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Strokovna komisija: Sabina Potočki, Pia Brezavšček, Blaž Lukan
Kolektiv plesnih pedagogov Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana (SVŠGL) – umetniška
gimnazija, smer sodobni ples: Maja Delak, Mojca Dimec, Nina Fajdiga, Andreja Kopač, Vita Osojnik,
Sinja Ožbolt, Špela Repar Lomovšek, Petra Pikalo, Dušan Teropšič, Nataša Tovirac, Tina Valentan,
Urška Vohar in ravnatelj šole Alojz Pluško.
Pedagoški program SVŠGL – umetniške gimnazije, smer sodobni ples, že od leta 1999 dijakom
omogoča, da nadarjenost za ples in gledališče razvijajo na temelju strokovno preverjenih in
kakovostnih vzgojno-izobraževalnih pristopov, s poudarkom na razvoju individualnih kvalitet. Zato ne
čudi, da je med maturanti SVŠGL na plesnem področju vse več aktivnih in kar nekaj vrhunskih
plesalcev in mladih koreografov, ki so zaključili šolanje po tem programu. Iz zadnjih dveh let moramo
izpostaviti Pred-premiero in Večer solov v letih 2013 in 2014: obe prireditve sta na najboljši način
predstavili kakovostno delo pedagogov ter napredek in dosežke mladih plesalcev. Dijaki kljub
mladosti poleg sodobnoplesne tehnike obvladajo tudi vse potrebne odrske veščine in spretnosti.
Vsakoletno Pred-premiero in Večer solov zaznamuje zanimiva in aktualna tema, povezana s
sodobnim plesom, ki jo dijaki pod vodstvom prizadevnih plesnih pedagogov skupaj predelajo. Na ta
način so enakovredno vključeni v kreativni proces, improvizacijo in lasten angažma na vseh ravneh
izobraževalnega procesa tako pri teoretičnih kot praktičnih predmetih. Obe prireditvi sta bili po
umetniški plati, odmevnosti in številčnosti nastopajočih in publike izredni odrski doživetji. Med
dosežke sodita tudi uspešno izvedena mednarodna izmenjava slovenskih in čeških plesalcev in
pedagogov SVŠGL in Duncan Centra iz Prage v letu 2014, ki so pod mentorskim vodstvom Maje Delak
izvedli plesno predstavo v Ljubljani in Pragi, in vzpostavitev pilotskega projekta PRAKTIKUM,
enoletnega aktivnega usposabljanja in izobraževanja na področju sodobnega plesa, namenjenega
maturantkam in maturantom SVŠGL, pa tudi vsem aktivnim profesionalnim in polprofesionalnim
plesalcem in plesalkam v letu 2014/2015. S plesalci, ki jih usposobi pedagoški kolektiv SVŠGL, se nam
ni treba bati prihodnosti!

