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 Ključen fenomen, s katerim lahko pojasnimo pomen umetnosti v našem življenju, pa naj 

gre za umetniško ustvarjanje ali občudovanje umetniških del, je doživetje. 

 Doživetje umetnosti oziroma umetniška izkušnja je oblika brezinteresne in simpatetične 

pozornosti ter poglobljenega razmišljanja o umetnini. (Noël Carroll 1999) Avtor dodaja, 

da seveda v stik z umetnino ne vstopamo z namenom, da bi postali pametnejši in bolj 

občutljivi, a so vseeno prav to učinki srečevanja z umetnostjo. 

 Doživetje oziroma umetniška izkušnja je ena od različic vrhunske izkušnje, ki se zgodi 

»izza rutine zadovoljevanja potreb«. Vrhunske izkušnje je opisal Abraham Maslow kot 

»globoke trenutke ljubezni, razumevanja, sreče ali zamaknjenosti, v kateri se oseba počuti 

bolj celovito, živo, samozadostno in hkrati del sveta, bolj zavedajoča se resnice, 

pravičnosti, harmonije, dobrote itn. Samo-aktualiziranim posameznikom se pogosteje 

dogodijo vrhunske izkušnje…« 

 V našem prostoru pa je doživetje kot osnovno celico našega razvoja opisal Stanko Gogala: 

»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.« (Življenje in 

vzgajanje, revija Čas, 1937) 

 Profesor Gogala je bil hkrati prepričan, da je umetnost eno od posvečenih področij 

delovanja, ki zagotavlja taka izpolnjujoča doživetja, zato je od svojih študentov 

pričakoval, da obiskujejo umetnike dogodke, saj sicer ne bodo mogli postali pravi 

pedagoški delavci. 

 Čeprav se že Aristotel v poetiki poigrava z argumenti o notranji vrednosti umetnosti, ki je 

ne more nadomestiti ne znanost ne filozofija, se ta teza obnovi v 19. stoletju in v zadnjih 

desetletjih.  

 Aristotel je v svoji Poetiki dokazoval primat umetnosti pred znanostjo, ki pojave zgolj 

opisuje, medtem ko umetnost podobno kot filozofija razkriva njihov pomen. A če si 

umetnost in filozofija zastavljata enak cilj, sta komplementarni v smislu razvoja miselnih 

orodij za razkrivanje smisla. Filozofija namreč razkriva pomene na deduktiven način, 

umetnost pa po induktivni poti upodabljanja, ki lahko razkrije smisel upodobljenega 

objekta.  

 Estetika preloma 19. in 20. stoletja pa izpostavi dve ključni dimenziji umetnosti: 
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 Za umetniške jezike naj bi bile značilne  ustvarjalnost domišljije (Kant 2007) in 

igrivost upodabljanja (Gadamer 2001), to pa  omogoča izkustveno (Dewey 1980), 

induktivno (Aristotel 2005), hermenevtično spoznavanje sebe in upodobljenega sveta 

(Gadamer 2001). 

 Umetniški dogodek se hkrati opredeljuje kot doživet način vstopanja v svet, torej kot 

posebna življenjska praksa, v katero smo vključeni s celim telesom (Merleau-Ponty, 

2006) in s katero lahko celo spreminjamo/izboljšamo položaj sebe-v-svetu (Pallasmaa, 

2012). 

 Čeprav umetnina pripoveduje domišljijsko zgodbo v simbolnem jeziku, je tudi po mnenju 

Ricoeurja (1991) umetniški dogodek že sam po sebi življenjska praksa, kar omogoči 

prevajanje »fiktivne naracije« v »življenjsko zgodbo«, imaginarna izkušnja (stik z 

umetniškim sporočilom) pa po moči in pomenu ne zaostaja za izkušnjami v realnem svetu 

(Dewey 1980). Jerome Bruner (2004) celo meni, da umetniške pripovedi širijo meje 

človekovega izkustvenega sveta. 

Umetnost torej vsebuje nezamenljiv pedagoški/andragoški potencial. Sam sem v raziskavah 

predvsem ugotovil, da so značilnosti umetniških izkušenj, ki jih razkriva estetika, dostopne že 

otrokom v predšolskem obdobju, njihov pomen pa ne zbledi niti v starosti:  

- Razumevanje kulturne tradicije in razvoj zmožnosti za vstop v simbolni svet kulture 

- Uživanje v lepoti 

- Ustvarjalnost dekodiranja pomena (metaforičnega) izražanja 

- Širjenje izkustvenega sveta gledalca/bralca/poslušalca 

- Sočutna imaginacija in katarza 

- Opolnomočenje in subjektifikacija 

 

…so možni učinki vstopanja v svet umetnosti kot ustvarjalec ali gledalec/bralec/poslušalec, 

enako pomembni za otroka, mladostnika ali odraslo osebo v vseh starostnih obdobjih. 

  

  



Več o mojem delu z umetnostjo: 

http://www2.arnes.si/~rkrofl1/index.html  
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Video predavanje: 

Vzgoja s pomočjo umetniških izkušenj v projektu SKUM (Ljubljana, 17. 4. 2018) 
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Doktor Robi Kroflič je redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za 

pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je nosilec predmetov  Teorija 

vzgoje, Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami, Načrtovanje vzgojnega koncepta javne 

šole in Teorije čustvenih in vedenjskih težav. Ožja področja njegovega znanstvenega delovanja so 

različne teme obče pedagogike in teorije vzgoje: teorije pedagoške avtoritete in pedagoškega erosa, 

teorije spodbujanja prosocialnega, moralnega in identitetnega razvoja otrok in mladostnikov, 

inkluzivno izobraževanje, discipliniranje in kaznovanje ter proučevanje umetniške izkušnje kot enega 

osrednjih medijev vzgoje.  

V zadnjih letih je izoblikoval koncept celovitega induktivnega vzgojnega pristopa, pri preizkušanju 

tega koncepta pa je posebno pozornost namenjal tudi pogojem za večjo participacijo in emancipacijo 

otrok iz ranljivih družbenih skupin. Posebno pozornost je namenjal tudi spodbujanju prosocialnega in 

moralnega razvoja preko umetniških izkušenj. Bil je (ali je še vedno) vključen v številne projekte v 

zvezi z vzgojo preko umetnosti: European Multiple Choice Identity, Kulturno žlahtenje najmlajših, 

Land art, Urbana umetnost, Grafika, Pripovedovanje zgodb s pomočjo fotografije, Igrišče za 

gledališče, SKUM (Razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo) ter MOL 

generacije v art kinu Kinodvor.   

Njegova bibliografija obsega okrog 480 enot, od tega devet monografij (pet samostojnih in štiri, v 

katerih je prvi avtor) in preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v domačih in tujih 

monografijah. Za dosežke na znanstvenem in strokovnem področju je prejel veliko priznanje 

Filozofske fakultete (2007) in Državno nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva 

(2011). 

Je predsednik Slovenskega društva pedagogov in član Zavoda Petida, ki se ukvarja z raziskovanjem in 

razvojem pedagoške in kulturno-umetniške prakse ter s spodbujanjem kreativnosti v vzgojno-

izobraževalnih institucijah. 
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