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Slovenci po svetu

Brane Šalamon

Marta Stemberger je prevajalka, od
letošnje pomladi pa še uči gibalno
tehniko evritmijo in piše tedenske
bloge, ki jih navdihuje Steinerjev Ko-
ledar duše. V samozaložbi je izdala
Soulful Sparks Calendar 2016, ki
vsebuje njeno poezijo, fotografije pa
so delo njene sestre, ki živi v Novem
mestu, njene iskrice tedensko obja-
vlja tudi znani spletni Huffington Po-
st. Vse to počne od leta 1992, ko se je
iz Slovenije preselila v New York, ka-
mor je odšla študirat ples. Najprej je
študirala na znani plesni šoli Alvina
Aileya, nato pa na še bolj znani plesni
šoli Marthe Graham, kjer si je avgus-
ta 1998 poškodovala koleno, s čimer
se je končala njena plesna kariera. Ja-
nuarja 1999 je odplesala še svojo so-
lo predstavo S sončne strani Alp s
prirejeno koreografijo, ki je bila med
new yorškim občinstvom dobro spre-
jeta. Eden od kritikov jo je pohvalil,
da ji je uspelo ob lepem telesnem gi-
bu obdržati iskren izraz duše, kar je
po njegovem mnenju plesna skupina
Alvina Aileya izgubljala. »Naslednje
poglavje je bilo akademsko, dokon-
čala sem dodiplomski študij na New
School University in potem še magis-
terij. Oboje iz humanistike in družbe -
nih ved. Moja magistrska naloga je
bila o ženskah, ki so pozirale umetni-
kom skozi zgodovino zahodne
umetnosti. Sedem let sem bila tudi
asistentka za predavanja intelektual-
ne zgodovine žensk na dodiplomski
in podiplomski ravni. Kot članica
Društva za slovenske študije sem
predstavila referata o naši Lepi Vidi
na slavističnih konferencah v ZDA.
Spomladi 2008 sem se srečala z
evritmijo in moja ljubezen do plesa je
lahko ponovno zaživela.«
Kakšna je bila Amerika takrat in
kakšna je danes?
»Amerika obsega dve celini, ZDA pa
ima 50 držav. Lahko povem samo
kaj o mestu New York, kjer živim že
skoraj 25 let. Svet se vedno povsod
spreminja. Veliko težje se mi je prila-
goditi spremembam v Novem mestu,
ko pridem na obisk. Najbolj me moti
to, da se zdi, kot da se vsi samo še vo-
zijo z avtomobili, le redko kdo gre
kam peš. Newyorčani pa večinoma
hodimo peš in uporabljamo podzem-
no železnico. Edina razlika je ta, da
bolj ko poznam mesto, krajše se zdijo
razdalje. In če že govorimo o razli-
kah v zadnjih dveh desetletjih … Če -
dalje več je restavracij in trgovin z
ekološko pridelano hrano in izdelki,
ogromno je studiev za vadbo joge.
Na ulicah videvam veliko več kultur-
no in rasno mešanih parčkov, čeprav
še vedno zbujajo vsakodnevne nega-
tivne odzive na barvo kože, in to v
obeh smereh.«

Za mnoge ste postali znani po tem,
ko ste na zasedanjih generalne
skupščine OZN nekajkrat simulta-
no prevajali tedanjega slovenskega
predsednika dr. Janeza Drnovška.
Simultano prevajanje je zahtevno, a
verjetno je občutek drugačen, ko
prevajaš svojega predsednika.
»Mhm, zanimivo. Nisem vedela, da
sem v Sloveniji postala znana zaradi
tolmačenja pokojnega dr. Janeza Dr-
novška. Dober občutek je biti angleš-
ki glas za slovenskega predsednika in
druge predstavnike Slovenije na
konferencah in generalnih skupšči -
nah Združenih narodov. In biti v isti
kabini, v kateri so snemali film Pre-
vajalka z Nicole Kidman. Vendar pa
mi veliko več pomeni, da sem tolma-
čila pogovor na visoki ravni marca
2007 med tedanjo namestnico gene-
ralnega direktorja dr. Asha-Rose Mi-
giro in tedanjo slovensko ministrico
za delo, družino in socialne zadeve
Marjeto Cotman. Tolmači smo ved-
no nevidne osebe na dogodkih, saj
samo prenašamo sporočila iz enega
jezika v drugega. Če to zahtevno delo
dobro opravimo, navadno nihče nič
ne reče. Če gre kaj narobe, so pa teža-
ve. Zato sem bila izredno preseneče-
na, ko si je dr. Migirova ob koncu po-
govora vzela čas in se mi pred vsemi
prisotnimi osebno zahvalila za moje
odlično delo.«
Včasih se govori o Slovencih v New
Yorku. Koliko vas pravzaprav stalno
živi tam in kaj počnejo, predvsem
pa, ali se družite in kako?
»Ko sem delala na slovenskem kon-
zulatu v New Yorku, leta 2005 in
2006, se je govorilo, da nas je v New
Yorku in okoliških državah okoli
700. Srečamo se občasno na različ-
nih diplomatskih sprejemih in kul-
turnih prireditvah, ki pa jih je veliko
manj, odkar so zaprli slovenski kon-
zulat. Za tiste, ki hodijo v cerkev, pa
je slovenska cerkev sv. Cirila še ved-
no najaktivnejši center za Slovence v
New Yorku.«
Od spomladi letos učite gibalno
tehniko evritmijo, umetnost giba-
nja, ki združuje telesne, duševne in
duhovne danosti človeka v harmo-
nično celoto. Za kaj gre in zakaj ni
bolj razšir jena?
»Evritmija, umetnost skladnega gi-
banja, je plesna tehnika in nastopajo-
ča umetnost, pedagoška metoda, ki
se uporablja v waldorfskih šolah, gi-
balna terapija, družabna umetnost za
sprostitev duha in telesa ter za razvoj
medsebojnih odnosov in tudi duhov-
ni pristop do življenja. Ta pristop h
gibanju skladno združuje meditacijo
v gibu, družabno jogo, družabni taj
či, duhovni ples, duhovno geometri-
jo, ezoterično astrologijo, zavedanje
v prostoru in kinestetično zaznava-
nje, globlje razumevanje poezije in
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V isti kabini
kot Nicole
Kidman
Na začetku je bila prevajalka, potem je
odkrila skrivnosti družabne umetnosti
in pedagoške metode obenem, ki
omogoča sprostitev duha in telesa

glasbe, če naštejem samo nekaj ses-
tavnih delov. Evritmija, ki jo je razvil
Avstrijec Rudolf Steiner med letoma
1912 in 1925 v Nemčiji in nato v Švi -
ci, nam ponuja bogato zakladnico, s
pomočjo katere lahko v gibu upoda-
bljamo zvok besede in glasbe.«
Posebej ste se posvetili Rudolfu
Steinerju in njegovemu Koledarju
duše, kjer so izreki oziroma miselne
meditacije za vsak teden v letu. Ko-
liko ima današnji človek sploh še
časa za to, da se posveti sebi in tovr-
stnemu »organiziranju življenja«?
»Danes si nihče nikjer ne more več
privoščiti, da se ne bi posvetil svoje-
mu duševnemu življenju. Če hočemo
kaj ustvariti v tem norem svetu, mo-
ramo vzpostaviti in vzdrževati notra-
nji mir. Počasi se pravzaprav veliko
več naredi. Čedalje več je znanstve-
nih raziskav, ki to potrjujejo. Doka-
zano je, da stres povzroča raznovr-
stne bolezni. Če smo bolni, pa ne mo-
remo opraviti kaj dosti dela in se vse
ustavi, dokler ne ozdravimo. Medita-
cija, joga in druge integrirane tehnike
gibanja, vključno z evritmijo, nam
pomagajo, da živimo bolj mirno in
hkrati aktivno življenje.«
Vam gre kdaj skozi misli ideja o vr-
nitvi domov in se vprašate, kakšno
je vaše Novo mesto danes s tamkaj-
šnje perspektive?
»Ta trenutek še ne razmišljam o tem,
da bi se za stalno vrnila v Slovenijo, a
nikoli se ne ve. Zelo rada pa pridem
na obisk in z veseljem bi doma imela
delavnice evritmije, ki sem jo razloži-
la na svojih spletnih straneh
www.hamoves.net.« n

Marta Stemberger se je lahko z evritmijo vrnila k plesu. / foto: Philip
A. Smith, osebni arhiv
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