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Umetnost predpostavlja delovanje proti toku… (Peter Abbs) 
Umetnost ponuja vprašanja na odgovore, ki si jih nismo nikoli zastavili… (Črt Frelih) 



  …izkustvo umetnosti (je) posebna, samostojna oblika 
spoznavanja, gotovo drugačna od tistega čutnega 
spoznavanja, ki znanosti posreduje poslednje podatke, 
…gotovo drugačna tudi od vsega nravnostnega umnega 
spoznavanja in sploh od vsega pojmovnega spoznavanja… 
(Hans Georg Gadamer (2001). Resnica in metoda. Str. 90) 
 
V novi paradigmi umetnosti niso videne prvenstveno kot 
dejanja samo-izražanja in psihološkega prilagajanja 
(postmoderni vizualni kulturi, op. R. K.), ampak kot 
odlična orodja človeškega razumevanja… V njihovem 
dvojnem vidiku ustvarjanja in percepcije, umetnosti iščejo 
pomene. Kar lahko preko umetnosti dosežemo s čutili, je 
utelešenje človeških pomenov. 
(Peter Abbs (2003). Proti toku. Vzgoja, umetnosti in 
postmoderna kultura. str. 56) 
 



  
…v razmerju do individualne svobode subjekta ločimo dva 
tipa podob; tiste, ki diktirajo, manipulirajo in pogojujejo, 
ter one, ki emancipirajo, dajejo moč in navdihujejo. Primer 
… drugega …so emancipacijske, poetične in umetniške 
podobe... Druga kategorija podob odpira, utrjuje in 
osvobaja s krepitvijo osebne imaginacije, čustva in afekta.«  
(Juhani Pallasmaa (2017). Utelešena podoba. Imaginacija in 
imaginarij v arhitekturi. Str. 24-25) 
 
»Eden največjih paradoksov sodobne kulture je, da se zdi v 
času, ko podoba vlada vsemu, sama zamisel ustvarjalne 
človeške imaginacije vedno bolj ogrožena.« Sedaj je 
»…podoba pred realnostjo, ki naj bi jo predstavljala«, in 
»realnost je postala bledi odsev podobe.«  
(Richard Kearney (1996). Prebujenje imaginacije. Str. 2 in 3. 
povzeto po Juhani Pallasmaa (2017). Utelešena podoba 
(Imaginacija in imaginarij v arhitekturi). Str. 15 in 18) 



Struktura predavanja 

• Zgodovinska umeščenost likovnega medija v vzgoji in 
izobraževanju 

• Umetniška izkušnja (tako ustvarjalca kot odjemalca 
umetnine) kot osrednji medij vzgoje z umetnostjo 

• Kje v vrtcu/šoli najdemo mesto za vzgojo z umetnostjo? 

• Osrednje naloge likovnega pedagoga v okviru 
splošnega izobraževanja 

• Številni možni pozitivni učinki vzgoje z umetnostjo 

• Trije cilji projekta SKUM (Razvoj sporazumevalnih 
zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo) 



Zgodovinska umeščenost likovnega 
medija v vzgoji in izobraževanju 

• Likovne umetnosti dolgo v zgodovini pojmujejo kot obrt v 
vlogi uporabne podpore religijskim praksam (Tatarkiewicz, 
Gadamer) 

• Od druge polovice 19. stoletja likovni mediji sodelujejo pri  
ustvarjanju novih konceptov percepcije in razlage stvarnosti 
(Merleau Ponty) 

• Druga polovica 20. stoletja v družbi spektakla vizualne 
podobe postavi v središče popularne kulture (Debord) 

• Umetnost – tudi likovna – začne izgubljati pedagoški pomen 
in postane pod vplivom interesov kapitala praksa 
potrošniškega zapeljevanja »kreativnih industrij« in 
samopromocije na novih družabnih omrežjih (Abbs) 

• Istočasno se iščejo alternative v zagovoru „umetnosti zaradi 
umetnosti“ – oziroma „koristnosti nekoristnega“ (Nuccio 
Ordine) 



  • Zadnjih 30 let mednarodni dokumenti UNESCA, OECD, 
EU propagirajo vzgojo z umetnostjo za doseganje 
kompetenc, potrebnih v 21. stoletju – vzorčen primer P. 
Collard: 
– umetnost razvija veščine, ki so pomembne za zaposlitvene 

zmožnosti v 21. stoletju, kot na primer radovednost, 
ustvarjalnost, domišljijo, delovno disciplino in sodelovanje, 
poleg tega pa vzgoja z umetnostjo pomeni, da učeči se 
osebi damo glas, da je soudeležena v poučnem pogovoru 

• Kako ponovno vzpostaviti likovno umetnost kot medij 
učnih izkušenj oziroma doživetij; torej ponovno 
afirmirati tezo o pomenu umetnosti zaradi umetnosti 
oziroma „koristnosti nekoristnega“ (Nuccio Ordine)? 

• Nujno je poglabljanje zavedanja o specifičnih lastnostih 
umetniških jezikov – nenadomestljivih orodij človekove 
humanizacije… 



Osnovna značilnost umetniške izkušnje 

• Umetnina je simbolna upodobitve eksistencialno 
ključnih življenjskih izkušenj v različnih umetniških 
jezikih, ki jih zaznamujejo  
– ustvarjalnost domišljije (Kant, 1999)  
– igrivost upodabljanja (Gadamer, 2001) 
– izkustveno (Dewey, 1980), induktivno (Aristotel, 

2005), hermenevtično (Gadamer, 2001) 
spoznavanje sebe in upodobljenega sveta  
 

  
 



  
• Umetniški dogodek je doživet način vstopanja v svet, 

torej posebna življenjska praksa, v katero smo  
– vključeni s celim telesom (Merleau-Ponty, 2006)  
    in s katero lahko  
– spreminjamo/izboljšamo položaj sebe-v-svetu 

(Pallasmaa, 2012) 
 

• Obe plasti umetnine – sporočilnost in udeleženost v 
umetniškem dogodku – sta vedno povezani 

• V pedagoškem kontekstu za vzgojni učinek ni pomembna 
samo izbira ustrezne umetniške vsebine/sporočilnosti, 
ampak tudi ustvarjanje okolja, v katerem bo lahko 
vzniknila celovita bivanjska izkušnja, spodbujena z 
umetnino (Kroflič, 2018, O opolnomočenju in 
subjektifikaciji s pomočjo umetniške izkušnje (pred 
izidom)) 



Pedagoška vrednost umetniške izkušnje 

 

 

 

 

 Umetnost kot komunikacijska izkušnja 

 

 

 

 
USTVARJALNI PROCES:  

umetnik intuitivno upodablja 

lastne eksistencialne dileme 

 

 

 

 
PROCES PODOŽIVLJANJA: 

interpretacija sporočila umetnine 

je subjektivna in s tem 

nepredvidljiva 

 

Zakaj je umetnost vzgojna, če ne moremo predvideti njenega 

učinka? 



Kje v vrtcu/šoli najdemo mesto za 
vzgojo z umetnostjo 

• Številni mednarodni in nacionalni dokumenti 
izpostavljajo pedagoški pomen umetnosti in 
potrebo po tem, da je ta vključena v (pred)šolske 
kurikule v različnih oblikah: 
– Vzgoja za umetnost (oblikovanje novih generacij 

umetnikov) 
– Vzgoja v umetnosti (razvoj kapacitet za umetniške 

izkušnje – ustvarjanja in doživljanja – namenjeno 
vsem) 

– Vzgoja preko umetnosti (raba umetnosti za doseganje 
drugih ciljev, na primer razvoj mnogoterih učnih stilov, 
kreativnosti na neumetniških področjih itn.) 

 



  
• Ob tem se v vrtcih in šolah uporabljata dve osnovni 

obliki: 
– Poučevanje o umetnosti 
– Vzgoja s pomočjo umetniške izkušnje* 

 * vzgoja v umetnosti v okviru umetnostnih predmetov mora združevati obe 
obliki pedagoškega delovanja 

• Obe osnovni obliki se lahko vključujeta v številne 
metodične izpeljave: 
– Posebno kurikularno področje (Kurikulum za vrtce) 
– Obvezni in izbirni umetnostni predmeti 
– Vključevanje informacij o umetnosti in umetniških medijev 

v pouk neumetnostnih vsebin (humanistika, družboslovje, 
naravoslovje, šport) – medkurikularne teme 

– Kulturni dnevi 
– Projektni tedni (srednje šole) 
– Obšolske dejavnosti 
– Šola v kulturi 



Osrednje naloge likovnega pedagoga v 
okviru splošnega izobraževanja 

• Vzgoja v umetnosti 
– Spoznavanje zgodovine umetniških praks 
– Ustvarjanje z umetniškimi jeziki 
– Obiski galerij 
– Kulturni dnevi 
– Razstave umetniških del v šolskih prostorih 

• Vzgoja preko umetnosti 
– Povezovanje učiteljev likovne vzgoje in likovnih umetnikov z 

naravoslovjem in družboslovjem 

• Ocenjevanje dosežkov učencev/dijakov omejuje 
spodbujanje umetniških doživetij za ceno obvladovanja 
znanj in veščin, ki jih je mogoče „objektivno vrednotiti“! 



Pozitivni učinki vzgoje z umetnostjo 

• Razumevanje umetniške prakse kot medija za 
doživljanje lepega 

• Metafora in ustvarjanje novih izraznih možnosti 

• Hermenevtično razumevanje zgodbe in katarza 

• Vstopanje v svet na ozaveščen, angažiran način s 
pomočjo umetniškega ustvarjanja  

 

 



Razumevanje umetniške prakse in 
doživljanje lepega  

(Slovenski impresionisti, Narodna galerija 2008-2009) 
  

Matej Sternen - Rdeči parazol 



  

  

Otroci drugega starostnega obdobja, Vrtec Vodmat 



    

Rihard Jakopič - Študija sonca 



  

  

Otroci drugega starostnega obdobja, Vrtec Vodmat 
 



  

  

Otroci drugega starostnega obdobja, 
Vrtec Vodmat 
 



  

Otroci drugega starostnega 
obdobja, Vrtec Vodmat 



Metafora in ustvarjanje novih izraznih možnosti 

   

© Vrtec Vodmat 



Hermenevtično razumevanje zgodbe in katarza 

© Vrtec Vodmat 



Vstopanje v svet na ozaveščen, angažiran 
način s pomočjo umetniškega ustvarjanja  

  

Grafiti Virtualni vrtovi, 
Otroci drugega starostnega obdobja, 
Vrtec Vodmat 



  

  

© Matej Peljhan – Metamorfoze 4 
© Matej Peljhan in Luka Tavčar – Mali princ 
https://www.youtube.com/watch?v=qoVRosFDyGk  

Caravaggio  –  
Nejevernost sv. Tomaža 

https://www.youtube.com/watch?v=qoVRosFDyGk
https://www.youtube.com/watch?v=qoVRosFDyGk


  

© Nino Rakovič - Selfi 

  



Trije cilji projekta SKUM  
• Spodbujanje vzgoje s pomočjo umetniške 

izkušnje bo osrednji cilj projekta SKUM 
– kot način vstopanja v svet se bo realizirala 

predvsem pri 
• obveznih in izbirnih umetnostnih predmetih 

• kulturnih dnevih 

• obšolskih dejavnostih 

• šoli v kulturi 

– kot razumevanje sveta in ustvarjanje smisla 
bivanja se bo realizirala predvsem pri 

• vključevanju informacij o umetnosti in umetniških 
medijev v pouk neumetnostnih vsebin 

 
 

 



Razvoj komunikacijskih zmožnosti, 
razumevanja in iskanja pomenov/smisla  

• Umetniške dejavnosti spodbujajo rabo različnih jezikov/orodij za 
spoznavanje in ustvarjanje pomenov sebe-v-svetu, kar je še posebej 
pomembno za zgodnje razvojno obdobje in za ranljive skupine 
otrok/mladostnikov  

• Narativna vednost, ki išče globlje pomene obravnavanih dogodkov, 
mnogo lažje poveže izobraževalno in vzgojno dimenzijo pedagoških 
procesov kot klasični jezikovni in številčni opisi stvarnosti, ki 
prevladujejo v šolskih kurikulih 

• S tem lahko izrazito izboljšamo odnos otrok/mladostnikov do 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (kar je glede na zadnje podatke 
PISE v Sloveniji še vedno problem), poglobimo razumevanje učne 
snovi pri vseh področjih šolske vednosti (naravoslovju, družboslovju 
in humanistiki), spodbudimo otroke/mladostnike k ustvarjalnemu 
eksperimentiranju z učnimi vsebinami v območju umetniškega 
upodabljanja, ter posledično zagotovimo boljše pogoje za podporo 
celovitemu osebnostnemu razvoju. 
 



Pomen vrtca/šole kot kulturno-
umetniške institucije 

• Šola je bila nekoč, še posebej izven razvitih kulturnih središč, 
pogosto ključni ponudnik kulturnih dogodkov v lokalni skupnosti, ki 
je povezoval ljudi vseh generacij.  

• V povezavi s kulturno-umetniškimi institucijami lahko danes obudi 
to vlogo ter omogoči nastanek novih učnih okolij in lokalnih pobud 
skupnostnega življenja.  

• S tem dobijo otroci/mladostniki možnost aktivnega vključevanja v 
skupnostno življenje, česar jim sama vrtec oziroma šola ne moreta 
zagotoviti, kar izrazito krepi razvoj solidarnosti, angažiranega 
odnosa v skupnosti in drugih pozitivnih političnih vrednot.  

• Šola lahko na tak način okrepi možnosti  za kakovostno izvedbo 
svojih kurikularnih dejavnosti (npr. prostovoljno delo, obeleževanje 
kulturnih dogodkov, sodelovanje v civilnih iniciativah kot ključen 
element državljanske in okoljske vzgoje), kulturno-umetnostne 
institucije pa pridobivajo močnejši stik z novimi ciljnimi publikami 
svojih uporabnikov. 



Spreminjanje didaktičnih pristopov 

• Umetniška izkušnja je specifična oblika izkustvenega učenja, 
nekje na sredi med izkušnjo v konkretnem okolju in 
abstraktnim opisom obravnavanega pojava.  

• Takšna lega umetniške izkušnje omogoča nekatere nove 
kvalitete spoznavnih in doživljajskih procesov, ki jih danes 
opisujemo s koncepti vrhunske izkušnje (peak experience), 
zanosa (flow) in utelešene vednosti (embodied knowledge).  

• Prežetost spoznavnih in doživljajskih procesov z opisanimi 
kvalitetami  lahko obstoječe didaktične zasnove vzgajanja in 
poučevanja obogati s pristopi, ki obetajo močnejši osebni 
angažma otrok/učencev/dijakov, razvoj novih oblik in metod 
aktivnega učenja in spreminjanje tradicionalne vzgoje učitelja 
in učenca/dijaka v pedagoških situacijah. 

 



Sklep  

»… srečanje z lepim, pa naj ga ustvarjamo ali podoživljamo 
kot odjemalci umetnine, Aristotel šteje med najbolj 
naravne oblike človeškega uživanja in vir sreče. Enostavno 
povedano, umetniško ustvarjanje je ena od konstitutivnih 
vrlin… « (Kroflič idr. Kulturno žlahtenje najmlajših) 
 
»Nespametno je živeti brez norosti poezije.« (Lorca, 
povzeto po Nuccio Ordine (2011). Koristnost nekoristnega, 
Ljubljana: Cankarjeva založba) 
 
»…duh abstrakcije duši ogenj, s katerim bi lahko ogreli srce 
in zanetili imaginacijo.« (Schiller, Letters Upon The 
Aesthetic Education of Man, VI. Letter, par. 6) 
 
 



  
»Če ne razumemo koristnosti nekoristnega, ne razumemo 
umetnosti. « (Ionesco, povzeto po Nuccio Ordine, 
Koristnost nekoristnega) 

 

»Kljub zavedanju, da ni nobena … umetniška stvaritev 
vezana na namen, (jim)… v zimi zavesti … vedno bolj 
pripada naloga, da gojijo upanje, pretvarjajo svojo 
nekoristnost v zelo koristno orodje odpora proti 
barbarstvu vsakdanjosti… Kočljiva naloga javnega šolstva 
je, da odtegne človeka iz bede utilitarizma in ga vzgoji v 
ljubezni do brezinteresnosti in lepega.« (Nuccio Ordine, 
prav tam) 



  
Usmeritev v umetniško doživljanje lahko 

korenito spreminja podobo šole kot institucije, 
didaktične pristope k poučevanju, a tudi 
pozornost, osmišljevanje učnih vsebin in 

angažiranost učencev/dijakov. Pomen umetnosti 
kot koristnost nekoristnega je v tem, da s svojim 
načinom vstopanja v svet in razumevanja sveta 
morda ne prinaša materialnega dobička, a krepi 

duhovno dimenzijo človečnosti. 


