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Teme predavanja 

• Umetniško izražanje kot posebna oblika 
človeške prakse 

• Odpori zoper vzgojo z umetnostjo 

• Pomen umetnosti kot induktivne vzgojne 
prakse  

• Posebnosti plesnega izraza kot oblike 
utelešene vednosti 



Kako opredeliti umetnost? 

• Umetniško izražanje je poleg magije, teologije, filozofije in 
znanosti eden od človekovih simbolnih jezikov in je staro 
toliko kot civilizacija. Likovne upodobitve, ustvarjanje 
zvoka, pripovedovanje zgodb, uprizarjanje fiktivnih ali 
realnih dogodkov iz človeškega ali božanskega sveta so in še 
služijo za komunikacijo in osmišljanje našega bivanja, pa 
tudi kot eden od načinov vstopanja v svet. 

 

Simbol pomeni ujemanje čutnega pojava in nadčutnega 
pomena – kar odpre pot razumevanju umetnosti kot 
specifične (simbolne) oblike razkrivanja smisla in resnice… 
(H. G. Gadamer,  Resnica in metoda) 



  • Obstaja pa tudi več kot 2500 letna tradicija poskusov 
opisati umetnost kot specifičen človeški jezik in ga 
ločiti od vsakodnevne, filozofske in znanstvene 
komunikacije. Za globlje razumevanje pedagoške 
vrednosti umetnosti so posebej zanimive naslednje 
opredelitve: 
– Umetnost kot  igra duševnih sil  

– Umetnost kot doživetje  
– Umetnost kot ustvarjalna dejavnost 
– Umetnost kot dialoška izkušnja 
– Umetnost kot pristno izkustvo in kot način 

hermenevtičnega spoznavanja sebe in 
upodobljenega sveta  

– Umetnost kot specifična induktivna izkušnja  
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

(RAND študija)  

 

 

 

 
USTVARJALNI PROCES:  

umetnik intuitivno upodablja 

lastne eksistencialne dileme 

 

 

 

 
PROCES PODOŽIVLJANJA: 

interpretacija sporočila umetnine 

je subjektivna in s tem 

nepredvidljiva 

 

- Umetnost kot dialoška izkušnja 



  – Umetnost kot oblika utelešene vednosti 

»Telo … je ta nenavaden objekt, ki uporablja svoje 
lastne dele kot splošen sistem simbolov sveta, skozi 
katere lahko zato 'obiskujemo' svet, ga 'razumemo' 
in mu dodelimo pomen.« (M. Merleau-Ponty, 
Fenomenologija zaznave) 



  
• Umetnost kot igra duševnih sil, doživetje, ustvarjalna dejavnost, dialoška 

izkušnja, utelešena vednost, pristno izkustvo, hermenevtično 
spoznavanja, način vstopanja v svet, induktivna izkušnja, nosi v sebi 
neizmeren pedagoški potencial. 

• Duhovnega razvoja namreč ne dosežemo z discipliniranjem in 
izobraževanjem oziroma s posnemanjem, ampak z delovanjem in preko 
njega z oblikovanjem takta kot »občutljivosti in čutečnosti za položaje in 
ravnanje v njih, za katere nimamo nobenega znanja na podlagi občih 
načel.« (H. G. Gadamer, Resnica in metoda) 

• »Ono, po čemer se vzgajanje vedno razlikuje od dresiranja in od 
ustrahovanja, je pri vsakem človeku isto, t.j. notranje doživetje, da je 
neko dejanje pošteno, da nekaj smem, da je nekaj dovoljeno, da je nekaj 
prav ali je napačno. Človek, ki je uspešno sprejel vzgojni vpliv, od kjerkoli 
je že prišel, pa da je bil hoten in zavesten ali nehoten in slučajen, je 
doživel v sebi neko zagledanje, neko odkritje, neko osebno spreobrnjenje, 
pri katerem se mu je njegova življenjska pot pokazala v novi luči, v luči 
neke nove vrednote, v luči religioznega odnosa do Boga, odnosa do 
sočloveka, v luči etičnosti itd.« (Gogala, Življenje in vzgajanje) 



  
Posredujemo lahko moralne norme (discipliniranje) in 
izobrazbo (izobraževanje), vzgajamo/omikamo pa lahko 
človeka le z omogočanjem doživetij. Najlažja pot za 
omogočanje doživetij je genialna umetnina, ki pretvarja 
doživljaje umetnika v sporočilni jezik, tako da so ti 
doživljaji dostopni za sprejemnike umetnine. 
Omogočanje doživetja je končna meja vzgojljivosti 
človeka – moderen odziv na staro antično vprašanje o 
vzgojljivosti vrline… 



Pedagoški odpori zoper vzgojo z 
umetnostjo 

• Ker učinek srečanja z umetnino ni predvidljiv, se 
bojimo neideološke, odprte razprave o možnih 
pomenih umetniškega sporočila: 

– Ker vztrajamo na podobi otroka/mladostnika kot 
bitja potreb in kot nezmožnega kompetentnega 
ustvarjanja ali interpretacije umetnine 

– Ker vztrajamo na tradicionalni eksplikatorski 
pedagogiki, ki izvira iz aksioma o neenakosti 
inteligenc med učiteljem in učencem (Ranciere) 



Od eksplikatorske k odnosni 
paradigmi vzgoje 

• od podobe otroka kot ranljivega in 
egocentričnega bitja k bogatemu in 
zmožnemu posamezniku 

• obrat od substancialne k odnosno in 
konsekvencionalistično zasnovani 
moralnosti 

• hkrati s temi premiki se še posebej v 
predšolski vzgoji uveljavi vzgoja z 
umetnostjo kot induktivno vzgojno prakso 

 



Temeljne značilnosti odnosnega 
razumevanja identitete in morale 

• Za moralno samopodobo je ključna primarnost 
odnosa skrbi za sočloveka, v katerem se vzpostavi 
zmožnost empatične potopitve v sočloveka in 
motivacijski premik, v moralni vzgoji pa igrata 
enako pomembno vlogo »subjekt« in »objekt« 
skrbi  (Etika skrbi) 

• Moralna odgovornost je oblika spoštljivega 
odnosa do obličja drugega kot drugačnega, kakor 
tudi do celega sveta in njegove preteklosti (Etika 
obličja) 

 



  • Poslušanje sogovornika je izražanje dobrodošlice 
in odprtosti za različnost, pozitivno sprejetje 
pomena pogleda druge osebe. Od nas zahteva 
globoko zavedanje in hkrati suspenz lastnih stališč 
in predvsem predsodkov; zahteva pripravljenost 
na spremembo (Pedagogika poslušanja) 

• Človek lahko ozavesti svoje sebstvo in moralno 
samopodobo samo preko odnosov in dejavnosti, 
ki zahtevajo sodelovanje v socialni sredini 
(Odnosna pedagogika) 

• Najbližja pot do sebe je preko drugega (Narativna 
hermenevtika) 

 



  

• Vsako človeško bivanje je blago, sešito iz zgodb, ki jih 
slišimo in povemo  

 

„Ko nas nekdo vpraša, kdo smo, mu povemo svojo 
zgodbo. To pomeni, da premislimo svoj sedanji položaj 
v luči preteklih spominov in ciljev za prihodnost. Svoj 
sedanji položaj interpretiramo glede na to, od kod smo 
prišli in kam smo namenjeni. In to početje nam daje 
občutek sebstva kot narativne identitete…“ 

(Richard Kearney, O zgodbah) 



Celovit induktivni model vzgoje 

• razvoj odnosne odgovora-zmožnosti in normativne 
naravnanosti k pro-socialnim dejavnostim 

• razvoj občutka spoštovanja do konkretne osebe (in 
njenega obličja) ter do dejavnosti 

• zavedanje etičnih načel in humanističnih zahtev, ki 
zadevajo človekove pravice in ekološke vrednote ter 
učenje, kako jih uporabiti kot osnovo 
demokratičnega dogovarjanja in reševanja 
medosebnih konfliktov (Kroflič, Vzgoja za 
odgovornost onkraj razsvetljenske paradigme) 



Širša paleta induktivnih vzgojnih dejavnosti 

• Spodbujanje odnosov, ki temeljijo na spoštljivosti do 
obličja drugega (metodika treh nivojev razvoja etične 
odgovornosti) 

• Spodbujanje prosocialnih aktivnosti (medsebojna 
pomoč), 

• Spodbujanje skupinskega sodelovanja 
• Zmanjševanje strahu pred drugačnostjo 
• Odpravljanje stereotipnih vnaprejšnjih 

sodb/predsodkov  
• Mediacijsko reševanje konfliktov 
• Med posebej učinkovitimi področji dejavnosti velja 

omeniti vzgojo preko umetniškega doživljanja  
 



Vzgoja s pomočjo umetnosti kot 
induktivne prakse 

• če spodbujanje pozitivnih izkušenj odnosov naklonjenosti 
in prijateljstva bistveno prispeva k rasti prosocialnih 
zmožnosti, je umetniška izkušnja po svoji strukturi nekje 
med konkretno odnosno izkušnjo in posredovanjem 
vrednot (oziroma pogledov na dobro in zlo)(Kroflič, 
Hermenevtika fotografske zgodbe) 

 

• Umetniška izkušnja ne „razlaga“ morale, ampak nam 
priskrbi konkretne primere moralnega delovanja (Kearney, 
O zgodbah) 



Glavne prednosti vzgoje s pomočjo 
umetnosti                                                               

• Umetnina  
– Angažira celoten spekter človekovih senzornih, 

intelektualnih, emocionalnih in motivacijskih plasti 
osebnosti 

– Omogoča oseben, angažiran, izkustven stik z upodobljeno 
vsebino in s tem krepitev številnih, za prosocialnost in 
moralno pomembnih osebnostnih lastnosti in dimenzij 

• Umetnost 
– Omogoča širjenje splošne razgledanosti 
– Krepitev ustvarjalnosti (K. Robinson) 
– Vpliv na druga področja inteligentnosti (H. Gardner) 
– Razkriva pomen/smisel upodobljenega dogodka (J. 

Bruner) 
– Razreševanje osebnih travm (B. Bettelheim) 



Vzgoja preko umetnosti pomeni pri otrocih 
 

• Empatično doživljanje in občutljivost  
• Čudenje 
• Radovednost (raziskovanje, izzivi,…) 
• Ustvarjanje in doživljanje lepega kot ena od 

konstitutivnih vrlin  
• Odsotnost konformizma in brezbrižnosti 
• Mimetično upodabljanje kot ustvarjalna praksa 

razkrivanja globlje resnice pojava  
• Uporaba metafore kot nova možnost izražanja in 

sporočanja 
• Pomen zgodbe/naracije za razvoj moralnosti 
• Pomen umetniške imaginacije 
• Katarza  
• Ontološki angažma in visoka stopnja participacije otroka 



Ukvarjanje z detajli… občutljivo opazovanje 



 
Lepota umetniške instalacije in mimesis 

  



Ustvarjanje in doživljanje lepega 



Metafora in ustvarjanje novih izraznih možnosti 

   



  
Katarza 



  



Ontološki angažma otrok v realnem družbenem 
prostoru 



Aktivna vloga vzgojiteljice in 
umetnika 

• spodbujanje vstopa otroka v umetniško doživetje, pa naj 
gre za podoživljanje umetnine (Krik) ali lastno 
umetniško ekspresijo (Grlica, Baloni, Virtualni vrtovi) 

• zavedanje,  da je umetniški jezik eden od otrokovih 
stotih jezikov, s katerim pozunanji »tiho misel« in 
občutke v sebi, jo naredi vidno in dostopno tako lastni 
refleksiji kot izmenjavi idej z okolico 

• zavedanje, da nekatere umetniške jezike otrok že v 
predšolskem obdobju obvlada bolje kot tradicionalne 
„pismenosti“, zato z njimi spodbujamo globlje 
razumevanje stvarnosti in lažjo ekspresijo svojih 
doživetij in razmišljanj 

• zavedanje, da umetnost omogoča vzgojno delovanje brez 
ekscesne uporabe direktivnega poučevanja 
(indoktrinacije) 
 



Ples kot utelešena vednost, 
komunikacija, način vstopanja v svet 

»Telo … je ta nenavaden objekt, ki uporablja 
svoje lastne dele kot splošen sistem simbolov 

sveta, skozi katere lahko zato 'obiskujemo' svet, 
ga 'razumemo' in mu dodelimo pomen.« 

(M. Merleau-Ponty, Fenomenologija zaznave) 



  
• Umetnina kot utelešena vednost (fenomenološka 

razlaga) 
– »Pred teoretično zavestjo in svetom mišljenja je 

posameznikova eksistenca, in sicer eksistenca 
posameznika kot telesnega bitja…« (J.Strehovec, 
Eksistencialna fenomenologija telesa) 

– »Lahko rečemo, da je telo 'skrita oblika sebstva', ali 
tudi, da je osebno bivanje nadaljevanje in izražanje biti 
v dani situaciji. Če torej rečemo, da telo v vsakem 
trenutku izraža bivanje, je to tako, kot bi rekli, da 
beseda izraža misel… Tako telo izraža celotno bivanje, 
a ne zato, ker bi bilo njegov zunanji dodatek, ampak 
zato, ker se v njem uresničuje. Ta utelešeni smisel je 
osrednji fenomen, ob katerem so telo in duh ter znak 
in pomen abstraktni momenti.« (M. Merleau-Ponty, 
Fenomenologija zaznave) 
 
 



  – »Objektivno mišljenje ne pozna subjekta zaznave. Svet 
si predstavlja kot že gotov, kot področje vseh možnih 
doživljajev, zaznavo pa obravnava kot enega od teh 
doživljajev… Cogito lahko uresničim … pod pogojem, 
da najprej dejansko hočem, ljubim ali verjamem in da 
izpolnjujem svoje lastno bivanje…« (M. Merleau-
Ponty, Fenomenologija zaznave) 

– »Roman, pesem ali skladba so individuumi oziroma 
biti, katerih izražanja ne moremo ločiti od izraženega, 
dostop do njihovega smisla pa omogoča le neposredni 
stik, saj izžarevajo svoj pomen, ne da bi zapustile svoje 
časovno in prostorsko mesto. V tem smislu je naše telo 
primerljivo z umetniškim delom, saj je preplet živih 
pomenov…« (M. Merleau-Ponty, Fenomenologija 
zaznave) 

 



  
• Umetnina kot način vstopanja v svet 

– »Perspektive in stališča moramo zasnovati kot 
našo vključenost v svet-individuum, zaznava pa ne 
sme biti več konstituiranje resničnega objekta, 
ampak naše vključevanje v stvari… Če občutim to 
vključenost moje zavesti v telo in svet, zaznava 
drugega in mnoštvo zavesti nista več vprašljiva... « 
(M. Merleau-Ponty, Fenomenologija zaznave), kar 
omogoči učenje od drugega, torej pedagoški 
odnos 



  
• …in kreiranja imaginarnega sveta 

– »Naše telo in naša zaznava od nas vedno zahtevata, 
da za središče sveta vzamemo pokrajino, ki nam jo 
ponujata. Toda ta pokrajina ni nujno pokrajina našega 
življenja. Lahko 'sem drugje' (na primer na gledališkem 
odru, op. RK), čeprav sem še vedno tu… Med menoj in 
doživljaji je bodisi določen igralni prostor (Spielraum), 
ki dopušča mojo svobodo, ne da bi izključeval 
doživljaje.« (M. Merleau-Ponty, Fenomenologija 
zaznave) 

– »Nikoli v celoti ne doživljam svojih antropoloških 
prostorov, s svojimi koreninami sem vedno povezan z 
naravnim in nečloveškim prostorom... (A) čeprav bi mi 
bila človeška bit vsiljena, bi mi bil na izbiro še vedno 
način biti…« (M. Merleau-Ponty, Fenomenologija 
zaznave) 

 



  • Telesni stik kot terapevtsko sredstvo 

– »…tudi psihološka medicina ne zdravi bolnika tako, 
da bi ga spoznavala z izvorom njegove bolezni: že 
dotik dlani včasih odpravi motnjo in vrne bolniku 
govor. …bolnik ne bi dojel smisla pojasnjenih 
motenj, če ne bi bilo osebnega stika z zdravnikom, 
če ne bi bilo zaupanja in prijateljstva, ki ju 
namenja zdravniku in če ne bi bilo bivanjske 
spremembe, ki iz tega prijateljstva izhaja.« (M. 
Merleau-Ponty, Fenomenologija zaznave) 

 



  • Ples kot najodličnejši primer utelešene vednosti v 
polju umetnosti 
– »Lahko bi na primer dokazali, da estetska zaznava po 

svoje odpira novo prostorskost, da slika kot umetniško 
delo ne pripada prostoru, v katerem je kot fizična stvar 
in kot obravnavano platno – da ples ne poteka v 
prostoru brez ciljev in brez smeri, da izključuje našo 
zgodovino, da si subjekt in njegov svet med plesom ne 
nasprotujeta več in se ne ločita eden od drugega, da 
posledično deli telesa niso več poudarjeni kot pri 
naravnem izkustvu: trup ni več podlaga, iz katere gibi 
izhajajo in se vanjo vračajo, ko so enkrat dokončani; 
prav trup usmerja ples, gibi udov pa mu služijo.« (M. 
Merleau-Ponty, Fenomenologija zaznave) 



  • Ples torej odpira nove antropološke prostore, ki 
ne nasprotujejo naravnemu ali družbenemu 
prostoru, a plesalcu omogočajo eksperimentiranje 
in svobodo odločitev 

• V njih doživljamo in spoznavamo na celovit, 
hermenevtičen način – in ne le kot racionalna 
bitja, ločena od objektov spoznavanja 

• Ko smo z vsem bitjem (»z dušo in telesom«) 
vključeni v svet, šele zares vstopimo v 
komunikacijo z bližnjim (»drugim«) kot 
enakovrednim subjektom in ne le kot 
reprezentacijo/idejo našega uma, kar omogoči 
medosebno učenje 



  • Kaj vse lahko še dosežemo z umetniškim plesom… 
– Ples je po Valeryju »…splošna poetika delovanja živih 

bitij oziroma telesne eksistence.«  Kot takega ga lahko 
razumemo kot »…razodetje (ekspresijo), raziskovanje 
(kreacijo) in slavljenje stvarnosti (veselje).« (X. 
Escribano, Plešoče telo in razkritje osebne eksistence 
skozi umetnost) 

– Razodetje: Ples je poetsko razkritje naravnega, »pred-
osebnega« sebstva, ki vzdržuje, omogoča naše osebno 
življenje. Telo je namreč po Meleau-Pontyju splošen 
način prisostvovanja v svetu (naseljevanja sveta) – 
dejstva, da bivamo v prostoru - in ples lahko izrazi to 
splošno strukturo biti-v-svetu, ki jo v zgodovinskem 
loku osebne eksistence običajno spregledamo. 

 

 



  – Raziskovanje možnega: poleg tega ples omogoča 
raziskovanje vseh možnih premikov. To hkrati pomeni 
osvobajanje, transcendiranje, preseganje telesa od 
revščine ustaljenih navad in ozaveščanje telesne 
eksistence. 

– Slavljenje obstoječega: kakor po Merleau-Pontyju 
slikarstvo slavi vizualno, ples slavi predvsem možnost 
gibanja v prostoru in času. (X. Escribano, Plešoče telo 
in razkritje osebne eksistence skozi umetnost) 

 

 

 



  • »Ples je posebno območje filozofske refleksije 
utelešene eksistence. Ta 'druga utelešenost' (Merleau-
Ponty, O naravi. Očrt predavanj na College de France) 
človeka, ekspresivna in simbolna, transcendira idejo 
telesa, ki je v harmoniji samo s spremljajočimi dražljaji, 
ki so biološko pomembni. Druga utelešenost nas prav 
tako odmika od stare dualistične ideje, da je telo le 
podporni material za 'opazujočo zavest', ki 'lebdi nad 
svetom' in ga opazuje od zunaj. Nasprotno, plešoče telo 
pred nas postavlja živo fizikalnost, substrat in oris naše 
osebne eksistence, obdarjene z neomejenimi 
možnostmi živahne koordinacije in gibanja, ter 
možnosti, da vstopimo v zvezo z bitji sveta, se simbolno 
identificiramo z njimi in jih upodobimo s pomočjo 
lastne materalnosti v neprestanih spremembah.« (X. 
Escribano, Plešoče telo in razkritje osebne eksistence 
skozi umetnost) 



  
• Kljub popularnosti povezovanja Merleau-

Pontyjeve fenomenologije z nevroznanostjo 
moramo poudariti, da nevroznanstveni dokazi 
(npr. o obstoju zrcalnih nevronov) ne morejo 
pojasniti naše prisotnosti v svetu, našega 
(so)bivanja 

»…noben vzročni odnos ne ustreza odnosu med 
subjektom in njegovim telesom, njegovim svetom ali 
njegovo družbo.« (M. Merleau-Ponty, 
Fenomenologija zaznave) 

 



Namesto zaključka 

„Življenje razumevamo po analogijah s tistim, kar smo 
predhodno doživeli. Ostala sklepanja, ki izhajajo iz 
moralnih in pravnih zakonov ali naravnih zakonitosti, so 
posledica človeške nečimrnosti in podvržena usodnim 
zmotam…“ (K. Kieslowski, Rdeča) 

„Naloga nas - vzgojiteljev, pedagogov je, da dosežemo, da 
si bodo otroci želeli biti dobri zase in do sebe, do drugega, 
narave in širšega sveta. To je ključni motiv za moralno 
delovanje.“ (M. Warnock , An Intelligent Person's Guide to 
Ethics) … in verjamem, da umetnost kot induktivna vzgojna 
praksa lahko pomembno prispeva k udejanjanju te naloge.  


