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Kamišibaj (v japonskem latinskem zapisu kamishi
bai), ki  je zaznamoval japonsko kulturo prve polovi

ce dvajsetega stoletja, doživlja v zadnjem času raz

cvet po vsem svetu. Pripovedovanje zgodb ob slikah 

(kami – papir, šibaj – igra, gledališče) je eden uspe

šnih poskusov, kako zapolniti praznino v neposredni 

medčloveški komunikaciji, ki se dogaja v današnji 

digitalni družbi. 

Na videz preprosta analogna umetniška forma omo

goča ustvarjalcem neskončne možnosti ustvarjanja, 

raziskovanja in izražanja ter vodi občinstvo, zbrano 

pred lesenim okvirjem, v nove in nove svetove. 

Poleg umetniških pa ima kamišibaj tudi številne 

uporabne možnosti. Zelo priljubljen je med vzgoji

telji, učitelji, knjižničarji ... Otroci uživajo, ko poslu

šajo in gledajo kamišibaj, pa tudi ko ustvarjajo in 

predstavljajo svojega. Odlične rezultate dosegajo 

s kamišibajem strokovnjaki v terapiji, zanimivi pa 

so tudi rezultati uporabe kamišibaja pri delu z ran

ljivimi skupinami. Ob tem, ko kamišibaj postaja po 

svetu bolj in bolj priljubljen, pa je v Sloveniji od leta 

2013, ko smo ga pri nas prvič postavili pred občin

stvo, dosegel nesluten razmah. Število kamišibaj

karjev vztrajno narašča, oblikovali so se močni re

gionalni centri, ki skrbijo za razširjenost, kvalitetno 

rast in priljubljenost kamišibaja. Pri nas kamišibaj 

predstavlja ustvarjalni izziv različnim umetnikom: 

likovnim, literarnim, gledališkim, lutkovnim.

Želite ustvariti in igrati svoj kamišibaj?

Kamišibaj je videti zelo preprosta in hitro dostopna 

umetnost, a njen instant učinek je zgolj navidezen. 

Kot pri večini minimalističnih umetniških pristopov, 

gre tudi pri kamišibaju za soočanje s številnimi 

ustvarjalnimi izzivi. Kakšna umetnost je kamišibaj? 

Se je lahko naučimo? Kaj mora ustvarjalec kamiši

baja vedeti oz. poznati, preden se loti svojega de

la? Ob vsej ustvarjalni svobodi, ki jo omogoča ka

mišibaj, se vsaka od predstav drži omejitev, ki si jih 

sama zastavi, zavedajoč se, da so prav omejitve 

tiste, ki jo v resnici omogočajo. Umetnost – in ka

mišibaj ni izjema – je polje svobode, a ne obstaja 

brez pravil. Kamišibajsko predstavo doživljamo kot 

sozvočje različnih umetnosti, ki v njej delujejo vsa

ka posebej in vse skupaj. Te umetnosti je potrebno 

poznati, če želimo v kamišibaju doživeti njihov si

nergični učinek. Poleg poznavanja umetnosti, ki se 

družijo v kamišibaju, in načina, kako se  vključuje

jo v kamišibajsko predstavo, pa moramo poznati 

tudi specifike kamišibaja kot posebne umetniške 

forme. Za boljše razumevanje kamišibaja se bomo 

v nadaljevanju podali na kratko potovanje v nje

govo zgodovino, na Japonsko. In slednje, tisto, kar 

bo bralstvo morda najbolj zanimalo: kaj narediti 

s kupom praznega papirja, da bo zgodba, ki smo 

si jo zamislili, zaživela pred publiko? Predstavili 

bomo ustvarjalni proces nastajanja kamišibaja v 

vseh njegovih fazah: od repertoarnega izbora do 

dramaturške analize, oblikovanja koncepta pred

stave, scenarija, scenosleda, zgodborisa in njego

ve realizacije s poudarkom na likovni dramaturgiji 

zgodbe. Posebno pozornost bomo posvetili meha

niki kamišibaja, pripravi zgodbe v slikah in njeni 

predstavitvi v odru. Zadnja tema v sklopu priprave 

lastnega kamišibaja pa bo izvedba kamišibajske 

predstave. Tu bomo prikazali posebnosti kamiši

bajkarja – pripovedovalca in prikazovalca, ki oživ

lja zgodbo v okvirju. Posvetili se bomo komunika

ciji kamišibajkarja z občinstvom in ustvarjanju ki
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jokana, skupnega doživljanja ob zgodbi kot smisla 

vsega početja.  

Ta priročnik je vodnik po umetnosti kamišibaja. Ker 

gre pri nas za novo umetniško zvrst, ki bo glede na 

dosedanjo razširjenost in priljubljenost zagotovo 

živela in se razvijala še naprej, potrebujemo knjigo, 

ki nam bo predstavila govorico, razkrila njene skriv

nosti in nas popeljala v svet umetnosti kamišibaja. 

Slovenski kamišibaj, kot ga poznamo danes, je plod 

raziskovanja in dosežkov številnih njegovih ustvar

jalcev, njihovih ustvarjalnih postopkov in poti pri 

nastajanju zgodb v slikah. Včasih smo dobili dobre 

rezultate, drugič ne. Z obojimi smo si pomagali, da 

smo stopili korak ali dva naprej.  In še stopamo ...  

In kako je nastajala knjiga, ki je pred vami? Z Igor

jem Cvetkom, ki je prinesel prve kamišibaje v Slove

nijo in dal pobudo, da se je pri nas vse skupaj zače

lo, sva od samega začetka drug drugega brusila in 

skupaj iskala nove možnosti in oblike tako na naji

nih lastnih ustvarjalnih poteh kot pri iskanju razvoj

ne poti slovenskega kamišibaja. V prvih snovanjih 

knjige sta se nama pridružila še Jure Engelsberger 

in Jerca Cvetko, tako pri spopadanju s specifikami 

in zahtevami kamišibaja, kot z likovnimi, estetskimi 

in praktičnimi razmisleki o njem. Ta priročnik je nas

tal v ustvarjalnem sodelovanju z imenovanimi, pa 

tudi s številnimi slovenskimi ustvarjalci, sopotniki 

kamišibajkarji. Pri delu sem uporabila znanje, ki ga 

imam kot gledališka in filmska dramaturginja, kot 

lutkovna ustvarjalka, pedagoginja in kot ustvarjal

ka in raziskovalka kamišibaja. 

IKAJA, mednarodna kamišibajska zveza Japon

ske, je izdala priročnik, kako izvesti kamišibaj. Za 

razliko od japonskega, bo slovenski vodnik po ka

mišibaju poskušal odgovoriti na vprašanja, kako 
ustvariti lasten kamišibaj, kako ga zasnovati, prip

raviti in predstaviti publiki. Moj namen je knjigo po

nuditi bralcem, da bodo razumeli, vzljubili in sami 

ustvarili svoj kamišibaj. Kot prvo delo svoje vrste, 

bo Umetnost kamišibaja gotovo doživela potrebne 

dopolnitve, saj se naša raziskovanja in ustvarjalni 

poskusi nadaljujejo. 

01   Igor Cvetko med svojo predstavo v Piranu, 2017

02   Kamišibaj v japonskem zapisu kandži (kanji)
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