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V procesu predstave Kaj pa bi, če bi je Nataša želela razisko-
vati gibalni pristop dveh teles, igralčevega in plesalkinega, v 
odnosu do materije predstave, ki je ambicija. Iz tega pojma 
tako ali drugače izhaja vsak posamezen prizor, ambicija je 
vsebinsko pokrita iz široke perspektive (kaj to sploh je, druž-
ben kontekst ambicije, pojmi, ki so blizu ambiciji), pa tudi 
iz ožje perspektive (kaj si želim – moja ambicija, zamolčana 
ambicija, odnos do ambicije)...

Način, kako Nik kot igralec in Kaja kot plesalka, mislita in pris-
topata k objektu preučevanja s svojim telesom, je bil sprva 
diametralen. Ampak telo je telo, svojeglavo in občutljivo na 
atmosfero, kar naprej se izogiba načrtom in hoče iti po svoje. 
Tako sta šli tudi njuni telesi, čisto po svoje in čisto skupaj, da 
kmalu ni bilo več moč razmišljati o igralčevem ali plesalki-
nem telesu, ampak samo še o telesih, njunih telesih, ki sta 
v interakciji proizvedli svojevrstno atmosfero in predstavi 
prinesli čisto novo, pa vendar osrednjo linijo, ki mi pravi, da 
ne gre za to, kateremu polju scenskih umetnosti telo pripa-
da, ampak je odločilno, čigavo to telo je.

Nina Zupančič
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