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Robi Kroflič 

Spodbujanje razvoja prosocialnosti s pomočjo 

umetniške izkušnje  
Skozi umetnost o medosebnih odnosih 

 

 

»Osebno mislim, da je čar umetnosti v tem, da nikoli ne vemo, kaj bo doseglo 

kakšen učinek, in še manj, kako bo delovalo v kasnejšem času.« 

(M. Čader, Naloge umetnosti spet postajajo substančne, Pogledi, 11. januarja 2012, 

str. 8-9) 

 

Ključna vprašanja predavanja 

 

• Zakaj umetnost sodi v vzgojo, čeprav je ta načrtna, pri umetnini pa »nikoli ne 

vemo, kaj bo doseglo kakšen učinek«? 

• Kakšno vlogo je imela umetnost v klasičnih konceptih splošne izobrazbe? 

• Kako si danes razlagamo pomen dela z umetnostjo v pedagoškem procesu? 

•  Značilnosti postmodernega razumevanja morale in spopad z nasiljem v 

umetnosti  

 

Umetnost v vzgoji? 

 

 Soočenje z umetnino neposredno ne napoveduje odziva gledalca / poslušalca / 

bralca, saj gre za subjektivno doživetje, predelavo in interpretacijo sporočila 

umetnine 
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Kaj to pomeni za upodobitve nasilja v umetnosti?  

 

• Ali Tarantino z estetizacijo nasilja spodbuja nasilje? 

• Ali Predin z avtentičnim opisom slenga srednješolca spodbuja k rabi 

vulgarizmov? 

• Ali Bartol z opisom ideološkega fanatizma spodbuja k življenju skladu z 

geslom »nič ni prepovedano, vse je dovoljeno«? 

  

• Upodabljanje nasilja (fizičnega, verbalnega, estetskega) je sestavni element 

upodabljanja sodobnega sveta, ki obsega mnoge nevarnosti glede predvidljivih 

možnih interpretacij: 

– Estetizacija lahko nasilje naredi privlačno 

– Izpostavljanje psihološkega učinka vzburjenosti lahko osebi v stanju 

apatije vzbudi poželenje 

– Vseprisotnost nasilja lahko dviguje tolerančni prag do tega pojava 

– Nasilje v vlogi doseganja dobrega lahko zamegli moralno obsodbo 

vsakršne rabe nasilja 

 

  

 ZATO:  

• upodobitve nasilja od nas zahtevajo etično občutljivo soočenje s sporočilom 

umetnine 

• neizkušen odjemalec umetnine rabi pomoč pri interpretaciji umetnine 

(ustvarjanju pomena) 

 

• Nauk teorije socialnih domen: že predšolski otrok praviloma nasilno dejanje 

označi kot nemoralno, če opazi boleče posledice na žrtvi 

• Nauk behavioristov: poskus z opazovanjem nasilja, ki ga spremljajo ali ne 

pozitivne podkrepitve referenčnih oseb 

 

 

Kakšno vlogo je imela umetnost v klasičnih konceptih splošne izobrazbe? 

 

• Umetnost ni bila pomembna zaradi ideje, ki jo sporoča 

– Ker je način, kako bo idejo razumel shemo odjemalec umetnine, vedno 

nepredvidljiv 

– Ker se pedagoško razlaganje ideje hitro prevesi v moralko 

• Temveč zaradi avtentičnega upodabljanja življenja (in zapletenih 

eksistencialnih vprašanj), iz katerega lahko zasijeta lepota in resnica 
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(Aristotel), ti vrednoti pa omogoča osebnostno rast - katharsis 

 

 

Kako si danes razlagamo pomen dela z umetnostjo v pedagoškem procesu? 

 

• Umetnina angažira celoten spekter človekovih senzornih, intelektualnih, 

emocionalnih in motivacijskih plasti osebnosti 

• Kot taka omogoča oseben, angažiran, izkustven stik z upodobljeno vsebino in 

s tem krepitev številnih, za prosocialnost in moralo pomembnih osebnostnih 

lastnosti in dimenzij 

– Zmožnosti uživanja v lepem 

– Mimetičnega upodabljanja kot ustvarjalne rabe alternativnih jezikov  

– Zavedanje pomena zgodbe/naracije, ki je tudi osnovna struktura naše 

identitete 

– Umetniške imaginacije 

– Občutljivosti za upodobljeno tematiko (ko v na prvi pogled nezanimivem 

in pomensko praznem dogodku prepoznamo duhovno polnost pomenov) 

– Premagovanje strahov in stereotipov (ko nas soočenje z drugačnostjo 

upodobljene osebe prisili v razmislek o lastnih skritih (drugačnih) plasteh 

doživljanja) 

– Katarzo 
 

 

Značilnosti postmodernega razumevanja morale 
 

• Soočenje s tipičnimi oblikami izključevanja drugačnosti oziroma 

neprimernega pripoznanja osebe v dialogu (izključevanje, asimilacija, 

nevidnost) 

• Odpravljanje strahov pred drugačnostjo 

• Priznanje različnih subjektivnih pomenov, ki v konkretni situaciji pomeni 

pripoznanje različnih gledišč, poslušanje sogovornika, dialoško etiko 

 

Soočenje z nasiljem preko umetnosti v duhu postmoderne etike  

– nekaj primerov 

• Izkustveni projekt o avtokraciji, upodobljen v Nemškem filmu Val  

• Prepoznavanje metafor izključevanja norosti 

• Odpravljanje zablode o nasilju kot nenaravnem stanju v svetu 
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popredmetenih odnosov 

• Odpravljanje strahov pred strašljivimi emocijami 

• Pozitivno pripoznanje raznolikih pomenov, gledišč in ustvarjanje dialoške 

etike preko sočutne imaginacije 

 

Prepoznavanje metafor izključevanja norosti 
 

• Ambivalentnost odnosa do drugačnosti v klasični dobi – Medeja in Antigona 

• Moderna se začne z afirmacijo drugosti – Don Kihot 

• …in nadaljuje z različnimi praksami izključevanja, ki jih lahko prepoznamo 

preko likovnih metafor 

 

 
 

Hieronymus Bosch: 

Ladja norcev 

naslikana med leti 1490 in 1500 

Sliko hrani Louvre, Paris 

 

 
 

Avtor poeme Ladja norcev (1497)  
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Paul Gaughin: 

Vairaumati 

 

Naslikana 1896 

Sliko hrani muzej 

D’Orsay, Paris 

 

 

Današnja 

percepcija 

domorodca 

 

 

Odpravljanje zablode o nasilju kot nenaravnem stanju v svetu popredmetenih 

odnosov 

  

Milan Kundera:  

Knjiga smeha in pozabe  

 »Čemu so otroci tako hudobni? 

 Kje pa, saj sploh niso hudobni! Narobe, na moč ljubeznivi so in kar tekmujejo 
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v dokazovanju medsebojnega prijateljstva in prijaznosti. Noben si noče 

prilastiti Tamine samo zase. Ven in ven je slišati njihov poglej, poglej. Tamina 

je zapletena v klobko odbojkarskih mrež, vrvi jo režejo v živo, otroci pa si 

razkazujejo njeno kri, solze in kremženje od bolečin. Velikodušno si jo 

ponujajo drug drugemu. Postala je vezivo njihovega bratstva. 

 Njena nesreča ne korenini v hudobiji otrok, ampak v dejstvu, da se nahaja 

zunaj meja njihovega sveta. Človeka ne vznemirja, da v klavnicah koljejo 

teleta. Teleta so zunaj človeških postav, natanko tako kot je Tamina zunaj 

otroških postav. 

 Če že koga razjeda bridka mržnja, je to Tamina, nikakor pa ne otroci. Njihova 

sla po zadajanju bolečin je pozitivna, igriva in se ji po pravici lahko reče 

veselje. Nad prišlekom iz tujega sveta se znašajo samo zato, da bi povzdignili 

svoj svet in njegove postave.« 

 

Odpravljanje strahov pred strašljivimi emocijami 

 

 
 

 

Pozitivno pripoznanje raznolikih pomenov, gledišč in ustvarjanje dialoške 

etike preko sočutne imaginacije 
 

    

 Vid: »Kateri varuh misliš, da je najmočnejši«? Meni se zdi Živko. On je zelo 

star in je bil tukaj pred vsemi drevesi. 

 Timna: »Vila Dišečka je najmočnejša. Samo poglej, koliko zdravilnih rastlin 

ima in zelene liste, ki so živi.« 

 Vid: »Ne, ni res. Varuh trga je močnejši. Kar z vso silo ga porini, pa boš 

videla, da ne bo padel in še vsi otroci z našega vrtca smo mu pomagali, da 

zdaj objema vsa živa drevesa.« 
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 Pri risanju igrišča in varuhov na njem Timna nariše Vilo Dišečko z živahnimi 

barvami. Poleg nje nariše svojo mamico, atija, sestro in brata. Odmrlo drevo, 

ki smo ga spremenili v varuha trga, pa nariše majhno, poleg njega pa svojo 

babico, ki je pred nekaj tedni umrla. 

 Timna prinese svojo risbico vzgojiteljici in ji razloži: »Poglej, pri temu 

varuhu, ki je star in ne živi več, sem narisala svojo babico, ki je bila tudi stara 

in je umrla. Zdaj pa nas varuje nekje, ampak je mi ne vidimo«. 

 Vzgojiteljica: »Dominika, tole si narisala točno tako, kot si povedala. Boš 

povedala še drugim«? 

 

 

 
Varuhi okolja 

  
 

 

Varuh igrišča 
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Namesto zaključka 
 

 »Dejansko mi definiramo umetnost v določenih pomenih, ki so tesno povezani 

z otrokovim načinom bivanja: z načinom, kako gledajo na svet z veliko 

intenzivnostjo, z njihovim pohlepom, da bi ga razumeli in naselili. Sinteza, 

metafora, pozornost do ponavljanja in variacij, privlačnost barve, 

nefigurativno raziskovanje risanja, iznajdbe znakov in form, s katerimi 

poskušajo predstaviti svet – vse to je del otrokovega sveta, a je hkrati blizu 

umetnikovemu svetu. Otroci in umetniki imajo, čeprav zaradi različnih 

razlogov, enak povsem nov način gledanja, ko opazujejo svet.«  

 (Vecchi, V. (2010) Umetnost in ustvarjalnost v Reggio Emilii) 

  

 »Vživetje v umetniško kreirano osebo oziroma dogodek, sočutje z njeno 

usodo, ukinjanje ego fantazij o samemu sebi kot središču sveta, refleksija 

dogodkov, ki se meni samemu morda nikoli ne bodo zgodili, zmožnost 

ustvarjanja vizij o možnih svetovih, ki ukinjajo izvorno sebičnost in 

nepravičnost, so komponente imaginacije in hkrati kapacitete, ki poglabljajo 

posameznikovo etično zavest.«  

 Kroflič, R. (2007). Vzgojna vrednost estetske izkušnje 


