk, preden to dvojnost »separira« penetracija penisa, ki ženske oropa užitka 

(Butler, 2001, str. 165). 
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zagotavljalo materialne pogoje. Na tej točki ni mogoče priti 'onstran' esencializma, ne da bi šli 

skozi esencializem (Whitford 1991 v Želježič, 2004, str. 103).  

 Za zaključek teoretskega dela bi dodala še razmišljanje o ženski mnogoterosti avtorice 

Rosi Braidotti skozi Deluzov koncept nomadskega organizma
4
. Avtorica poudarja, da ženski 

subjekt ni monolitna esenca, definirana enkrat za vselej, temveč stičišče kompleksnosti, 

kontradiktornih stališč in izkušenj, pomnoženih ženskih glasov, ki se prepletajo med seboj v 

nenehni transformaciji in neprestanem postajanju. 

 

 

6 EMPIRIČNI DEL 

 

 

6.1 Metodologija raziskave 

 

Za primarno metodo raziskovanja sem izbrala polstrukturiran poglobljeni intervju. Za te 

vrste intervjujev je značilno, da je način pridobivanja informacij nestrukturiran in neposreden, 

vprašanja niso vnaprej standardizirana, ampak se omejimo na sklope. Značilnost 

polstrukturiranega poglobljenega intervjuja je tudi odprtost, kjer imata raziskovalec in 

respondent enako vlogo. S takim načinom raziskovanja dobimo pogled na določen kontekst s 

strani respondentovega pogleda na svet. S tem odkrivamo tudi prikrite in neodkrite 

perspektive. Pri raziskavi uporabim tudi teoretično metodo deskripcije za posamezno 

dokumentacijo, vire, literaturo in članke, ki so relevantni za izbrane teme, tako o plesu kot o 

tistih, ki opredeljujejo položaj žensk glede na praktično uravnavanje vsakdanjega življenja. 

Bistvo kvalitativne metode je v interpretativnem postopku (tolmačenju), kjer raziskovalec ne 

izhaja iz podmene, da bi bili vloge in potek dogodkov fiksirani (z normami in vrednotami, z 

odnosi družbene moči, z lastninskimi razmerji, s stopnjo razvoja tehnologije itd.), temveč 

domnevajo, da se vzorci vedenja in posamično vedenje akterjev nenehno spreminja pod 

vplivom njihove interpretacije situacije, kot pri nekakšnih pogajanjih in pri družbeni 

konstrukciji razmerij (Flere 2000, str. 35). 

                                                           
4
 Deluzov koncept nomadskega organizma, ki je naveden v delu Alje Adam (2009, str. 208) predstavlja razlike 

med subjekti: »Med ženskimi subjekti je treba upoštevati razlike v spolni usmerjenosti žensk kot tudi starostne, 

etične, kulturne in druge razlike.« 
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 S tem načinom raziskovanja se lahko intenzivno poglobimo v področje raziskovanja o 

graditvi odprte mnogoternosti ženskih vlog skozi proces orientalskega plesa. 

Sociologinje in sociologi, ki se odločajo za interpretativni pristop, družbeno delovanje 

pojasnjujejo z interpretacijo pomenov in motivov, na katerih temelji delovanje  

posameznice/-ka. Ljudje imajo zavest, doživljajo in razlagajo svet glede na pomene ter 

aktivno ustvarjajo svojo družbeno realnost in svoje družbeno okolje. Pomeni nimajo 

neodvisnega obstoja, svoje lastne resničnosti, ki bi bila ločena od družbenih akterjev. 

Ne vsiljuje jih zunanja družba, ki bi svoje pripadnike prisilila, da delujejo na določen 

način. V teku družbene interakcije jih konstruirajo in rekonstruirajo akterji sami 

(Haralambos 1999, str. 823). 

 

6.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

  

 V raziskavi sem za zbiranje primarnih podatkov uporabila polstrukturiran poglobljeni 

intervju s plesalkami orientalskega plesa. S tem raziskovalnim instrumentom sem imela 

možnost neposredno spodbujati in opogumljali intervjuvanke, da sproščeno govorijo o lastnih 

aktivnostih, stališčih, doživljanjih in interesih glede obravnavane tematike.  

 V intervjujih sem se pogovarjala o naslednjih kategorijah (sklopih), ki izhajajo iz 

raziskovalnega vprašanja: 

1. mnenje o družbenih stereotipih pogledih na orientalski ples in odnosu do plesalke v 

Sloveniji (objekt, subjekt); 

2. doživljanje sprememb na čustvenem področju (samopodoba, komunikacija z okolico) 

in odnos do lastnega telesa, gradnja identitete; 

3. odločitev za orientalski ples (glasba, zgodovina, umetnost, sprostitev, izvirnost plesa 

iz rituala in plodnosti, druženja žensk – ples žensk); 

4. ali orientalski ples omogoča, da ženska v sebi prebudi svojo prvinskost (telesna in 

spolna prvinskost, mnogoterost ženskih vlog); 

5. sporočilo orientalskega plesa. 

 

6.3 Opis vzorca 

 

 Intervjuvala sem ženske dveh različnih generacij, različnih izobrazb, različnih stanov 

in iz različnih okolij. Prvih pet žensk je bilo rojenih v 60. letih, druga generacija petih žensk 

pa v drugi polovici 70. in 80. let. V raziskavo sem vključila deset plesalk orientalskega plesa 
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iz Slovenije (plesalke iz različnih plesnih skupin in društev). Vzorčenje je bilo večstopenjsko. 

Iz populacije plesalk orientalskega plesa v Sloveniji sem izbrala podpopulacijo plesalk 

orientalskega plesa, ki se vsaj tri leta aktivno ukvarjajo z orientalskim plesom. Vzorec je 

majhen in izbran iz populacije kot neslučajnostni vzorec na osnovi lastne presoje, da so 

predstavnice populacije dobri viri informacij, ki jih potrebujem za raziskavo. Intervjuje sem 

snemala z diktafonom. 

 

6.4 Poglobljeni polstrukturirani intervjuji z orientalskimi plesalkami v Sloveniji 

 

Vse intervjuje sem izvedla na enak način v različnih okoljih. Najprej sem intervjuvanke 

povabila na intervju. Z vzpostavljanjem stika z intervjuvankami nisem imela težav, 

posledično pa tudi ne s pozitivnim odgovorom za sodelovanje. S plesalkami sem se dobila na 

različnih lokacijah, v lokalih, pri njih doma ali pri meni doma. Okolje nam ni predstavljalo 

nobenih ovir pri izvedbi intervjujev. Najprej sem intervjuvanki razložila koncept raziskave, 

saj nisva govorili samo o splošnih zadevah glede orientalskega plesa, temveč sem se v 

intervjujih poglobila v kontekst doživljanja in sprejemanja orientalskega plesa. Intervjuji so 

trajali različno dolgo, pri nekaterih plesalkah pol ure, pri drugih pa tudi uro in več. Posnetke 

intervjujev sem kasneje poslušala in napisala transkripte. Z odprtim kodiranjem 

(podčrtavanjem besed in stavkov) sem intervjuje obdelala po pojmih in jih nadaljnje uvrstila v 

kategorije. Potem sem odgovore analizirala in podala ugotovitve glede na raziskovalna 

vprašanja − propozicije
5
. Pri večini odgovorov sem prepisovala in citirala cele stavke 

intervjuvank, ne samo besed − pojmov, ker so odgovori intervjuvank tako kompleksni, da bi 

končna interpretacija in zaključek izgubila vso vrednost in pomen, če bi odgovore delila na 

posamezne besede. 

 

6.5 Analiza poglobljenih polstrukturiranih intervjujev s plesalkami, rojenimi v 60., 70. 

in 80. letih 

 

 S podčrtavanjem stavkov in besed v intervjujih sem analizirala in podala ustrezne 

odgovore na vprašanja po različnih pojmih, kategorijah. Analizirala sem intervjuje plesalk 

različnih starosti, ker pa je zaradi nadaljnje primerjave odgovorov pomembno, kdo je kaj 

povedal, sem odgovore označila. Odgovore starejših plesalk sem označila s kratico SP in 

                                                           
5
 Propozicija ali sodba − tretji element utemeljene teorije, ki pojasnjuje posplošene odnose med določeno 

kategorijo in njenimi pojmi ter med različnimi kategorijami ( Lamut, Macur 2012, str. 169) 
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pripadajočo številko plesalke, odgovore mlajših plesalk pa s kratico MP in pripadajočo 

številko plesalke. 

 

6.5.1 Družbeni stereotipni pogledi na orientalski ples in odnos plesalke do orientalskega 

plesa (objekt, subjekt) 

 

 V kategoriji 1 me je zanimalo, kako plesalke doživljajo in sprejemajo orientalski ples 

in s kakšnim odnosom do orientalskega plesa se srečujejo v okolju, kjer živijo. V tem sklopu 

me je zanimala tudi krepitev ženske subjektivitete in odnosa med procesom orientalskega 

plesa in plesalko. 

 

 SP1: 

 Ženska v tem plesu lahko s svojim telesom ustvari gibe, ki jih pri drugih plesih 

ne more, kajti pri tem poudari svoj notranji jaz in išče svoje smernice, išče gibe, ki ji 

najbolj ustrezajo, da se s tem lahko izraža. Moška populacija je ta ples povezala z 

goloto, erotiko, seksualnostjo … Jaz mislim, da na moje okolje ni veliko vplival. Moja 

družina in okolica sprejemata ples kot eno vrsto umetnosti. Vsaka ženska, ki se 

odpravi na orientalski ples, čaka verjetno, da se bo naučila nekih gibov in je najprej 

pogojeno s tisto seksualnostjo, ko jo moški vidijo, ko slišijo o orientalski plesalki, ko 

vidijo plesalko v kostumih, pomanjkljivo oblečeno. 

 

 SP2: 

 Na začetku mi je bilo nerodno, posebno na nastopu, ker sem imela občutek, da 

vsi gledajo samo mene. Danes, po več letih vadbe, me pa več ne zanima, kdo me gleda. 

Danes se počutim dobro v tej obleki in ob tej glasbi. Na delovanje doma in v službi niti 

ne vpliva. 

 

 SP : 

 Tukaj vidim nekako razliko med našo kulturo in iz katere izhaja orientalski 

ples, v katerem je ženska ena celota, ena osebnost, ne samo fizično, ampak preko te 

energije, katera se izraža pri plesu. Same korenine tega plesa predvsem poudarjajo 

ženske dele telesa in ženska se skupaj s tem plesom ozavesti, se vidi tudi v drugačni 

luči, v neki drugačni funkciji. Seveda se povezuje, ker ženska pri tem plesu, se lahko 

izrazi, ne glede na to, koliko je ta družba kritična do nekih podob – fizičnih omejitev. 
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Tu kot ženska, sama podoba, niti nima takega pomena. Tukaj vidimo razliko v 

povezovanju ene osebnosti, npr. ženska kot celota, ne samo fizično, ampak preko te 

energije, ki se izraža pri plesu. Pri plesu se izraža ženska kot močna osebnost, vsaj jaz 

se počutim malo boljše in se skozi ples tudi spoznavam. Problem je v tem, da v našem 

vsakdanjem življenju ne moremo tega izraziti in zato je ples še toliko bolj dobrodošel, 

da se lahko ženska v tem, na ta način tudi sama sebi dokazuje, ne samo v družbi. 

Počutiš se dobro ne glede na to, kot si mogoče samokritičen, včasih preveč glede na 

poglede današnje družbe. V današnjem času smo ženske pozabile biti ženske, saj 

imamo toliko vlog v vsakdanjem življenju. Pri temu plesu se kot ženska zelo odkrito 

izkazuješ, zato to družba povezuje z neko seksualnostjo in neko erotičnostjo, kar sploh 

nima nobene povezave s tem. Videla sem, da to moje okolje vse te zadeve jemlje zelo 

površno, veliko takih pripomb in različnih stereotipov, ki krožijo okoli, se vse nekako 

povezujejo z nekim ponujanjem ženske in v bistvu ne razumejo tega pravega sporočila 

in bistva plesa. To spada zraven poleg nepoznavanja kulture. Danes je biti ženska − 

ima negativen prizvok, ker kot ženska ima marsikakšno nalogo, ki izhajajo predvsem iz 

stereotipov te družbe, enostavno si kot v neki kletki, včasih zlati kletki, ta ples ti lahko 

pomaga, da lahko stopiš iz tistih okvirjev in pokažeš in končno tudi drugim, da si 

sposoben in da zmoreš in da si lahko zelo, zelo lep na nek način. 

 

 SP4: 

 No, to kar sem že prej povedala ..., da glade na to, da sem dosti močna ženska, 

sem poskušala ta moški princip, ki je v meni zelo močan ... bil, vsaj tako sem imela 

občutek, ker so se me moški bali in se me še zdaj. Mogoče zdaj še bolj, ker imam zdaj 

druga znanja, kako moške okrog prinesti. Kako izrazit to žensko energijo sebi v prid. 

Tako da, bolj mi je to ... zame je to najbolj, da to svojo ženskost izražam skozi tisto, za 

kar smo me rojene. Me smo mehke, tople, čustvene, me moramo znati sebe prezentirati 

..., ne da se me borimo z moškimi 'ko je jači'. 

 Je pa en zelo velik stereotip, da so orientalske plesalke bile namenjene za 

moške, da so jih spodbujale, bile erotične in tako naprej. Ni namen, da je to na očeh 

moških, da je to erotika, erotičen ples, da je za moške ... in jaz vsakemu rečem; glej, ni. 

Ker če meni ženska pride po nastopu in reče, da je bilo lepo, da je čutila tisto, kar ta 

ples je ..., potem je to jasno, da ni namenjen samo za moške. In to se jaz vedno 

prepiram, da ta erotika nima prvenstvenega namena. To je pač miselnost teh, ne 

moreš jih prestavit, ne moreš. In žal je tudi tako, da kakšne ženske napačno ta ples 
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izražajo, gredo v to kot notacijo izzivanja ..., saj greš malo v to, ampak ne da ga 

dobesedno že natakneš nase ali pa on vate ali pa karkoli ... to sensibilnost, to mejo 

moraš, mora plesalka znati tako postaviti, da niti slučajno ne pride do tega, da bi to 

sprožila, ampak dejstvo pa je, da sproži, ker se tega ne da, ker on ima film, on že sam 

sliši in si vse predstavlja. To je pač to in zato je toliko težko mejo postavit. Zato 

delamo odrsko umetnost, zato poskušamo ta ples drugače pokazat, da bi ljudje 

pravilno razumeli, da ni zgolj te erotike, ampak da gre za umetnost, za izražanje 

ženske v ta pravi biti, za kar tudi je bil ta ples. Se le vidi, da smo mi zahodnjaki, da ne 

moreš tistega njihovega notranjega primarnega čutiti. /…/ mogla poročit, ker ne glede 

nato, da to izhaja iz Orienta, če rečeš njim, da si orientalska plesalka, isto kot pri 

Slovencih, te že sleče, si že gotov. Ampak to je pač to, iz naše kulture izhaja, naša 

folklora, to smo zapete do sem, gležnje pokrite, trojne nogavice, gležnarje, da se ja 

enega gležnja ni videlo, še dobro, da še rokavic nimamo gor. Dogajalo se je vsem in 

samo, da si bil na pol slečen, je bila že velika blokada. In tu je ta slovenska miselnost 

bila zelo, bom rekla, počasen preboj, to si moral pri sebi zelo, zelo veliko stvari 

prečistit, a si upaš, a si ne upaš. Da to svojo zavrtost, ki jo imamo čez kulturo. Kjer 

smo ženske narejene za rojevati, pa za odejo dati čez glavo. 

 

 SP5: 

 Kadar koli sem imela te poslovne, prej zame »oštre« zadeve, in kjer sem 

mislila, da se bom morala boriti, sem, od kar sem začela plesati, ugotovila, da sem 

pristopila kot ženska in me ni bilo strah in sem se obnašala zelo ženstveno in zaradi 

tega tudi bolj uspela. Tako da ženskam in poslovnicam ni nujno, da se obnašajo kot 

možače in moške nazaj »zabivamo« s svojo inteligenco, ker to nič ne pomaga. S čim 

manj napora veze imaš prav in enostavno stvari speljat tja, ker vemo, ples je gibanje. 

Moški princip je zelo geometričen, kakor je joga, tipi, ki so bolj geometrični liki, je 

statičnost. Ženska je pa princip gibanja, zlasti je to spiralno gibanje, kozmično 

gibanje. Turčija vemo, da se spoznajo na gibe in gledajo zelo strokovno, Egipt, 

Turčija, cel Vzhod. Tudi Zagreb ni tak problem. V tej knjigi piše, zgodovinsko 

potrjeno, da je iznajdba, da ko so se ženske nekoč zbirale, ne kakor zdaj, ko smo vse 

zase, so posebej, če so bile ogrožene, so imele nek svoj princip ... Narobe prihaja iz te 

osnove iz postavitve, kaj kdo je. Seveda smo prepleteni, ampak ni nič narobe, če vemo, 

za kaj se gre ..., da je moški zunaj močen, znotraj pa krhek in ženska obratno. In če 

imamo to znanje, potem si bomo znali tudi pomagati. Z orientalskimi plesi sem 
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odkrila, bolj kot se mi na zahodu s cerkveno doktorinacijo, kakor da ne obsojamo (od 

popka navzdol), bolj kot nam je težko izrazit medenično dno, kot tudi gor, bolj se vase 

zapiramo. To vidimo pri cerkvi, kjer so miradano čakro odrezali, ker nima veze, razen 

duhovniki so si jo lahko privoščili. Totalna dekadenca, že od nekdaj, že 2000 let. Ker 

ne gredo po naravni poti. In ples se mi zdi taka naravna pot in če pogledam dol te 

narode, ti otroci, vsa dekleta že od majhnega plešejo. To nam manjka, na zahodu. Da 

se dekleta razvijejo z vso pravico v ženskost. /.../ trenutno, zdaj opažam, da so dekleta 

bolj zaprta, zavrta. Nikjer nimajo tako primitivnega odziva kakor moški v Sloveniji. 

Ženskam, nam je to blizu, to gibanje plesa, to galaktično gibanje ..., saj tudi pri 

moških, samo ta vzgoja je huda, zatrta. Pač pa simboliram, da nas je bog ustvaril z 

vsem, tudi s spodnjim delom telesa. Ustvaril nas je zato, da smo tempelj za to 

kozmično energijo, to pomeni od nog do glave, celo telo. Zato so, ta vzhodna 

civilizacija, vse to obdržali ..., ko govorijo o čakrah, sicer pa to ni nič drugega kot 

povezava žlez. 

 

 MP1: 

 Orientalski ples je za žensko nekaj izredno lepega, eno posebno potovanje v 

sebe. Pritegneš pogled pa lahko tudi kot subjekt, kot plesalka, ker če si ti zadovoljna 

sama s seboj, znaš interpretirati glasbo in gibe, si definitivno zmagala v očeh 

gledalcev. S tem procesom lahko doživiš neko katarzo, očiščenje. Postaneš 

občudovana na nekem višjem nivoju. Ples gledalci doživijo na nek drug način in ni vse 

v povezovanju z eroticizmom in kazanjem telesa. To je totalna zloraba tega plesa v 

komercialne namene. Naj samo povem, da v originalu v vseh orientalskih plesih, 

prvotno folklorne plesalke imajo pokrite trebuhe, pokrite noge, pokrite roke, pokrite 

rame in so gibi minimalistični in seveda bazirajo na izraznosti, bazirajo na gestah in 

izkazovanju čustev …, ampak v nobenih zapisih ni, da bi bil ta ples namenjen, da je 

ženska objekt in da osvaja moškega ali skupino moških. Iz izkušenj in razgovorov s 

prijateljicami in plesalkami, ki poučujejo ali so poučevale orientalski ples in se družijo 

z drugimi učiteljicami, je v Sloveniji vsesplošen pojav, en velik problem, da je 

orientalski ples namenjen mladim, lepim, postavnim dekletom, nekako mogoče do 

tridesetega leta, potem interes žensk za to pade oziroma pade želja po nastopanju. 

Skratka, če se skoncetriram na Slovenijo, je vsesplošno en problem, po domače 

povedano, kaj bodo rekli sosedje, kaj bodo rekli doma, veliko žensk je obremenjenih že 

s tem, kostumom, izgledom kostuma, mogoče veliko žensk, če se že odloči nastopat, si 
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ne dovoli neke pretirane šminke, ker nekako samo sebe omejuje, kaj ona lahko, kaj ona 

ne, bolj zaradi tega, kaj bodo rekli drugi, ne pa da bi se zazrla vase in kaj želi pa ona. 

V Sloveniji je ženska še vedno preveč osredotočena v vlogi družbeno sprejetih 

stereotipov. Problem pa je, ker je komunikacija z obrazom pri nas še vedno 

prepovedana, z obrazom pa lahko poveš več kot z besedami, kar pa prevečkrat 

pozabljamo. 

  

 MP2: 

 Ženska v orientalskem plesu ni samo kot objekt, zame je predvsem subjekt s 

svojimi čustvi in plesnim izražanjem skozi gibe. V orientalskem plesu je predvsem 

poudarek na čutenju, kajti prava plesalka pleše zase, ker v glasbi in gibih uživa. Lepo 

je, da si lepa, ampak če ne pokažeš svoje veličine, svoje ženskosti skozi gibe, ti niti 

obleka in njena barva ne pomagajo pri temu izražanju. Bleščice so prispodoba veselja 

in uživanje je v tem, da kar si upaš, daš ven iz sebe in pri tem uživaš /…/ ženska čuti v 

sebi, da je veličastna. Vsaka plesalka ima svojo barvo obleke, ki jo nosi, ki v bistvu 

ponazarja, kar ona čuti, vse bleščice so tisto veselje, ki ga daje ven. Obleka je sam en 

ples in čutnost. Uživanje v tistem, kar si, kar upaš in ta užitek, da daš ven. 

 

 MP3: 

 Meni ples predstavlja sprostitev, predstavitev same sebe, ker skozi 

koreografije, katere sestavljam, izbiram glasbo, ki me /…/ v bistvu skozi ta ples kažem 

sebe, skozi glasbo predstavljam sebe. Na odru, ko nastopam, se poglobim vase, ne 

gledam na ljudi okoli sebe, se poglobim in se poskušam zliti s glasbo. Povezujem tudi 

gibe z glasbo in se osredotočim, da lahko pokažem tisto, kar sem si zamislila, in 

pokažem, kaj tisti čas doživljam oziroma sem doživela, ko sestavljam koreografijo. 

Gibi so mi zelo blizu zaradi doživljanja v sebi, me izpopolni, prav točno ne znam 

povedati, moja čustva, kaj se v meni dogaja /.../ doživetja. Počutim se super in skozi 

ples lahko nekatere stvari pokažeš in ti ni potrebno govoriti. Menim, da ta ples nima 

veze z erotičnostjo, ker v prvotni funkciji ni imel tega pomena. To smo naredili mi, 

zahodnjaki, da je ženska v tem plesu nekako seksibilna, da je ta ples samo za moške, 

ampak v prvotni vlogi se je dogajal med ženskami. Jaz mislim, da je ples potrebno 

obravnavati tudi s kulturnega vidika, ne pa v povezavi s seksom in zapeljevanjem. In 

na teh tekmovanjih se res dogaja groza /.../ full izničuje ta ples, subjekte /.../ samo 

subjekt, ne pa, kar želiš s tistim sporočit. 
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 MP4:  

 Ta ples poznajo in ga ne ocenjujejo in se ne obremenjujejo s kostumi ... Če 

plešem sama, bolj izražam svoja čustva, svojo notranjost, s plesom pokažem svoj 

karakter. Sem bolj nežne narave, všeč mi je raksharki, s tančico, ker je bolj nežno, 

umirjeno. S plesom pokažem tudi malo sebe. Ne smeš izražati erotičnosti in potem si 

prava plesalka. Normalno je, če si v modrčku, lahko tako deluješ ..., samo moški to 

pač gledajo drugače. Če ne poznajo plesa, ne vedo, za kaj gre.  

  

 MP5: 

 Nato je prišla komercializacija tega plesa, da se razkazujemo in da so nekatere 

napol slečene. Iz zgodovine tudi vemo, da so bile obleke, katere so pokrile večino 

telesa. Pomembna je bila izraznost in določeni gibi, kot pri vsakem plesu. Ni mi všeč 

mnenje in mi gre celo na živce povezovanje erotičnosti s tem plesom. Vidim, da ko se 

pogovarjaš z drugimi ljudmi, da plešeš orientalske plese, prvo pomislijo na to 

percepcijo erotičnosti. Vem iz izkušnje, ker je moj partner naredil celo sceno zaradi 

ljubosumja, kot da smo gejše, nekaj podobnega. Še vedno je to v večini mišljenje 

moške publike, da jemljejo vse dogajanje kot zapeljevanje. Včasih pa se mi zdi 

kontradiktorno, ker vemo, da so ženske v muslimanskem svetu še vedno zaradi vere 

povsem zakrite in ta ples pač izhaja iz teh dežel, ampak plesalke so tudi na Bližnjem 

vzhodu odkrite. Nekatere so še sedaj preganjane. Še vedno pa je potrebno ločiti tam, 

kjer je to strogo prepovedano, in tam, kjer je to že del umetnosti in tudi turizma. Pa 

čeprav pri nekaterih obredih ženske pač zaplešejo kot nekaj normalnega. Brala sem 

knjigo od svakinje enega znanih vojaških upornikov, v kateri opisuje življenje žensk v 

teh predelih sveta, vendar je za njihovo dojemanje in upoštevanje vere nekaj 

normalnega, mi − zahodnjaki si razlagamo, da je tam zatiranje in manjvrednost žensk, 

čeprav je tudi v naših domovih veliko oblik trpinčenja. V bistvu mi malo vemo o 

delovanju našega telesa ... Zdi se mi kot delovanje na mentalni ravni, vsekakor ti ne 

more škoditi, kvečjemu ti koristi pri iskanju samega sebe skozi ta proces plesanja, saj 

se ukvarjaš sam s seboj za sprostitev, nekateri gredo telovaditi, jaz pa plesati. Meni je 

vsekakor všeč, ko povem, da plešem orientalske plese, in da se lahko predstavim tudi v 

tej luči, ker pač nekaj ustvarjam.  
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6.5.2 Spreminjanje izražanja čustev (čustvena rast) in odnos do lastnega telesa skozi proces 

orientalskega plesa 

 

 Pri postavljanju vprašanj in povezavi pogovora v kategoriji − sklopu 2 me je predvsem 

zanimalo, kako orientalski ples vpliva na čustveno doživljanje in spremembe plesalke skozi 

proces orientalskega plesa. Iz intervjujev izvedem, kakšen pomen ima orientalski ples na 

telesno zdravje, počutje in čustveno doživljanje plesalke, njeno samopodobo in duhovno rast.  

 

 SP1: 

 Najprej, ko začneš s plesom, si vzameš prvo nekaj časa samo zase /.../, ampak 

je vadba orientalskega plesa čas, ko si vzamem čas samo zase in delam sama zase /.../ 

ženski doprinese, da se lažje izraža in ima en bolj čustven in sprostilen odnos do tega, 

ker se ne ukvarja še z nekom, ki pleše zraven nje, ampak pleše same zase in se ne ozira 

na druge, niti kako bo izpadlo, ampak da izliješ svoja čustva skozi ples. V izražanju 

čustev vsaka najde svoj stil, meni osebno ustrezajo bolj umirjeni ritmi. Vsi stili plesa 

niso to in vsaka v sebi potem najde skozi vaje. Skozi vadbo orientalskega plesa in 

druženje s soplesalkami sem postala bolj pozitivna. 

 

 SP2: 

 Skozi leta vadbe orientalskega plesa sem začela doživljati sebe, svoja čustva in 

svoje telo /.../ sem bila odtujena sama od sebe /.../ to je pozitiven vpliv orientalskega 

plesa na samopodobo. Ni me več sram mojega telesa, sem se sprejela taka, kot sem, in 

se ne obremenjujem več, kaj si ljudje mislijo o meni. Premagala sem odtujenost 

samega s seboj. Na delovanje doma in v službi niti ne vpliva, vendar se mi pozna v 

družbi, ker nisem več toliko zaprta in sramežljiva. Upam si pokazati svoje čare ali 

čustva. Skozi ritme in glasbo, katero začutim v sebi, nimam problemov z izražanjem. 

Postala sem bolj odprta do okolice. Znam se veliko bolj ceniti in spoštovati. V 

komunikaciji z drugimi sem bolj samozavestna in se lahko bolj postavim sama zase. 

Pokažeš svetu, da si tudi ti nekaj vredna. Povedati drugim, ker prej si tega nisem 

upala. Ženska se identificira s tem in ob tem plesu. Znaš se bolj sprejemati, razumeti 

samo sebe, sprejemaš bolj ljudi okrog sebe, da so lahko tudi drugačni od tebe, in 

vseeno te vidijo lepo, ker se tudi ti v tej koži počutiš dobro. 
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 SP3: 

 /.../ ko izvejo, da ti plešeš orientalski ples, vsi nekako to poudarjajo, pa to ni 

bistvo, vsaka ima potem v sebi zadovoljstvo in se ti poveča samozavest. Jaz sem bolj 

zaprt tip človeka in nekako poskušam, ne morem se prav izrazit pri plesu, potegnit ven 

to mojo veselo plat, vsaj tu pri plesu. V bistvu je zame to izziv, kako prenesti to v 

vsakdanje življenje. To se mi zdi v redu, ker zahteva veliko različnih stilov in načinov, 

kako se lahko preizkusit, kako si lahko včasih tudi drugačen. Boljše se vsekakor 

počutim, ko plešem in delujem v skupini. Sam pri sebi veš, da si sposoben, in počutim 

se dobro, ker greš tudi čez kakšno mejo. Postaviš si jih zaradi stereotipov, ki te 

obkrožajo, okolje, v katerem živiš, in imaš mogoče omejitve, ki jih pri plesu na nek 

način presežeš, sam pri sebi, samopodoba, samozavest se ti poveča. Jaz plešem zase, 

za mojo predstavitev, plešem zase, ker na ta način /.../ plešem zaradi lastnega veselja, 

zaradi lastnega raziskovanja in izkazovanja in dokazovanja, predstavitev sebe na nek 

način. Lepo je, ker se v tem plesu lahko sprostijo in se dobro počutijo. Mogoče se na 

momente počutiš čudno, jaz sem se v tem plesu našla, in to bom obdržala zase. 

 

 SP4: 

 Je pa res, da mi je skozi ples to še večjo samozavest dalo in še večjo moč. Kar 

je pa spet tisto, kar ni v redu, ker se močnih žensk moški bojijo. Veliko jih pa pravi, da 

niso bile samozavestne, in da so si hotele samozavest skozi ples pridobit. To pa je ta 

nota, ki je že usmerjena v to, da se ti sam v svoji koži dobro počutiš, ne glede na 

zunanji videz, ker zunanji videz je samo škatla, oklep. Notranjost je pa tista, ki jo 

lahko gojiš in jo lahko tudi ... bom rekla, se lahko naučiš biti boljši, da sam s sabo 

lažje shajaš. Da si sebi všeč, takšen kot si. Ena, ki je pri meni že 8 let, pleše, starejša 

gospa, je rekla, približno 5 let po tistem 'ej, ko bi ti vedela, kako sem jaz tebi 

hvaležna'. Ona je malo obilna, zdaj uči, ima svoje učenke. 'Jaz sem bila taka 

razvalina, ko sem prišla k tebi, ampak ti si meni dala točno tisto, kar jaz skozi pri sebi 

nisem mogla in nisem mogla.' Pravi 'Zdaj, se lahko s svojimi kilami pred ogledalo 

postavim in sem si lepa, sem si všeč.' To je to, to je bistvo. Zato je treba ta proces čim 

prej osamosvajanja, da punce začnejo same s svojo glavo, sebe čutit, svoje občutke, 

svojo dušo noter zlivat. To se pa je meni čez ples odprlo, zelo čutim energijo ljudi. 

Vem, kdaj me bo kdo napadel, vem, kako me bo kdo šikaniral, vem, katera me bo 

zatrla kot ženska, točno vidim, ko se obračam med ljudi, ko jih začnem skenirat, 
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najprej naredim en krog in jih pogledam in točno vem, tale bo tako, ta tako in se 

obračam tako kot žival /.../ recimo, kača, tistega ki se jo boji, gre stran, kača ne gre k 

tistemu ki se jo boji, ona gre stran in jaz tudi. Uravnotežena ženska energija znotraj 

telesa, ki ga nekdo vidi, in tudi v tem plesu je. In vedno zdaj, mislim, meni je to ples 

odprl ... odpiraš se, bolj kot se odpiraš, večje dobivaš udarce, bolj se jih moraš znati 

ubranit. To pa je proces, ki ti daje zrelo plesalko, samozavestno /.../. Ženske, ko 

začnejo plesati, se začnejo spreminjati, spreminjajo se zaradi tega, ker svoje čakre in 

svoje ženske principe postavljajo na tiste segmente, kjer to mora biti ... jaz zelo rada 

spreminjam energijo. Tukaj se jaz počutim steber − močna. Čim grem na prste, imam 

občutek, da me vsaka sapa lahko podre. 

 

 SP5: 

 Po tem, ko sem se začela ukvarjati istočasno, ko sem imela ta posel s 

proizvodnjo, sem se začela ukvarjati z orientalskim plesom čisto zato, da me ne bi to 

uničilo. Rabila sem ples, kar sem vedela že od majhnega, da mi to zelo pomaga. Ko 

sem začela plesati, sem mislila, joj, zdaj bom tu vsa odprta, še bolj ranljiva ... in zelo 

hitro sem ugotovila, da je ravno obratno. Bolj kot sem tu fleksibilna, tudi na videz 

opazim, bolj dejavna v plesu, bolj sem močna. Na ta način tudi uči, da ko ulovimo 

notranji center, večne dojame, kot sem že rekla. Ples je v bistvu veliko izrazen način. 

Na tečajih še vedno poskušajo razumsko dojemat, ampak lažje sem se izražala skozi 

gibanje ali ples kakor z besedami, slikanjem, pisanjem, čeprav tudi to rada počnem. 

Ampak ples se mi zdi izredno izrazno sredstvo in zelo razumljivo za ostale, da lahko 

hitro razumejo, za kaj se gre. Potem sem ugotovila, da eleganca izhaja iz ekonomsko 

naravno izraženih premikov telesa. Ker imamo vedno isti princip, ker eleganca pride 

vedno iz sproščenosti, nikoli iz napetosti, zategnjenosti, zaprtosti. Jaz sem videla, da 

mi ta ples pomaga pri zdravstvenih težavah (čiščenje črevesja), ker sčisti vse strupe, 

zlasti okrog genitalij, ker so genitalije in črevesa povezana. Pri poslovnih ženskah se 

pojavi vnetje mehurja zaradi poslovnih stresov, pri moških se prostata zelo zgodaj 

pojavlja. Stres, strah, ki gre na ledvice /.../, ženske imajo probleme z mehurjem, kar je 

povezano z genitalijami. Pri sebi pa tudi ugotavljam, da to pot, ki jo zasledujem, da se 

je nenadoma s temi plesi, ko sem enkrat odpravila te zavore /.../ imaš neskončno 

košaro novih gibov, ne potrebuješ, da se jih hodiš učiti naokrog, ker postanejo tvoji, se 

pravi, da se tu odpreš, gibalno, emocionalno in enako tudi duhovno. Jaz rečem ... ni 

kaj, kar ne bi obdelal ples.  
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 Na zdravje prav tako vpliva. Te plesalke, ki so bile na vseh nivojih baladi ..., so 

bile istočasno tudi babice. To je genialno ..., ko ti enkrat razgibaš ta spodnji del, 

seveda potem ni niti težko roditi. One niso imele zadrege pred plesom, zdaj ga imajo 

.... In če ti to razgibavaš, nisi več tako zaprta, prebava se ti uredi. To dobimo z 

orientalskim plesom, afriškim ali kakor koli. Mi moramo, ko plešemo, najti svoj center, 

in ko ga najdemo, potem tudi gibanje ni več problem. Potem je gibanje princip teh 

štirih elementov, zemlja, voda, ogenj, zrak. Tudi telo je grajeno na ta način. In ko 

ujameš ta center, veš, da tudi gravitacija deluje, težnost ... mati zemlja, korenine in 

ritka potegne dol in smo noter. Ko imaš občutek fleksibilnosti na tem principu 4 

elementov, potem ni problem nobeno gibanje, ni problem niti hrbtenica, medenica. V 

bistvu bok je treba spustiti, gravitacija ritnic in trebuha, mislim od popka navzdol, teža 

ti da ali da sistem, postavitev in od popka navzgor je princip akaše, dojemanja okolja, 

komunikacije z ostalimi plesalkami ali pa komunikacija z zgodbo, ki si jo napleteš, 

naplešeš, priplešeš, pripoveduješ. Ples je v bistvu velik izrazen način. 

 

 MP1: 

 /.../ doživi neko katarzo, očiščenje. Neka dobra plesalka, ki zna izrazit svojo 

notranjost, čustva, komunicirati z gledalci ter jih vključiti noter. Drugače sem začela 

doživljati sebe, svojo telo, se počutiti bolj ženstvena, zadovoljna in čutiš to spremembo 

pri sami hoji, izraznosti, ker se pri orientalskem plesu veliko posvečaš temu področju 

in se skozi komunikacijo z občinstvom tudi tega naučiš. Da ti omogoči že ples, ne 

glede na to, kateri ples je, da se lahko skozi njega tudi očistiš, vsega slabega ali 

dobrega. Jaz si zelo želim, da bi vsaka plesalka ples doživljala kot eno pot, da se 

izrazi, kar ima v sebi, kaj ti plešeš, ker temu primerna je tudi glasba in kostum in 

izrazoslovje obraza, čustvenost v plesu itd. Orientalski folklorni plesi, zgodovinski, 

imajo vsi neko zgodovino, kdaj so se plesali, zakaj in vsi so namenjeni nekemu 

izražanju tebe ali tvojih čustev. Za čustva ni časa v modernemu in kar je spet mogoče 

pokazatelj, moderni časi, moderni plesi brez čustev. Nekaj starega, nekaj folklornega, 

nekaj prvinskega, kjer nisi omejen, kako se točno moraš držati, dejansko se 

osredotočiš nase, na svoje doživljanje, na svoje dogajanje in to tudi izraziš. Ples je 

vse, da ples je v tebi in da ga izrazi, in bolj boš atraktiven, če boš v ples vnesla čustva, 

več čustev, pa manj tehnike in tisto, kar znaš, naredi dobro in ne pozabi na emocije, na 

svoje doživljanje, ker drugače nima smisla, da plešeš golo tehniko na odru. Ples kot 

ples pa začne pozitivno vplivati na zdravstveno počutje in doživljanje telesa. 
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 MP2: 

 Skozi večletno vadbo orientalskega plesa mi je vsekakor zrasla samozavest. To, 

da te ni sram biti ženska, ker že večino časa se skrivaš, da si, zaradi žvižganj in 

pogledovanj, da se počutiš dobro, kar si, da si ženska in da to znaš nosit. Da si 

ponosen na to, da se začutiš, kaj si, kot nekoč, da so moški tam … Ni me več sram biti 

ženska, sedaj tega ne skrivam več. To pri orientalskem plesu pride ven, ker so 

večinoma res ženske in pride tista lepa magična energija – polna vsega, pozitivna. 

Tako, da mi je orientalski ples zaradi tega blizu, se bolj dobim noter, ker pač pokaže 

malo več gibov, malo več mehkobe, določenih zvrsti orientalskega plesa, so pa tudi 

zvrsti, ki ne kažejo te mehkobe, so pa bolj izražena čustva. Te skrajnosti so mi blizu, da 

nekje lahko stojim, da sem tam. To so občutki, ki so mi pisani na kožo in v njih res 

nekaj čutim in jih tudi lažje odplešeš. 

 

 MP3: 

 Gibi in glasba me izpopolnjujejo, moja čustva v meni, kaj se v meni dogaja, 

moja čustva v meni, kaj doživljam ... se poglobim vase, ne gledam na ljudi okoli sebe, 

se poglobim in se poskušam zliti s glasbo. Povezujem tudi gibe z glasbo in se 

osredotočim, da lahko pokažem tisto, kar sem si zamislila, in pokažem, kaj tisti čas 

doživljam oziroma sem doživela, ko sestavljam koreografijo. Predvsem ti že skozi 

samo držo, ker si zravnana in dvigneš prsni koš, zraste samozavest. Jaz sem z 

vključitvijo v tečaj orientalskega plesa premagala nagnjenost k anoreksiji. Sprejela 

sem se takšna, kot sem. Poučujem tudi punco s posebnimi potrebami in ko sem jo 

sprejela, ni govorila, motorično nevešča, skozi ples in vadbo pa je pridobila na 

samopodobi in je začela bolj komunicirati in je zelo napredovala. 

 

 MP4: 

 Pomagal mi je predvsem pri premagovanju moje dolgoletne bolezni, depresije. 

Bolj sprejemam moje telo, počutim se bolj odprta do okolice in zrastla mi je 

samozavest in samopodoba. Če plešem sama, bolj izražam svoja čustva, svojo 

notranjost, s plesom pokažem svoj karakter. Sem bolj nežne narave /.../, sprostitev, 

uživam. To me sprošča /.../, ne predstavljam si življenja brez plesa. Počutim se tudi 

bolj zadovoljna sama s seboj. Nikoli si nisem predstavljala, da bom kdaj plesala na 

odru, seveda imam še vedno tremo, ampak manj. 

 



 

60 
 

 MP5: 

 Skozi orientalski ples pokažeš svoja čustva in se pri tem izražaš. Potem tudi v 

življenju boljše funkcioniraš. Jaz mislim, da ti to prinese skozi tvoje življenje. Imela 

sem veliko tudi ginekoloških težav, vnetij. Prebirala sem literaturo in zasledila, da ti 

orientalski ples zaradi določenih gibov pri tem plesu pomaga odpirati korensko čakro. 

Pomagala pa sem si pregnati ginekološke težave, zato pravim, da je ta ples tudi 

zdravilen. V plesu pa se moraš vsekakor ujeti in ugotoviti, kaj ti paše. Za olajšanje 

komunikacije in odpravo »slabih« dni je eden izmed veliko vzrokov za udeležbo. 

Mislim, da imam rada bolj divje ritme, ker sem v sebi zelo nemirna in lahko to izražam 

skozi ples. Ples pomaga, kot sem že večkrat povedala, na določene dele telesa in deluje 

zdravilno. Vsekakor je bilo nekaj narobe v meni – porušeno neko ravnovesje. Zdi se mi 

kot delovanje na mentalni ravni, vsekakor ti ne more škoditi, kvečjemu ti koristi pri 

iskanju samega sebe skozi ta proces plesanja, saj se ukvarjaš sam s seboj za 

sprostitev, nekateri gredo telovaditi, jaz pa plesati. Meni orientalski ples zapolni dušo. 

 

6.5.3 Poznavanje kulture in zgodovine orientalskega plesa 

 

 Z intervjuvankami sem se v kategoriji − sklopu 3 pogovarjala o njihovih odločitvah za 

orientalski ples. Danes imamo veliko različnih ponudb za telesno in duhovno vadbo. 

Zanimalo me je, kaj v procesu orientalskega plesa pritegne ženske različnih starosti k plesanju 

in vadbi orientalskega plesa. Izvorno ta ples izhaja iz ritualov plodnosti in rodnosti. Poudarek 

je na druženju žensk med seboj. Pomembna struktura plesnih ritmov je tudi kultura glasbe, iz 

katere izhajajo. 

 

 SP1: 

Orientalski ples je res ples druge kulture, vendar je to ples, ki ga ženska pleše lahko 

 posamezno in njej doprinese, da se lažje izraža in ima en bolj čustven in 

sprostilen odnos do tega, ker se ne ukvarja še z nekom, ki pleše zraven tebe. To ji 

prinese lažje izlitje čustev in ženstvenosti skozi plesne gibe. Najprej se dobiš v neki 

družbi in če ti tista družba odgovarja in se v tisti družbi pretaka ena pozitivna 

energija, kar se v naši skupini sigurno pretaka, bolj vztrajaš naprej in hodimo na vaje 

in nam ta čas, ki ga preživimo skupaj, veliko pomeni. Včasih se ni enostavno kar 

odpraviti od doma, mislim, da te tisto druženje pripravi do tega, da se odpraviš na 

vaje. 
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 SP2: 

 Povedati moram, da me glasba Orienta privlači že od nekdaj. Posebej pa me 

privlačijo toni Orienta, ki so zelo ritmični. S temi ritmi lahko obvladaš svoje telo skozi 

glasbo. Ta ples ni ples druge kulture, ampak ples za ženske, pa ni važno od kod izhaja. 

To je izražanje čustev, erotičnosti in ne glede, v kaj verjame in kje živi. V skupini se 

srečujemo ženske, ki smo približno enakega mišljenja, enako razposajene, všeč mi je v 

skupini to, da smo postali ena čudovita klapa, družba, ki me še po tej plati zadovoljuje. 

 

 SP3: 

 Odločitev za ta ples, čeprav je to ples druge kulture, je bila informacija, da 

ples ugodno vpliva na žensko telo in pri različnih zdravstvenih težavah. Jaz sem imela 

težave z bolečinami v hrbtenici in izkazalo se je, da je to dobra izbira za odpravo teh 

bolečin in tegob. Same korenine tega plesa predvsem poudarjajo ženske dele telesa in 

ženska se skupaj s tem plesom nekako ozavesti, se vidi tudi v drugačni luči, v neki 

drugačni funkciji. Tukaj vidim nekako razliko med našo kulturo in iz katere izhaja 

orientalski ples, v katerem je ženska ena celota, ena osebnost, ne samo fizično, ampak 

preko te energije, katera se izraža pri plesu. Meni pri tem plesu še največ pomeni 

dejavnost v skupini, osebno se na momente počutim dobro v kakšnem tradicionalnem 

stilu, v katerem se ženska vidi kot ženska ... Stilsko so mi najbolj všeč beledi, gavazzi, 

ciganski plesi, ki zelo poudarjajo to žensko samozavest in odločnost. Drugače pa mi je 

najbolj všeč skupinsko delovanje in ta vpliv energij, ki jih imamo ženske med seboj. 

Tisti občutek, tisto energijo ženske na nek način, ker jaz kot posameznik težko, težko 

delujem, jaz sem vedno nekako, prav potrebujem, sem pristaš delovanja v skupini. V 

skupini se tudi spodbujamo ena drugo in se ta energija prenaša, mislim, da pozitivno 

vplivamo ena na drugo. To pa je ena taka stvar, ki je namenjena ženskam – za žensko 

dušo, žensko telo. S tem si ženska res lahko največ da. Drugače gledam to zadevo, ko 

plešem v skupini, čutim neko povezanost … Namen tega plesa pa je le ples žensk v 

skupini in me pri tem plesu prav to pritegne in privlači. Ženske si med seboj podajamo 

neko energijo, dobro voljo. 

 

 SP4: 

 Z orientalskim plesom sem se srečala že kot mala punčka, ko sem gledala 

dokumentarec o orientalskem plesu in v njem je plesalka vrtela »vančko« čez trebuh in 

to se mi je zdelo tako zanimivo, da tako lahko obvladaš svoje telo in mišice, da sem si 
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želela tega naučiti. In se mi je zdelo to, da obvladaš svoje telo, mišice in tako naprej ... 

skozi glavo seveda ... zlo fascinantno. Ženske, še danes v Orientu in tudi v zgodovini, 

so plesale ples zase, to je bilo njim zabava in to je bila njim izražanja sebe in še vedno 

zdaj obstajajo rituali, ko se ženske pred poroko same dobijo, same plešejo in se same 

zabavajo … to erotika, erotičen ples, da je za moške ... in jaz vsakemu rečem; glej, ni. 

Ker če meni ženska pride po nastopu in reče, da je bilo lepo, da je čutila tisto, kar ta 

ples je ..., potem je to jasno, da ni namenjen samo za moške. Ples je prvenstveno 

namenjen za ženske in da se ženske med sabo izražamo. Drugo, kar pa je bistvo, da 

sem se odločila za orientalski ples, je to, da imam v sebi preveč moške energije in sem 

včasih kot ženski »tank« in sem želela z vadbo potegniti iz sebe ženskost in z njo 

povezano mehkobo /.../, daj mi nekaj, da bom jaz svojo dušo skozi tvoj gib napolnila. 

Ampak to njihovo izražanje mi je bilo zmeraj tako všeč, zato sem jaz ta ples vzela … 

žensko za žensko … 

 

 SP5: 

 Delala sem v komerciali med samimi moškimi in obnašati sem se morala kot 

moški. Delovala sem po moškem principu − strogo, zame je bilo zelo naporno. 

Orientalski ples pa sem začela plesati iz preprostega razloga, da bi lahko vse te 

pritiske zdržala – pomagal mi je preživeti v zame težkem delovnem okolju. Ko sem 

začela plesati, sem mislila, joj, zdaj bom tu vsa odprta, še bolj ranljiva ... in zelo hitro 

sem ugotovila, da je ravno obratno. Bolj kot sem tu fleksibilna, tudi na videz opazim 

bolj dejavna v plesu, bolj sem močna. Na ta način tudi uči, da ko ulovimo notranji 

center, večne dojame, kot sem že rekla. To dobimo z orientalskim plesom, afriškim ali 

kakor koli. V bistvu bok je treba spustit ... gravitacija ritnic in trebuha, mislim od 

popka navzdol teža ti da ali da sistem, postavitev in od popka navzgor je princip 

akaše, dojemanja okolja, komunikacije z ostalimi plesalkami ali pa komunikacija z 

zgodbo, ki si jo napleteš, naplešeš, priplešeš, pripoveduješ ..., ampak za telo samo 

obeh spolov je potrebno veliko tega na orientalskih plesih oziroma na plesih, kjer je 

celo telo zavzeto. Ženskam, nam je to blizu, to gibanje plesa, to galaktično gibanje /.../. 

Te ženske plesalke ali babce, ki so znale te gibe rojevanja, so prišle na dom. Ampak 

ženske so na ta način živele. Tudi v haremu so med sabo plesale, ampak njihov 

medenični predel je bil živ. 
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MP1: 

 Orientalski ples, ima že ime nek pridih, da je to nekaj eksotičnega. Prvi plesi 

pa so že v naši neposredni bližini, v Bosni in Hercegovini, najdemo pa jih tudi na 

Japonskem. Mene je pritegnilo k orientalskemu plesu predvsem to, ne toliko kot ples 

sam, ampak glasba. Glasba je vsekakor prva, ki ti mora biti všeč. Globoko doživetje 

glasbe in ritmov je razumevanje in sprejemanje te vrste glasbe, da jo lahko začutiš, 

sprejmeš in se potem znaš odpreti. Orientalski ples ima tudi eno veliko prednost, da 

lahko plešeš sama, ti in tvoja duša. S tem lahko odkrivaš ples. Predvsem je bolj 

atraktivnejši in omogoča veliko različnih dejavnosti in aktivnosti. Tako kot vsaka stvar 

ali hobi, ki ti je všeč in se z njim ukvarjaš, vpliva na življenje na organizacijsko, 

predvsem pa z vplivom, da sem drugače začela doživljati sebe, svoje telo, se počutit 

bolj ženstveno, zadovoljno, vsekakor pa postaneš navzven, je čutiti eno razliko, v tem, 

kako hodiš, izraznosti, skozi orientalski ples se moraš naučiti vse to komunikacije z 

občinstvom in ti to pride tudi v življenju, vsekakor pa če se s tem ukvarjaš tudi v 

prostem času, plesni skupini ali poučuješ, se ti razširi krog ženskih prijateljic in 

vsekakor pozitivno vpliva na širjene ženske energije. Je bolj kot ples kulture… Ja, ples 

je dejansko orientalski po različnih izročilih namenjen, da ženska pleše zase in za 

žensko, v ženskih krogih in nikoli ni bil namen tega plesa, da bi ženska osvajala 

moškega. Meni osebno so zelo všeč folklorni plesi, tradicionalni, ki so lahko malo 

manj atraktivni, so mi pa všeč ravno zaradi zanimivih kostumov, ki jih je nekoliko več, 

in tudi dodatkov h kostumu zaradi glasbe in ekspresije plesalke, ki zahteva nekoliko 

več energičnosti, nasmeha in nasploh komuniciranja z obrazom. 

 

 MP2: 

 Z orientalskim plesom sem se začela ukvarjati predvsem zaradi tega, ker pri 

tem plesu čutim veliko dela s samim seboj in s tem povezano improvizacijo. S tem se 

izražam, ker sem zelo čustven človek in imam rada skrajnosti − od tragike do 

mističnosti, nežnosti, prilagajam se glede na spremembe v stilu plesa in glasbi. To pri 

orientalskem plesu pride ven, ker so večinoma res ženske in pride tista lepa magična 

energija − polna vsega, pozitivna. Ta povezanost ti da dosti, ker v teh časih smo vsi 

eden mimo drugega, posebno se ženske med seboj špikamo, tako da je ta povezanost 

nekaj novega, pozabil, da je to še možno, res lepo. Tudi ta prave punce smo se dobile 

skupaj. Nekoč nas je bilo veliko in smo se tiste, ki enako čutimo, ki smo zagrete za to 

in to, nekako obdržale skupaj, in to je tisto, kar naredi orientalski ples tisto, kar bi 
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moral biti – druženje žensk in uživanje, tisto ta pravo. /.../ vzhodnjaška kultura je bolj 

odprta, bolj kažejo čustva, niso zaprti in to izrazi v vsakem plesu. Tako da mi je 

orientalski ples zaradi tega blizu, se bolj dobim noter, ker pač pokaže malo več gibov, 

malo več mehkobe, določenih zvrsti orientalskega plesa, so pa tudi zvrsti, ki ne kažejo 

te mehkobe, so pa bolj izražena čustva. /.../ pritegnilo k temu plesu, so tudi drugi plesi, 

ne da ne nabiti s čustvi. Pritegnilo k orientalskemu plesu. /.../ izraznost čustev … stili, 

ki zahtevajo veliko improvizacije, solo, zelo sproščen in hkrati zelo tragičen. Hkrati 

dve skrajnosti od flamenko in tangota ali ciganskega do teh trible stilov, belly dance, 

vsi stili, ki vsebujejo skrajnosti. 

 

 MP3: 

 Za plesanje orientalskega plesa sem se odločila zaradi kulture samega plesa, v 

bistvu me je pritegnila kultura, iz kje orientalski ples izhaja. Ta kultura je drugačna od 

naše, zanimiv mi je bil tudi ritem glasbe. Kostumi so bili drugačni od naših in drugih 

plesov, v bistvu me je pritegnila tudi ta drugačnost plesa. Občudovala sem tudi 

izražanje skozi ples. Všeč mi je bilo tudi to, da smo veliko plesale v skupini in veliko 

nastopale. Veliko smo se družile in postale med seboj velike prijateljice. To mi je 

veliko pomenilo. 

 

 MP4: 

 Po prigovarjanju sem šla na vaje trebušnega plesa in se takoj navdušila in 

vpisala na tečaj, v bistvu plešem že od takrat. Zaljubila sem se v mehkobo in nežnost 

gibov, rok ... plesalka za svoj užitek. 

 

 MP5: 

 V začetku me je pritegnila muzika in kultura, ker sem tisti čas že veliko let od 

tega, smo hodili veliko po muslimanskih deželah in mi je bilo zelo všeč. In še to, ker 

sem malo prebirala literaturo o čakrah v našem telesu, ker sem imela probleme z 

vnetji, ginekološke težave, da plesanje in gibi pomagajo za to vrsto vnetij. V naši 

skupini se počutim odlično, ker se dobro razumemo. To vemo iz zgodovine, ker ta ples 

so imele ženske zase in so plesale med seboj. V sebi sem zelo nemirna, zato iščem to 

izraznost v plesu skozi divje ritme … udeležbo na skupnih vajah, saj ko pomislim na 

druženje z ostalimi plesalkami – puncami in tisto pozitivno energijo med nami, se tudi, 

če si doma slabe volje, se odpraviš, ker veš, da boš tam z nekom poklepetal in ti da 
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energijo za naprej. V bistvu smo postale prijateljice in se družimo tudi že v zasebnem 

življenju. /.../ plešem orientalske plese in da se lahko predstavim tudi v tej luči, ker pač 

nekaj ustvarjam. 

 

6.5.4 Proces iskanja telesne prvinskosti skozi žensko mnogoterost 

 

 V kategoriji − sklopu 4 sem se z intervjuvankami pogovarjala o iskanju telesne 

prvinskosti skozi proces orientalskega plesa. V današnjih časih so ženske predvsem povezane 

v različnih vlogah kot gospodinje, matere, vzgojiteljice, žene itd. Skozi mnogoterost vlog pa v 

procesu orientalskega plesa v interakciji z drugimi ženskami zopet iščejo svojo telesno 

prvinskost. Pogovarjale smo se o ženskosti in ženskih lastnostih, kot so milina, ljubeznivost, 

nežnost, spolnost, igrivost, glamuroznost, izražena skozi ples. Izražanje ženske mnogoterosti 

pa je lahko prikazana tudi v divjem, strastnem in razigranem plesu orientalske plesalke. 

 

 SP1: 

 Skozi vadbo orientalskega plesa se počutim povezana sama s seboj, nekaj 

delam zase. Primarne ženske gibe vnašamo v naše okolje in to pomeni, da se sklada 

tudi z nami. Ženska se lahko izrazi v tem plesu, ustvari gibe, ki jih drugače pri drugih 

plesih ne ustvarja … Na žensko deluje sproščujoče, ker skozi ples izliješ svoja čustva. 

Orientalski ples je namenjen ženskam v zrelih letih, ker so tudi določeni gibi, ki jih 

ženske lažje obvladamo ... 

 

 SP2: 

 Pred srečanjem in vadbo orientalskega plesa sem bila odtujena sama od sebe. 

Skozi leta vadbe sem zopet začela doživljati samo sebe, svoja čustva in svoje telo. Prej 

sem se sramovala, da sem ženska, sramovala sem se lastnega telesa. Ženska se 

sprejme, taka, kot je, znaš živeti, znaš biti seksualna, si postaneš pomembna, postaneš 

si lepa in posledično tudi drugim. Pokažeš svetu, da si tudi ti nekaj vredna. Prej si 

tega nisem upala povedati drugim. Pri iskanju svoje ženskosti spoznaš tudi meje, 

katere včasih prekoračiš, in se s tem še bolj povežeš s samo seboj …, ampak začutim 

moje ženske gibe. To sem začela doživljati s plesanjem, ker sem se začela spreminjati. 

Posebno toni, ki so zelo ritmični in s tem lahko obvladaš svoje telo skozi glasbo. Jaz to 

delam z dušo. Všeč mi je, ker na skrit način lahko to izrazim, ker če ne, so vsa tista 

čustva zakrita v meni in si ne upaš pokazati, kaj znaš in kaj lahko dosežeš s tem. Pri 
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plesu začneš spoznavati svojo globino ženskosti, spoznavaš samo sebe, spoznaš tudi 

svoje meje, ki jih včasih tudi prekoračiš, s tem se še bolj povežeš s samim seboj. Tako 

lahko skozi te živahne ritme potegnem ven tega otroka, ki ga nosim v sebi. S tem 

postanem bolj razposajena, bolj igriva. Mene to bolj zadovolji. Vsem tem ženskam bi 

priporočala, da se skozi orientalski ples preobrazijo in naredijo en korak za samo 

sebe. 

 

 SP3: 

 Tako, da potrjujem to teorijo s tem, da je tudi ta ples posebno posvečen ženski. 

Povezovanje plesa in ženske vidim v tem, da se ženska s tem plesom na en način 

predvsem izrazi. Same korenine tega plesa predstavljajo ženske dele telesa in se 

skupaj s tem plesom nekako ozavesti, se vidi tudi v drugačni luči, v neki drugačni 

funkciji. Važno je, da se odznotraj izraža, da žari neko energijo. /.../ seveda je tukaj 

pomembno, da pride do nekega pridiha erotičnosti. To ima vsaka ženska v sebi. 

Ženska prikliče skozi ples nazaj svojo erotičnost, katero je v svojem življenju izgubila. 

V našem vsakdanjem življenju tega ne moremo izraziti. Nekatere stvari pač ne moreš 

prenesti v realno življenje, sam pri sebi pa veš, da si sposoben in počutiš se dobro, ker 

greš tudi čez kakšno mejo. Postaviš pa si jih zaradi okolja, v katerem živiš. Enostavno 

si v neki kletki, včasih zlati kletki, in ta ples ti pomaga, da stopiš ven. Zame je to neka 

ženska intima, za žensko dušo ... na momente se počutim dobro v kakšnem 

tradicionalnem stilu, v katerem se ženska vidi kot ženska, izrazi lahko močno osebnost, 

tukaj je malo, vsaj jaz se tako počutim malo boljše in se tudi skozi ples spoznavam, 

poskusim pridobiti vse lastnosti, ki naj jih bi imela ženska, tako, da ta ples v bistvu, mi 

pri tem mojem delovanju kot ženska zelo pomaga ... žensko samozavest in odločnost. 

To energijo, sodelovanje in povezanost poskušam prenašati tudi v vsakdanje življenje, 

na ostale nivoje mojega delovanja – služba. To se mi zdi v redu, ker zahteva veliko 

različnih stilov in zahteva od tebe veliko preobrazb in načinov, kako se lahko 

preizkusiš, kako si lahko včasih tudi drugačen. Pri tem plesu gre za žensko, kaj je 

ženska in kaj pomeni biti ženska. Nekoč so ženske imele neke svoje vloge, saj danes jih 

imajo tudi, ampak jih imajo toliko, da so v bistvu pozabile biti ženske. V vsej tej 

zmešnjavi danes, ki jo ženske živimo, in ob vseh teh obveznostih, službi, družini, otroci, 

gospodinjstvu, enostavno, vsaj jaz sem opazila, nikoli se nisem niti zavedala, da sem 

ženska na pravi način. V nekem momentu sem se počutila skoraj kot gospodinjski 

aparat. Zato me je tudi zanimalo, kaj vse pomeni biti ženska. Ženska kljub vsemu ima v 
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tem plesu neko svojo vlogo in je spoštovana, imam občutek, da smo se ženske izgubile. 

V tem času smo ženske samo neka delovna sila, nekdo, ki postori vse okoli sebe, in bi 

se morale malo več posvetiti sami sebi, tudi na druge načine, ne samo preko tega 

plesa. Vsaka zase pa se bo odločila, ali bo to imela sama zase ali bo to izkazovala 

navzven. 

 

 SP4: 

 In to je meni največja kvaliteta tega plesa ..., da ženska čuti, da je to bilo tudi 

zanjo. Pri orientalskem plesu gre za umetnost, v kateri izražaš žensko v svoji biti. Me 

ženske moramo znati izražati skozi ples našo naravo – mehkobo, toplino, čustvenost,… 

ne pa, da se borimo z moškimi in jih skušamo premagati. Našo naravo – našo 

senzibilnost moramo znati prav usmeriti in jo izkoristiti v komuniciranju z moškimi, 

ker drugače se nas ustrašijo, prevelika ženska samozavest jih straši. Naša vloga je 

primarna, biti ženska in izražat se kot ženska in tako naprej. In to je meni največja 

kvaliteta tega plesa ..., da ženska čuti, da je to bilo tudi zanjo. Bodimo ponosne na 

vloge matere in gospodinje, ne pa da se počutimo v vsakdanjem življenju žrtve. To je 

naša vloga, za to smo postavljene, v tem je naša moč. Uravnotežena ženska energija 

znotraj telesa, ki ga nekdo vidi in tudi dejansko v tem plesu je. Ženske, ko začnejo 

plesati, se začnejo spreminjati, spreminjajo se zaradi tega, ker svoje čakre in svoje 

ženske principe postavljajo na tiste segmente, kjer to mora biti. Naša medenica, ko jo 

mi damo nazaj, se pravi, ko je ravna hrbtenica, so čakre poravnane in je pritok 

energije drugačen oziroma se začne pretočnost energije od vrha do dol in se dejansko 

ženska poveže z vsemi čakrami, predvsem pa, ker delamo najbolj na spodnji čakri, na 

ženski energiji. Ker delaš na tej ženski energiji, se ta spodnja čakra, ko se odpre, se 

lahko začne dvigovati. Potem so ženske tudi seksualno odprte. Če so seksualno odprte, 

ji bo moški z roke jedel, ni problem. In če boš to lastno podobo znala ovrednotit in biti 

samozavestna, boš dosegla tisto, za kar si namenjena na tem planetu, na tej zemlji in 

tudi možu boš več dala in tudi ti boš bolj zadovoljna ..., ker boš dala, boš dobila točno 

tisto, kar rabiš. In to je ta temelj, ta samozavest. In to je bil zelo težek, počasen prestop 

iz naše miselnosti, se pravi kostumske v njihovo kostumsko primarnost. 

/.../ ah ja, zato se pa jaz tako dobro počutim. No, jaz ko pridem domov, sem zelo fit, jaz 

kar čakam, da mož še ne bi šel spat ... jaz sem vsa taka nabita ... Potem recimo šimi, 

šimi, pretreseš notranje organe, vse prekrvaviš, dve minuti ga delaš, kot da bi se 

preklopil na elektriko. Je pa ena zanimiva stvar, ko se začneš šimi učit, te pa na sedmo 
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dobo ven meče, dokler ti tega ne uravnotežiš, da glavo prepustiš in da telo začne 

pravilno vibrirat. In ko začneš to pravilno resonanco, dejansko zdraviš lastno telo. 

Hormoni se ti pravilno postavljajo, vse odmisliš, glava je prazna, čista. Spet je toliko 

prazna, da lahko nove stvari noter nalagaš. In zato so tej gibi toliko zdravilni, toliko 

na telo dobro vplivajo, da se enostavno ženska spremeni. Tudi, če se ne bi hotela, ker 

je to tako posredno zraven ... 

 

 SP5: 

 Ženska je pa princip gibanja, zlasti je to spiralno gibanje, kozmično gibanje… 

Bolj kot sem fleksibilna v plesu, bolj dejavna, bolj sem močna. Na ta način tudi učim, 

da ko ulovimo notranji center, večne dojame, kot sem že rekla. To dobimo z 

orientalskim plesom, afriškim ali kakor koli. Mi moramo, ko plešemo, najti svoj center, 

in ko ga najdem, potem tudi gibanje ni več problem. Potem je gibanje princip teh 

štirih elementov, zemlja, voda, ogenj, zrak. Tudi telo je grajeno na ta način. In ko 

ujameš ta center, veš, da tudi gravitacija deluje, težnost ... mati zemlja, korenine in 

ritka potegne dol in smo noter. Ko imaš občutek fleksibilnosti na tem principu 4 

elementov, potem ni problem nobeno gibanje, ni problem niti hrbtenica, medenica ... 

Tudi kakšne starejše stranke se dela na principu anatomije, tako da bok spuščamo in 

istočasno raztegujemo stran. Potem sem ugotovila, da eleganca izhaja iz ekonomsko 

naravno izraženih premikov telesa. Ker imamo vedno isti princip, ker eleganca pride 

vedno iz sproščenosti, nikoli iz napetosti, zategnjenosti, zaprtosti. Ko si sproščen, si 

lahko tudi eleganten, mak faktor je lahko tudi tribal dance, kjer izražajo vse mišice. 

Ljudje me velikokrat sprašujejo, ker sem tako duhovno razvita, in da se moram malo 

prizemljiti, potem jim rečem, da duhovno razvit ne more biti nobeden, če ni enako 

prizemljen, to je dejstvo. In ples se mi zdi taka, naravna pot. Skozi proces 

orientalskega plesa dobiš mehkobo, sproščenost in eleganco. Pri afriških je drugo, 

tam je vedno mati zemlja, ampak vendar vedno isti princip. Če to golensko čakro 

(miradano) okrepimo, si mi lahko razvijamo še ostale čakre naprej, nikakor pa ne s 

preskokom. To vidimo pri cerkvi, kjer so miradano čakro odrezali, ker nima veze, 

razen duhovniki so si jo lahko privoščili. Totalna dekadenca, že od nekdaj, že 2000 let. 

Ker ne gredo po naravni poti. In ples se mi zdi taka, naravna pot in če pogledam dol te 

narode, ti otroci, vsa dekleta že od majhnega plešejo. To nam manjka, na zahodu. Da 

se dekleta razvijejo z vso pravico v ženskost. Orientalski ples je nihanje trebuha, tega 

zgornjega dela, pride do pravilnega dihanja, pravilne vibracije trebuha. Moram pa 
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reči, da, tako mi povejo mlada dekleta, 16, 17, 18 let, da se veliko lažje učijo, da imajo 

boljšo koncentracijo zaradi plesa. Pri sebi pa tudi ugotavljam, da to pot, ki jo 

zasledujem, da se je nenadoma s temi plesi, ko sem enkrat odpravila te zavore, imaš 

neskončno košaro novih gibov, ne potrebuješ, da se jih hodiš učiti naokrog, ker 

postanejo tvoji, se pravi, da se tu odpreš, gibalno, emocionalno in enako tudi duhovno. 

Orientalski plesi pa vendar to poudarijo, ne samo, da razteguješ, ampak jih tudi 

dviguješ, spuščaš, krožiš.. Vsak moment, ko ste utrujene, žalostne, jezne, si dajte gor 

glasbo. Te emocije žalosti, jeze lahko iz zadnje pore potegneš ven s plesom. Bolj ko si 

sesuta, postavi se pred ogledalo in začni plesati, tam dobiš ven fantastične gibe. Telo 

je lahko vedno veselo in zdravo, mi ga z razumom tlačimo. Če imaš kaj upornega v 

mislih, v mislih začni plesati ... s prstki, s komer koli, in je takoj boljše. Tudi z odnosi 

do drugih. Telo ima svojo inteligenco. Orientalski je varianta, ženska kraljic, kjer so 

gibi elegantni in ponosni. 

 

 MP1: 

 Tako da v bistvu, kar se tiče eroticizma, lahko je bil bolj v tem smislu, da 

ženska sama sebe doživi erotično in da je zadovoljna s sabo, da se sprejema, da se v 

bistvu navznoter razvija in se čuti v stiku sama s seboj. To je neko izkoriščanje, ker 

ples je toliko ženstven, da poudarjaš ženstvenost in se ga na žalost tudi zlorabi in 

napačno interpretira. V našem svetu se ukvarjati s plesom kot hobi ali na višjem 

nivoju je že, da si moraš vzeti čas, ker vemo, da smo ženske danes vedno bolj 

obremenjene in se mogoče tudi pozna, da ne moreš kar pustiti izven prostora, kjer se 

vadi, vse težave, skratka ples je že zaradi glasbe, ki je iz drugega dela sveta, 

dobrodošel za ženske, da zna pustiti vse tiste svoje vloge mame, žene, zaposlena v 

službi /.../ zunaj pred vrati in biti samo ženska. Mogoče je to problem današnje družbe, 

da moramo biti vse prej kot ženske in nam je vzeta ta možnost, da smo tisto, kar smo 

prvo bile. Ples ti omogoča, da se lahko skozi njega očistiš vsega slabega ali dobrega. 

Ženska mora znati imeti več obrazov, ker to kažeš v različnih točkah, na različne 

načine, ker vsekakor pozabljamo, da lahko skozi ples, kateri ima zdravilno moč, damo 

ven tisto, kar želiš dati ven v danem trenutku skozi gibe, namesto skozi besede. To je 

ena velika prednost orientalskega plesa za žensko, da je lahko tam sama, sama s 

seboj. In kot sem že rekla, manjša količina je dovolj, da lahko ustvariš iz tistega, 

ugotoviš, kaj vse je možno, kaj vse še lahko odkriješ v plesu. /.../ vsak rekvizit, ki ga 

imamo in naštudiramo, je čisto spontano prišel, ko je ženska prišla v prostor, začela 
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plesati in prijela v roke, kar ji je bilo najbližje, ali je bil to šal ali je bila vaza ali roža, 

skratka, in je pač morda s tistim se malo pohecala in izrazila svoja čustva, pri nas se 

pleše npr. z metlo. 

 

 MP2: 

 Pri orientalskem plesu plesalka pade v neko čutenje, čutenje glasbe, gibov, v 

bistvu ni plesalka za druge, ampak pleše zase, ker uživa noter v tem, kar je, da je 

ženska, da upa narediti ta gib, enostavno, da uživa v glasbi, v gibih, v orientalskem 

plesu je poudarek na čutenju. Uživanje v tistem, kar si, kar upaš in ta užitek, da daš 

ven. Da se začutiš, kaj si, kot nekoč, moški so tam, ženske tu in je bil potem ta goreč 

občutek, tudi če so bili ločeno, je pa bolj delovala ta povezovalna energija v telesu, 

itak ima ženska svojo energijo in moški svojo energijo, ne pa kot sedaj, ko se je vse to 

pomešalo, se je vse izgubilo. S plesom zopet začutim, da smo ženske in da v tem 

uživamo ... se ženstvenost tukaj izrazi, kot sem že prej rekla, je vse veselje … ženske tu 

in je bil ta goreč občutek, tudi če so bili po sklopih, se pa je bolj stiskala energija tu 

notri, /.../  itak ima moški svojo energijo in ženska svojo, zdaj, ker je vse pomešano, se 

je vse izgubilo … najdeš spet svoje ženske korenine, ki predstavljajo žensko kot mati ne 

pa kot gospodinjo, kot poslovna ženska, ženska gola ... surova. /.../ sprejemam kot del 

življenja, kot ga ima vsaka, kot bi lahko rekli tri življenja v enem dnevu, je mati, je 

mati, je šefica, če damo še kaj zraven, je še četrta vloga, gre vse skupaj, vendar je še 

vedno deljeno, ne moremo dati vse v en lonec, ker se ne da, ker so različne postavke, 

drugačna delovanja, se pa da v enem človeku to povezati, to se da. Se da povezati in se 

ne da povezati, odvisno, s katerega vidika gledaš. Odvisno od vsake posameznice, kot 

npr. si šefica in seveda, da v tvoje poslovno okolje ne boš šel v tej obleki, kot plešeš v 

njej. Obnašati se moraš, kot je trenutna situacija, prilagoditi se spremembam. Tako, 

da ima ženska res lahko več obrazov ali vlog. Ženska zmore veliko stvari hkrati početi. 

 

 MP3: 

 Skozi orientalski ples se izpopolnjujem, moja čustva, moje doživljanje ... 

počutim se super in skozi ples lahko stvari pokažeš in ni ti potrebno govoriti. Meni 

ples predstavlja sprostitev, predstavitev same sebe, ker skozi koreografije, katere 

sestavljam, izbiram glasbo, ki me … v bistvu skozi ta ples kažem sebe, skozi glasbo 

predstavljam sebe. V plesu izražam moje trenutno doživljanje, žalost, veselje, 
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razigranost … Bistvo orientalskega plesa je ženstvenost in eleganca, občutje, 

relaksacija, na drugi strani sproščenost in veselje. 

 

MP4: 

 /.../ zaljubila sem se v mehkobo in nežnost gibov, rok ... Skozi ples pokažem 

svojo nežno naravo. Rada plešem, ker v tem preprosto uživam. Zame je to bolj 

ženstven ples. To ženstvenost, spoznaš svoje telo, sebe, fizično in čustveno se bolj 

zavedaš vsega, zavedaš se svojega telesa. Pomeni mi razbremenitev, da ni samo 

služba, dom. 

 

 MP5: 

 Velik poudarek je na izraznosti tvojih čustev in da se v določenih ritmih dobiš, 

da ti ustreza. Pokažeš svoja čustva in se s tem izražaš. Skozi različno glasbo in ritme 

lahko pokažem svojo »divjo naravo«, čeprav delujem zelo umirjeno. Čeprav je zelo 

tanka meja med zapeljevanjem in umetniškim izražanjem, ker že po naravi lahko 

malček zapeljuješ in koketiraš. Ženski duši da navdih za nadaljnje raziskovanje 

samega sebe, ker ima orientalski ples veliko izraznosti. 

 

6.5.5 Sporočilo orientalskega plesa 

 

V kategoriji − sklopu 5 sem se z intervjuvanki pogovarjala o sporočilu orientalskega plesa, kaj 

sta namen in glavno sporočilo. V zgodovini ima vsaka človekova dejavnost svoj pomen, 

orientalski ples pa je skozi vsa leta zgodovine postal tudi oblika umetnosti. Veliko priznanih 

plesalk orientalskega plesa v Sloveniji in po svetu uči orientalski ples skozi njegovo 

prvenstveno vlogo in s tem želijo ljudem pokazati vrednost tega ženskega prvinskega plesa.  

 

 SP1: 

 Ženska, če se najde v katerem stilu orientalskega plesa, preprosto uživa sama s 

seboj in s pravo energijo tudi v skupini. 

 

 SP2: 

 Jaz bi orientalski ples priporočala vsaki ženski, ko dopolni trideset let, ker 

bodo s tem bolj začele čutiti samo sebe. Skozi orientalski ples se bodo preobrazile in 

naredile en korak do sebe. Znaš se bolj sprejemati, sprejemaš bolj ljudi okrog sebe, da 
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so lahko tudi različni od tebe in vseeno te vidijo lepo, ker se tudi ti v tej koži počutiš 

dobro.  

 

SP3: 

 Ženska v tem plesu najde samo sebe, svojo dušo in svojo potrditev, da je 

ženska. Zelo ga priporočam ženskam vseh starosti, ker se v tem plesu lahko sprostijo 

in se počutijo dobro. Ženske si med seboj, še posebno v skupini, dajemo neko pozitivno 

energijo in dobro voljo.  

 

 SP4: 

 Ženska za žensko, milina, ljubezen, toploto, vse tisto, kar ženska primarno je, je 

izraženo čez ta ples – uravnotežena ženska energija znotraj telesa. Uravnotežena 

ženska energija znotraj telesa, ki ga nekdo vidi in tudi dejansko v tem plesu je. 

Orientalski ples ima celostno ogromno pozitivnih vidikov, da čutiš svoje telo, da se v 

lastni koži počutiš fantastično, da se sprejemaš taka, kot si, in da vse ženske atribute, 

ki jih imaš, »daš na pladenj«, in vse, kar je moškega, umakneš in se serviraš samo 

skozi to žensko energijo.  

 

 SP5: 

 Plesat, plesat, plesat, to nam je še edino ostalo, če želimo ostati pri sebi, ... vse 

drugo se itak izgubi. Otroci bi morali že v otroštvu, v vrtcu in šoli. 

 

 MP1: 

 Dejansko je ples vse, ples imamo v sebi, samo priklicati in izraziti ga moramo 

iz sebe. V plesu ni samo gola tehnika, ker gola tehnika nima smisla, ampak je 

pomembna tvoja čustvena – emocionalna plat, izražena skozi ples ... izkoriščati to 

zdravilno moč plesa, da dejansko lahko iz sebe daš ven tisto, kar želiš dati ven v tistem 

trenutku.  

 

 MP2: 

 Z orientalskim plesom se ženske povežejo med seboj. Skozi ples dobiš neko 

otroškost, igrivost, dobiš občutek, da nekaj zmoreš in te moški bolj spoštujejo. 

Povezanost žensk med seboj, ker ni tak bav bav, kot si vsi mislijo, da ženske ne gredo 

skupaj. Dobiš neko otroškost, igrivost, dobiš občutek, ki je na žalost zamrl, ko so 
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moški gledali na žensko s spoštovanjem, kaj ona vse zmore. To je zame orientalski 

ples, kar je nekam zatonilo. 

 

MP3: 

 Bistvo orientalskega plesa je ženstvenost in eleganca, občutje, relaksacija, na 

drugi strani sproščenost in veselje. 

 

 MP4: 

 Vsem bi priporočila vadbo orientalskega plesa. To ženstvenost, spoznaš svoje 

telo, sebe, fizično in čustveno se bolj zavedaš vsega, zavedaš se svojega telesa. 

 

 MP5:  

 Ples, ki mi je všeč, ker mi zapolni dušo. In to mi najbolj ustreza, ker mi je všeč 

kultura in ritmi Orienta. Ženski duši da navdih za nadaljnje raziskovanje samega sebe, 

ker ima orientalski ples veliko izraznosti. 

 

6.6 Primerjava odgovorov starejše in mlajše generacije plesalk orientalskega plesa 

 

 Za nadaljnje raziskovanje so me zanimale razlike v odgovorih generacije starejših 

plesalk in generacije mlajših plesalk v doživljanju in sprejemanju orientalskega plesa. V 

odgovorih sem primerjala raznolikost odgovorov ene in druge generacije orientalskih plesalk 

glede na tematski sklop – pogoj ali dejavnik. Rezultati prikazani v tabeli 6.1. 

 

Ženska kot objekt ali subjekt – rušenje družbenih stereotipov 

 

 Pri prvi primerjavi odgovorov bi rada ugotovila, kako so mlajše in kako starejše 

plesalke odgovarjale v kontekstu erotičnosti plesa in plesa, ki je namenjen zapeljevanju 

moških. Poznavanje pogleda in mnenja o orientalskem plesu pri moški in ženski publiki, 

sprejemanje in odnos v domačem okolju, osebno dojemanje plesa in kako prepoznavajo in 

v svojih odgovorih rušijo veljavne družbene stereotipne vidike. 
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Odgovori SP
6
 

 

 V očeh moške populacije je orientalski ples povezan s seksualnostjo, goloto in erotiko. 

Jaz mislim, da na moje okolje ni veliko vplival, ampak je vadba orientalskega plesa čas, ko si 

vzamem čas samo zase in delam sama zase. V družini so pozitivni odnosi do tega plesa, 

okolica sprejema to kot eno vrsto umetnosti in mislim, da je ta ples že kot ena umetnost. Na 

začetku me je to motilo in mi je bilo nerodno, posebno pri nastopu, ker sem imela občutek, da 

vsi gledajo samo mene, ker nisem popolna. Na delovanje doma in v službi niti ne vpliva. 

Seveda se povezuje, ker se ženska pri tem plesu lahko izrazi, ne glede na to, koliko je ta 

družba kritična do nekih podob – fizičnih omejitev. Pomembno je, da se odznotraj izraža, da 

žari neko energijo. Seveda je tukaj pomembno, da pride do nekega pridiha erotičnosti. To ima 

vsaka ženska v sebi. Problem je v tem, da v našem vsakdanjem življenju ne moremo tega 

izraziti. Pri temu plesu se kot ženska zelo odkrito izkazuješ, zato to družba povezuje z neko 

seksualnostjo in neko erotičnostjo, kar sploh nima nobene povezave s tem. Videla sem, da to 

moje okolje vse te zadeve jemlje zelo površno, veliko takih pripomb in različnih stereotipov, 

ki krožijo okoli, se vse nekako povezujejo z nekim ponujanjem ženske in v bistvu ne razumejo 

tega pravega sporočila in bistva plesa. To spada zraven poleg nepoznavanja kulture. Je pa en 

zelo velik stereotip, da so orientalske plesalke bile namenjene za moške, da so jih spodbujale, 

bile erotične in tako naprej. Kar je Hollywood naredil, pa je čista ameriška popačenka vsega 

tega. Ženske še danes v Orientu in tudi v zgodovini so plesale ples zase, to je bilo njim zabava 

in to je bilo njim izražanje sebe in še vedno obstajajo rituali, ko se ženske pred poroko same 

dobijo, same plešejo in se same zabavajo. Ni namen, da je to na očeh moških. Zato delamo 

odrsko umetnost, zato poskušamo ta ples drugače pokazati, da bi ljudje pravilno razumeli, da 

ni zgolj te erotike, ampak da gre za umetnost, za izražanje ženske v 'tapravi' biti, za kar je ta 

ples tudi bil. Se pravi biti mati, biti žena, vse te standardne kvalifikacije. Ampak zato me smo 

in me lahko v tem potencialu uživamo, če znamo to pravilno vase usmerit. Ne da smo žrtve, 

ker smo mame, gospodinje, ker smo to. Ampak ne žrtev, to nam je danost, to nam je naša 

moč. Ampak to je pač to, iz naše kulture izhaja, naša folklora, to smo zapete do sem, gležnje 

pokrite, trojne nogavice, gležnjarje, da se ja enega gležnja ni videlo, še dobro, da še rokavic 

nimamo gor. To pa je v miselnosti in je zelo težko. In to je bil zelo težek, počasen prestop iz 

naše miselnosti, se pravi kostumske v njihovo kostumsko primarnost. Nikjer nimajo tako 

                                                           
6
 Odgovori na tem mestu niso v celoti prikazani kot dobesedni navedki, saj želim poudariti določene dele, kar 

naredim s pomočjo ležečega tiska. Isto velja za odgovore v nadaljevanju, ki se nanašajo na druge kategorije. 
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primitivnega odziva kakor moški v Sloveniji. Ženskam, nam je to blizu, to gibanje plesa, to 

galaktično gibanje, saj tudi pri moških, samo ta vzgoja je huda, zatrta. 
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Odgovori MP 

 

 Plesalka lahko postane s svojim profesionalnim, koketnim in čustvenim nastopom en 

lep spoštovan in občudovan subjekt. Pričakovanja so ena, to je tudi odvisno od kostuma, od 

kakovosti koreografije, od pristopa, nastopa gibov in seveda je prva asociacija na orientalski 

ples, eroticizem, kazanje telesa, ampak to se lahko tudi spreobrne, seveda po nastopu, ko 

doživijo, vidijo v plesu en drug način, kot eroticizem se mogoče še najbolj prodaja turistom, 

so pričakovanja na tak način in je to mogoče tudi ena zloraba orientalskega plesa v take 

namene, ker ni namenjen temu. V Sloveniji je ženska še vedno preveč osredotočena v vlogi 

družbeno sprejetih stereotipov. Ples je postal toliko ženstven, ker poudarja ženskost, da so si 

ga začeli moški po svoje razlagati. Ženska je tudi subjekt v orientalskem plesu, ker ples 

doživljaš skozi svoja čustva in plešeš zase. Orientalski ples daje ženski možnost, da se skozi 

ples izrazi in pokaže pravi jaz. Ženska lahko skozi ples izraža več svojih pristnih obrazov, ker 

je v svojem vsakdanjem življenju obremenjena z drugimi družbeno-stereotipnimi vlogami. To 

je neko izkoriščanje, ker ples je toliko ženstven, da poudarjaš ženstvenost in se ga na žalost 

tudi zlorabi in napačno interpretira. Naj samo povem, da v originalu v vseh orientalskih 

plesih, prvotno folklorne plesalke imajo pokrite trebuhe, pokrite noge, pokrite roke, pokrite 

rame in so gibi minimalistični in seveda bazirajo na izraznosti, bazirajo na gestah in 

izkazovanju čustev. Ne pa na osvajanju in eroticizmu. To, da te ni sram biti ženska, ker že 

večino časa se skrivaš, da si, zaradi žvižganj in pogledovanj, da se počutiš dobro, kar si, da si 

ženska in da to znaš nositi. To pri orientalskem plesu pride ven, ker so večinoma res ženske in 

pride tista lepa magična energija – polna vsega, pozitivna. A povezanost ti da dosti, ker v teh 

časih smo vsi eden mimo drugega, posebno se ženske med seboj »špikamo«, tako da je ta 

povezanost, nekaj novega, da je to še možno, res lepo. Na odru, ko nastopam, se poglobim 

vase, ne gledam na ljudi okoli sebe, se poglobim in se poskušam zliti s glasbo … Menim, da 

ta ples nima veze z erotičnostjo, ker v prvotni funkciji ni imel tega pomena. To smo naredili 

mi, zahodnjaki, da je ženska v tem plesu nekako seksibilna, da je ta ples samo za moške, 

ampak v prvotni vlogi se je dogajal med ženskami. Jaz mislim, da je ples treba obravnavati 

tudi s kulturnega vidika, ne pa v povezavi s seksom in zapeljevanjem. Saj so neka pravila, ki 

naj bi omejevala to seksualnost, samo s to seksualnostjo lahko na koncu nekam prideš, sploh 

na svetovnih ravneh. Zdaj sem bolj odprta. Se sprostim in uživam v glasbi. Ta ples moji 

domači poznajo in ga ne ocenjujejo in se ne obremenjujejo s kostumi ... Veliko jih ima neko 

mišljenje o tem, vendar je to bolj ženstven ples. Že znana orientalska plesalka, ki že veliko let 

pleše v Sloveniji, je povedala, da ne smeš izražati erotičnosti in potem si prava plesalka. Ni 
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mi všeč mnenje in mi gre celo na živce povezovanje erotičnosti s tem plesom. Vidim, da ko se 

pogovarjaš z drugimi ljudmi, da plešeš orientalske plese, najprej pomislijo na to percepcijo 

erotičnosti. Vem iz izkušnje, ker je moj partner naredil celo sceno zaradi ljubosumja, kot da 

smo gejše, nekaj podobnega. Še vedno je to v večini mišljenje moške publike, da jemljejo vse 

dogajanje kot zapeljevanje. Čeprav je zelo tanka meja med zapeljevanjem in umetniškim 

izražanjem, ker že po naravi lahko malček zapeljuješ in koketiraš. 

 

Ugotovitve 

 

 Iz odgovorov mlajših plesalk orientalskega plesa sem ugotovila, da so vse plesalke 

večji pomen dale svojemu, subjektivnemu pogledu na izražanje skozi orientalski ples in 

podajale kritično mnenje o stereotipnih predstavah o orientalskem plesu v Sloveniji. 

Posebno me je presenetila ugotovitev, da so vse plesalke, starejše in mlajše generacije, 

izredno kritične do pogleda slovenske moške populacije na to zvrst plesa. Orientalski ples 

je skozi zgodovino postal odrska umetnost in se uveljavlja kot del umetnosti, ne pa samo kot 

del zabavne in turistične atrakcije. Sprejemanje orientalskega plesa je povezano z žensko kot 

subjektom in ima večjo vrednost pri občutku zadovoljstva skozi proces plesanja orientalskega 

plesa. Pri tem procesu gre za višjo stopnjo vrednosti subjekta – ženske, saj naraste vrednost 

ženskih lastnosti, ki se izražajo skozi plesne gibe in karizmo subjekta (tabela 6.1). 

 

Vpliv plesa na spreminjanje čustvene plati življenja 

 

 Vsak proces, ki intenzivno spremlja in se ponavlja v življenju posameznika, gotovo 

vpliva na čustveno plat človeka. Ples skozi proces vpliva na doživljanje in izražanje čustev. 

Nekatere plesalke spremembe občutijo intenzivneje, nekatere plesalke pa se v tem procesu 

niso čustveno spremenile. Pri tej temi in primerjavi me je zanimalo, kako je večletna vadba 

orientalskega plesa vplivala na spremembe v življenju plesalk dveh različnih generacij, 

predvsem na področju sprejemanja samega sebe in odnosa do okolice. 

 

Odgovori SP 

 

 Začela sem doživljati samo sebe, svoja čustva in svoje telo. Ženska se sprejme takšna, 

kot je, in to je pozitiven vpliv orientalskega plesa na samopodobo. Skozi glasbo, ki me 
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privlači, lahko izražam sama sebe. To sem začela doživljati s plesanjem, ker sem se začela 

spreminjati. Jaz to delam s dušo. Všeč mi je, ker na skrit način lahko to izrazim, ker če ne, so 

vsa tista čustva zakrita v meni in si ne upaš pokazati, kaj znaš in kaj lahko dosežeš s tem. V 

komunikaciji z drugimi sem bolj samozavestna in se lahko bolj postavim sama zase. Pokažeš 

svetu, da si tudi ti nekaj vredna. Povedati drugim, ker prej si tega nisem upala. Tako lahko 

skozi te živahne ritme potegnem ven tega otroka, ki ga nosim v sebi. S tem postanem bolj 

razposajena, bolj igriva. Vsem tem ženskam bi priporočala, da se skozi orientalski ples 

preobrazijo in naredijo en korak samo za sebe. V bistvu je zame to izziv, kako prenesti to v 

vsakdanje življenje. Tisti občutek, tista energija ženske na nek način, ker jaz kot posameznik 

težko, težko delujem, jaz sem vedno nekako ... prav potrebujem, sem pristaš delovanja v 

skupini. To energijo, sodelovanje in povezanost poskušam prenašati tudi v vsakdanje 

življenje, na ostale ravni svojega delovanja – služba. Sam pri sebi veš, da si sposoben, in 

počutiš se dobro, ker greš tudi čez kakšno mejo. Postaviš si jih zaradi stereotipov, ki te 

obkrožajo, okoljs, v katerem živiš, in imaš mogoče omejitve, ki jih pri plesu na nek način 

presežeš, sam pri sebi, samopodoba, samozavest se ti poveča. Je pa res, da mi je skozi ples to 

dalo še večjo samozavest in še večjo moč. Na nastopih so ljudje žaljivi, ženske so 

poniževalne, jih vidiš z očmi, ko plešem, točno vidim, katera bi me zdajle najraje s kolom po 

glavi, ker se čuti. To se je meni čez ples odprlo, zelo čutim energijo ljudi. In vedno zdaj, 

mislim, meni je to ples odprl ... odpiraš se, bolj kot se odpiraš, večje dobivaš udarce, bolj se 

jih moraš znati ubraniti. To pa je proces, ki ti daje zrelo plesalko, samozavestno. Da začneš 

uživati kot ženska v vsej svoji biti, se pravi čez seksualnost, milino, ljubezen, čez glavo, ki se ti 

odpre, ker se celostno, ko začneš delati na plesu, se začne celostna preobrazba telesa, duha in 

uma. Zato pride do te katarze, ko pravim, da je samozavest druga, ne samo, da jih ti učiš, 

posredno pridejo ti elementi, ker medenico imamo mi enako kot pri taičiju, pri borilnih 

veščinah. Ko ti spustiš, prideš v ta center, ki ga vsi vedno iščemo. Ko sem začela plesati, sem 

mislila, joj, zdaj bom tu vsa odprta, še bolj ranljiva ... in zelo hitro sem ugotovila, da je ravno 

obratno. Bolj kot sem tu fleksibilna, tudi na videz opazim, bolj dejavna v plesu, bolj sem 

močna. To dobimo z orientalskim plesom, afriškim ali kakor koli. Potem sem ugotovila, da 

eleganca izhaja iz ekonomsko naravno izraženih premikov telesa. Ker imamo vedno isti 

princip, ker eleganca pride vedno iz sproščenosti, nikoli iz napetosti, zategnjenosti, zaprtosti. 
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Odgovori MP 

 

 Vsekakor gibi in glasba, gibi so mi zelo blizu zaradi doživljanja v sebi, me izpopolni, 

prav točno ne znam povedati, moja čustva, kaj se v meni dogaja ... doživetja. Počutim se 

super in skozi ples lahko nekatere stvari pokažeš in ti ni potrebno govoriti. Ko sem poučevala 

ženske srednjih let in sem se z njimi pogovarjala, so ugotovile, da se jim je predvsem dvignila, 

zrasla samozavest. Poučujem tudi punco s posebnimi potrebami in ko sem jo sprejela, ni 

govorila, bila je motorično nevešča, skozi ples in vadbo pa je pridobila na samopodobi in je 

začela bolj komunicirati in je zelo napredovala. Nikoli si nisem mislila, da bom plesala na 

odru. Zelo je vplival na samozavest in samopodobo. Zdaj sem bolj odprta. Velik poudarek je 

na izraznosti čustev in da se v določenih ritmih dobiš, da ti ustreza. Pokažeš svoja čustva in se 

s tem izražaš. Potem tudi v življenju boljše funkcioniraš, jaz mislim, ali pa ti to prinese v 

življenju. Verjetno, da k temu prispeva tudi ples. Malo se mi vsekakor pozna, vsekakor pri 

odpravi treme in nastopih v javnosti. Seveda odpraviš sramežljivost in predvsem ti zraste 

samozavest. Jaz vsekakor počasi napredujem, predvsem zaradi sramežljivosti. Nekatere 

rabimo več časa za to, nekatere pa imajo to v sebi in lahko to izraznost hitro pokažejo, se hitro 

odprejo. 

 

Ugotovitve 

 

 Odgovori mlajših plesalk so vezani na individualno doživljanje posameznice. 

Nekatere pa sprememb niso zaznale. Pri starejših plesalkah je spreminjanje skozi proces 

orientalskega plesa povezano s spreminjanjem v odnosih, predvsem pa v komuniciranju z 

okolico. Predvsem s pomočjo in vadbo gibov, ki pozitivno vplivajo na stanje celega 

organizma, ohranjamo predvsem vitalnost in odprtost duha. Pri odgovorih starejših plesalk 

pa je bil odgovor tudi v večini primerov pozitivno spreminjanje pri doživljanju telesne 

prvinskosti in ženskosti (tabela 6.1). 

 

Sprejemanje orientalskega plesa kot oblike druženja – plesa žensk 

 

 Orientalski ples izhaja iz obreda − rituala. Veliko stilov se je izoblikovalo skozi 

zgodovino, ker je vsak narod, ki se je srečal z njim, želel temu plesu dodati nekaj svojega. V 

Sloveniji smo se z njim prvič srečali pred približno 20 leti, ko so plesalke in učiteljice plesa 

Jasna Knez, Metka Kogoj, Mateja Pevec, Mirjam Mihelčič Korez in druge svoje znanje začele 
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deliti na delavnicah in tečajih. V tej primerjavi me je zanimalo, kako so mlajše plesalke in 

kako starejše plesalke odgovorile na doživljanje plesa kot plesa druženja žensk – ritualni ples. 

Zanimala me je razlika v odgovorih dveh generacij plesalk, kako sprejemajo odnose med 

ženskami, predvsem pa, ali se oblikujejo in ustvarjajo nova prijateljstva. 

 

Odgovori SP 

 

 Zame ni to ples druge kulture, ampak ples za ženske. To je ples žensk, ni važno, kakšne 

kulture. To je izražanje čustev, erotičnosti in ne glede, v kaj verjame in kje živi. V skupini se 

srečujemo ženske, ki smo približno enakega mišljenja, enako razposajene, v skupini mi je 

všeč to, da smo postali ena čudovita klapa, družba, ki me še po tej plati zadovoljuje. Ko si 

enkrat v skupini, kjer te povezujejo iste potrebe po druženju, po veselju, po plesu, po smehu in 

po nastopanju, ti ni težko oditi na druženje – vaje. Najprej se dobiš v neki družbi in če ti tista 

družba odgovarja in se v tisti družbi pretaka ena pozitivna energija, kar se v naši skupini 

sigurno pretaka, bolj vztrajaš naprej in hodimo na vaje in nam ta čas, ki ga preživimo skupaj, 

veliko pomeni. Včasih se ni enostavno kar odpraviti od doma, mislim, da te tisto druženje 

pripravi do tega, da se odpraviš na vaje. Drugače pa mi je najbolj všeč skupinsko delovanje in 

ta vpliv energij, ki jih imamo ženske med seboj. Tisti občutek, tisto energijo ženske na nek 

način, ker jaz kot posameznik težko, težko delujem, jaz sem vedno nekako, prav potrebujem, 

sem pristaš delovanja v skupini. V skupini se tudi spodbujamo ena drugo in se ta energija 

prenaša, mislim, da pozitivno vplivamo ena na drugo. Ples je prvenstveno namenjen za ženske 

in da se ženske med sabo izražamo ... žensko za žensko … Tudi v haremu so med sabo plesale, 

ampak njihov medenični predel je bil živ. 

 

Odgovori MP 

 

 To vemo iz zgodovine, ker ta ples so imele ženske zase in so plesale med seboj. Za 

olajšanje komunikacije in za odpravo »slabih« dni je eden izmed veliko vzrokov za udeležbo 

na skupnih vajah, saj ko pomislim na druženje z ostalimi plesalkami – puncami in tisto 

pozitivno energijo med nami, se tudi, če si doma slabe volje, odpraviš, ker veš, da boš tam z 

nekom poklepetal in ti da energijo za naprej. V bistvu smo si postale prijateljice in se družimo 

tudi že v zasebnem življenju. 
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 Všeč mi je bilo tudi to, da smo veliko plesale v skupini in veliko nastopale. Veliko 

smo se družile in postale med seboj velike prijateljice. To mi je veliko pomenilo. 

 Povezanost žensk med seboj, kar ni tak »bav bav«, kot si vsi mislijo, da ženske ne 

gredo skupaj. Nekoč nas je bilo veliko več in smo se tiste, ki enako čutimo, ki smo zagrete za 

to in to, nekako obdržale skupaj, in to je tisto, kar naredi orientalski ples tisto, kar bi moral 

biti – druženje žensk in uživanje, tisto ta pravo.  

 

Ugotovitve 

 

 Starejše plesalke sprejemajo orientalski ples kot ples za druženje žensk. V 

značilnih plesnih gibih vidijo odprtost izvajanja ženstvenih gibov in povezanost plesa z 

pomenom plesa za druženje žensk med seboj. Med vadbo in ustvarjanjem se ustvarja 

ustrezno vzdušje, ki plesalke motivira, da se notranje napolnijo in si delijo pozitivno energijo 

med seboj. Povezanost v skupini je na družbeni ravni prerasla tudi v nova prijateljstva, 

predvsem pri mlajših plesalkah. Med seboj so bolj povezane in sodelujejo tudi na drugih 

življenjskih področjih (tabela 6.1). 

 

Proces iskanja telesne prvinskosti  

 

 Namen raziskovalne naloge je tudi poiskati poti, kako ženska v procesu orientalskega 

plesa zopet najde svojo telesno prvinskost, ki je sestavni del identitete. Pri tem terminu sem 

primerjala, kako se iskanje in odkrivanje telesne prvinskosti odraža pri starejših in kako pri 

mlajših plesalkah.  

 

Odgovori SP 

 

 Govorim o meni kot ženski, ker prej sem se sramovala sama sebe. To sem pridobila z 

vadbo tega plesa, me ni več sram mojega telesa. Se sprejmeš kot ženska, takšna, kot si, ker s 

tem se znaš pokazati, znaš živeti, si znaš biti seksualna, si postaneš pomembna sama sebi, si 

postaneš lepa in posledično tudi verjetno drugim. Pri plesu začneš spoznavati svojo globino 

ženskosti, spoznavaš samo sebe, spoznaš tudi svoje meje, ki jih včasih tudi prekoračiš, s tem 

se še bolj povežeš s samim seboj. Ženska se identificira s tem in ob tem plesu. Znaš se bolj 

sprejemati, razumeti samo sebe, sprejemaš bolj ljudi okrog sebe, da so lahko tudi drugačni od 

tebe, in vseeno te vidijo lepo, ker se tudi ti v tej koži počutiš dobro. Tako, da potrjujem to 
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teorijo s tem, da je tudi ta ples posebno posvečen ženski. Tukaj vidim nekako razliko med 

našo kulturo in kulturo, iz katere izhaja orientalski ples, v katerem je ženska ena celota, ena 

osebnost, ne samo fizično, ampak prek te energije, ki se izraža pri plesu. Pri tem plesu gre za 

žensko, kaj je ženska in kaj pomeni biti ženska. Nekoč so ženske imele neke svoje vloge, saj 

danes jih imajo tudi, ampak jih imajo toliko, da so v bistvu pozabile biti ženske. V vsej tej 

zmešnjavi danes, ki jo ženske živimo in ob vseh teh obveznostih, službi, družini, otroci, 

gospodinjstvu, enostavno, vsaj jaz sem opazila, nikoli se nisem niti zavedala, da sem ženska 

na pravi način. Ženska kljub vsemu ima v tem plesu neko svojo vlogo in je spoštovana, imam 

občutek, da smo se ženske izgubile. V tem času smo ženske samo neka delovna sila, nekdo, ki 

postori vse okoli sebe, in bi se morale malo več posvetiti sebi, tudi na druge načine, ne samo 

preko tega plesa. To pa je ena taka stvar, ki je namenjena ženskam – za žensko dušo, žensko 

telo. S tem si ženska res lahko največ da. Ženske, ko začnejo plesati, se začnejo spreminjati, 

spreminjajo se zaradi tega, ker svoje čakre in svoje ženske principe postavljajo na tiste 

segmente, kjer to mora biti. Naša medenica, ko jo mi damo nazaj, se pravi, ko je ravna 

hrbtenica, so čakre poravnane in je pritok energije drugačen oziroma se začne pretočnost 

energije od vrha do dol in se ženska dejansko poveže z vsemi čakrami. Predvsem pa, ker 

delamo najbolj na spodnji čakri, na ženski energiji. Ker delaš na tej ženski energiji, se ta 

spodnja čakra, ko se odpre, se lahko začne dvigovati. Potem so ženske tudi seksualno odprte. 

Če so seksualno odprte, ji bo moški z roke jedel, ni problem. Orientalski ples ima celostno 

ogromno pozitivnih vidikov, če bi pa že rekla, kaj od vsega tega, bi pa rekla, da čutiš svoje 

telo, da se v lastni koži počutiš fantastično, da se sprejemaš takega, kot si, in da vse ženske 

atribute, ki jih imaš, daš na pladenj, in vse, kar je moškega, umakneš in se serviraš samo 

skozi to žensko energijo. To je genialno ..., ko ti enkrat razgibaš ta spodnji del, seveda potem 

ni niti težko roditi. One niso imele zadrege pred plesom, zdaj ga imajo. 

 

Odgovori MP 

 

 Pri orientalskem plesu lahko najdeš spet svoje ženske korenine, ki predstavljajo žensko 

kot mater, ne pa kot gospodinjo, kot poslovno žensko, žensko golo, »surovo«. Da bi zaradi 

tega še bolj posegala po ženski literaturi in se ukvarjala s temi ženskimi zadevami, ne. 

Pomagala pa sem si s pregnati ginekološke težave, zato pravim, da je ta ples tudi zdravilen. V 

plesu pa se moraš vsekakor ujeti in ugotoviti, kaj ti paše. Skozi proces orientalskega plesa 

dobiš mehkobo, sproščenost in eleganco. Pomeni mi razbremenitev, da ni samo služba, dom. 

To me sprošča ... ne predstavljam si življenja brez plesa. Zdi se mi kot delovanje na mentalni 
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ravni, vsekakor ti ne more škoditi, kvečjemu ti koristi pri iskanju samega sebe skozi ta proces 

plesanja, saj se ukvarjaš sam s seboj za sprostitev, nekateri gredo telovaditi, jaz pa plesati. 

 

Ugotovitve 

 

 Starejše plesalke so s pomočjo procesa orientalskega plesa zopet začutile same 

sebe in svojo telesno in spolno prvinskost. V svojem telesu se počutijo boljše, predvsem 

zaradi boljšega odnosa do sprejemanja samega sebe in posledično tudi odnosa do 

spolnosti. V sebi so zopet prebudile telesno prvinskost, ki se je v različnih družbenih 

vlogah izgubila. V orientalskem plesu vidijo možnost, da se ukvarjajo predvsem same s seboj 

in svojim telesom. V sebi so zopet prebudile svojo mehkobo, milino, ljubezen, spolnost, 

ženstvenost. 

 Odgovori mlajših plesalk se razlikujejo v tem, da ples jemljejo kot hobi, 

samozdravljenje, rekreacijo, ne pa tudi kot identifikacijo in samopotrditev (tabela 6.1). 

 

Sporočilo, vsebina orientalskega plesa 

 

 Vsaka plesalka, ki pleše orientalski ples, nosi neko sporočilo o orientalskem plesu. 

Nekaterim ljudem je veliko lažje plesati in ob tem izražati svoje občutke kot govoriti. 

Primerjala sem odgovore starejših in mlajših plesalk o tem, kaj je njihovo sporočilo 

orientalskega plesa. Zanimala me je prisotnost sporočila ženstvenosti v odgovorih dveh 

generacij plesalk in ali je v odgovorih navedeno prvinsko sporočilo namena plesa – ples za 

ženske in žensko dušo. 

 

Odgovori SP  

 

 Jaz bi rekla samo to, da vsaka ženska, ki se odpravi na orientalski ples, čaka verjetno, 

da se bo naučila nekih gibov, kar je najprej pogojeno s tisto seksualnostjo, ko jo moški vidijo, 

ko slišijo o orientalskih plesalkah, ko plesalko vidijo v kostumih, pomanjkljivo oblečeno, kot 

sem že rekla, vsi stili plesa niso to in vsaka v sebi potem najde skozi vaje in če dobi pravo 

energijo v skupini in se razvije ta odnos do plesa, da lahko v njem uživa. Danes ima biti 

ženska negativen prizvok, ker kot ženska ima marsikakšno nalogo, ki izhaja predvsem iz 

stereotipov te družbe, enostavno si kot v neki kletki, včasih zlati kletki, ta ples ti lahko 

pomaga, da lahko stopiš iz tistih okvirjev in pokažeš in končno tudi drugim, da si sposoben in 
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da zmoreš in da si lahko zelo, zelo lep na nek način. Ženska bo v tem plesu našla samo sebe, 

svojo dušo in svoje bistvo – svojo potrditev, da je ženska. Vsaka zase pa se bo odločila, ali bo 

to imela sama zase ali bo to izkazovala navzven. Žensko za žensko, milino, ljubezen, toploto, 

vse tisto, kar ženska primarno je, je izraženo čez ta ples. Uravnotežena ženska energija 

znotraj telesa, ki ga nekdo vidi in tudi dejansko v tem plesu je. Ampak ples se mi zdi izredno 

izrazno sredstvo in zelo razumljivo za ostale, da lahko hitro razumejo, za kaj gre. Plesat, 

plesat, plesat ... To nam je še edino ostalo, če hočemo ostati pri sebi ..., vse drugo gre v 

»maloro«. 

 

Odgovori MP 

 

 Ples ima vsak v sebi in namen orientalskega plesa je, da z njim znaš izraziti svoja 

čustva, svoja doživljanja, ker gola tehnika gibov ne pomeni nič. Dobiš neko otroškost, 

igrivost, dobiš občutek, ki je na žalost zamrl, ko so moški gledali na žensko s spoštovanjem, 

kaj ona vse zmore. Bistvo orientalskega plesa sta ženstvenost in eleganca, občutje, 

relaksacija, na drugi strani sproščenost in veselje. Vsem bi ga priporočila. To ženstvenost, 

spoznaš svoje telo, sebe, fizično in čustveno se bolj zavedaš vsega, zavedaš se svojega telesa. 

Ženski duši da navdih za nadaljnje raziskovanje samega sebe, ker ima orientalski ples veliko 

izraznost. 

 

Ugotovitve 

 

 Starejše plesalke plesa prepoznajo sporočilo plesa kot orodje za prepoznavanje 

ženstvenosti in iskanje življenjske strasti. Mlajše plesalke pa sporočilo orientalskega 

plesa vidijo predvsem skozi pozitivno krepitev ženske subjektivitete (tabela 6.1). 
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Tabela 6.1: Primerjalna tabela po tematskih sklopih 

 

Pogoj – dejavnik 

 

Starejše plesalke Mlajše plesalke 

Ženska kot objekt ali subjekt 

– rušenje družbenih 

stereotipov 

0 1 

Vpliv plesa na spreminjanje 

čustvene plati življenja 

1 0 

Sprejemanje orientalskega 

plesa kot oblike druženja 

0 1 

Proces iskanja prvinskosti 1 0 

Sporočilo, vsebina 

orientalskega plesa 

1 0 

 

Vir: Gnezda Šuligoj(2013). 

 

7 ZAKLJUČEK 

 

 V zaključku naloge predstavim zaključne misli. Če odgovore intervjuvank povežem s 

teorijo Luce Irigaray, ugotovim, da lahko o pojmu ženske mnogoterosti govorim takrat, ko 

odpremo prostor za različne definicije ženskosti in možnosti za vzpostavljanje različnih vlog 

oziroma različnih identitetnih pozicij, ki jih ženska zavzame v svojem življenju. 

 Številne pomanjkljivosti in neustreznosti interpretacije veljavnih družbenih vlog so 

posledica načina organiziranja vsakdanjega življenja in obveznosti, ki izhajajo iz domačega in 

delovnega okolja, v katerem živijo intervjuvanke. Pri večini intervjuvank zasledim velik vpliv 

orientalskega plesa in aktivnega udejstvovanja na področju plesa na spremembe v njihovem 

življenju. Intervjuvanke opažajo predvsem velike spremembe v doživljanju samih sebe in 

ponovnem stiku s telesno prvinskostjo, ki se je skozi način življenja in patriarhalno vzgojo 

sodobne zahodne družbe izgubila. Luce Irigaray v članku »Drug drugemu transcendenta« 

pravi, da »zato jaz nisem ti, moški, nisem vse, in v tem pomenu ne pomenim enoterosti 

človeškega rodu. Sem ženska in človeški rod sestavljata dva spola. Torej sem omejena s 

pripadnostjo enemu spolu. Enako velja zate, moški, ki nikakor nisi model zame. To 
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nepredstavljivo in ta nedojemljiva razlika bosta vedno obstajala, toda zaradi njiju lahko drug 

drugega ljubiva in drug drugega soustvarjava« . 

 Že v uvodu naloge sem omenila teorijo Luce Irigaray, da je žensko identiteto težko 

definirati. V raziskavi o iskanju ženske identitete skozi proces orientalskega plesa lahko 

potrdim, da orientalski ples ženski omogoča ponovno srečanje s telesno prvinskostjo. Iz 

analize intervjujev plesalk lahko razberemo, da vsaka ženska na svoj način doživlja 

orientalski ples in posledično tudi samo sebe. Vse intervjuvanke so v svojih odgovorih o 

orientalskem plesu poudarjale pomen orientalskega plesa za žensko identiteto. Ženska v 

procesu orientalskega plesa z značilnimi gibi izraža tudi svojo telesno prvinskost. V 

odgovorih, predvsem pri temah o iskanju telesnih prvinskosti in ženskih atributih skozi proces 

orientalskega plesa, pa so vidne manjše razlike med obema generacijama, ker mlajše plesalke 

ples povezujejo predvsem s subjektivnim doživljanjem, starejše plesalke pa s telesno in 

spolno prvinskostjo, da se lahko v procesu orientalskega plesa aktivirajo in s tem potrdijo 

svojo žensko identiteto. 

 Mlajša intervjuvanka 4 pravi, da je zanjo ženstveni ples, mlajša intervjuvanka 1 pa 

dodaja, »da ženska v orientalskem plesu ni samo objekt, je predvsem subjekt s svojimi čustvi 

in plesnim izražanjem skozi gibe. Lepo je, da si lepa, ampak, če ne pokažeš svoje veličine, 

svoje ženskosti skozi gibe, ti niti obleka in njena barva ne pomagata pri tem izražanju. Če 

plešem sama, bolj izražam svoja čustva, svojo notranjost, s plesom, me izpopolni, prav točno 

ne znam povedati, moja čustva, kaj se v meni dogaja ... doživetja. S plesom pokažem svoj 

karakter«. 

 Odprtost različnih vlog v ženski mnogoterosti pa plesalke skozi proces orientalskega 

plesa iščejo na različne načine; odgovor je predvsem v telesni in spolni prvinskost, ki jo 

intervjuvanke povezujejo s pomenom telesnega izražanja.  

 Značilnosti mehkega gibanja in zibanja v predelu bokov, trebuha in medenice se 

povezuje z značilnimi gibi pri obredih rodnosti in plodnosti. Poudarek pri orientalskem plesu 

je predvsem na gibanju trebušnih mišic in uporabi prsnega koša »torza«, ki je dvignjen in 

poravnan. Plesalki omogoča lažje dihanje in krepitev hrbtenice.  

 Ženske skozi proces orientalskega plesa začutijo telesne in čustvene spremembe. 

Spremembe čutijo na različne načine; pri starejših plesalkah so spremembe intenzivne na 

čustvenem področju doživljanja sebe in tudi v komunikaciji z okolico. Postanejo 

samozavestnejše, bolj komunikativne, odprte do okolice in se pri tem počutijo bolj 

izpopolnjene. Mlajša intervjuvanka 4 pravi, da je skozi vadbo orientalskega plesa in druženje 

s soplesalkami postala samozavestnejša in odprta v komunikaciji do okolice. Premagala je 
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odtujenost same s seboj. Postala je bolj odprta do okolice. Zna se veliko bolj ceniti in 

spoštovati. V sebi je počasi začutila večje zadovoljstvo in večjo samozavest. Starejša 

intervjuvanka 2 pa je začela drugače doživljati sebe in svoje telo. Nekatere intervjuvanke so 

na osnovi orientalskih plesov spremenile družbene stereotipne poglede na vrednotenje in 

lepotne percepcije ženskega telesa v naši zahodni kulturi, kjer mora biti vse lepo in popolno. 

 Tudi Luce Irigaray se v članku z naslovom »Kako ustvariti našo lepoto?« (1988) 

sprašuje in nato v nadaljevanju usmerja k rešitvam z besedami, kako konec koncev, ko zrušijo 

že šifrirane forme, ženske ponovno odkrijejo svojo naravo, svojo identiteto in lahko najdejo 

svoje forme, se razvijejo v to, kar so. Te ženske forme so vedno nedokončane, v večni rasti, 

kajti ženska raste, se razvija in (se) oplaja tako, da ostaja ženska v lastnem telesu ... 

 Z leti vadbe orientalskega plesa in značilnimi gibi, ki jih pri tem izvajajo, se 

spremenijo tudi predsodki glede spolnosti in odnosa do nje. Starejša plesalka 4 in starejša 

plesalka 5 omenjata predele ženskega telesa – spodnji del trebuha, v katerem se nahajajo 

žleze, in pospešeno delovanje spolnih hormonov skozi vadbo orientalskega plesa. Mlajša 

intervjuvanka 1 pravi, da ženska skozi ples prikliče nazaj svojo erotičnost, ki jo je v življenju 

izgubila. »Ženska se sprejme taka, kot je, znaš živeti, znaš biti seksualna, si postaneš 

pomembna, postaneš si lepa in posledično tudi drugim.« 

  Večina starejših plesalk je na vprašanje o pomenu orientalskega plesa kot oblike 

druženja žensk odgovorila pritrdilno, da v procesu orientalskega plesa ne vidi samo hobija in 

sprostitve, ampak tudi možnost druženja z ženskami. Pri druženju in plesanju orientalskega 

plesa so nekatere mlajše plesalke tudi vzpostavile nova prijateljstva.  

 Pri analizi odgovorov o družbenih stereotipnih pogledih na orientalski ples v Sloveniji 

ugotovim, da plesalke na svojih nastopih še vedno čutijo odnos do orientalskega plesa kot 

plesa za zapeljevanje. V teoretskem delu naloge sem večkrat navedla prvinske namene plesa – 

druženje žensk in v zgodovini starih civilizacij ritual plodnosti in rodnosti, ki pa so v našem 

prostoru še večinoma nepoznani.  

 Luce Irigaray v enem izmed člankov z naslovom »Kritizirati z mesta potlačitve« 

(1986) opisuje trenutke v človekovi zgodovini, ko smo ženske začele izgubljati svojo 

prvinskost telesa, in pravi, da je odkrila, da so imeli določeni pojmi, ki se ji zdijo pomembni, 

kot na primer ponovno dotikanje (pojem, o katerem govori v vseh svojih knjigah), 

predhodnike pri Indijancih in da so v zahodni zgodovini tabu od časa grške kulture naprej, ko 

so si moški zadali nalogo izgovarjati resnico o vsem, predvsem o vsem tistem, kar zadeva 

odnos do božanskega. Tudi pomen dinamike tekočega v določitvi užitka ni neodvisen od 

obdobij, v katerih so bile ženske udeleženke pri ustvarjanju in ohranjanju kulturne ureditve. 
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Določitev različnih in lastnih kakovosti ženske spolnosti bo, tako upam, prispevala k temu, da 

se bo tisto, za kar pri spolni razliki gre, spremenilo. To je očitno človeška kostnata. Tako 

ženska ni nikoli popolnoma razvila svoje kulture, še posebej zaradi težav v povezovanju 

funkcij in vlog v vsakdanjem življenju od materinstva in erotičnih funkcij. Pogosto so 

preutrujene in preobremenjene z delom doma in v družbi. 

 Iz odgovorov intervjuvank lahko sklepam tudi, da orientalski ples deluje pozitivno na 

zdravje, in sicer v primerih ginekoloških težav, bolečin v hrbtenici in nekaterih psihičnih 

težav, saj so plesalke obeh starosti navedle, da so se s plesom (po)zdravile. S tem procesom se 

jim je popravila samopodoba, boljše komunicirajo z okolico, imajo pozitiven odnos do 

lastnega telesa in večje spoštovanje do žensk. S tem se počutijo bolj izpopolnjene in celovite, 

tako da lahko lažje premagujejo vsakodnevne obveznosti in težave. S tem se potrjuje njihova 

vloga bitja kot ženske, ne pa samo kot vloga matere, gospodinje, zaposlene osebe, 

vzgojiteljice, partnerke. S temi spremembami se ženske različnih starosti bolj cenijo in so 

zadovoljnejše z okolico, v kateri živijo in ustvarjajo. Ženska, ki aktivno pleše, skozi proces 

orientalskega plesa raste, se razvija in svojemu bistvu in življenju dodaja vrednost.  

 Ugotovim, da orientalski ples skozi različna obdobja ženskega življenja daje možnost 

in pomaga pri iskanju ženske identitete skozi gibe, izražanje, doživljanje, vadbo, sprejemanje 

in ponuja, da s tem plesom poudarja žensko energijo in se identificira človekovimi pozitivni 

vrednotami in lastnostmi, kot so nežnost, čustvenost, solidarnost do drugega, humanost, 

sočutje, ponižnost, milina, ljubezen itd. Ženski se ni treba skrivati za nekim Drugim spolom, 

ampak ima možnost, da se pri tem plesu izrazi in pokaže v resnično svoji prvinskosti.  

 Luce Irigaray v svojih razpravah o subjektih večkrat trdi, da so ženske samo objekti, ki 

so izgubili svojo vrednost, in meni, da je v življenju pa tudi skozi filozofijo dojela, da nima 

kulture, ki bi ustrezala njenemu spolu. To pomeni, da jo dana oblika družbenega življenja sili 

v vloge, ki si jih ni izbrala, in da jo to, kar ji vbijajo v glavo v šoli, na univerzi itd., sili v to, da 

se kot ženski spol nevtralizira, kvečjemu morda interpretira. Da bi spet našli zgodovinske 

momente pozitivnosti ženskega reda, se je treba – to velja za večino naših indoevropskih 

kultur – vrniti k izvorom grške zgodovine, k trenutku prehoda in nato redukcije 

daljnovzhodnih kultur v patriarhalni red. To je mesto, na katerem so se izgubile korenine 

avtonomnih socio-kulturnih stvaritev žensk. Tu je bil uničen tudi pozitivni odnosi mati – hči 

in njegovi atributi – spoštovanje narave, miru, gostoljubje, prek oraklja posredovani odnosi do 

boginj. Pomembno se ji zdi vrniti identiteto in svobodo temu »dark continent« (ženska), o 

katerem govori Freud in za katerega je Hegel pokazal, da njegovo uničenje prinaša tudi 

uničenje duha in kulture (Irigaray, 1986). 
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 Ženska skozi življenje lahko s pomočjo svoje telesne prvinskosti izpopolnjuje svojo 

identiteto skozi odprtost mnogoterih vlog, kar ji omogoča oblikovanje subjektivnosti. Veliko 

pa se jih zaradi stereotipnih družbenih pogledov utaplja v nekaterih vlogah in skriva za 

maskami, pod katerimi so samo še blede sence lastnega jaza.  

 Naravovarstvenik Anton Komat v svoji knjigi »Simbiotski človek« (2008) pravi, da je 

hlastanje po dobrinah in utapljanje v multimedijskih iluzijah pravzaprav beg pred samim 

seboj, beg pred samopodobo v ogledalu narave. Kdor je tako neumen, da hlepi samo po 

materialnih dobrinah, nikoli ne bo živel svojega življenja. Človeka je treba vrniti njemu 

samemu in razviti njegove ustvarjalne zmogljivosti, kajti le s samoaktualizacijo lahko 

presežemo anomijo in brezciljnost. Najosnovnejša človekova pravica je, da postane to, kar v 

resnici je, da uresniči samega sebe. Samouresničitev pa pomeni svobodo v eksperimentiranju 

s svojo identiteto in iskanje istovetnosti, ki bo sprostila ustvarjalnost in povrnila duhovno 

zdravje. Skratka, postati moramo konkretne osebnosti, ne pa igralci družbenih vlog, ki so nam 

vsiljene. 

 Predvsem je razvoj družbe in njenih vlog v kulturnem in človeškem razvoju odvisen 

predvsem od prispevka vsakega posameznika. Ni pomembno, kdo si in kaj si, vsi smo 

predstavniki iste vrste, ki sestavljamo človeški rod. Luce Irigaray pravi, da bi bilo pomembno, 

ko bi se telesna in kulturna identiteta rodov (angl. genres) lahko harmonizirala, tako da telo in 

družba, telo in kultura ne bi bila v stalnem nasprotju, podvržena zlomom in represijam, in bi 

se ljudje reproducirali drugače kot brez pozitivnega kulturnega razvoja človeških rodov 

(genres) – če jim to sploh lahko uspe.  

 Zaradi povezave orientalskega plesa in čaščenja Velike boginje v naši preteklosti in 

kasnejšega uničenja in izkrivljenega prikazovanja ritualov plodnosti in rodnosti v nadaljnji 

zgodovini bi rada poudarila tudi pomen vrednotenja in upodabljanja ženskega božanstva. 

Zopet bom uporabila besede Luce Irigaray, ki pravi, da gre za vprašanje, zakaj je samo en rod, 

moški rod, postavil absolutnega boga. Ženski rod pa nima nobenega boga, ki bi upodabljal 

njen – ženski rod. To vodi v vse zlo patriarhata, ki je povezano z redukcijo ženske samo na 

reproduktivno vlogo. Ugotovitev in domnevo, da je potrebno nekaj božanskega tudi za 

ženske, potrdi dejstvo, da je za konstitucijo njihove individualne in kolektivne subjektivitete 

potrebna reprezentacija njihove božanskosti kot žensk. Potrebna je za vsako žensko in 

predvsem v genealoških ali kolateralnih odnosih. Če manjka perspektiva izpolnitve njihovega 

rodu (genre), ženska pade nazaj v naravno neposrednost: razmnoževanje, otroškost, 

animalnost itd. Pomanjkanje horizonta, v katerem same nastopijo kot božanske, pušča ženske 

brez objektivnega reda in merila. Postanejo objekti, producirani skozi kulturo moških – tudi v 
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dolžnosti, da rodijo otroke – ali monstrumi brez naravnih in duhovnih meja. »Izginotje te 

dimenzije prebivanja na zemlji spremlja tudi pozaba Veste (boginje) v korist moških bogov, 

čaščenih s strani filozofije od Platona naprej. Videti je, da so nas ti nadzemeljski bogovi 

odtujili življenju na zemlji, ki je postala kraj izgnanstva« (Irigaray 1994, str. 17). 

 Za konec magistrske naloge bi v razmislek in za nadaljevanje raziskave o ženski 

identiteti skozi mnogoterost vlog pozornost namenila filozofinji in feministični teoretičarki 

Rossi Braidotti in njeni teoriji o nomadskem subjektu
7
, ki o tem pravi, da niso le enotni 

temelji potrebni za posthumanistični pogled na subjektiviteto. »Nomadska zavest je oblika 

političnega upora hegemonističnim in izključujočim videnjem subjektivitete« (Whitford 1991, 

str. 23 v Želježič, 2004, str. 344). Ljudje, ki so zasidrani v kakšnem prepričanju oziroma 

prisegajo na pripadnost posamezni miselni struji ali organizaciji, so praviloma politično togi, 

zakrknjeni in netolerantni, do drugače mislečih pa vsaj nesočutni. Družbeni pogledi na 

delovanje in reprezentacijo življenja so prepogosto pod vplivom razmišljanja trenutne 

vladajoče elite in strankarskega razmišljanja, ki pa v veliki meri vplivajo na naša življenja z 

različnimi zakoni in pravili. Vendar se človekovo dostojanstvo in spoštovanje ohranja le skozi 

temeljne človekove vrednote, ki nam pomagajo pri različnih situacijah v naših življenjih. V 

razmerah, ko postane reprezentacija edino žarišče politike, se nujno ohranjajo odnosi 

dominacije in izključitve. Izhod iz tega zastavi v podobi »nomadskega subjekta« in pravi, da 

se morajo feministke izuriti v raznolikih slogih in strokovnih pogledih in v številnih različnih 

dialektih, žargonih, jezikih ter tako opustiti podobo sestrstva v smislu globalne podobnosti 

med ženskami kot drugim spolom v prid pripoznanju kompleksnosti semiotičnih in 

materialnih razmer, v katerih delujejo ženske (Braidotti 1994, str. 36). 

 Nomadska subjektiviteta v procesu orientalskega plesa lahko omogoča to gibanje, ki je 

izraženo v ustvarjanju in iskanju mnogoterih ženskih vlog. Čeprav je sam ples kodificiran 

skozi značilne gibe telesa, vsaki ženski gotovo ne ustreza. Zato omogoča razvoj in možnost 

različne telesne artikulacije skozi različne plesne stile kot zlitje notranjih čustvenih 

komponent lastnega jaza z ustrojem plesnih gibov. Želim si le, da bi ženske imele veliko 

možnosti, da bi lahko potenciale in vloge, ki jih skrivajo v sebi skozi življenje, vsaj delno 

uresničile in odplesale svoje sanje. Ena od možnosti je tudi praksa orientalskega plesa.  

                                                           
7
 Termin nomadske subjektivitete Rosi Braidotti je prispodoba za tisto vrsto subjekta, ki se je odrekel vsaki ideji, 

želji ali nostalgiji po trdnosti. Ta figuracija izraža željo po identiteti, ki jo sestavljajo prehodi, zaporedni premiki 

in usklajene spremembe, brez esencialne enotnosti in proti njej. Vendar nomadski subjekt ni čisto brez enotnosti; 

njegov/njen način opredeljujejo sezonski vzorci gibanja po dokaj ustaljenih poteh. Gre za kohezijo, ki jo 

sestavljajo ponovitve, ciklični premiki, ritmične premestitve. Intelektualni nomad ustvarja premične podlage. 
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Priloga 1: Legenda označitev kategorij po barvah 

 

1. Mnenje o družbenih stereotipih pogledih na orientalski ples in odnosu do plesalke v 

Sloveniji (objekt, subjekt); zelena barva; 

2. doživljanje sprememb na čustvenem področju (samopodoba, komunikacija z okolico 

in odnos do lastnega telesa, gradnja identitete); roza barva; 

3. odločitev za orientalski ples (glasba, zgodovina, umetnost, sprostitev, izvirnost plesa 

iz rituala in plodnosti, druženje žensk – ples žensk); sinje modra; 

4. ali orientalski ples omogoča, da ženska v sebi prebudi svojo prvinskost (prvinskost, 

mnogoterost ženskih vlog); temno zelena; 

5. sporočilo orientalskega plesa; rdeča barva. 

 

Priloga 2: Transkripti intervjujev z desetimi plesalkami orientalskega plesa v Sloveniji 

 

MP1 (30 let) 

Kako orientalski ples povezujete z žensko kot subjektom? 

Mislim, da je orientalski ples za žensko nekaj izredno lepega, eno posebno potovanje v sebe, 

in da dejansko, seveda s svojo podobo, plesalka lahko pritegne pogled tudi kot subjekt, ampak 

en lep ponosen subjekt. Tudi na ta način pritegne, da jo vsi občudujejo, kako je ona 

zadovoljna s sabo, kako interpretira glasbo, kako interpretira gibe. Skratka lahko postane tudi 

subjekt, ampak ne tak subjekt, kot si večina predstavlja, neko opazovanje in plesa in gibov in 

eroticizma, ampak postane kot predmet občudovanja s strani gledalcev in doživi neko katarzo, 

očiščenje. Neka dobra plesalka, ki zna izrazit svojo notranjost, čustva, komunicirati z gledalci 

ter jih vkjučiti noter. V bistvu si kot plesalec vedno kot subjekt, si v bistvu opazovan, ampak 

če je nastop plesalke profesionalen, čustven, koketen, ona postane občudovana na nekem 

višjem nivoju. 

 

Kako vpliva erotičnost telesnega izražanja v povezavi s seksualnostjo v orientalskem plesu? 

Po izkušnjah večine, mogoče celo moških, prva asociacija je to lahko, lahko tudi povem, da 

ko nekateri slišijo, da jaz plešem, blagor njenemu fantu in tako, ampak z nastopom ustvariš 

nek vtis. Tako da marsikdaj se zgodi, da po nastopu, je čisto drugo mnenje. Pričakovanja so 

ena, to je tudi odvisno od kostuma, od kvalitete koreografije, od pristopa, nastopa, gibov in 

seveda je prva asociacija na orientalski ples eroticizem, kazanje telesa, ampak to se lahko tudi 

spreobrne, seveda po nastopu, ko doživijo, vidijo v plesu en drug način, kot eroticizem se 



 

 

mogoče še najbolj prodaja turistom, so pričakovanja na tak način in je to mogoče tudi ena 

zloraba orientalskega plesa v take namene, ker ni namenjen temu. 

Je bolj kot ples kulture ... Ja, ples je dejansko orientalski po različnih izročilih namenjen, da 

ženska pleše zase in za žensko, v ženskih krogih in nikoli ni bil namen tega plesa, da bi 

ženska osvajala moškega. Tako da v bistvu, kar se tiče eroticizma, lahko je bil bolj v tem 

smislu, da ženska same sebe doživi erotično in da je zadovoljna s sabo, da se sprejema, da se 

v bistvu navznoter razvija in se čuti v stiku sama s seboj, ampak v nobenih zapisih ni, da bi bil 

ta ples namenjen, da je ženska objekt in da osvaja moškega ali skupino moških. Tisto je 

potem prišlo kasneje. To je neko izkoriščanje, ker ples je toliko ženstven, da poudarjaš 

ženstvenost in se ga na žalost tudi zlorabi in napačno interpretira. Naj samo povem, da v 

originalu, v vseh orientalskih plesih, prvotno folklorne plesalke imajo pokrite trebuhe, pokrite 

noge, pokrite roke, pokrite rame in so gibi minimalistični in seveda bazirajo na izraznosti, 

bazirajo na gestah in izkazovanju čustev. Ne pa na osvajanju in eroticizmu. 

 

Ali je orientalski ples v vaši dolgoletni praksi vplival tudi na vaše življenje? Kako? 

Tako kot vsaka stvar ali hobi, ki ti je všeč in se z njim ukvarjaš, vpliva na življenje na 

organizacijsko, predvsem pa z vplivom, da sem drugače začela doživljati sebe, svoje telo, se 

počutit bolj ženstveno, zadovoljno, vsekakor pa postaneš navzven, je čutiti eno razliko, v tem, 

kako hodiš, izraznosti, skozi orientalski ples se moraš naučiti vse te komunikacije z 

občinstvom in ti to pride tudi v življenju, vsekakor pa, če se s tem ukvarjaš tudi v prostem 

času, plesni skupini ali poučujem, se ti razširi krog ženskih prijateljic in vsekakor pozitivno 

vpliva na širjene ženske energije. Ples kot ples pa sam začne vplivat pozitivno na zdravstveno 

počutje in na doživljanje svojega telesa. V bistvu začneš uporabljati ene dele telesa in utrjevati 

ene mišice, za katere nisi vedel, da obstajajo, in je vsesplošno, da se čutiš bolj usklajeno, kar 

je zelo pozitivno, vsak svoj delček telesa, začneš pozitivno sprejemati. Ozavestiš samega sebe 

oziroma samo sebe, kar se čuti tudi navzven. 

 

Kako bi lahko nakazali, da je ženska s tem plesom pridobila več obrazov, recimo doma, v 

službi, med vadbo plesa itd.? 

To bi pa lahko rekli, kako orientalski ples vpliva v našem okolju, v naši kulturi na žensko v 

njenem življenju. V našem svetu se ukvarjati s plesom kot hobi ali na višjem nivoju je že to, 

da si moraš vzeti čas, ker vemo, da smo ženske danes vedno bolj obremenjene in se to 

mogoče tudi pozna, da ne moreš kar pustiti izven prostora, kjer se vadi vse težave, skratka, 

ples je že zaradi glasbe, ki je iz drugega sveta, dobrodošel za ženske, da zna pustiti vse tiste 



 

 

svoje obraze, ali je mama, ali je žena, ali je kje v službi ... to pustiti in biti samo ženska. 

Mogoče je tudi to problem današnje družbe, da mora biti vse prej kot ženska in ji je vzeta ta 

možnost, da je tisto, kar je prvotno bila. Tako da je problem zelo kompleksen in ga je zelo 

težko razložiti s par besedami. Da ti omogoči že ples, ne glede na to, kateri ples je, da se lahko 

skozi njega tudi očistiš vsega slabega ali dobrega. Jaz si zelo želim, da bi vsaka plesalka ples 

doživljala kot eno pot, da se izrazi, kar ima v sebi. Torej gibi in tehnika so naučeni, ampak 

vseeno, to je nek temelj, da znaš, da lahko izpelješ ples, vsekakor pa izraziš tisto, kar imaš v 

sebi v tistem trenutku. Torej, da določena glasba ti omogoči, da se ob njej počutiš s svojo 

bolečino, veselje, lepoto ali skrbi in dejansko skozi ples daš ven. Namesto, da poveš, 

odplešeš. Ženska vsekakor mora imeti več obrazov, tudi v plesu je zaželeno, da se ti obrazi 

kažejo v različnih točkah, na različne načine, vsekakor pozabljamo izkoriščati to zdravilno 

moč plesa, da dejansko lahko iz sebe daš ven tisto, kar želiš dati ven v tistem trenutku.  

 

Orientalski ples je ples druge kulture. Zakaj prav ta ples in kje ste se srečali z njim? 

Orientalski ples ima že ime nek pridih, da je to nekaj eksotičnega. Čeprav je precej daleč od 

naših krajev, pa je zaradi prepletanja in združevanja kultur, pač je prišel tudi do nas. Kar pa je 

mene pritegnilo k orientalskemu plesu prej kot sploh ples, je bila vsekakor glasba. In to je 

vsekakor prvo, kar ti mora biti všeč. So ženske, ki vidijo samo ples, je pa orientalski ples več 

kot samo miganje, kajti moraš globoko doživeti glasbo in tiste ritme, jih razumeti in znati 

sprejeti in se jim znati odpreti. Tako, da orientalski ples ... zakaj, je bolj atraktivnejši, bolj 

zanimiv, omogoča veliko, veliko različnih aktivnosti in dejavnosti. Ima pa eno veliko 

prednost, pred marsikaterim drugim plesom je to, da je dovolj že ena majhna osnova, da ti 

lahko narediš nekaj zase, in seveda imamo včasih tudi te težave, da sta za ples potrebna dva, 

za orientalski ples pa si dovolj že ti in tvoja duša. To je ena velika prednost orientalskega 

plesa za žensko, da je lahko tam sama, sama s seboj. In kot sem že rekla, manjša količina je 

dovolj, da lahko ustvariš iz tistega, ugotoviš, kaj vse je možno, kaj vse še lahko odkriješ v 

plesu. 

 

Gradnja in izgradnja identitete z orientalskim plesom v okviru družbeno veljavnih stereotipov, 

ki veljajo v Sloveniji? 

Iz izkušenj in razgovorov s prijateljicami in plesalkami, ki poučujejo ali so poučevale 

orientalski ples in se družijo z drugimi učiteljicami, je v Sloveniji vsesplošen pojav, en velik 

problem, da je orientalski ples namenjen mladim, lepim, postavnim dekletom, nekako mogoče 

do tridesetega leta, potem interes žensk za to pade oziroma pade želja po nastopanju, po 



 

 

aktivnejšem udejstvovanju, za razliko od naše sosede Italije, se na plesnih delavnicah sreča 

več žensk okrog štiridesetega leta in so tam zelo aktivne na nastopih, izobraževanjih itd. 

Skratka, če se skoncentriram na Slovenijo, je vsesplošno en problem, po domače povedano, 

kaj bodo rekli sosedje, kaj bodo rekli doma, veliko žensk je obremenjenih že s tem, 

kostumom, izgledom kostuma, mogoče veliko žensk, če se že odloči nastopat, si ne dovoli 

neke pretirane šminke, ker nekako samo sebe omejuje, kaj ona lahko, kaj ona ne, bolj zaradi 

tega, kaj bodo rekli drugi, ne pa da bi se zazrla vase in kaj želi pa ona. V Sloveniji je ženska 

še vedno preveč osredotočena v vlogi družbeno sprejetih stereotipov. 

 

Kateri stili orientalskega plesa so vam najbolj všeč? 

Pravi naziv je orientalski plesi in prvi plesi so že v naši neposredni bližini, v Bosni in 

Hercegovini in se zaključijo na Japonskem. So pa orientalski plesi zaradi različnih ritmov za 

to glasbo, ki jih seveda moraš tudi spoznati in se drugače interpretira kot naš tričetrtinski takt 

–  polka, valček. Je to čisto drugače. Vse, kar je na Orientu, vsako območje, vsaka vas ima 

svoj tradicionalen ples in vsak ples od tam je orientalski ples, en del Orienta. Večina tega ne 

ve, ampak vsak, ki bo prišel z enim plesom, ki se ga je naučil na tem ozemlju, lahko reče, da 

zna nekaj orientalskega plesa. Seveda si množica orientalski ples večinoma razume, sedaj 

moderni egipčanski ples oziroma klasični bellydance, kar je sicer napačno imenovanje, 

vsakič, ko plešeš, moraš natančno specificirati, kaj ti plešeš, ker temu primerna je tudi glasba 

in kostum in izrazoslovje obraza, čustvenost v plesu itd. Meni osebno so zelo všeč folklorni 

plesi, tradicionalni, ki so lahko malo manj atraktivni, so mi pa všeč ravno zaradi zanimivih 

kostumov, ki jih je nekoliko več, in tudi dodatkov k kostumu, zaradi glasbe in ekspresije 

plesalke, ki zahteva nekoliko več energičnosti, nasmeha in nasploh komuniciranja z obrazom. 

Problem pa je, ker je komunikacija z obrazom pri nas še vedno »prepovedana«, z obrazom pa 

lahko poveš več kot z besedami, kar pa prevečkrat pozabljamo. Izpostavila bi Saidi, ples s 

palico, ki pa ga jaz ne plešem, pa mi je zelo všeč, ravno to koketiranje plesalk, ples z melayo, 

potem je puščavski ples Hagal, pa Gavazi, ples Ciganov ob Nilu. Ti plesi so mi najbolj všeč. 

Orientalski folklorni plesi, zgodovinski, imajo vsi neko zgodovino, kdaj so se plesali, zakaj in 

vsi so namenjeni nekemu izražanju tebe ali tvojih čustev, konkretno shabi, katerega sem 

pozabila omeniti, se plešejo na druženjih, pri teh plesih si omejen in so tisto, kar so orientalski 

plesi, ples, ki ga plešeš zaradi nekega čustva, klasični plesi pa so tehnika. Vsaka plesalka bo 

povedala, da če želi pokazati tehniko, želi pokazati nekaj klasičnega, nekaj novega, nekaj 

modernega. Za čustva ni časa v modernemu in kar je spet mogoče pokazatelj, moderni časi, 

moderni plesi brez čustev. Nekaj starega, nekaj folklornega, nekaj prvinskega, kjer nisi 



 

 

omejen, kako se točno moraš držati, dejansko se osredotočiš nase, na svoje doživljanje, na 

svoje dogajanje in to tudi izraziš. Enkrat sem brala zanimiv članek, da vsak rekvizit, ki ga 

imamo in naštudiramo, je čisto spontano prišel, ko je ženska prišla v prostor, začela plesati in 

prijela v roke, kar ji je bilo najbližje, ali je bil to šal ali je bila vaza ali roža, skratka, in je pač 

morda s tistim se malo pohecala in izrazila svoja čustva, pri nas se pleše npr. z metlo. 

Dejansko so hoteli na nek način povedati, da ples je vse, da ples je v tebi in da ga izrazi in bolj 

boš atraktiven, če boš v ples vnesla čustva, več čustev, pa manj tehnike in tisto, kar znaš, 

naredi dobro in ne pozabi na emocije, na svoje doživljanje, ker drugače nima smisla, da plešeš 

golo tehniko na odru. 

 

MP2 (36 let) 

Kako povezujete orientalski ples – z ženskim bitom, z žensko kot subjektom ali z žensko kot 

objektom? 

Ženska v orientalskem plesu ni samo kot objekt, je definitivno tudi subjekt. Pri orientalskem 

plesu plesalka pade v neko čutenje, čutenje glasbe, gibov, v bistvu ni plesalka za druge, 

ampak pleše zase, ker uživa noter v tem, kar je, da je ženska, da upa narediti ta gib, 

enostavno, da uživa v glasbi, v gibih, v orientalskem plesu je poudarek na čutenju. Ni 

razkazovanje telesa, kaj zmoreš, kaj ne zmoreš, poglej me, kako se, dobro je tudi to, če se 

počutiš lep, ker če ne, ne moreš uživati. So tiste obleke, ki so po mojem tradicionalne za ta 

ples, to samo poudarja to čutnost, ženska čuti v sebi, da je veličastna, barve ti tudi povejo 

neko čutnost, vsaka plesalka ima svojo barvo obleke, ki jo nosi, ki v bistvu ponazarja, kar ona 

čuti, vse bleščice so tisto veselje, ki ga daje ven. Obleka je sam en ples in čutnost. Uživanje v 

tistem, kar si, kar upaš, in ta užitek, da daš ven. 

 

Kako telesno izražanje vpliva na dojemanje lastnega telesa – spolnosti ženske same? 

Enako kot vsaka telovadba. Tudi ko greš v fitnes, ko telovadiš, se boš dobro počutil, ker si 

razgibal telo, vsako mišico kot pri tem plesu, se ženstvenost tukaj izrazi, kot sem že prej rekla, 

je vse veselje. 

 

Kako se izraža emocija pri orientalskem plesu in kako se izraža v vašem vsakdanjem 

življenju. 

Z vadbo orientalskega plesa mi je vsekakor zrasla samozavest. To, da te ni sram biti ženska, 

ker že večino časa se skrivaš, da si, zaradi žvižganj in pogledovanj, da se počutiš dobro, kar 

si, da si ženska in da to znaš nosit. Da si ponosen na to, da se začutiš, kaj si, kot nekoč, da so 



 

 

moški tam, ženske tu in je bil ta goreč občutek, tudi če so bili po sklopih, se pa je bolj stiskala 

energija tu notri, itak ima moški svojo energijo in ženska svojo, zdaj ker je vse pomešano, se 

je vse izgubilo. To pri orientalskem plesu pride ven, ker so večinoma res ženske in pride tista 

lepa magična energija – polna vsega, pozitivna. Ta povezanost ti da dosti, ker v teh časih smo 

vsi eden mimo drugega, posebno še ženske med seboj špikamo, tako da je ta povezanost nekaj 

novega, pozabil, da je to še možno, res lepo. Tudi ta prave punce smo se dobile skupaj. Nekoč 

nas je bilo veliko in smo se tiste, ki enako čutimo, ki smo zagrete za to in to, nekako obdržale 

skupaj in to je tisto, kar naredi orientalski ples tisto, kar bi moral biti – druženje žensk in 

uživanje, tisto ta pravo. 

 

Orientalski ples kot možnost iskanja samega sebe – odtujenost od narave? 

Pri orientalskem plesu lahko najdeš spet svoje ženske korenine, ki predstavljajo žensko kot 

mati, ne pa kot gospodinjo, kot poslovno žensko, žensko golo, 'surovo'. 

 

Sprejemanje orientalskega plesa kot plesa druge kulture ... 

Meni se zdi vzhodnjaška kultura bolj odprta, bolj kažejo čustva, niso zaprti, in to izrazi v 

vsakem plesu. Tako, da mi je orientalski ples zaradi tega blizu, se bolj dobim noter, ker pač 

pokaže malo več gibov, malo več mehkobe, določenih zvrsti orientalskega plesa, so pa tudi 

zvrsti, ki ne kažejo te mehkobe, so pa bolj izražena čustva. Zato me je pritegnilo k temu plesu, 

so tudi drugi plesi, ne da ne nabiti s čustvi, mene je to pritegnilo k orientalskemu plesu. Meni 

osebno bolj leži izraznost čustev. 

 

Izgrajevanje identitete s pomočjo orientalskega plesa zunaj veljavnih družbenih stereotipov ... 

Sprejemam kot del življenja, kot ga ima vsaka, kot bi lahko rekli tri življenja v enem dnevu, je 

mati, je mati, je šefica, če damo še kaj zraven, je še četrta vloga, gre vse skupaj, vendar je še 

vedno deljeno, ne moremo dati vse v en lonec, ker se ne da, ker so različne postavke, 

drugačna delovanja, se pa da v enem človeku to povezati, to se da. Se da povezati in se ne da 

povezati, odvisno, s katerega vidika gledaš. Odvisno od vsake posameznice, kot npr. si šefica 

in seveda, da v tvoje poslovno okolje ne boš šel v tej obleki kot plešeš v njej. Obnašati se 

moraš, kot je trenutna situacija, prilagoditi se spremembam. Tako, da ima ženska res lahko 

več obrazov ali vlog. Ženska zmore veliko stvari hkrati početi. 

  



 

 

Stili orientalskega plesa, ki vam najbolj ustrezajo in zakaj? 

Meni osebno ležijo stili, ki zahtevajo veliko improvizacije, solo, zelo sproščen in hkrati zelo 

tragičen. Hkrati dve skrajnosti od flamenko in tangota ali ciganskega do teh trible stilov, 

bellydance, vsi stili, ki vsebujejo skrajnosti. Tudi folklorni, npr. shabi, vendar ko sem 

spoznala, da je več stilov, me je od tega stila plesa minilo. Pri shabiju čutim neko povezanost 

s tlemi, z zrakom, ni neko razkazovanje samega sebe, kako sem fejst, ampak povezanost z 

naravo. Npr. pri trible stilu imaš povezanost s tragičnostjo in temačnostjo, cigansko, ki je 

povezanost z zemljo, tlemi, flamenko te popelje v zrak, v neko mistiko, zmeraj neke 

skrajnosti. Te skrajnosti so mi blizu, da nekje lahko stojim, da sem tam. To so občutki, ki so 

mi pisani na kožo in v njih res nekaj čutim in jih tudi lažje odplešeš. 

 

Sporočilo orientalskih plesov ... 

Povezanost žensk med seboj, ker ni tak bav bav, kot si vsi mislijo, da ženske ne gredo skupaj. 

Dobiš neko otroškost, igrivost, dobiš občutek, ki je na žalost zamrl, ko so moški gledali na 

žensko s spoštovanjem, kaj ona vse zmore. To je zame orientalski ples, kar je nekam zatonilo. 

 

SP1 (44 let) 

Kako povezujete orientalski ples z ženskim bitom, ženskimi čustvi? 

Na splošno kot ženska se lahko izrazi v tem plesu, ustvari gibe, ki jih drugače pri drugih 

plesih ne ustvarja, poudari svoj notranji jaz in išče svoje smernice, ki ji njeno telo sploh 

dovoljuje v tem plesu. 

 

Vpliv erotičnega izražanja na to žensko percepcijo – spolnost, se ženska identificira s tem pri 

orientalskem plesu? 

Jaz osebno mislim, da ta seksualnost je bolj izražena s strani moške populacije, da ženske 

same v tem ne čutimo posebne erotike ali takega navdiha erotičnega. Jaz mislim, da to bolj 

izžareva iz moškega sveta. 

 

Vpliv orientalskega plesa na čustva in delovanje ženske navzven ... 

Najprej, ko začneš s plesom, si vzameš prvo nekaj časa samo zase in mislim, da orientalski 

ples je namenjen ženskam v zrelih letih, ker so tudi določeni gibi, ki jih ženske lažje 

obvladamo kot v kakšnih drugih plesih. 

 



 

 

Jaz mislim, da na moje okolje ni veliko vplival, ampak je vadba orientalskega plesa čas, ko si 

vzamem čas samo zase in delam sama zase. 

 

Sprejemanje orientalskega plesa v vašem okolju ... 

V družini so pozitivni odnosi do tega plesa, okolica sprejema to kot eno vrsto umetnosti in 

mislim, da je ta ples že kot ena umetnost. 

 

Ponovno iskanje ženske narave skozi orientalski ples – ples druge kulture, ples žensk ... 

Sicer je res, da je to ples druge kulture, ma zato, ker je to ples, ki se ga pleše posamezno in ne 

v parih, mislim, da ženski doprinese, da se lažje izraža in ima en bolj čustven in sprostilen 

odnos do tega, ker se ne ukvarja še z nekom, ki pleše zraven tebe, ampak pleše same zase in 

se ne oziraš na druge, niti kako bo izpadlo, ampak, da izliješ svoja čustva skozi ples. In da če 

je to iz druge kulture, tudi če ne živimo s tem plesom, znamo tele primarne gibe vnesti v naše 

okolje, da se sklada z nami. 

 

Izgradnja identitete zunaj družbeno veljavnih diskurzov, stereotipov ... 

Najprej se dobiš v neki družbi in če ti tista družba odgovarja in se v tisti družbi pretaka ena 

pozitivna energija, kar se v naši skupini sigurno pretaka, bolj vztrajaš naprej in hodimo na 

vaje in nam ta čas, ki ga preživimo skupaj, veliko pomeni. Včasih se ni enostavno kar 

odpraviti od doma, mislim, da te tisto druženje pripravi do tega, da se odpraviš na vaje. 

 

Stili orientalskega plesa, ki so vam pisani na kožo? 

Vsaka ženska najde svoj stil plesa, ene imajo rade bolj žive plese, ene imamo pač bolj rade 

umirjene plese in jaz mislim, da si v vsem naboru vseh teh različnih stilov vsaka ženska nekaj 

najde zase in v tistem verjetno najbolj uživa. 

 

Sporočilo orientalskega plesa ... 

Jaz bi rekla samo to, da vsaka ženska, ki se odpravi na orientalski ples, čaka verjetno, da se bo 

naučila nekih gibov in je najprej pogojeno s tisto seksualnostjo, ko jo moški vidijo, ko slišijo 

o orientalski plesalki, to vidijo plesalko v kostumih, pomanjkljivo oblečeno, kot sem že rekla, 

vsi stili plesa niso to in vsaka v sebi potem najde skozi vaje in če dobi pravo energijo v 

skupini in se razvije ta odnos do plesa, da lahko v njem uživa. 

 

  



 

 

SP2 (46 let) 

Kako povezujete orientalski ples in ženski subjekt v vas? 

Začela sem doživljati samo sebe, svoja čustva in svoje telo. Pred leti, ko se nisem še ukvarjala 

z orientalskim plesom, sem bila odtujena sama od sebe. Ni me več sram mojega telesa, sem se 

sprejela taka, kot sem, in se ne obremenjujem več, kaj si ljudje mislijo o meni. Govorim o 

meni kot ženski, ker prej sem se sramovala same sebe. To sem pridobila z vadbo tega plesa, 

me ni več sram mojega telesa. 

 

Kako erotičnost vpliva na izražanje v orientalskem plesu? 

Na začetku me je to motilo in mi je bilo nerodno, posebno pri nastopu, ker sem imela občutek, 

da vsi gledajo samo mene, ker nisem popolna. Danes pa po več letih vadbe me ne zanima več, 

kdo me gleda. Danes se pa počutim dobro v tej obleki in ob tej glasbi. Ženska se sprejme, 

takšna, kot je, in to je pozitiven vpliv orientalskega plesa na samopodobo. To bi morala vsaka 

ženska probati. Se sprejmeš kot ženska takšna, kot si, ker s tem se znaš pokazati, znaš živeti, 

si znaš biti seksualna, si postaneš pomembna sama sebi, si postaneš lepa in posledično tudi 

verjetno drugim. Ker če si všeč sam sebi, si tudi drugim. 

 

Kako ples vpliva na delovanje v vsakdanjem življenju? 

Skozi glasbo, katera privlači mene, lahko izražam sama sebe. Če mi pa niso všeč toni – ritmi 

neke glasbe, se ne bom počutila dobro in je ne bom dobro sprejela. Ne bom niti dobro 

odplesala, če mi glasba ni všeč. Ne bom padla noter. Muzika mora biti takšna, da me povleče, 

in v tem potem tudi uživam. Se počutim zelo, zelo dobro. Ne počutim se kot profesionalna 

plesalka, ampak začutim moje ženske gibe. To sem začela doživljati s plesanjem, ker sem se 

začela spreminjati. Povedati moram, da me glasba Orienta privlači že od nekdaj. Posebno 

toni, ki so zelo ritmični, in s tem lahko obvladaš svoje telo skozi glasbo. Jaz to delam z dušo. 

Všeč mi je, ker se na skrit način lahko to izrazim, ker če ne, so vsa tista čustva zakrita v meni 

in se ne upaš pokazati, kaj znaš in kaj lahko dosežeš s tem. 

 

Usklajevanje z drugimi obrazi ženske na delu, doma, ples ... 

Na delovanje doma in v službi niti ne vpliva, vendar se mi pozna v družbi, ker nisem več 

toliko zaprta in sramežljiva. Upam si pokazati svoje čare ali čustva. V službi ne, ker si itak 

omejen na delovno mesto in nimaš kaj drugega izražati. V komunikaciji z drugimi sem bolj 

samozavestna in se lahko bolj postavim sama zase. Pokažeš svetu, da si tudi ti nekaj vredna. 

Povedati drugim, ker prej si tega nisem upala. 



 

 

Iskanje narave skozi orientalski ples ... 

Pri plesu začneš spoznavati svojo globino ženskosti, spoznavaš samo sebe, spoznaš tudi svoje 

meje, ki jih včasih tudi prekoračiš, s tem se še bolj povežeš s samim seboj. 

 

Ples druge kulture ... 

Zame ni to ples druge kulture, ampak ples za ženske. To je ples žensk, ni važno, kakšne 

kulture. To je izražanje čustev, erotičnosti in ne glede, v kaj verjame in kje živi. Meni 

ustrezajo bolj živahni ritmi, ker če je glasba bolj umirjena, se počutim bolj žalostna. Žalosti je 

bilo že dovolj v mojem življenju in je ne rabim več. Tako lahko skozi te živahne ritme 

potegnem ven tega otroka, ki ga nosim v sebi. S tem postanem bolj razposajena, bolj igriva. 

Mene to bolj zadovolji. Všeč mi je drum solo in beledi, vendar ne miren beledi, ker je preveč 

umirjen za mojo dušo. Všeč mi je tudi raks sharki, tango orient, gavazi in salsa orient, vendar 

ne prav tista divja. 

 

Iskanje identiteta skozi orientalski ples ... 

Ženska se identificira s tem in ob tem plesu. 

 

Sporočilo orientalskega plesa ... 

Jaz bi priporočala vsem ženskam, ko dopolnijo 30 let, da se vpišejo k vadbi orientalskega 

plesa. S tem bodo začele bolj čutiti same sebe, posebno tiste, ki so v domačem okolju bolj 

potlačene in si ne upajo vsega narediti. Vsem tem ženskam bi priporočala, da se skozi 

orientalski ples preobrazijo in naredijo en korak za samo sebe. Meni je to pomagalo in 

verjamem, da bi pomagalo še kakšni drugi ženski. Znaš se bolj sprejemati, razumeti samo 

sebe, sprejemaš bolj ljudi okrog sebe, da so lahko tudi drugačni od tebe in vseeno te vidijo 

lepo, ker se tudi ti v tej koži počutiš dobro. 

 

Vpliv na delovanje navzven ...  

V skupini se srečujemo ženske, ki smo približno enakega mišljenja, enako razposajene, všeč 

mi je v skupini to, da smo postali ena čudovita klapa, družba, ki me še po tej plati zadovoljuje. 

To je tudi eden izmed vzrokov, da še vedno plešem v skupini. Kakšenkrat se ti res ne da iti od 

doma, pa se spomniš na vse te čudovite ljudi, mi tudi to dosti pomeni. Vse skupaj 

zadovoljujemo iste potrebe po druženju, po veselju, po plesu, po smehu in po nastopanju. S 

tem se še bolj povezujemo. 

 



 

 

SP3 (44 let) 

Odločitev za orientalski ples, kaj vas je pritegnilo in zakaj? 

Odločitev za ta ples, ker me je privlačil, poleg tega pa sem dobila veliko informacij tudi o 

tem, da zelo dobro vpliva na žensko telo, pomaga pri različnih težavah, jaz sem imela 

konkretno težave z bolečinami v hrbtenici, tako da je bilo vse v eni povezavi in moram reči, 

da se je izkazalo za dobro izbiro. Od takrat dalje lahko rečem, da večjih težav z bolečinami v 

hrbtenici nisem več imela. Tako, da potrjujem to teorijo s tem, da je tudi ta ples posebno 

posvečen ženski. Povezovanje plesa in ženske vidim v tem, da se ženska s tem plesom na en 

način predvsem izrazi. Same korenine tega plesa predvsem poudarjajo ženske dele telesa in 

ženska se skupaj s tem plesom nekako ozavesti, se vidi tudi v drugačni luči, v neki drugačni 

funkciji. Tukaj vidim nekako razliko med našo kulturo in iz katere izhaja orientalski ples, v 

katerem je ženska ena celota, ena osebnost, ne samo fizično, ampak preko te energije, katera 

se izraža pri plesu. 

 

Kako se strinjate s teoretskimi pričevanji o erotičnosti, ki je izražena pri plesu? 

Seveda se povezuje, ker ženska pri tem plesu, se lahko izrazi ne glede na to, koliko je ta 

družba kritična do nekih podob – fizičnih omejitev. Tu kot ženska, sama podoba, niti nima 

takega pomena. Važno je, da se odznotraj izraža, da žari neko energijo. Seveda je tukaj 

pomembno, da pride do nekega pridiha erotičnosti. To ima vsaka ženska v sebi. Problem je v 

tem, da v našem vsakdanjem življenju ne moremo tega izraziti in zato je ples še toliko bolj 

dobrodošel, da se lahko ženska v tem na ta način tudi sama sebi dokazuje, ne samo v družbi, 

npr. ko izvejo, da ti plešeš orientalski ples, vsi nekako to poudarjajo, pa to ni bistvo, vsaka 

ima potem v sebi zadovoljstvo in se ti poveča samozavest. Počutiš se dobro ne glede na to, kot 

si mogoče samokritičen, včasih preveč glede na poglede današnje družbe. Zame je to neka 

ženska intima – za žensko dušo. 

 

Kako je proces orientalskega plesa vplival na vašo čustveno plat (čustva, izraznost itd.)? 

Jaz sem bolj zaprt tip človeka in nekako poskušam, ne morem se prav izrazit pri plesu, 

potegnit ven to mojo veselo plat, vsaj tu pri plesu. Meni pri tem plesu še največ pomeni 

dejavnost v skupini, osebno se na momente počutim dobro v kakšnem tradicionalnem stilu, v 

katerem se ženska vidi kot ženska, izrazi lahko močno osebnost, tukaj je malo, vsaj jaz se tako 

počutim malo boljše in se tudi skozi ples spoznavam, poskusim pridobiti vse lastnosti, ki naj 

jih bi imela ženska, tako da ta ples v bistvu mi pri tem mojem delovanju kot ženska zelo 

pomaga. Stilsko so mi najbolj všeč beledi, gavazzi, ciganski plesi, ki zelo poudarjajo to 



 

 

žensko samozavest in odločnost. Drugače pa mi je najbolj všeč skupinsko delovanje in ta 

vpliv energij, ki jih imamo ženske med seboj. V bistvu je zame to izziv, kako prenesti to v 

vsakdanje življenje. Tisti občutek, tisto energijo ženske na nek način, ker jaz kot posameznik 

težko, težko delujem, jaz sem vedno nekako, prav potrebujem, sem pristaš delovanja v 

skupini. V skupini se tudi spodbujamo ena drugo in se ta energija prenaša, mislim da 

pozitivno vplivamo ena na drugo. To energijo, sodelovanje in povezanost poskušam prenašati 

tudi v vsakdanje življenje, na ostale nivoje mojega delovanja – služba. Sem na nek način 

človek, ki potrebuje to druženje. Individualno pa težko, na momente se mi zdi, da bi lahko 

nekatere stvari poizkusila, npr. moja solo točka z melayo, ker nisem preveč koketen tip 

ženske, tako me je prav zanimalo, kako se bom počutila v takih individualnih trenutkih. To se 

mi zdi v redu, ker zahteva veliko različnih stilov in zahteva od tebe veliko preobrazb in 

načinov, kako se lahko preizkusiš, kako si lahko včasih tudi drugačen. Zdi se mi zanimivo. 

Nekaterih stvari pa ne moreš vedno prenesti v realno življenje, ampak lep občutek ostane. 

Sam pri sebi veš, da si sposoben, in počutiš se dobro, ker greš tudi čez kakšno mejo. Postaviš 

si jih zaradi stereotipov, ki te obkrožajo, okolja, v katerem živiš, in imaš mogoče omejitve, ki 

jih pri plesu na nek način presežeš, sam pri sebi, samopodoba, samozavest se ti poveča. 

 

Iskanje identitete – ženske pri plesu ... 

Pri tem plesu gre za žensko, kaj je ženska in kaj pomeni biti ženska. Nekoč so ženske imele 

neke svoje vloge, saj danes jih imajo tudi, ampak jih imajo toliko, da so v bistvu pozabile biti 

ženske. V vsej tej zmešnjavi danes, ki jo ženske živimo, in ob vseh teh obveznostih, službi, 

družini, otroci, gospodinjstvu, enostavno, vsaj jaz sem opazila, nikoli se nisem niti zavedala, 

da sem ženska na pravi način. V nekem momentu sem se počutila skoraj kot gospodinjski 

aparat. Zato me to tudi zanima, kaj vse pomeni biti ženska. Pri temu plesu se kot ženska zelo 

odkrito izkazuješ, zato to družba povezuje z neko seksualnostjo in neko erotičnostjo, kar sploh 

nima nobene povezave s tem. Videla sem, da to moje okolje vse te zadeve jemlje zelo 

površno, veliko takih pripomb in različnih stereotipov, ki krožijo okoli, se vse nekako 

povezujejo z nekim ponujanjem ženske in v bistvu ne razumejo tega pravega sporočila in 

bistva plesa. To spada zraven poleg nepoznavanja kulture. Ženska kljub vsemu ima v tem 

plesu neko svojo vlogo in je spoštovana, imam občutek, da smo se ženske izgubile. V tem 

času smo ženske samo neka delovna sila, nekdo, ki postori vse okoli sebe, in bi se morale 

malo več posvetiti sami sebi, tudi na druge načine, ne samo preko tega plesa. To pa je ena 

taka stvar, ki je namenjena ženskam – za žensko dušo, žensko telo. S tem si ženska res lahko 

največ da. 



 

 

Danes ima biti ženska negativen prizvok, ker kot ženska ima marsikakšno nalogo, ki izhaja 

predvsem iz stereotipov te družbe, enostavno si kot v neki kletki, včasih zlati kletki, ta ples ti 

lahko pomaga, da lahko stopiš iz tistih okvirjev in pokažeš in končno tudi drugim, da si 

sposoben in da zmoreš in da si lahko zelo, zelo lep na nek način. 

 

Komu posvečaš ples – sebi, moškemu? 

Jaz plešem zase, za mojo predstavitev, plešem zase, ker na ta način ... plešem zaradi lastnega 

veselja, zaradi lastnega raziskovanja in izkazovanja in dokazovanja, predstavitev sebe na nek 

način. Koliko je to erotično, je odvisno od vsakega trenutka. V predstavi, kjer plešemo v 

skupini, gre za žensko energijo, za gibanje, ki pri tem nastane. Ples posameznice ali ples v 

skupini vidim povsem drugače. Lahko so vse zelo lepe in mlade, fizično po standardih, ki 

veljajo. Drugače gledam to zadevo, ko plešem v skupini, čutim neko povezanost, ima ples 

drugačen pomen in ga dojemam povsem na drug način kot solo ples. Meni je bilo prav s tega 

vidika, ker sem se sama preizkusila na odru, me je zanimalo, kako se bom počutila na nek 

način. Kot solo plesalka te gledalci drugače dojemajo, ker hočejo neki videti, npr. del telesa, 

ker je tisto bolj pomembno, kot kaj ti plešeš. Namen tega plesa pa je le ples žensk v skupini in 

me pri tem plesu prav to pritegne in privlači. Ženske si med seboj podajamo neko energijo, 

dobro voljo. 

 

Sporočilo orientalskega plesa ... 

Ženska bo v tem plesu našla samo sebe, svojo dušo in svoje bistvo – svojo potrditev, da je 

ženska. Vsaka zase pa se bo odločila, ali bo to imela sama zase ali bo to izkazovala navzven. 

Zelo pa orientalski ples priporočam vsem ženskam, ne glede na starost in ne glede na to, s čim 

se ukvarja. Lepo je, ker se v tem plesu lahko sprostijo in se dobro počutijo. Mogoče se na 

momente počutiš čudno, jaz sem se v tem plesu našla in to bom obdržala zase. 

 

MP3 (20 let) 

 

Odločitev za orientalski ples ... 

Za plesanje orientalskega plesa sem se odločila že v osnovni šoli. Zanimiva mi je bila tudi 

kultura samega plesa, v bistvu me je pritegnila kultura, iz kje orientalski ples izhaja. Ta 

kultura je drugačna od naše, zanimiv mi je bil tudi ritem glasbe. Kostumi so bili drugačni od 

naših in drugih plesov, v bistvu me je pritegnila tudi ta drugačnost plesa. Občudovala sem tudi 

izražanje skozi ples. Meni ples predstavlja sprostitev, predstavitev samo sebe, ker skozi 



 

 

koreografije, katere sestavljam, izbiram glasbo, ki me ... v bistvu skozi ta ples kažem sebe, 

skozi glasbo predstavljam sebe. V plesu izražam moje trenutno doživljanje, žalost, veselje, 

razigranost ... 

 

Ženska kot subjekt ali objekt ... 

Na odru, ko nastopam, se poglobim vase, ne gledam na ljudi okoli sebe, se poglobim in se 

poskušam zliti z glasbo. Povezujem tudi gibe z glasbo in se osredotočim, da lahko pokažem 

tisto, kar sem si zamislila, in pokažem, kaj tisti čas doživljam oziroma sem doživela, ko 

sestavljam koreografijo. 

 

Kaj te pritegne in polni pri tem plesu? 

Vsekakor gibi in glasba, gibi so mi zelo blizu zaradi doživljanja v sebi, me izpopolni, prav 

točno ne znam povedati, moja čustva, kaj se v meni dogaja ... doživetja. Počutim se super in 

skozi ples lahko nekatere stvari pokažeš in ti ni potrebno govoriti. 

 

Vpliv stereotipov o erotičnosti orientalskega plesa ... 

Menim, da ta ples nima veze z erotičnostjo, ker v prvotni funkciji ni imel tega pomena. To 

smo naredili mi, zahodnjaki, da je ženska v tem plesu nekako seksibilna, da je ta ples samo za 

moške, ampak v prvotni vlogi se je dogajal med ženskami. Jaz tudi, ko nastopam, mi ni všeč, 

da se tolmači kot zapeljevanje, se mi zdi, da ne spada zraven. Jaz mislim, da je ples potrebno 

obravnavati tudi s kulturnega vidika, ne pa v povezavi s seksom in zapeljevanjem. 

 

Doživljanje plesa kot ženska na čustveni ravni ... 

Ko sem poučevala ženske srednjih let in sem se z njimi pogovarjala, so ugotovile, da se jim je 

predvsem dvignila, zrastla samozavest. Kako na kakšen način – pomembna sprememba je na 

sami drži, ker moraš odpreti zgornji del telesa – torzo, prsni koš. V bistvu je dvignjena tudi 

glava in mogoče prav zaradi tega je občutek, da si bolj zravnana in pokončna. S tem se ti 

izboljša tudi samopodoba. Tudi meni je ta ples izredno pomagal, saj sem bila na meji, da mi 

potrdijo diagnozo anoreksije. V tem času sem jaz začela plesati orientalski ples in pač ga 

lahko pleše ženska ali je suha ali pa je bolj močna, bolj zalita. S tem sem mojo podobo tudi 

sprejela in anoreksijo premagala in se s tem plesom dvignila. 

 

  



 

 

Kaj ti pomeni orientalski ples kot ples druge kulture? 

Privabile me je že sama kultura Orienta, kot sem že prej omenila. Predvsem pa ples, ritem in 

gibi, in če lahko povem, imam tudi sobo urejeno v orientalskem stilu. Zanimanje za Orient 

sem zasledila na TV in potem sem se vpisala na tečaj, ko sem pogledala še DVD. 

 

Kateri stili pa ti najbolj ustrezajo? 

Najbolj se dobim v tem klasičnem stilu, raks sharki, ker mi je všeč eleganca, prefinjenost ..., 

drugače nisem taka v vsakdanjem življenju, vendar se počutim bolj ženstvena v tem stilu. 

Včasih pa mi ustreza tudi saidi, ker je bolj živahen, poskočen in se razlikuje tudi ritem glasbe.  

 

Sporočilo orientalskega plesa ... 

Bistvo orientalskega plesa je ženstvenost in eleganca, občutje, relaksacija, na drugi strani 

sproščenost in veselje. 

 

Druge izkušnje z orientalskim plesom ... 

Poučujem dekleta, stara od 7 do 17 let, in zanimivo mi je to, da imam dve punci, stari 4 leta, 

in jima gre zelo dobro. Poučujem tudi punco s posebnimi potrebami in ko sem jo sprejela, ni 

govorila, motorično nevešča, skozi ples in vadbo pa je pridobila na samopodobi in je začela 

bolj komunicirati in je zelo napredovala. 

 

Izkušnja dojemanja ženskosti ... 

Všeč mi je bilo tudi to, da smo veliko plesale v skupini in veliko nastopale. Veliko smo se 

družile in postale med seboj velike prijateljice. To mi je veliko pomenilo. 

 

Sporočilo orientalskega plesa ... 

Jaz sem prej tekmovala kar dosti po teh tekmah in zdaj sem nehala prav zaradi tega, ker se mi 

zdi, da se v bistvu ta orientalski ples preveč trži za denar ... preveč tržno so ga usmerili. Zaradi 

tega sem nehala, ker na teh tekmovanjih to tako izničijo ... se mi zdi, vse, kar je bistvo tega. 

Tam je pomembno, kakšen kostum imaš, kakšen si in šele potem, kako plešeš oziroma tvoje 

ime in priimek. Se mi zdi, da je to najbolj pomembno na teh tekmah. Je pa dejansko, kar ti 

predstaviš kot sam ples. In na teh tekmovanjih se res dogaja groza ... full izničuje ta ples, 

subjekte ... samo subjekt, ne pa, kar želiš s tistim sporočit. Saj so neka pravila, ki naj bi 

omejevala to seksualnost, sam s to seksualnostjo lahko na koncu nekam prideš, sploh na teh 

svetovnih nivojih. Se mi zdi, da je tako. 



 

 

SP 4 (47 let) 

Intervju izvajamo v povezavi z orientalskim plesom in žensko v njem. Zakaj orientalski ples, 

kako ste se odločili, kaj vas je ... kaj je vplivalo na vašo odločitev? 

Jaz sem v bistvu bila še zelo mala punčka, ki sem enkrat gledala dokumentarec ... ena dama si 

je ogledovala svoje telo skozi orientalski ples in je ležala na tleh, vrtela neko vančko čez 

trebuh. In se mi je zdelo to, da obvladaš svoje telo, mišice in tako naprej ... skozi glavo seveda 

... zlo fascinantno. In potem, ko se je pri nas pač pojavilo ..., da to obstaja, sem si rekla; to se 

pa moram it učit, zaradi tega, ker ... jaz v svoji biti imam mogoče preveč moške energije in se 

mi je zdelo, da bi me ta ples lahko kot žensko izražal boljše ..., da se skozi ples zmehčam in 

da nisem kot vsi ženski tanki, ki vozijo po moških ..., da bom se skozi to naučila to mehkobo, 

ženskost ven iz sebe potegnit. To mi je bilo bistvo. 

 

Povezava z erotičnostjo? 

Uh ... to mi gre pa tako na živce, da samo, če mi kdo reče, mu kar za vrat skočim. Dejstvo je, 

da ... o zgodovini ne bom govorila, ker si jo verjetno že sama toliko preučila, da ne bom zdaj 

jaz ponavljala vse te zgodovinske fakte. Je pa en zelo velik stereotip, da so orientalske 

plesalke bile namenjene za moške, da so jih spodbujale, bile erotične in tako naprej. Kar je pa 

Hollywood naredil, to je pa čista ameriška popačenka vsega tega. Res, da so bile plesalke v 

haremih ..., res, da so se tudi prostituirale, ampak ni zdaj zgolj to. Ženske, še danes v Orientu 

in tudi v zgodovini, so plesale ples zase, to je bilo njim zabava in to je bilo njim izražanje sebe 

in še vedno zdaj obstajajo rituali, ko se ženske pred poroko same dobijo, same plešejo in se 

same zabavajo. Ni namen, da je to na očeh moških. Ker je pa to seveda, ko so ženske 

svečenice same za sebe plesale v templjih in tako naprej ... in ko so moški to videli, se jim je 

zdelo zelo erotično ... in dajmo mi to videti, dajmo kaj/kje mi to pokazat ... in potem so te 

spreobrnili, da so bile za njih in iz tega tudi zdaj ta miselnost, da je to erotika, erotičen ples, da 

je za moške ... in jaz vsakemu rečem; glej, ni. Ker če meni ženska pride po nastopu in reče, da 

je bilo lepo, da je čutila tisto, kar ta ples je, potem je to jasno, da ni namenjen samo za moške. 

Ples je prvenstveno namenjen za ženske in da se ženske med sabo izražamo. In to je meni 

največja kvaliteta tega plesa ..., da ženska čuti, da je to bilo tudi zanjo. Pustimo moške, 

moškim samo daš dekolte, njim je vseeno, al migaš ali ne migaš, boki delajo ali ne delajo, on 

samo gleda postavo in te želi videt. In to se jaz vedno prepiram, da ta erotika nima 

prvenstvenega namena. Je pa seveda konotaksa tega, čeprav vsakomur rečem; glej, balerina je 

na pol naga, vidiš vse, tudi sramni kost ji vidiš, ... a ona pa ni erotična? Ne, ker je v tvoji glavi 

drugače zapisano. Tebi ni erotično, ker baletka je ... uaah, ona pa po prstih pleše. Če boš rekel 



 

 

flamenko plesalka, boš čutil tisto strast, če boš videl orientalsko plesalko, se boš pa že slekel 

... jo maš že na sebi, že v svoji postelji. To je pač miselnost teh, ne moreš jih prestavit, ne 

moreš. In žal je tudi tako, da kakšne ženske napačno ta ples izražajo, gredo v to kot notacijo 

izzivanja ..., saj greš malo v to, ampak ne, da ga dobesedno že natakneš nase ali pa on vate ali 

pa kar koli ... to sensibilnost, to mejo moraš, mora plesalka znati tako postaviti, da niti 

slučajno ne pride do tega, da bi to sprožila, ampak dejstvo pa je, da sproži, ker se tega ne da, 

ker on ima film, on že sam sliši in si vse predstavlja. To je pač to in zato je to toliko težko 

mejo postavit. Zato delamo odrsko umetnost, zato poskušamo ta ples drugače pokazat, da bi 

ljudje pravilno razumeli, da ni zgolj te erotike, ampak da gre za umetnost, za izražanje ženske 

v ta pravi biti, za kar tudi je bil ta ples. 

 

Kako ples vpliva na vaša čustva? 

No, to, kar sem že prej povedala ..., da glede na to, da sem dosti močna ženska, sem poskušala 

ta moški princip, ki je v meni zelo močan ... bil, vsaj tako sem imela občutek, ker so se me 

moški bali in se me še zdaj. Mogoče zdaj še bolj, ker imam zdaj druga znanja, kako moške 

okrog prinesti. Kako izrazit to žensko energijo sebi v prid. Tako da, bolj mi je to ... name je to 

najbolj, da to svojo ženskost izražam skozi tisto, za kar smo me rojene. Me smo mehke, tople, 

čustvene, me moramo znati sebe prezentirat ..., ne da se me borimo z moškimi 'ko je jači'. 

Mene to ne zanima. Čustveno mogoče že, vemo tudi, da smo mentalno, fizično pa nismo in 

pol pusti to njim. Ti pa to milino in ženstvenost izražaj za sebe, zato, da ne boš tekmovalna z 

moškimi v tistem, za kar me nismo. Naša vloga je primarna, biti ženska in izražat se kot 

ženska in tako naprej. In to je meni največja kvaliteta tega plesa ..., da ženska čuti, da je to 

bilo tudi zanjo. Je pa res, da mi je skozi ples to še večjo samozavest dalo in še večjo moč. Kar 

je pa spet tisto, kar ni v redu, ker se močnih žensk moški bojijo. Liderk se vsi bojijo. Potem 

smo jim zoprne, v bistvu pa jim nismo, ampak se nas bojijo. Jaz bolj to vidim, ker imam tudi 

v službi enako. Sem v službi med samimi moškimi ... prej je bil to ženski poklic, pa smo 

ženske to v času opravljale, zdaj pa moški. Se čuti, da je ta ... bi me skozi radi dol potisnili ... 

kaj boš ti, ne. Ampak to senzibilnost, ki jo ženske imamo v sebi, je super, če jo znamo izražat 

skozi vse ... skozi cel proces življenja. Se pravi biti mati, biti žena, vse te standardne 

kvalifikacije. Ampak zato me smo in me lahko v tem potencialu uživamo, če znamo to 

pravilno vase usmerit. Ne da smo žrtve, ker smo mame, gospodinje, ker smo to. Ampak ne 

žrtev, to nam je danost, to nam je naša moč. 

 

  



 

 

Izraz identitete kot ženska, ženskost? 

To sem videla na vajah, ko punce na koncu leta vprašam, če je ta cilj, ki so ga imele s plesom, 

dosežen. Kaj so si pravzaprav predstavljale, ko bodo šle na orientalski ples? Najprej vse 

rečejo ... jaz sem mislila, da je ful bolj enostaven, ker zgleda zelo 'simple', kadar jaz delam. 

Ampak pol niti takta ne zna, niti rok ne zna držati, niti dveh gibov noge pa roke med sabo 

povezati. Ugotovi, da nič ne zna. Veliko jih pa pravi, da niso bile samozavestne in da so si 

hotele samozavest skozi ples pridobit. To pa je ta nota, ki je že usmerjena v to, da se ti sam v 

svoji koži dobro počutiš, ne glede na zunanji videz, ker zunanji videz je samo škatla, oklep. 

Notranjost je pa tista, ki jo lahko gojiš in jo lahko tudi ... bom rekla, se lahko naučiš biti boljši, 

da sam s sabo lažje shajaš. Da si si všeč tak, kakršen si. Vedno pravim puncam; glejte, Pamela 

Anderson, ki ima tiste velike joške ... tvoje so za tvojega najlepše, samo nosi jih tako, kakor 

jih je treba. Ti si najlepša za tvojega, zato je tebe on izbral. Ne biti nekaj, kar ti nisi, in biti 

podobna oni na plakatu, pa onemu na plakatu. To je samo marketing, ki nam je vsiljen čez 

kulturo, čez vizualne medije itn. Še zmeraj si ti za tvojega najlepša. In če boš to lastno podobo 

znala ovrednotit in biti samozavestna, boš dosegla tisto, za kar si namenjena na tem planetu, 

na tej zemlji, in tudi možu boš več dala in tudi ti boš bolj zadovoljna ... ker boš dala, boš 

dobila točno tisto, kar rabiš. In to je ta temelj, ta samozavest. Ena, ki pri meni že 8 let pleše, 

starejša gospa, je rekla, približno 5 let po tistem 'ej, ko bi ti vedela, kako sem jaz tebi 

hvaležna.' Ona je malo obilna, zdaj uči, ima svoje učenke. 'Jaz sem bila taka razvalina, ko sem 

prišla k tebi, ampak ti si meni dala točno tisto, kar jaz skozi pri sebi nisem mogla in nisem 

mogla.' Pravi 'Zdaj se lahko s svojimi kilami pred ogledalo postavim in sem si lepa, sem si 

všeč.' To je to, to je bistvo. Ne, da ti hočeš biti nekaj, kar nisi. In tudi jaz v plesu vsaki rečem 

'glejte, jaz vam pokažem gibe, kako jih boste ve med sabo povezale, kako jih boste ve 

začutile, kako boste ve prodale, pokazale, je od vas odvisno. Tako kot za govejo juho, jaz vse 

na kuharsko zmečem noter. Jaz vam pokažem, kaj gre v govejo juho, ampak ve veste, da bo 

vsaka goveja juha drugačna ... to je žmoht, to je bistvo. Ne, da je taka kot moja, ampak da je 

vsaka s svojim priokusom, in ko boš to znala, boš plesalka. Če te jaz naučim eno koreografijo, 

jaz znam tudi Chopena v en komad zaigrati, pa pojma nimam o notah ali o klavirju. Isto, če te 

jaz naučim koreografijo, nisi plesalka, plesalka boš, ko boš ti glasbo slišala, jo začutila, ko bo 

tvoja in se boš znala nanjo pravilno izražat. In če jaz to dosežem pri svojih puncah, sem 

dosegla veliko. Je pa problem, prve dve leti, ko se učijo, so zelo entuziastične in jim gre, 

potem pa pride ena huda blokada ... 3 do 4 leta, nič ne znam, ker ni samostojna, ker si ne upa 

izpustit štrika, ker vedno samo gledajo učiteljico v ta zadnjo in znajo ponovit, in ko rečeš zdaj 

pa sam naredi ... 'ne znam, ne morem'. Ta prestop narediti te pa ne more eden za roko držati, 



 

 

to moraš sam. Zdaj pa ali greš ali ne, zato jih takrat tudi veliko neha. To imam jaz, vsi te po 

dveh mesecih, ko ugotovijo, da to pa tudi slučajno jim ne gre. In potem po dveh, treh letih, ko 

so v bistvu že zgrajene, ampak ne prestopijo na drug breg. To pa ne moreš ... ne moreš 

namesto enega nekaj narediti. Ti mu lahko daješ snov, lahko ga božaš, ampak samo do ene 

meje jaz božam, potem pa zbrkam, pol pa tako kot mama medvedka ... do tu si se dojil, zdaj 

pa, če te požrejo volkovi, te pač požrejo, zdaj je to tvoj problem, od tukaj pa jaz ne morem. 

Enako kot starševstvo, do tu te vzgajam, zdaj si odrasel, vozi. Kako se boš znašel, boš kuhal, 

znaš kuhati, ne znaš kuhati, toliko let sem te učila ... petkrat boš zamočil, boš to, boš ono, gor, 

dol, potem se boš že naučil. Zato je treba ta proces čim prej osamosvajanja, da punce začnejo 

same s svojo glavo sebe čutit, svoje občutke, svojo dušo noter zlivat. Če tega ne znajo, to se 

vidi na odru, da to je plehko, to meni ne prodajat in zato tudi ne hodim več, na živce mi že gre 

vse to. Ne mi to prodajat, daj mi nekaj, da bom jaz svojo dušo skozi tvoj gib napolnila. Teh je 

pa tako malo, ki me še napolnijo. 

 

Ples druge kulture, kako to sprejemate? 

V bistvu je tako, tričetrtinski takt imamo mi enako, vse se šteje na osem. Naša polka ali pa 

ona. Prišla sem do analize giba, da mi isto imamo kakor polka korak, je isti, kot je v 

orientalskem, samo da tam bok dol spuščaš. Ko sem sama prišla do teg, 'a znaš polko plesati?' 

Znam. No, zdaj pa vsi z mano, ta ta ta ta ... No zdaj pa to isto ta ta ta v gib. Ah, saj res.' sem 

rekla 'Ee vidiš.' Ker jaz pol probam, kaj jim je blizu, kaj jim je poznano, da one to noter. V 

bistvu pa tako, mene je, ne vem, verjetno tudi pravljice, Hoolywood pa to vplivalo, meni je 

bilo to zmeraj aaah, tančice, ples, milina, one ženske, mislim to naj bi bilo bolj za moške tam 

ne, sam to mi je dol viselo. Ampak to njihovo izražanje mi je bilo zmeraj tako všeč, zato sem 

jaz ta ples vzela, dobro, je pač en ples, saj se tudi učimo standardne plese, ki niso naši, razen 

polka je naša. Pač ene vrste izražanja, plus tega, da zelo, zelo rada plešem, in moj mož zelo 

nerad pleše. In zdaj, kje se izražat, da lahko jaz ta svoj potencial, to svojo energijo nekam 

usmerim, in je bil orientalski ples super, ker ne rabiš partnerja in se lahko sama izražam, 

delam točno tisto, kar jaz hočem, noben mi pa po nogah ne hodi. Zato mi je bilo to v redu. 

Potem sem skozi ples, ko sem začela vaditi, ko sem imela finančne možnosti, sem začela ... 

smo šli v Maroko, Jordanijo, vsepovsod sem poskušala noter potegnit iz njihove baze, kaj 

lahko za sebe uporabim, čeprav oni to že spet drugače delajo. Se le vidi, da smo mi 

zahodnjaki, da ne moreš tistega njihovega notranjega primarnega čutiti. Morala bi it za pol 

leta nekam živeti, da bi res njihovo kulturo vase lahko posrkala. V Egiptu sem bila, ne vem 

10-krat, vse šove, vse to, ono, vse videti, kako one to naredijo. V Egiptu zelo malo popolnih 



 

 

plesalk vidiš, tista, ki pleše, je kurba, tista se nikoli ne bo mogla poročit, ker ne glede nato, da 

to izhaja iz Orienta, če rečeš njim, da si orientalska plesalka, isto kot pri Slovencih, te že 

sleče, si že gotov. Tako, da je treba to zelo pravilno jim nizat in pol, ko te vidi, da to ni neka 

vulgarnost, ki jo oni izražajo, ker oni sploh znajo bit zelo, tako na poceni narejeni, na pol 

nago, no saj nima veze, saj smo tudi pri nas na pol nage, zdaj če gledaš to, je vse odprto do 

sem gor. Me smo bile zaprte, ko smo začele plesat, smo imele vse tako pokrito, rokave smo si 

dale na modrce gor, krilo dvojno, bog ne daj, da se je noge videlo. Pol pa je v turški en Turk 

rekel 'pa daj, pa kaj ste ve zapete, kot nune. To pri nas ni tako, to morate imeti nogo, prste, 

dekolte, gor, dol.' Ok, pol smo začele dvojna krila, samo eno smo dale, samo eno, da nista bili 

dve, da ko si se obrnil, da se tudi gležnje ni videlo. Ampak to je pač to iz naše kulture izhaja, 

naša folklora, to smo zapete do sem, gležnje pokrite, trojne nogavice, gležnarje, da se ja enega 

gležnja ni videlo, še dobro, da še rokavic nimamo gor. To pa je v miselnosti in je zelo težko. 

In to je bil zelo težek, počasen prestop iz naše miselnosti, se pravi kostumske v njihovo 

kostumsko primarnost. To je bilo za mene tako ... že tako in tako, da si se to šel, 15 let nazaj je 

bilo tako ali tako, so te vsi gledali, kot da si z Lune priletel, kako si sploh upaš. Dogajalo se je 

vsem in samo, da si bil na pol slečen, je bila že velika blokada. Mi vemo, da obleka je v bistvu 

nam zaščita, ne samo proti soncu, mrazu, ampak je naše varovalo. Sleči človeka pa mu isto 

stvar povej, pa ga obleči pa mu isto stvar povej in jo bo čisto drugače izražal. In tu je ta 

slovenska miselnost bila zelo, bom rekla, počasen preboj, to si moral pri sebi zelo, zelo veliko 

stvari prečistit, a si upaš, a si ne upaš. Recimo ... jaz si zdaj že upam. Na začetku sem bila 

zapeta kot nuna. To je zdaj čisto drugače, ker smo že toliko tega uvedle ..., da če se bom zdaj 

jaz tukaj na pol slekla, to vse pokazat ..., takrat je bilo vse čist drugo. Tu sem imela neke 

počasne korake po stopnicah, ampak to je spet, seveda, malo iz kulture, malo pa tudi iz 

samozavesti, koliko si upaš ... ali boš ali ne boš. Ker vse, kar daš, tudi potem se zgodijo tudi 

feedbacki taki, ki jih moraš bit primoran znati odvreči se. Na nastopih so ljudje žaljivi, ženske 

so poniževalne, jih vidiš z očmi, ko plešem, točno vidim, katera bi me zdajle najraje s kolom 

po glavi, ker se čuti. To se pa je meni čez ples odprlo, zelo čutim energijo ljudi. Vem, kdaj me 

bo kdo napadel, vem, kako me bo kdo šikaniral, vem, katera me bo zatrla kot ženska, točno 

vidim, ko se obračam med ljudi, ko jih začnem skenirat, najprej naredim en krog in jih 

pogledam in točno vem, tale bo tako, ta tako, in se obračam tako kot žival ... recimo, kača 

tistega, ki se jo boji, gre stran, kača ne gre k tistemu, ki se jo boji, ona gre stran in jaz tudi. 

Vidim, aha, te oči so tople, te me sprejmejo, grem tja ... drugim ignor, jih ne šlivim. Jaz 

dajem, če ti to ne znaš kupiti in sprejemati, pač pa ne boš, pa jim ne kažem in jim hrbet kažem 

in grem k njim in jih malo šalantno odbijem, kakor oni mene. Velikokrat se mi je zgodilo, 



 

 

recimo enkrat sem imela primer, ko sem bila na ... nekdo je doktorat delal in sem na 

biotehnični fakulteti plesala in ko so me iz škatle ven prinesli, je bila neka čudna energija, kaj 

je to? Preoblačila sem se v klavnici in sem morala ... nisem imela ključa, pa dvoje vrata so 

bila, ena so bila malo dlje, druga sem pa imela zraven. Sem si rekla, če se tam preoblečem, 

bom nogo dajala k vratom, da jih bom držala, da ne bi kdo noter prišel. Evo ti ga na 'Lojze, a 

si ti?', 'Ne, jaz se tu notri preoblačim', 'Saj vem, pa saj so še druga vrata, lahko čez druga noter 

pridem.', 'Ti kar pridi, če upaš.' Se je samo obrnil in je šel. Ker sem vedela, ker sem bila 

pripravljena, točno sem vedela, da v tistem, če bi me dobil nepripravljeno, bi jaz verjetno 

odreagirala šibko, bi on točno vedel, da me lahko napade. Ker pa sem jaz bila močna, ker sem 

bila na to pripravljena, sem odreagirala. 

In vedno zdaj, mislim, meni je to ples odprl ... odpiraš se, bolj kot se odpiraš, večje dobivaš 

udarce, bolj se jih moraš znati ubranit. To pa je proces, ki ti daje zrelo plesalko, 

samozavestno. Zato jaz pravim tem ta mladim, toliko škode si delajo, ko gredo prekmalu na 

oder. To so tako čustveno še nezrele in jih bodo ranili, ker so ljudje primitivni, ker ne znajo. 

Eno je oder, imaš toliko distance do ljudi, ampak jaz vedno plešem med ljudmi, jaz imam to 

stran, ker sem v turški, ker sem pri njegovih, že posrkaš to in dobiš to in to, se je treba znati 

obvarovati, sčistiti, odgnati, biti tako, da potem ko prideš domov, da nisi bolj sesut. Mislim, če 

ti nekdo reče, ej glej, kako dela, kakor, da bi imela noter vibrator, mislim ... kaj bi zdaj, jaz 

rečem 'ja, če ga imaš ti v gobcu, ga imam jaz tud tam noter.' Potem pa tako, mater, kako se 

obnaša, ampak ne morem biti tiho, to je moja________narava, ti mene počiš, jaz tebe trikrat 

nazaj. 

 

Kateri stili orientalskega plesa ti bolj ležijo ... raksharki, beledi ali folklorni? 

V bistvu tako, jaz sem začela najprej ... jaz imam rada oboje, jaz zelo rada spreminjam 

energijo. Se pravi od tega do onega. Začela sem bolj zemeljski, potem smo se začele bolj na 

prstih gibati, ampak bolj čutim dol, bolj sem dol, bolj sem v tem, mislim ta moja pozicija tega 

... mi rečemo zib, to je to, ko sam medenico dol spustiš, ta center, ki ga najdeš. Tukaj se jaz 

počutim steber – močna. Čim grem na prste, imam občutek, da me vsaka sapa lahko podre. 

Mogoče je to fizionomija telesa, nog, stopal itn. Bolj me vleče dol. Nočem jaz tam gor, edino 

ko se pleše s tančico, da daš noter malo drugo energijo. Drugače pa ja, shabi oziroma beledi, s 

shabijem nisem še toliko blizu, ker se ga tudi nisem še toliko učila. Jaz sem se bolj učila 

raksharki, raksharki je bolj na prstih itn., ampak tako sama vidim, da kadar koli grem na prste, 

me zmeraj bolj dol potegne. Bolj imam rada zemljo kakor višave. 

 



 

 

Sporočilo orientalskega plesa, kaj skozi ta ples poveš svetu, človeku, gledalcu? 

Ženska za žensko, milina, ljubezen, toplota, vse tisto, kar ženska primarno je, je izraženo čez 

ta ples. Uravnovešena, bom rekla, uravnotežena ne uravnovešena, ker se drugače sliši. 

Uravnotežena ženska energija znotraj telesa, ki ga nekdo vidi in tudi dejansko v tem plesu je. 

Ženske, ko začnejo plesati, se začnejo spreminjati, spreminjajo se zaradi tega, ker svoje čakre 

in svoje ženske principe postavljajo na tiste segmente, kjer to mora biti. Naša medenica, ko jo 

mi damo nazaj, se pravi, ko je ravna hrbtenica, so čakre poravnane in je pritok energije 

drugačen oziroma se začne pretočnost energije od vrha do dol in se dejansko ženska poveže z 

vsemi čakrami, predvsem pa, ker delamo najbolj na spodnji čakri, na ženski energiji. Ker 

delaš na tej ženski energiji, se ta spodnja čakra, ko se odpre, lahko začne dvigovati. Potem so 

ženske tudi seksualno odprte. Če so seksualno odprte, ji bo moški z roke jedel, ni problem. Da 

to svojo zavrtost, ki jo imamo čez kulturo. Kjer smo ženske narejene za rojevati, pa za odejo 

dati čez glavo. Da začneš uživati kot ženska v vsej svoji biti, se pravi čez seksualnost, milino, 

ljubezen, čez glavo, ki se ti odpre, ker se celostno, ko začneš delati na plesu, se začne celostna 

preobrazba telesa, duha in uma. Zato pride do te katarze, ko pravim, da je samozavest druga, 

ne samo, da jih ti učiš, posredno pridejo ti elementi, ker medenico imamo mi enako kot pri 

taičiju, pri borilnih veščinah. Ko ti spustiš, prideš v ta center, ki ga vsi vedno iščemo. In 

moškim se pri borilnih veščinah samo nogo dvigne in ga butne, orientalska plesalka pa skozi 

ta gib svojo karizmo lahko izraža. In te osmice, to je znak neskončnosti, rojevamo čez to ... to 

je milina, to je ljubezen, enako zgornji del. In te med sabo stvari so, tudi če ne razlagaš. Jaz 

včasih kakšni kaj razlagam pa rečem 'ja veste, to je pa to, pa to ...', ah ja, zato se pa jaz tako 

dobro počutim. No jaz, ko pridem domov, sem zelo fit, jaz kar čakam, da mož še ne bi šel spat 

... jaz sem vsa taka nabita. 'Potem recimo šimi, šimi, pretreseš notranje organe, vse prekrvaviš, 

dve minuti ga delaš, kot da bi se preklopil na elektriko. Je pa ena zanimiva stvar, ko se začneš 

šimi učit, te pa na sedmo dobo ven meče, dokler ti tega ne uravnotežiš, da glavo prepustiš in 

da telo začne pravilno vibrirat. In ko začneš to pravilno resonanco, dejansko zdraviš lastno 

telo. Hormoni se ti pravilno postavljajo, vse odmisliš, glava je prazna, čista. Spet je toliko 

prazna, da lahko nove stvari noter nalagaš. In zato so tej gibi toliko zdravilni, toliko na telo 

dobro vplivajo, da se enostavno ženska spremeni. Tudi če se ne bi hotela, ker je to tako 

posredno zraven. Orientalski ples ima celostno ogromno pozitivnih vidikov, če bi pa že rekla, 

kaj od vsega tega, bi pa rekla, da čutiš svoje telo, da se v lastni koži počutiš fantastično, da se 

sprejemaš takega, kot si, in da vse ženske atribute, ki jih imaš, daš na pladenj in vse, kar je 

moškega, umakneš in se serviraš samo skozi to žensko energijo. 

 



 

 

SP5 (53 let) 

Ukvarjala sem se z eksistenco družine, zlasti otroci, ki rabijo malo več zadev. S poslovno 

proizvodnjo firneža. Se pravi, da je bilo in težko delo, komerciala, ženska kot poslovnica. Jaz 

sem naletela kar na hude ovire z moškimi, moškimi šefi, s komer koli sem sodelovala, je bilo 

to. 20 let nazaj me je še vedno presenetilo, kakšen šovinizem je še vedno bil. Ko sem kot 

ženska prišla predstavit svoje izdelke. Takrat me je ta zadeva prisilila, da sem se obnašala 

tako, kot sva se prej pogovarjale. Poslovno, strogo, močno, se pravi moški princip. Kar je zelo 

naporno. Po tem, ko sem se začela ukvarjati istočasno, ko sem imela ta posel s proizvodnjo, 

sem se začela ukvarjati z orientalskim plesom čisto zato, da me ne bi to uničilo. Rabila sem 

ples, kar sem vedela že od majhnega, da mi to zelo pomaga. Začela sem pri Jasni Knez, potem 

sem pa kar kmalu prešla na afriške plese. Trije so bili, ki so učili afriške plese prav iz Afrike, 

Afričani in ugotovila to razliko, da kadar koli sem imela te poslovne prej zame oštre zadeve in 

kjer sem mislila, da se bom morala boriti, sem, od kar sem začela plesati, ugotovila, da sem 

pristopila kot ženska in me ni bilo strah in sem se obnašala zelo ženstveno in zaradi tega tudi 

bolj uspela. Tako da ženskam in poslovnicam ni nujno, da se obnašajo kot možače in moške 

nazaj zabivamo s svojo inteligenco, ker to nič ne pomaga. S čim manj napora veze imaš prav 

in enostavno stvari speljat tja, ker vemo, ples je gibanje. Moški princip je zelo geometričen, 

kakor je joga, tipi, ki so bolj geometrični liki, je statičnost. Ženska je pa princip gibanja, zlasti 

je to spiralno gibanje, kozmično gibanje. Na to sem naletela v Nepalu, kjer sem se tudi 

nepalske plese učila, je ta učitelj na predstavi tako lepo rekel, čeprav se tudi tam več ne držijo 

tega, kar se tiče odnosa moški ženska, oni pravijo, da stvaritelj, stvarnik, kreator ... kreator je 

ženskega spola, ker samo ženski spol oziroma energija ženska je sposobna rojevati. Se pravi, 

da tudi galaksije, ki so v spiralnem gibanju, ko govorimo o kozmičnem plesu, predstavnik je 

Šiva, ampak vedno v paru z žensko. Oni so poudarjali ... Šiva sam ni uspešen, ni kompleten, 

ni dejaven, če nima svojega ženskega pola zraven. Druga zadeva je princip Jing Jang, kjer so 

po celem svetu to malček zafrknili, kar je zelo narobe, če poznate JI Čing – knjiga modrosti. 

Knjigo modrosti so ustvarile ženske. Ženske so tkalke, stvariteljice umetnosti in tudi ta 

simbolika, to je v bistvu zelo ženski princip, simbolika 164 hgramov, naslov knjige je Ičing of 

godes. V tej knjigi piše, zgodovinsko potrjeno, da je iznajdba, da ko so se ženske nekoč 

zbirale, ne kakor zdaj, ko smo vse zase, so posebej, če so bile ogrožene, so imele nek svoj 

princip, na kitajskem so ga zasadili, svoj način izražanja in jezika, velikokrat tudi niso znale 

pisati ... 

 

Konfucij je zamenjal in tudi kreator, prvi hekselogram je on spremenil v moški, v osnovi je bil 



 

 

to ženska. In to vemo, da ko ženska spodbudi to krhkost moškosti, je lahko moški uspešen in 

dejaven. Jing Jang v tem principu se mi zdi to zelo pomembno in ker so to spremenili, 

Konfucij se pa je moški kreator in oh in sploh vse in krasno in močem itd., v resnici ni in je 

prišlo do hude deviacije na svetu. Ker moški zdaj hočejo biti mačoti, v Indiji ženske 

pretepajo, v Afganistanu pobijajo lastne hčerke, da ne bi dojenčke, da ne bi toliko trpele kot 

ene, kot one in je preveč moških ... v Kitajskem, Indiji itn. V Indiji je 2 milijona deklic 

ugrabljenih na leto. In potem se gredo vojne, moški, ker vendarle so oni močni, pa ni res, 

naredijo sranje, z vojno uničijo življenje, ki je kreacija ženske. To je velik zločin. Narobe 

prihaja iz te osnove iz postavitve, kaj kdo je. Seveda smo prepleteni, ampak ni nič narobe, če 

vemo, za kaj se gre ..., da je moški zunaj močen, znotraj pa krhek in ženska obratno. In če 

imamo to znanje, potem si bomo znali tudi pomagati. Jaz sem tudi na mojega bivšega moža 

živčna in besna in bolj sem bila besna, bolj se mi je izpuščal iz rok. Ker tega še takrat nisem 

vedela, če bi, bi se tudi drugače obračala in se dogovarjala. Z orientalskimi plesi sem odkrila, 

bolj kot se mi na zahodu s cerkveno doktorinacijo, kakor da ne obsojamo (od popka navzdol), 

bolj kot nam je težko izrazit medenično dno, kot tudi gor, bolj se vase zapiramo. Ko sem 

začela plesati, sem mislila, joj, zdaj bom tu vsa odprta, še bolj ranljiva ... in zelo hitro sem 

ugotovila, da je ravno obratno. Bolj kot sem tu fleksibilna, tudi na videz opazim, bolj dejavna 

v plesu, bolj sem močna. Na ta način tudi uči, da ko ulovimo notranji center, večne dojame, 

kot sem že rekla. To dobimo z orientalskim plesom, afriškim ali kakor koli. Vsi ti plesi, 

kolikor sem jih ocenila, in tudi učim, mogoče sem malo tečna. Takrat, ko je bila Suraja zelo 

popularna tu v Evropi, ona je bila zelo mačehovska ... zdaj je pripravljena veliko povedati, 

takrat pa ne. In potem sem preko afriških plesov nenadoma dojela, za kaj gre. Mi moramo, ko 

plešemo, najti svoj center, in ko ga najdemo, potem tudi gibanje ni več problem. Potem je 

gibanje princip teh štirih elementov, zemlja, voda, ogenj, zrak. Tudi telo je grajeno na ta 

način. In ko ujameš ta center, veš, da tudi gravitacija deluje, težnost ... mati zemlja, korenine 

in ritka potegne dol in smo noter. Ko imaš občutek fleksibilnosti na tem principu 4 elementov, 

potem ni problem nobeno gibanje, ni problem niti hrbtenica, medenica. Tudi kakšne starejše 

stranke se dela na principu anatomije, tako da bok spuščamo in istočasno raztegujemo stran. 

Zelo elegantno in lepo, to imajo tudi Afričani, Nepalci, Indijci. Orientalski je mogoče tudi 

malo različno prirejen. Če daš bok gor in si zravnana, to pomeni, da boš tu zelo presekal 

potek. V bistvu bok je treba spustit ... gravitacija ritnic in trebuha, mislim od popka navzdol, 

teža ti da alida sistem, postavitev in od popka navzgor je princip akaše, dojemanja okolja, 

komunikacije z ostalimi plesalkami ali pa komunikacija z zgodbo, ki si jo napleteš, naplešeš, 

priplešeš, pripoveduješ. Ples je v bistvu veliko izrazen način. Na tečajih še vedno poskušajo 



 

 

razumsko dojemat, ampak lažje sem se izražala skozi gibanje ali ples kakor z besedami, 

slikanjem, pisanjem, čeprav tudi to rada počnem. Ampak ples se mi zdi izredno izrazno 

sredstvo in zelo razumljivo za ostale, da lahko hitro razumejo za kaj se gre (TO JE TVOJA 

EMOCIONALNA PLAT, IZRAZNOST ... SAMO NEKATERIM USTREZAJO BOLJ 

ELEGANTNI PLESI, FOLKLORNI ... ALI SI BOLJ PRIZEMLJEN ALI SI BOLJ V 

ZRAKU ... A JE TO V NAVEZAVI S TVOJO ...?) Absolutno, to sem opazila pri gibanju teh 

narodov, tako elegantnega gibanja, kakor ga imajo domačini Afričani, Nepalci, kateri koli, na 

zahodu tega nikoli ne vidiš, niti ne v Egiptu, iz tam naj bi orientalski ples izhajal. Potem sem 

ugotovila, da eleganca izhaja iz ekonomsko naravno izraženih premikov telesa. Ker imamo 

vedno isti princip, ker eleganca pride vedno iz sproščenosti, nikoli iz napetosti, zategnjenosti, 

zaprtosti. Ko si sproščen, si lahko tudi eleganten, mak faktor je lahko tudi tribal dance, kjer 

izražajo vse mišice. Ljudje me velikokrat sprašujejo, ker sem tako duhovno razvita in da se 

moram malo prizemljiti, potem jim rečem, da duhovno razvit ne more biti nobeden, če ni 

enako prizemljen, to je dejstvo. Če to golensko čakro (miradano) okrepimo, si mi lahko 

razvijamo še ostale čakre naprej, nikakor pa ne s preskokom. To vidimo pri cerkvi, kjer so 

miradano čakro odrezali, ker nima veze, razen duhovniki so si jo lahko privoščili. Totalna 

dekadenca, že od nekdaj, že 2000 let. Ker ne gredo po naravni poti. In ples se mi zdi taka 

naravna pot in če pogledam dol te narode, ti otroci, vsa dekleta že od majhnega plešejo. To 

nam manjka, na zahodu. Da se dekleta razvijejo z vso pravico v ženskost. Tam pa bolj moški 

plešejo, ženske ne toliko, so punce v trans dancu ali vsaj ne toliko izrazito. Opažam, z veliko 

zadrego, ta generacija 18, 20 in tako naprej pri dekletih, npr. v plesih, kolikor vidim. Sicer so 

se prijavljali moški, fantje in nisem se morala vstavit gledati skupine v vseh 10ih letih, 12tih, 

kako so se najavljali, potem so si pa na koncu premislili. Pri tistih letih, če so pa nadaljevali, 

jim pa zelo hitro gre. Imajo sicer preveč zadržkov, kakor je pač moški princip plesa. Če pa 

začnejo, so pa zelo dobri, imajo smisel in itak gredo tudi naprej in trenutno zdaj opažam, da 

so dekleta bolj zaprta, zavrta. Vse študentke se zdaj navdušujejo nad umetniško šolo, tri leta 

jih čaka ... pa bomo prišle, pa bomo ..., mislim to je še huje kot me, ko smo začel, pa še dobro, 

da smo začele. Te pa ko bi morale, vsaj po 15. letu, po srednji šoli, bi morale it v dno teh 

plesov, tudi moški. Zato ker je ta princip, če želijo biti matere, morajo biti ne samo fleksibilne, 

ampak tudi duhovno, da ne govorimo tudi naprej v vzgoji. To se vedno samo zapira, zapira. 

(KOT SEM REKLA SO NEMOČNI IN TO PRI ŽENSKAH, NESPOSOBNOST 

ZANOSITVE) Jaz sem videla, da mi ta ples pomaga pri zdr. težavah (čiščenje črevesja), ker 

sčisti vse strupe, zlasti okrog genitalij, ker so genitalije in črevesa povezana. Pri poslovnih 

ženskah se pojavi vnetje mehurja zaradi poslovnih stresov, pri moških se prostata zelo zgodaj 



 

 

pojavlja. Stres, strah, ki gre na ledvice ... ženske imajo probleme z mehurjem, kar je povezano 

z genitalijami. 

 

Percepcija orientalskega plesa s seksualnostjo? 

Aj, zato govorim, da bi morali v srednjih šolah s tem začeti, ampak se zaženejo brez občutka, 

spoštovanja ... ples bi moral biti prisoten. Prav te vrste ples, saj so tudi standardni v redu, da 

se spoznajo med sabo, ampak za telo samo obeh spolov je potrebno veliko tega na 

orientalskih plesih oziroma na plesih kjer je celo telo zavzeto. Pri porokah lahko rečem, da so 

še najbolj nesramni v Sloveniji, no, mogoče zdaj kaj manj. Niti ne vzhod, npr. Bosna, kjer se 

hodim tja učit, ker so mi zelo lepi njihovi plesi, potem moram tudi jaz tam imeti kakšen tečaj 

... ali pa na Tajskem. Nikjer nimajo tako primitivnega odziva kakor moški v Sloveniji ... 

Turčija, vemo, da se spoznajo na gibe in gledajo zelo strokovno, Egipt, Turčija cel vzhod. 

Tudi Zagreb ni tak problem. Na tej poroki v Sloveniji me je nekdo vprašal 'A seksaš tudi tako, 

kot plešeš?', 'A ti ne?', pa sem ga takoj ustavila ... in tu je problem. Ženskam, nam je to blizu, 

to gibanje plesa, to galaktično gibanje, saj tudi pri moških, samo ta vzgoja je huda, zatrta. 

Ženske se tudi opogumimo, smo bolj močne, prej smo za novitete in potem ti dajo tako 

vprašanje. In potem vedno razlagam, tudi moškim ... v seksu mora biti ritem. Ženskam vedno 

rečem, če nimajo moške riti, ne morejo iti plesati. Ker najhuje je pri seksu imeti moškega brez 

ritma. Tako, upam, da si je ta zapomnil ali še marsikdo. To je ena od pomembnih zadev. To je 

naša kozmična energija in še dobro, da smo nekateri zagreti za ples in vemo, kako se ta 

energija manifestira na več načinov. To je ena bistvenih zadev, ki bi bila dobra, da bi se je 

najstniki lotili. 

 

Čustvovanje in seks 

Orientalski ples je nihanje trebuha, tega zgornjega dela, pride do pravilnega dihanja, pravilne 

vibracije trebuha. Kot pri seksu, če je pravilno dihanje prisotno, če se oba dva znata v tem 

dihanju ujeti ali pa da ženska tudi toliko ve, da si zna pomagati, potem bo slej kot prej 

ugotovila, kaj orgazem je. Drugače je, po govoricah, to še vedno problem. Prvič je še vedno 

tabu tema, drugič so še zatrte, ker mislijo, da je z njimi nekaj narobe ... in moški vemo, kako 

so ... Tako, da vedno priporočam Tao woman in Tao men, naj si ju preberejo. Če že ne pridejo 

plesati. 

Jaz sem videla, da sem morala biti kar privzdignjena in sem včasih kar na začetku povedala o 

principu teh 4 elementov narave in da od popka navzdol tudi obstajamo in tako naprej, takoj 

je nekaj žensk nehalo hoditi na vaje. Tako da sem postala malo bolj previdna, ker vendarle 



 

 

moram tudi jaz spoštovati drugačnost. Pač pa simboliziram, da nas je bog ustvaril z vsem, tudi 

s spodnjim delom telesa. Ustvaril nas je zato, da smo tempelj za to kozmično energijo, to 

pomeni od nog do glave, celo telo. Zato so ta vzhodna civilizacija, vse to obdržali ..., ko 

govorijo o čakrah, sicer pa to ni nič drugega kot povezava žlez. Mi govorimo o žleznem 

principu, taoistična medicina pa o čakrah. Če se hočemo razvijat, tako kot govorijo vsi 

mojstri, vključno z Jezusom, je najbolj treba delati. Če se hočemo razviti zgoraj, je treba 

začeti spodaj. S seksom, recimo budizem, ko sem govorila z menihi, kadar hormoni delajo, 

oni delajo ... vprašala sem jih 'a ni to prepovedano?', 'Ne.' Oni celo, njihovi Lame, učitelji, 

vodje, kadar vidijo, da so na kateri stopnji so, jih celo pošljejo najti žensko, ker zdaj je pa 

treba it tu čez. Na Tajskem imajo budizem na ta način ... pri njih je nekje priporočeno, da 

gredo, razen če se niso že posebej reinkarnirali, priporočeno je, da gredo skozi kompletno 

življenje, tudi kot normalen človek, družine in potem ko otroci zrasejo, pri nas govorimo o 

meni, vendar gre tu samo za nek razvoj sprememb v ženskem življenju, je ta da, ko si s 

pomočjo moškega dala na svet naslednjo generacijo in da smo jih primerno temu vzgojili. 

Potem imaš čas zase in za uduhovniti svoj ples ... te je škoda delati na tem. Zato pride na 

zahodu ogromno, saj spoštujem, ampak sem daleč proč od vseh teh kuhinj in tudi ne grem v 

nobene skupine, ker že, ko slišim tistih par besed, me kar mine. Nismo pa tako duhovno 

razviti, to vidim, ker poznam diagnostiko obraza, kretnje obraza, telesa in tako naprej. Mi 

moramo iti po normalni lestvi navzgor, to je dejstvo in se strinjam, še posebej s taoizmom, ki 

govori, da človek doseže duhovno stopnjo oz. razvoj ali ta pinalna žleza, ko nam začne 

delovati, nam mimogrede klor in flor, ki je ena od snovi, ki jo kalcinirajo, pinalno žlezo 

imamo majhno kot grahek, pa še ta je čisto kalcinirana, da se ja ne bi duhovno razvijala, za to 

so poskrbeli. Obstaja pa vaja, ko na tem delaš. In če ti ne daš neko življenje skozi, razen če si 

si ga zapomnil iz prejšnjega življenja. Če ne daš skozi to biološko pot, ti nekaj manjka. Razen 

če plešeš, pristanem na to, da lahko so tudi plesalke brez otrok in da so normalno razvite, 

odprte itn. Preden se ti odločiš za neko duhovno pot, je dobro tudi te stvari prej predelati, da si 

potem lahko tem zadevam kos. V budizmu vidim, kako nekatere nekje zelo ruka, pač ko 

imamo te seminarje. Npr. razlikovanje med zavestjo in modrostjo, pred kratkim je bilo to na 

zahodu eno in isto, potem pa 14 dni poslušaš, večinoma zahodnjaki odreagiramo z jezo ... 

počasi, počasi treniraj in ugotoviš, da v bistvu gre za mnogo različnih. Moram pa reči, da, 

tako mi povejo mlada dekleta, 16, 17, 18 let, da se veliko lažje učijo, da imajo boljšo 

koncentracijo zaradi plesa. Pri sebi pa tudi ugotavljam, da to pot, ki jo zasledujem, da se je 

nenadoma s temi plesi, ko sem enkrat odpravila te zavore ... imaš neskončno košaro novih 

gibov, ne potrebuješ, da se jih hodiš učiti naokrog, ker postanejo tvoji, se pravi, da se tu 



 

 

odpreš, gibalno, emocionalno in enako tudi duhovno. Ko sem učila v Kranju, se spomnim, 

kako so se mlada dekleta začela odpirati in kako so si upale kaj vprašat, recimo te, ki so že 

začele s seksualnimi odnosi. Jaz rečem ... ni ka,j kar ne bi obdelal ples. 

Na zdravje prav tako vpliva. Te plesalke, ki so bile na vseh nivojih baladi, ... so bile istočasno 

tudi babice. To je genialno, ... ko ti enkrat razgibaš ta spodnji del, seveda potem ni niti težko 

roditi. One niso imele zadrege pred plesom, zdaj jo imajo. Muslimanke ne smejo nastopati, 

čeprav fantastično plešejo, ampak ne smejo nastopati, zdaj ko je islamska rigoroznost udarila, 

tako kot nekoč krščanstvo (IVICA: so premagali, ker v zgodovini so že nekako bile ...). Pri 

nas so imeli ravno tako razvito kot na vzhod arijuveda in 10.000 let staro duigi ali pa še druge 

civilizacije. Ampak cerkev je to tako uspešno zatrla, vso zeliščarstvo, vse znanje so zatrli, ker 

ne vem, kdo je tako dobro premislil, da če ti zablokiraš seksualno energijo in temu primerno 

naložiš strah, imaš ti ljudi na vajetih. Te ženske plesalke ali babce, ki so znale te gibe 

rojevanja, so prišle na dom. Ampak ženske so na ta način živele. Tudi v haremu so med sabo 

plesale, ampak njihov medenični predel je bil živ. Če smo tu živi (Kitajci pravijo temu rdeče 

poljane), pomeni, da je tu tudi sedež zdravja. Pri nas je ostalo ustno le to, da smrt tiči v 

črevesju, kar je tudi res. In če ti to razgibavaš ... nisi več tako zaprta, prebava se ti uredi. Ko 

grem na kakšne baletne predstave ... kako balet zapira telo, vsi gibi so tako zaprti, veliko je 

napetosti ... do prstov, prsni del še nekako odpirajo, samo to tako močno, da potem niti prsi ni 

več, ker so to tako raztegnejo ti gibi. Orientalski plesi pa vendar to poudarijo, ne samo, da 

razteguješ, ampak jih tudi dviguješ, spuščaš, krožiš ... Baletke imajo potem hude težave pr 

sklepih, s hrbtenico in srcem. Tako da potem vidimo, kaj je kje zdravo in kaj ni. Izrazni plesi 

gredo mogoče malo v to smer, ampak imajo spet neke svoje klišeje, imena tem plesom. Tudi 

orientalski imajo neka imena ... jaz pa kar po domače rečem npr. 'temu se reče skledo nositi', 

da imajo občutek zaokroženih rok, sproščenih. Kot praktično pomoč pri plesih ta imena, kako 

se gib imenuje. Bolj pomaga, če si omisliš neko svojo zgodbo, jaz jih stimuliram s tem, ko 

kuhate, ko pomivate, ... dajte si glasbo in kar koli boste delale, boste delale ob plesu in boste 

sproščene. Če nekaj ponavljaš (vaje), se samo zatrdiš. Vsak moment, ki ste utrujene, žalostne, 

jezne, si dajte gor glasbo. Te emocije žalosti, jeze lahko iz zadnje pore potegneš ven s plesom. 

Bolj kot z avtogenim treningom, jogo ... Bolj ko si sesuta, postavi se pred ogledalo in začni 

plesati, tam dobiš ven fantastične gibe. Telo je lahko vedno veselo in zdravo, mi ga z 

razumom tlačimo. Če imaš kaj upornega v mislih, v mislih začni plesati ... s prstki, s komer 

koli in je takoj boljše. Tudi z odnosi do drugih. Telo ima svojo inteligenco. 

 

 



 

 

Kaj pa identiteta, ženskost? 

Skozi proces orientalskega plesa dobiš mehkobo, sproščenost in eleganco. Pri afriških je 

drugo, tam je vedno mati zemlja, ampak vendar vedno isti princip. Nepalski ples je posvečen, 

boginji ... ko je bok 3 metre proč, ampak popek je še vedno center v tem trikotniku, potem 

postavitev glave, pogleda, vse deluje na tem. Enako je orientalski in afriški. Orientalski je 

varianta, ženska kraljic, kjer so gibi elegantni in ponosni. Nepalski pa, ki jih tudi ni sram 

premakniti spodnji del telesa, in je boginja naga, je fantastično lep. Tudi afriški, kjer imajo 

prav tako prenos teže levo desno in bokov, prsi, roke, bolj vehimentno mogoče, ampak tudi 

afriški imajo eleganco, kako zavije prstke in roko, kljub temu da ritka vedno vibrira ... buty 

dance. Ker so oni mogoče prej dojeli ... oni se nagnejo naprej in ravno tako dobiš vibracijo iz 

stopal oziroma iz kolen, mislim,  da znajo porabljat tudi te mišice, rit in tako naprej. 

 

Sporočilo ... 

Plesat, plesat, plesat. To nam je še edino ostalo, če hočemo ostati pri sebi ... vse drugo gre v 

maloro. Ples v šole, v vrtce, da bi že pri 4., 5. letih začeli. 

 

MP 4 (32 let) 

Zakaj si se odločila za orientalski ples? 

Čisto slučajno, prej sem jih poznala, ta trebušni ples, sem vedela, kaj to je in kako zgleda. Po 

prigovarjanju sem šla na vaje trebušnega plesa in se takoj navdušila in vpisala na tečaj, v 

bistvu plešem že od takrat ... Zaljubila sem se v mehkobo in nežnost gibov, rok ... 

 

Kaj čutiš s plesom, kako se izraža na tebi, kako vpliva na tvoje življenje? 

Zelo sem sramežljiva, zaprta. Nikoli si nisem mislila, da bom plesala na odru. Zelo mi je 

vplival na samozavest in samopodobo. Zdaj sem bolj odprta. 

 

Kako pa na žensko – kot subjekt, kot sprejemanje svojega telesa, si se kaj spremenila? 

Tudi to. Moja samopodoba je bila slaba, bila sem v depresiji. Zdi se mi, da mi je to zelo 

pomagalo.  

 

Kako pa usklajevanje ... delo, dom, kako pa v teh odnosih, v komunikaciji? Kako se ti zdi, da 

si se bolj odprla? 

S tem, da nisem več toliko sramežljiva. Ko pridem na oder, se mi zdi, da sem prav drugi 

človek. Nikoli si nisem mislila, da bom plesala na odru. Zelo mi je vplival na samozavest in 



 

 

samopodobo. Zdaj sem bolj odprta. Se sprostim in uživam v glasbi. 

 

Kako tvojo odločitev sprejemajo v domačem okolju? 

Normalno. Ta ples poznajo in ga ne ocenjujejo in se ne obremenjujejo s kostumi ... 

 

Izgradnja identitete skozi ples, rada hodiš na vaje v družbo ...tvoje doživljanje? 

V skupini mi je všeč energija, komuniciranje med sabo. Všeč mi je plesati v skupini in tudi 

kot solo. Če plešem sama, bolj izražam svoja čustva, svojo notranjost, s plesom pokažem svoj 

karakter. Sem bolj nežne narave, všeč mi je raksharki, s tančico, ker je bolj nežno, umirjeno. S 

plesom pokažem tudi malo sebe. 

 

Povezava s seksualnostjo, erotičnostjo? Nekateri so v zahodnem svetu to zelo povezovali. Kaj 

ti misliš? 

Kakor je povedala Mateja, da postane živčna, ko ji kdo to omeni. Veliko jih ima neko 

mišljenje o tem, vendar je to bolj ženstven ples. Že Irina je povedala, da ne smeš izražati 

erotičnosti in potem si prava plesalka. Normalno je, če si v modrčku, lahko tako deluješ ... 

samo moški to pač gledajo drugače. Če ne poznajo plesa, ne vedo, za kaj gre. Zame je to 

ženstven ples. 

 

Kako pa na zdravje vpliva? 

To pa sigurno. Imela sem težave, depresije, tudi k bioenergetiku sem hodila zaradi tega. Ko ga 

je moj mož enkrat srečal in mu omenil, da plešem, je bil nad tem zelo navdušen, rekel je 'To je 

super, trebušni ples, to je super.' Tako, da je nekaj na tem. 

 

Sporočilo? 

Vsem bi ga priporočila. To ženstvenost, spoznaš svoje telo, sebe, fizično in čustveno se bolj 

zavedaš vsega, zavedaš se svojega telesa. 

 

Zakaj si se odločila za orientalski ples, zakaj ne kakšen drugi in kaj ti to pomeni v življenju, 

kako to doma usklajuješ? 

Kot hobi. Meni je to hobi, sprostitev, uživam v tem. Pomeni mi razbremenitev, da ni samo 

služba, dom. To me sprošča ... ne predstavljam si življenja brez plesa. Nimam nekih ambicij 

biti profesionalna plesalka, pač pa plesalka za svoj užitek. 

 



 

 

MP 5 (36 let) 

Zakaj ste se odločili za orientalski ples in ne za katero drugo dejavnost? 

V začetku me je pritegnila muzika in kultura, ker sem tisti čas, že veliko let od tega smo hodili 

veliko po muslimanskih deželah in mi je bilo zelo všeč. In še to, ker sem malo prebirala 

literaturo o čakrah – žlezah v našem telesu, ker sem imela probleme z vnetji, ginekološke 

težave, da plesanje in gibi pomagajo za to vrsto vnetij. Kupila sem si tudi oranžne cekinčke, 

ker naj bi oranžna barva blagodejno vplivala na to korensko čakro. In sama vadba ti pride v 

kri, preprosto brez tega ne moreš več funkcionirati. Veliko je odvisno od učiteljice in ostalih 

udeležencev vadbe. V naši skupini se počutim odlično, ker se dobro razumemo in mi to veliko 

pomeni, tako da si ne predstavljam, da bi odšla kam drugam. 

 

Povezovanje plesa z žensko naravo in ženskim bitom, zakaj ženski ples, kakšna je vloga 

ženske v orientalskem plesu 

To vemo iz zgodovine, ker ta ples so imele ženske zase in so plesale med seboj. Nato je prišla 

komercializacija tega plesa, da se razkazujemo in da so nekatere napol slečene. Iz zgodovine 

tudi vemo, da so bile obleke, katere so pokrile večino telesa. Pomembna je bila izraznost in 

določeni gibi, kot pri vsakem plesu. 

 

Kakšna izraznost in s kom povezuješ izraznost? 

Velik poudarek je na izraznosti tvojih čustev in da se v določenih ritmih dobiš, da ti ustreza. 

Pokažeš svoja čustva in se s tem izražaš. Potem tudi v življenju boljše funkcioniraš, jaz 

mislim, ali pa ti to prinese v življenju. Verjetno, da k temu prispeva tudi ples ali pa prebiranje 

duhovnih knjig. 

 

Kateri stili orientalskega plesa pa ti bolj ugajajo? 

Meni so bolj všeč divji, ne pa izrazni in mirni npr. elementi baleta v orientalskem plesu. Tam, 

kjer je poudarek na izraznosti, nisem še tako globoko, da bi mi to ustrezalo in da bi znala tako 

igrati in plesati. Niti v življenju ne znam skrivati svojih čustev. Npr. ni mi všeč joga, ker je vse 

umirjeno, zato pravim, da so mi všeč bolj divji ritmi Orienta. Npr. drum solo, ker imam večjo 

voljo do življenja in sem precej pozitivno usmerjena. V sebi sem zelo nemirna, zato iščem to 

v izraznost v plesu skozi divje ritme. 

 

Povezovanje erotičnosti z orientalskim plesom ... 

Ni mi všeč mnenje in mi gre celo na živce povezovanje erotičnosti s tem plesom. Vidim, da 



 

 

ko se pogovarjaš z drugimi ljudmi, da plešeš orientalske plese, prvo pomislijo na to percepcijo 

erotičnosti. Vem iz izkušnje, ker je moj partner naredil celo sceno zaradi ljubosumja, kot da 

smo gejše, nekaj podobnega. Ti gledaš povsem drugače na ples, ker veš, koliko truda si vložil 

v točko, da lahko nekaj predstaviš in zaplešeš. Še vedno je to v večini mišljenje moške 

publike, da jemljejo vse dogajanje kot zapeljevanje. Čeprav je zelo tanka meja med 

zapeljevanjem in umetniškim izražanjem, ker že po naravi lahko malček zapeljuješ in 

koketiraš. 

 

Druga kultura in sprejemanje drugačnosti ... 

V bistvu, kot sem že na začetku povedala, da mi je ta kultura izredno všeč. Predvsem mi je 

všeč tudi glasba. Veliko sem o tem prebirala. Itak se počutim bolj »balkan girl«. Včasih pa se 

mi zdi kontradiktorno, ker vemo, da so ženske v muslimanskem svetu še vedno zaradi vere 

povsem zakrite in ta ples pač izhaja iz teh dežel, ampak plesalke so tudi na Bližnjem vzhodu 

odkrite. Nekatere so še sedaj preganjane. Še vedno pa je potrebno ločiti tam, kjer je to strogo 

prepovedano, in tam, kjer je to že del umetnosti in tudi turizma. Pa čeprav pri nekaterih 

obredih ženske pač zaplešejo kot nekaj normalnega. Brala sem knjigo od svakinje enega 

znanih vojaških upornikov, v kateri opisuje življenje žensk v teh predelih sveta, vendar je za 

njihovo dojemanje in upoštevanje vere nekaj normalnega, mi – zahodnjaki si razlagamo, da je 

tam zatiranje in manjvrednost žensk, čeprav je tudi v naših domovih veliko oblik trpinčenja. 

 

Sporočilo orientalskega plesa ... 

Ples, ki ti je všeč, ker ti zapolni dušo. In to mi meni najbolj ustreza, ker mi je všeč kultura in 

ritmi Orienta. Ženski duši da navdih za nadaljnje raziskovanje same sebe, ker ima orientalski 

ples veliko izraznosti. Da bi zaradi tega še bolj posegala po ženski literaturi in se ukvarjala s 

temi ženskimi zadevami, ne. Pomagala pa sem si pregnati ginekološke težave, zato pravim, da 

je ta ples tudi zdravilen. V plesu pa se moraš vsekakor ujeti in ugotoviti, kaj ti paše. 

 

Čustvovanje in čustvena odprtost in delovanje v vsakdanjem življenju ... 

Malo se mi vsekakor pozna, vsekakor pri odpravi treme in nastopanju v javnosti. Seveda 

odpraviš sramežljivost in predvsem ti zraste samozavest. Čeprav sem še vedno sramežljiva in 

solo nastopi mi ne ustrezajo, je preveč stresno zame. Z drugimi pa mi ni problem. Za olajšanje 

komunikacije in odpravo »slabih« dni je eden izmed veliko vzrokov za udeležbo na skupnih 

vajah, saj ko pomislim na druženje z ostalimi plesalkami – puncami in tisto pozitivno energijo 

med nami, se tudi, če si doma slabe volje, odpraviš, ker veš, da boš tam z nekom poklepetal in 



 

 

ti da energijo za naprej. V bistvu smo si postale prijateljice in se družimo tudi že v zasebnem 

življenju. 

 

Iskanje samega sebe skozi orientalski ples ... 

V bistvu mi malo vemo o delovanju našega telesa, vsekakor pa ples pomaga, kot sem že 

večkrat povedala, na določene dele telesa in deluje zdravilno. Vsekakor je bilo nekaj narobe v 

meni – porušeno neko ravnovesje. Zdi se mi kot delovanje na mentalni ravni, vsekakor ti ne 

more škoditi, kvečjemu ti koristi pri iskanju samega sebe skozi ta proces plesanja, saj se 

ukvarjaš sam s seboj za sprostitev, nekateri gredo telovaditi, jaz pa plesati. Meni je vsekakor 

všeč, ko povem, da plešem orientalske plese, in da se lahko predstavim tudi v tej luči, ker pač 

nekaj ustvarjam. 

 

Kaj ti pomeni karizma in izražanje na odru?  

Jaz vsekakor počasi napredujem, predvsem zaradi sramežljivosti. Nekatere rabimo več časa za 

to, nekatere pa imajo to v sebi in hitro lahko to izraznost pokažejo, se hitro odprejo. Jaz 

potrebujem nekaj časa. 

 


