II. LETNIK ŠOLE RETORIKE
Z&Z
(19. 1. do 23. 3. 2021)
Srečanja bodo na Brezovici v PH Unija, osemkrat zapored,
in sicer ob sredah od 17.00 do 21.00.
19. 1. (uvodno srečanje), 26. 1., 2. 2., 9. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3. in
23. 3. (zaključno srečanje) 2021

SPOŠTOVANI BODOČI ŠTUDENTJE
DRUGEGA LETNIKA ŠR Z&Z!
Če je bil I. letnik Mozartova poetična glasba, je II. letnik Wagnerjeva dramatična opera. Udarna simfonija različnih vaj.
Predavatelji postanejo mentorji. Snemamo ves čas, od začetka
do konca, od prvega do zadnjega srečanja. Udeleženci poverjajo, poročajo, moderirajo, izjavljajo. Vsakdo nastopi vsaj trikrat na
vsakem srečanju in prejme sto in eno opazko, kopico predlogov,
morje vtisov, obilo namigov in strokovnih ocen z enim samim poglavitnim namenom – kako izboljšati svoje govorne nastope.
»Stolči« mašila na minimum. Znajti se v vsakršnem položaju sporazumevanja. Občutiti radost pri govorjenju in nastopanju, trpljenje bo le še davna zgodovina.
Analiza ne bo več paraliza. Strah se bo počasi umaknil voljnosti izvajanja nastopov. Na koncu damo za vas roko v retorični plamen,
vi pa boste vstali iz pepela in »spregovorili«. Naposled vi, takšni,
kakršni ste.
Pridite, govorili bomo.
Ana Aleksandra in Zdravko Zupančič

IN MEDIAS RES.
V sklopu drugega letnika bodo srečanja (razen
prvega in zadnjega) tekla po točno določenem
scenosledu, snemalec bo nenehno pokrival celotno dogajanje (želene posnetke si boste prenesli na USB ključke).

STALNE VAJE:
VEŠČINA AD HOC PRIPRAVE – VEŠČINA
PREMISLEKA (IZZIV PRED KAMERO OB
PRIHODU NA SREČANJE)
AD HOC priprava. Bliskovit odziv. Vadimo veščino premisleka, odrezavosti in retorične iznajdljivosti.
Vsakič nekdo prevzame vlogo »novinarja« in
izzove svoje sošolce z vprašanjem & izzivom, ki
se običajno nanaša na temo, ki je v tistih dneh
udarna in sveža. Tako odmevna, da ima vsakdo
svoje mnenje in stališče. Smoter vaje je v urjenju
sproščenosti in veščini, kako v danem trenutku
vprašanja & izziva poiskati najboljši možni odgovor. Kako se odzvati na neprijetna vprašanja.
Kako ostati naraven pred zloveščo televizijsko
kamero, žarometom, mikrofonom, novinarjem,
zasliševalcem, izpraševalcem.
Vsakdo bo vsaj enkrat novinar. Naloga novinarja
je, da pripravi ustrezen izziv in zastavlja vprašanje sošolcem, ki vstopajo v prostor eden za drugim, tako da niso seznanjeni z izzivom do trenutka, ko kamera že teče.
Novinar pride v učilnico 10 minut pred začetkom
srečanja, ostali počakajo zunaj, dokler niso povabljeni noter. Sledi ogled posnetkov in razprava,
ki jo vodita oba novinarja!
Na vsakem srečanju vse sošolce izzoveta vselej
dva novinarja!

GLAVNI (OSREDNJI) NASTOP
Vsak udeleženec nastopi s svojo osrednjo izpostavitvijo pred sošolci, in sicer v trajanju največ
10 in najmanj 5 minut.
Lahko uporabi računalniške projekcije in tablo – ali pa ne. Svetujemo, da uporabi vsebine, s
katerimi je pred kratkim nastopil v sklopu svoje
službe ali – še bolje – bo nastopil nekje v bližnji

prihodnosti, tako da lahko generalno vajo izvede na »najboljšem možnem mestu« in požanje
ogromno dragocenih pripomb.
Kamera snema nastop »iz ozadja«, sledijo ogledi
»posameznih delčkov« (nastopajoči seveda odnese celoten posnetek).
Na vsakem srečanju bosta nastopila dva študenta drugega letnika. Pred svojim nastopom
vsakdo pošlje »računalniške projekcije« mentorju za »udarno slikovitost«, dr. Iztoku Fajfarju,
bodisi delovne osnutke ali že povsem izdelane
elektronske projekcije, in v roku treh delovnih
dni prejme izčrpno oceno, predloge za izboljšave
in »tovariško kritiko«. Kar »on« (mojster) očita,
»koj Apel popravi«.

VTISI, OPAZKE V ZRKLO KAMERE
Vaja se navezuje na glavni nastop, saj po vsakem nastopu vsi navzoči (vključno z mentorjem
srečanja) v zrklo kamere neposredno nagovorijo
sošolca ali sošolko, ki je ravnokar nastopila, in ji
izrečejo svoje opazke, opombe, predloge, ocene, pohvale ali graje. Evalvacijo skušajo izvesti v
roku ene minute.
Pričujoči posnetek je zelo dragocen za nastopajoče, saj pomeni litre in litre natočenega čistega vina. Mentorji srečanj bodo Ana Aleksandra
Zupančič, Damjana Černe, Tomaž Gubenšek in
Zdravko Zupančič.

VABILO NA DOGODEK (NA GLAVNI
NASTOP)
Tudi ta vaja »pisnega ustvarjalnega sporazumevanja« se navezuje na glavni nastop. Oseba, ki bo
v določenem dnevu nastopila, pošlje izvirno, prijetno, ustvarjalno, osebno vabilo vsem sošolcem
(in mentorjem) na dogodek, v obliki e-pisma. Namen vaje je preseči suhoparnost in vsakdanjost
enoličnega vabljenja na dogodke
Nastopajoči pošljejo vabilo v »recenzijo« mojstru poetične besede Zdravku Zupančiču, ki zagotavlja, da se ne bo ukvarjal z vejicami (krcanju
zaradi napačne rabe dvojine se sicer ne bo mogel izogniti), bo pa svetoval kandidatu s področja »poslovnega pesništva« in »slikovitosti &
ustvarjalnosti« zapisane besede na primeru »vabila«, klasične knjižne oblike literarne zgodovine.

ZRCALO
Vajo »Zrcalo« prav tako izvajata po dva udeleženca na vsakem srečanju. Vsak nastop traja
največ 10 minut, lahko pa se sošolca združita in
pripravita nastop kot »voditeljski par« – vaja potemtakem traja največ 20 minut.
Smoter vaje je v vodenju razprave na dano temo.
Tema izhaja iz razčlenitve nastopa javnih govorcev, ki ga na ustreznem posnetku predstavita
nastopajoča (denimo nekajminutni izsek iz televizijske oddaje, intervjuja, lahko tuje ali domače
televizije, lahko se analizira nastop vremenarja,
vodenje razprave posameznega voditelja, YouTube ponuja tisoče in tisoče zanimivih posnetkov … ).
Naloga nastopajočih je, da »razburkata« občinstvo in ga prisilita v vročo debato in razpravo, ki
jo voditelj zrcala vodi z besedo, besedo podeljuje
in se uri v vlogi moderatorja dogajanja.
Zrcalo se prav tako posname.

VEŠČINA ZAPOMNITI SI IME
SOGOVORNIKA S POMOČJO ZVONČKA
Vaja se izvaja med odmorom.
Sošolke in sošolci si (praviloma je to med vožnjo
na srečanje) izmislijo tri postavke: KDO SO (ime
in priimek, lahko so Ana Karenina, lahko znan politik, lahko Janez Novak; OD KOD SO (lahko iz Patagonije, Aucklanda, Zgornjega Kašlja, Nemčije,
malega otočka …) in KAJ POČNEJO (lahko so
krotilec levov, izganjalec hudiča, evropska komisarka …) – skratka, domišljije naj prav nič ne
omejuje.
Med odmorom vsakdo pristopi k vsakemu in izvede seznanitev ter izmenja izmišljene podatke.
Med vajo si, prosimo, nič ne zapisujte (ker vaja
potemtakem ni smiselna). Ko opravite vse seznanitve, si lahko zapišete, kar je ostalo v spominu.
Mentor tudi dela vajo in takoj po odmoru si nekaj
minut vzamemo za pogovor, kaj smo si zapomnili, česa ne, zakaj ne in zakaj ja, kar ja.
Veščina zvončka je veščina motivacije zapomniti si pomembna sporočila sogovornika in hkrati
mojstrstvo uporabe mnemotehnik.

PRO ET CONTRA –VEŠČINA
DEBATIRANJA
Pri vaji »soočenja stališč«, zagovarjanja svojih
mnenj, bojevanja z argumenti in veščini vplivanja sodeluje 5 do 7 udeležencev v »igri vlog«. Po
starogrškem vzoru sprožimo vodno uro in postavimo nasproti »bojevnike« ZA in »bojevnike«
PROTI ter določimo pravičnega povezovalca &
moderatorja.
Teme bodo predlagali udeleženci sami, bodo pa
vsekakor »zimzelene« (recimo uvedba smrtne
kazni, legalizacija prostitucije, uvedba univerzalnega dohodka, gostoljubje za migrante, SLOEXIT … ).
Na koncu dveh ali več vročih debat bomo z glasovanjem določili zmagovalce.

Drobnarije vadbe bomo pojasnili in predstavili
ob prvem snidenju.
Na prvem srečanju bodo vsi udeleženci v zrklo
kamere podali »izjavo o pričakovanjih obiskovanja 2. letnika, poglobljenega študija veščin
javnega govorjenja in nastopanja«. Kaj pričakujejo od sebe (katere hibe bodo opustili in katere
vrline pridobili).
Na zadnjem srečanju bo ogled »le teh« izjemno
zanimiv kronološki dogodek.
Zadnje srečanje bo napolnil »viteški retorični
turnir«, žlahtno tekmovanje vseh udeležencev v
kratkih nastopih.
Udeleženci bodo v »torbici« z gradivom prejeli
ustrezno prostorne ključke, kamor bodo nalagali svoje nastope, na zadnjem srečanju pa vam
bomo izročili »študijski dokumentarni film«,
ustrezno zmontirane »vrhunce«, ki jih bo pripravil snemalec & režiser.

STALNI URNIK SREČANJ:
17.00 do 17.40:
		
		

Prihod ob 16.55, sledi vaja »VEŠČINA AD HOC
PRIPRAVE«, anketa & izziv obeh novinarjev pred
kamero, ogled posnetkov in razprava

17.40 do 18.00:

Prvi glavni nastop + vtisi v zrklo kamere

18.00 do 18.20:

Drugi glavni nastop + vtisi v zrklo kamere

18.20 do 18.45:
		

Ogled odlomkov obeh glavnih nastopov in razprava 		
(moderirata jo oba nastopajoča)

18.45 do 19.00:
Vaja »izmišljena imena – veščina zvončka«,
		
udeleženci se razkropijo po hodniku in se seznanijo
		
»vsak z vsakim« ter izrečejo izmišljeno IME, izmišljen
		KRAJ BIVANJA in izmišljen POKLIC
19.00 do 19.15:
		
		

OSREDNJI ODMOR - Vsi udeleženci počnejo, kar jih je
volja, krepčajo se z okrepčili in imajo v tem času pred
mentorji Šole retorike Z&Z popoln mir!

19.15 do 19.30:
		

Oživljanje poslovnega spomina (kdo je bil kdo med 		
vajo »Zvonček«)

19.30 do 20.00:

Vaja »ZRCALO«, nastop obeh voditeljev

20.00 do 20.45:

PRO ET CONTRA – veščina debatiranja

20.45 do 21.00:
		
		

Pregled prijav za vloge v nadaljevanju, tekoča 		
opravila, oznanila, poljub za slovo do naslednjega 		
srečanja

ŠE POSLOVNI DEL…
Šolnina za udeležbo na II. letniku je 880 € (ddv je varno upoštevan v ceni).
Prijave in plačila po načelu »prve lastovke prinesejo cenejšo pomlad« .

Prijave na naslov: urad@sola-retorike.si
Pojasnila in drobnarije: Zdravko (zdravko@sola-retorike.si)
ali 041 69 44 50

VAŠI MENTORJI
Dr. ZDRAVKO ZUPANČIČ
Fellini je leta 1960 ustvaril Sladko življenje. Dr. Zdravko Zupančič je potemtakem starejši gospod. Z
mlajšo frizuro. Ko vrag odnese šalo, jo Zdravko ukrade in prinese ljudem nazaj. Argumentacija je satira. Nespodobno je igrati spodobnega predavatelja. HOMO RHETORICUS tri desetletja govori o govorjenju. Redka vrsta. Odgovori na vprašanja
občinstva, še preden jih zastavijo. Lahko ga tudi kupite. Na voljo je samo v najbolje založeni prodajalni
retorike v Sloveniji. V Šoli retorike Z&Z je zaposlen kot besedni žongler. Nenehno govori in nastopa,
saj občinstvo nima časa, da bi bralo knjige. Zamesi z ironijo, cinično speče in potrosi z blagodejnimi paradoksi. Na televizijo odide razložit, kadar nekateri preveč naložijo. Ko enkrat poslušaš njegovo
predavanje, imaš vse življenje prisluhe. Govorce za javnost tako opogumi in usposobi, da spregovorijo
tudi takrat, ko jagenjčki obmolknejo.

ANA ALEKSANDRA ZUPANČIČ, magistrica govora
Ana Aleksandra je izganjalka vražje treme, izurjena in tankočutna svetovalka pri vsakršnih težavah
izpostavljanja. Udeležence očara s strokovnostjo in začara s spontanostjo. Z vajami in metodami izvabi iz tečajnikov več, kot premore sama, in ko odhajajo z njenih delavnic, jih za popotnico oboroži s
številnimi nasveti. Z ljudmi govori tako dolgo, dokler tudi sami ne postanejo sproščeni govorci: pri tem
je izrazito kratko&vezna. Dolgovezen je seznam tistih, ki jim njen navdih jemlje dih. Njeni tečaji vržejo
s tečajev, pikantnost trosi z veščino kraljevske geste, njeni nastopi odkrivajo zemljevide neznanih pokrajin. Humor in nepozabni kraji pa se skrivajo v ‘specialkah’.
Aleksandra je vodilna predavateljica v Šoli retorike Z&Z in še ni rekla zadnje besede.

DAMJANA ČERNE, dramska igralka
Damjana Černe je sočne registre načrpala iz sončne primorske grude; trdnega nastopa in sproščene drže jo je naučila kraška burja. Damjana je dramska igralka. Zvestobo Slovenskemu mladinskemu
gledališču izkazuje več kakor tri desetletja. Pol tega časa sodeluje s Šolo retorike Z&Z. Prevajanje
prepričljivega gledališkega nastopa na odre poslovnega govorništva je njena najljubša tema. Z mojstri
nastopanja se je družila po celotni zemeljski obli in napolnila slikovito skrinjo veščin in izkušenj. Pridobljeno znanje vselej razpostavi pred svoje učence in jih s pomočjo natančnega treninga izzove, da
vsakdo vzame točno tisto, kar potrebuje. Metodo sproščenega govorjenja in nastopanja je prevedla
za potrebe učinkovitega poslovnega sporazumevanja na vseh ravneh. Druženje z Damjano je druženje
z besedno muzo.

Dr. IZTOK FAJFAR
Preden je dr. Iztok Fajfar začel govoriti ljudem, je veščine besedne umetnosti vadil na strojih. Računalnikom v najrazličnejših jezikih že desetletja uspešno dopoveduje, kako naj spregovorijo. Je potemtakem čudno, da veščino računalniškega programiranja predava na Fakulteti za elektrotehniko? A ljudje
so bolj zapleteni od strojev in ne poslušajo kar tako in kar vsakogar. Zato se je uril v veščini govorništva,
da bi mu študentje prisluhnili. In računalniki postajajo bolj pametni od pameti in črna prerokba se je
izpolnila – ljudje smo postali orodja svojih orodij. Eno najbolj zloglasnih je PowerPoint in gorje tistemu,
ki ga zasužnji. Ampak Iztok pozna skrivnosti ustroja Terminatorja in ga zna nagovoriti, da služi v dobro
ljudem, ki nastopajo. Da vsi, ki izvajajo poslovne ali strokovne predstavitve, postanejo vešči slikovnega orodja in na govorniškem odru ustvarjajo mojstrovine. Črni urok je preklican.
Dr. Iztok Fajfar je volil duha Šole retorike Z&Z že pred desetletjem in več, pristopno izjavo pa podpisal
nedavno, prevzel položaj glavnega vezista in redno igra v prvi postavi.

Prof. TOMAŽ GUBENŠEK
Eden najbolj dragocenih stebrov v retorični Akropoli je profesor Tomaž Gubenšek. Rojen je bil v deželi celjskih grofov, kjer domuje najčistejša slovenščina. Tomaž v trenutku postane ‘nejeverni’, če mu
ponujajo floskule in izumetničeno govorno robo. Kirurško natančne nasvete in opazke tako prežame z
duhovitostjo, da nikoli ne bolijo. Svoje slušatelje neslišno spreminja v predavatelje.
Tomaž Gubenšek je redni profesor za področje govora na AGRFT v Ljubljani, študentom odpira svetove besednega in nebesednega sporazumevanja. Le kdo drug bi si drznil retoriko učiti v vseučilišču
retorike, na igralski akademiji? S Šolo retorike Z&Z pluje v isto smer že dvajset let in nič ne kaže, da bi
že prispeli do polovice poti.
Njegova poslastica so delavnice Glas, gospodar govora, ki jih Tomaž izvaja po načelu: spregovori in
povem ti, kako bi govoril bolje.

