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POVZETEK

Tema pričujoče diplomske naloge je ustvarjalni proces. V prvem delu predstavljam nekaj teoretičnih spo-
znanj o ustvarjalnosti in ustvarjalnem procesu, ki jih najdemo v literaturi. Tema drugega dela moje di-
plomske naloge je subjektivna izkušnja ustvarjalnega procesa. Vir informacij v tem delu so pričevanja 
umetnikov, predvsem dveh svetovno znanih slikarjev – Vincenta van Gogha in Francisa Bacona. Njihove 
izjave razkrivajo, kako daleč sega ustvarjalni proces, na kakšen način deluje in kaj lahko vpliva nanj. Tema 
tretjega, pedagoškega dela diplomske naloge pa je spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih. Z ozirom na spo-
znanja, pridobljena v prvih dveh delih, razmišljam o dejavnikih, ki jih je pri tem potrebno upoštevati.

Ugotavljam, da je ustvarjalni proces kompleksen in odvisen od številnih medsebojno prepletenih dejavni-
kov, ki izvirajo tako iz ustvarjalca kot iz okolja. Če želimo učinkovito spodbujati ustvarjalnost pri otrocih, 
moramo spoznati in upoštevati karakteristike ustvarjalnega procesa.

Ustvarjalnost je pogojena s sovplivanjem številnih dejavnikov, kot so osebnost učenca, njegovo počutje, 
zanimanja, motivacija, možganske sposobnosti in talenti, šola kot okolje, materialne zahteve, čas, ipd. Šole 
bi morale biti pozorne na to, kakšno okolje predstavljajo ter kakšno vedenje in mišljenje spodbujajo. Več 
poudarka bi moralo biti na lateralnem mišljenju, dopuščanju nejasnosti, negotovosti in napak, na svobodi 
in spodbujanju širokih interesov otrok. Smiselno bi bilo obogatiti izkušnje, ki jih nudi šolsko okolje, z izku-
šnjami pridobljenimi izven šole. Učitelji pa bi morali biti med drugim pozorni na to, da so tudi sami zgled 
ustvarjalnosti in da spodbujajo samozavest otrok. Poskusi spodbujanja ustvarjalnosti po mojem mnenju ne 
smejo biti zastavljeni enostransko, temveč celostno.

Ključne besede:

ustvarjalnost
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subjektivna izkušnja
spodbujanje otroške ustvarjalnosti



ABSTRACT

The subject matter of this bachelor's thesis is the creative process. In the first section I present some the-
oretical knowledge about creativity and the creative process found in literature. The theme of the second 
section of my thesis is the subjective experience of the creative process. The source of information for this 
part are the testimonies of artists, in particular of the two world renowned painters  – Vincent van Gogh and 
Francis Bacon. Their statements reveal how far the creative process reaches, how it works and what influ-
ences it. Theme of the third, pedagogical section of the thesis is the encouragement of children's creativity. 
Bearing in mind the knowledge acquired in the previous two sections, I consider the factors one must take 
into account while attempting to do so.

I conclude that creative process is complex and dependent on multiple intertwined factors, originating from 
the creator as well as the environment. In order to efficiently encourage children's creativity we must learn 
and take into account the characteristics of the creative process.

Creativity is conditioned by the confluence of many factors, such as student's personality, his feelings and 
emotions, his interests, motivation, brain abilities and talents, school as an environment, material demands, 
time and so on. Schools should pay attention to what kind of environment they represent and what kind of be-
havior and thinking they encourage. More emphasis should be placed on lateral thinking, allowing ambiguity, 
insecurity and mistakes, on freedom and encouraging children's wide interests. It would also be reasonable 
to enrich the experience obtained in the school environment with the experience obtained outside school. 
Teachers should, among other things, themselves be an example of creativity and encourage children's self-
confidence. In my opinion the encouragement of creativity shouldn't be unilateral, but holistic.

Key words:

creativity
creative process
subjective experience 
encouragement of children's creativity
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1. UVOD

Pri tem svojem brskanju po sledeh odrske umetnosti pa želim zvesto in kolikor mogoče dosledno slediti ovinkastim 
potem naključja. Rad bi ujel utrip hipnega, neposrednega in vznemirljivega dogajanja v strukturi razmišljanja, rad 
bi zajel rojstvo nastajajoče zamisli, ko se znenada nekaj nepričakovanega in nepripravljenega, recimo kakšna pre-
senetljiva beseda ali podoba pojavi od bog ve kod in premakne, pretrese ali razžene staro, dotlej veljavno mnenje, 
občutek ali razlago. (Korun 2006, str. 9) 

S temi besedami Mile Korun, priznan slovenski gledališki režiser, vstopa v raziskovanje gledališke ustvar-
jalnosti. Hkrati pa se njegove besede močno približajo mojim lastnim željam pri raziskovanju ustvarjalnega 
procesa likovnih umetnikov. Raziskav ustvarjalnosti je mnogo, a običajno so njihov cilj objektivni zaključ-
ki, ki veljajo za ustvarjalce na splošno. Pri tem pa ostaja manj prostora za podrobnosti ter za subtilnejša in 
subjektivnejša dognanja, o katerih piše Korun.

Problem je po mojem mnenju tudi v tem, da morajo takšne raziskave zajemati veliko število ustvarjalcev, 
pri čemer je manj možnosti poglobitve v posameznika. Zato sem se odločila, da se podrobno posvetim le 
dvema umetnikoma – Francisu Baconu in Vincentu van Goghu. Z izbiro uveljavljenih ustvarjalcev se sku-
šam izogniti dvomom, da gre v resnici za ustvarjalna posameznika. O tem je bil namreč sklenjen družbeni 
konsenz, ki mu bomo v tem primeru zaupali.

Posebnost mojega načina raziskovanja je, da kot vir razumevanja ustvarjalnega procesa jemljem predvsem 
izjave ustvarjalcev samih. Pri van Goghu zato črpam predvsem iz njegovih številnih pisem, medtem ko si 
pri Baconu pomagam z intervjuji. Na ta način želim dobiti predstavo o intimnem življenju ustvarjalnosti, 
predvsem pa me bo zanimalo, kako daleč in globoko segajo meje ustvarjalnega procesa. Besede slikarjev 
pogosto navajam dobesedno, saj se mi zdi pomembno, da bralec vstopi v stik tudi z njunim načinom izra-
žanja. Moja predpostavka je, da je tudi v subjektivnih stališčih moč najti določen odsev resnice. Vid Pečjak 
zapiše, da umetnikov proces teče predvsem v njegovi notranjosti, v glavi, v možganski skorji ... (1987, str. 51) Prav 
zaradi tega dejstva so po mojem mnenju ustvarjalci legitimen vir informacij o ustvarjalnem procesu.

Verjamem, da ima vsak ustvarjalec intimen odnos do ustvarjanja, lastne postopke in občutke, ki se mu ob 
tem porodijo. Kljub temu pa nas morda vežejo določene skupne niti, skupna vprašanja in dvomi, skupne 
zmage in porazi, predvsem pa skupna ljubezen do ustvarjanja. Zato ne izključujem možnosti, da bom uspela 
v svoji diplomski nalogi predstaviti informacije, v katerih se bodo prepoznali tudi drugi ustvarjalci.
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2. USTVARJALNI PROCES

Otrok že zelo zgodaj začne raziskovati okolico in jo aktivno spreminjati. Tudi ostala bitja v tisočletjih 
svojega razvoja iščejo in najdejo vedno nove načine preživetja. Zdi se, kot da v naravi na splošno obstaja 
nekakšen prvobitni nagib k ustvarjalnosti, spreminjanju in razvoju, ki se kaže v transformacijah materije, 
evoluciji vrst, ipd. Pri človeku je nagib k produktivnosti in ustvarjalnosti med drugim razviden iz številnih 
zgodovinskih ostankov, zgradb, predmetov in izumov, s katerimi smo uspeli spremeniti obličje Zemlje in 
celo vesolja.

Etienne Gilson o povezavi med ustvarjalnostjo pri človeku in v naravi pove sledeče:
Razen če se odločimo, da je človek nepovezan s kozmosom, v katerem biva, mora biti to, kar se dogaja v 
njem, v nekakšnem odnosu s tem, kar se dogaja s celoto, katere del je. Kar se zgodi v slikarju namiguje na 
prisotnost, v izvoru univerzalnega nastajanja, notranje sile izumljanja in ustvarjalnosti, ki je na delu pov-
sod v svetu materije in doseže samozavedanje v umih umetnikov. (1964, str. 57)

Ustvarjalnost torej ni nujno le sposobnost človeka in ker je človek produkt naravnih procesov, je človeška 
ustvarjalnost morda celo pogojena s to vsesplošno, naravno ustvarjalnostjo. Čeprav se v tej diplomski nalogi 
lotevam le človeške ustvarjalnosti, želim da ima bralec v mislih tudi ta odnos med človekom in naravo. Moje 
mnenje je namreč, da obstajajo med procesi življenja in ustvarjalnim procesom določene podobnosti.

2.1 USTVARJALNOST

2.1.1 KRITERIJI USTVARJALNOSTI

Preden se lotimo ustvarjalnega procesa, nekoliko raziščimo pojem ustvarjalnost. Robert J. Sternberg, pro-
fesor psihologije in pedagogike na Univerzi Yale, opredeli ustvarjalnost kot zmožnost proizvajanja dela, 
ki je novo (t.j. izvirno, nepričakovano), kvalitetno in primerno (t.j. uporabno, upošteva omejitve naloge). 
(2003, str. 89) Da bi neko delo označili kot ustvarjalno, mora torej zadostiti določenim kriterijem. Pri do-
ločanju prisotnosti ustvarjalnosti v nekemu delu se pogosto pojavljajo kriteriji izvirnost, uporabnost in 
prilagojenost stvarnosti.

IZVIRNOST

Pečjak zapiše, da je izviren odgovor tisti, ki daje nekaj novega ali redkega, v skrajnosti pa edinstvenega 
in neponovljivega (1987). Pri metričnih raziskavah ustvarjalnosti veljajo za najbolj izvirne tisti odgovori, 
ki se v skupini najredkeje pojavljajo. Izmed naštetih kriterijev naj bi bil kriterij izvirnosti najbolj trden in 
primeren za presojanje ustvarjalnosti.
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UPORAbNOST

Da bi neko delo označili kot ustvarjalno, ni dovolj le to, da preko njega nastane nekaj novega. Vzemimo 
za primer obrtnika, ki išče nov postopek za izdelavo določenega predmeta. Sto novih postopkov pri delu 
mu ne pomaga prav dosti, če ga ti ne bodo privedli do izdelka, ki dobro opravlja svojo funkcijo. Njegove 
ideje so lahko nove in presenetljive, a hkrati nesmiselne. Odgovoriti na vprašanje Kaj bi se zgodilo, če bi 
se Zemlja nenadoma ustavila? z Ne. je sicer izvirno, saj dvomim, da bi se veliko število ljudi odločilo za 
tak odgovor. A ker tak odgovor ne upošteva zastavljenega vprašanja, tudi ni smiseln. Ker ustvarjalnost med 
drugim služi tudi razvoju družbe, je pomembno, da ne proizvaja le brezplodnih rezultatov in zaradi tega je 
bil najverjetneje vpeljan kriterij uporabnosti.

Pri tem kriteriju pa je problematično predvsem kdo in kako določa, ali je rezultat procesa uporaben, ali ni. 
Neka ideja je na primer lahko toliko pred svojim časom, da se zdi nekoristna, čeprav je v resnici preroška. 
Tudi Pečjak podvomi v ustreznost kriterija uporabnosti, saj meni da koristnost ideje ni vedno neposredno 
razvidna. Opozori torej, da naj na kriterij uporabnosti ne bi gledali preveč ozko, v smislu praktične uporab-
nosti. Tako bi lahko filozofska razmišljanja in hipoteze označili za neustvarjalne, kar pa ne drži. Zato Pečjak 
kriterij uporabnosti označi kot šibak, negotov, relativen in dostikrat tudi neuporabljiv. (1987, str. 20)

PRILAgOJENOST STVARNOSTI

Ta kriterij naj bi iz ustvarjalnih del izločil tista, ki so sicer izvirna, a niso vezana na resničnost. Trstenjak 
meni, da je tudi ta kriterij nezanesljiv. Skrajna prilagojenost stvarnosti lahko namreč pripelje do neizvirnosti 
ali fiksacije mišljenja, ki pa sta v nasprotju z ustvarjalnostjo. (Pečjak 1987)

2.1.2 USTVARJALNE SPOSObNOSTI IN NAčINI mIšLJENJA

Našteti kriteriji so večinoma namenjeni presojanju zunanjih manifestacij ustvarjanja. A ustvarjalnost je v 
veliki meri vezana na miselne procese, ki se odvijajo v možganih ustvarjalcev in so raziskovalcem pogosto  
skriti. Številne raziskave ustvarjalnosti so poskušale dognati, ali gre pri ustvarjalnosti za ločeno sposobnost, 
za komponento inteligence ali kaj drugega. Tako so prišli na primer do ugotovitve, da so vrhunski ustvar-
jalci običajno tudi nadpovprečno inteligentni, medtem ko nadpovprečno inteligentni ljudje niso nujno tudi 
visoko ustvarjalni.

Guilford pa je prišel do osmih faktorjev (oziroma sposobnosti) divergentne produkcije, ki naj bi bili bolj 
ustvarjalni od drugih faktorjev. Divergentna produkcija je ena izmed štirih vrst operacij mišljenja, ki jih je 
določil, poleg spoznavanja, spominjanja in konvergentne produkcije. Pojem divergentna produkcija ozna-
čuje izvajanje dveh ali več informacij iz ene ter raznovrstnost produkcije informacij. Faktorji divergentne 
produkcije, ki naj bi bili bolj ustvarjalni, so po Guilfordu sledeči (povzeto po Pečjak 1987, str. 86 - 87):
1. faktor izvirnosti

(najpomembnejši faktor, sposobnost proizvajanja redkih, oddaljenih in duhovitih odgovorov)
2. faktor spontane prožnosti (sposobnost spontanega spreminjanja vsebin, idej, funkcij, ipd.)
3. faktor prilagodljive prožnosti (sposobnost opuščanja danih poti in izumljanja novih)
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4. faktor besedne fluentnosti
    (sposobnost proizvajanja besed ne glede na smisel, npr. čim več besed na isti zlog)
5. faktor asociativne fluentnosti
    (sposobnost proizvajanja smiselno povezanih besed, npr. sopomenk, podpomenk)
6. faktor idejne fluentnosti
    (sposobnost proizvajanja idej, ki zadovoljujejo določene kriterije, npr. čim več naslovov za isto zgodbo)
7. faktor izrazne fluentnosti
    (sposobnost proizvajanja pomenskih sistemov, npr. čim več različnih stavkov iz petih besed)
8. faktor izdelanosti (elaboracije) (sposobnost za razvijanje skic, shem, načrtov, ipd.)

Guilford je menil, da je z ustvarjalnostjo povezan predvsem divergentni način mišljenja. Divergentno mi-
šljenje je tisto, pri katerem gredo misli narazen. Za isti problem je možnih več različnih rešitev, zato mora 
biti to mišljenje široko usmerjeno. Konvergentno mišljenje, pri katerem vse misli vodijo k istem cilju, pa 
je primerno v situacijah, ko ima določen problem le eno smiselno rešitev. A tudi konvergentno mišljenje 
ima svoje mesto v ustvarjalnem procesu; najprej v fazi preparacije, predvsem pa pri končni verifikaciji 
rezultata ustvarjalnega procesa.

Pečjak navaja še eno delitev mišljenja, ki je sorodna omenjeni delitvi na divergentno in konvergentno 
mišljenje. Gre za delitev na vertikalno in lateralno mišljenje. Vertikalno mišljenje napreduje od točke do 
točke, njegov rezultat pa je ena sama rešitev. Zanj je značilna močna zavestna kontrola in redkost zmot. 
Lateralno mišljenje ne napreduje tako premočrtno, temveč po ovinkih. Zanj je značilen širok obseg po-
zornosti ter vključevanje na videz nepovezanih vsebin. Ker je pogosto odvisen od naključnih dejavnikov, 
ga ni mogoče zanesljivo načrtovati. De Bono, avtor pojma lateralno mišljenje, ga definira kot preklapljanje 
med vzorci znotraj sistema vzorcev. Poenostavljeno rečeno gre za sposobnost gledanja na stvari na različ-
ne načine (1989, str. 55). De Bono razlikuje med ustvarjalnostjo in lateralnim mišljenjem in pravi, da vsi 
ustvarjalci niso nujno sposobni lateralnega mišljenja. Ustvarjalec ima morda specifičen pogled na svet, po 
katerem se razlikuje od ostalih. A če je nezmožen spreminjati svojo percepcijo in pogled na svet, je njegovo 
mišljenje rigidno, kar je v nasprotju z lateralnim mišljenjem. (1989, str. 54)

2.1.3 PRISTOPI K PREUčEVANJU USTVARJALNOSTI

Skozi čas so se pojavljali različni pristopi k preučevanju ustvarjalnosti, ki so bili v veliki meri pogojeni s tem, 
kako so raziskovalci razumeli ustvarjalnost. Sternberg navaja naslednje pristope (2003, str. 90-104):
- mistični pristopi k preučevanju ustvarjalnosti (najbrž najstarejša interpretacija ustvarjalnosti,

vir navdiha je višja sila, ustvarjalec je prazna posoda, skozi katero ta sila deluje),
- praktični pristopi (razvijanje tehnik za spodbujanje ustvarjalnosti),
- psihodinamični pristop (Freud je menil, da ustvarjalnost vznikne iz napetosti med zavestno realnostjo

in podzavestnimi goni. Preko ustvarjanja naj bi ustvarjalci izražali svoje podzavestne želje po moči, boga-
stvu, slavi, spoštovanju, ljubezni, ipd., na družbeno sprejemljiv način. Kubie pa je v nasprotju s Freudom 
menil, da podzavestni konflikti vodijo h fiksiranim, ponavljajočim se mislim in zato ustvarjalnost prej 
ovirajo kot spodbujajo.),

- psihometrični pristopi (raziskovanje ustvarjalnosti preko različnih testov),
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- kognitivni pristopi (raziskovanje miselnih predstav in procesov, ki vplivajo na ustvarjalno misel,
na primer zaznave, spomina, ipd.; ustvarjalnost je pogosto razumljena kot podaljšek inteligence),

- družbeno-osebnostni pristopi (osredotočanje na osebnostne in motivacijske spremenljivke ter
družbeno okolje kot vire ustvarjalnosti),

- evolucijski pristopi h kreativnosti (mehanizme raziskovanja evolucije organizmov je mogoče aplicirati
na evolucijo idej, skupna sta jima dva koraka, slepa variacija in selektivno ohranjanje),

- pristopi sovplivanja (confluence).

PRISTOPI SOVPLIVANJA

Pristopi sovplivanja predpostavljajo, da na ustvarjalnost hkrati vpliva več komponent. Amabilova (1983, 
1996, 1999) je tako razumela ustvarjalnost kot sovplivanje notranje motivacije, znanj in sposobnosti, ki so 
relevantni na domeno (domena je vse znanje, ki je na voljo o nekem predmetu, področju), ter ustvarjalnih 
sposobnosti. Csikszentmihalyi (1988, 1996) pa je poudarjal interakcijo med posameznikom, domeno in 
poljem. Polje so v tem primeru strokovnjaki, torej ljudje, ki kontrolirajo domeno in ocenjujejo ustvarjalne 
ideje ter izbirajo tiste, ki so po njihovem mnenju vredne ohranitve. Domena, ki je kulturno definiran sim-
bolni sistem, pa ima funkcijo ohranjanja in predstavljanja ustvarjalnih produktov.

2.1.4 INVESTICIJSKA TEORIJA USTVARJALNOSTI
KOT ODLOčITVE

Sternberg znotraj pristopov sovplivanja razdela lastno teorijo ‒ Investicijsko teorijo ustvarjalnosti kot odlo-
čitve, oziroma The Investment Theory of Creativity as a Decision (2003, str. 106-110). Za ustvarjalce naj bi 
bilo značilno, da ideje poceni kupujejo in drago prodajajo. To pomeni, da generirajo sprva nepriljubljeno 
idejo, ki jo nato približajo ostalim. Ko je ideja ustaljena, ustvarjalcev običajno ne intrigira več, zato se osre-
dotočijo na novo idejo. Za ustvarjalnost morajo po tej teoriji sodelovati naslednji viri:

1. INTELEKTUALNE SPOSObNOSTI

Med intelektualnimi sposobnostmi so bistvene:
a) sposobnost gledanja na problem z nove perspektive in premagovanje omejitev konvencionalnega mišljenja,
b) analitična sposobnost prepoznavanja, katere ideje je vredno izvesti in katerih ne,
c) praktično-kontekstualna sposobnost prepričanja drugih v vrednost lastnih idej.

Pri tem je pomembno, da so hkrati prisotne vse tri naštete intelektualne sposobnosti, pogoj pa je tudi odlo-
čitev ustvarjalca, da jih uporabi. Ustvarjalec mora biti poleg tega sposoben izmenično uporabljati konven-
cionalne in nekonvencionalne načine mišljenja.

2. ZNANJE

Ustvarjalec naj bi imel zadostno količino znanja o področju, na katerem deluje. Šele ko pozna meje svojega 
ustvarjalnega področja, jih lahko tudi prestopi. Sicer morda deluje pod lažnim vtisom, da je njegovo delo 



14

izvirno, čeprav v resnici ni. Po drugi strani pa lahko znanje ustvarjalca tudi omejuje, saj ga napeljuje k usta-
ljenim prepričanjem o določenem področju in posledično delovanju znotraj konvencije.

3. STILI mIšLJENJA

Stili mišljenja so preferirani načini uporabe sposobnosti. Pri ustvarjalcu je pomembno, da rad razmišlja, in 
sicer na nov, nekonvencionalen način. Poleg tega mora posedovati zmožnost tako globalnega kot lokalnega 
pogleda na določen problem.

4. OSEbNOST

Ena izmed komponent, ki vpliva na ustvarjalnost, je osebnost ustvarjalca. Med osebnostne atribute, ki po-
gojujejo ustvarjalnost, Sternberg prišteva voljo do premagovanja ovir, voljo do smiselnega tveganja, voljo 
do toleriranja nejasnosti, samozavest ter upiranje konvenciji.

5. mOTIVACIJA

Za ustvarjalnost je izrazito pomembna močna notranja motivacija. Raziskava Amabilove (1983) je poka-
zala, da je prava ustvarjalnost redka v primerih, ko ustvarjalec nima rad svojega dela. Ustvarjalec naj bi se 
osredotočal predvsem na delo samo, ne pa na morebitne nagrade zanj.

6. OKOLJE

Za ustvarjalnost je pomembna podpora okolja in nagrajevanje ustvarjalnih idej. V okoljih, kjer se ustvarjal-
ne ideje zavira, nekateri posamezniki podležejo pritiskom in prenehajo ustvarjati. Obstajajo pa tudi tisti, ki 
se zunanjim pritiskom uprejo in razmeroma nemoteno delujejo naprej.

SOVPLIVANJE 

Sternberg poudarja, da je bolj kot vsaka posamezna komponenta pomembno njihovo medsebojno vpliva-
nje. Opozarja, da ne gre le za seštevek nivojev osebe na vsaki izmed komponent. Če je ustvarjalec pri kateri 
izmed komponent prešibek, ustvarjalnost ni mogoča. Nekatere pomanjkljivosti na določenem področju je 
sicer mogoče delno kompenzirati z drugimi, močnimi področji. Dve močni področji, ki delujeta skupaj, 
lahko ojačata ustvarjalnost pri posamezniku. Glede na Investicijsko teorijo ustvarjalnosti je ustvarjalnost 
tako odločitev in odnos do življenja, kot tudi stvar sposobnosti.
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2.2 FAZE USTVARJALNEgA PROCESA
(povzeto po Pečjak 1987, str. 39)

Psihologi, ki raziskujejo ustvarjalni proces, ga v imenu lažje analize delijo na določene faze. Pečjak navede 
štiri faze, ki se pogosto pojavljajo v strokovni literaturi. To so:

1. PREPARACIJA

Gre za fazo priprave, v kateri se ustvarjalec seznanja z gradivom. Pri tem pridobiva informacije o problemu, 
o njem premišljuje in ga skuša razumeti. 

2. INKUbACIJA

Inkubacija je faza zorenja podatkov. V tem času naj problem ne bi bil v središču posameznikove pozornosti in 
naj ta ne bi zavestno premišljeval o njem. Faza inkubacije ni nujno prisotna v vseh ustvarjalnih procesih.

3. ILUmINACIJA

Gre za fazo razsvetljenja, ko ustvarjalec dobi določeno idejo za reševanje problema. To je po Pečjakovih 
besedah bliskovit pojav, do katerega pogosto pride takrat, ko se ustvarjalec posveča aktivnostim, ki niso 
neposredno povezane z ustvarjalnim procesom. Da pride do te stopnje pa je nujno potrebna predhodna pri-
prava. Avtor poudarja pomembnost odmora ali počitka, saj več ustvarjalcev priča, da se jim ideje najlažje 
porodijo, ko sta njihovo telo in um spočita.

Nekateri govorijo o aha izkušnji, kar je psihološki izraz za rojstvo nove ideje. Značilnost ideje naj bi bil 
njen holističen, celosten značaj. V ustvarjalcu se v začetku pojavlja kot shematska, neizdelana celota, ki se 
v podrobnosti izoblikuje šele kasneje. Poleg tega naj bi bilo za idejo značilno, da je kombinacija oddaljenih 
izkušenj (zaznav, predstav, simbolov), ki včasih na prvi pogled nimajo nič skupnega.

4. VERIFIKACIJA

To je faza posameznikovega ocenjevanja rezultatov svojega ustvarjalnega procesa. Zamisel ali ideja se v 
tej fazi preverja, pri čemer igra pomembno vlogo konvergentno mišljenje. Pomembno je, da ta faza poteka 
ločeno od proizvajanja idej, saj bi konvergentno mišljenje utegnilo zavirati njihov svoboden pretok.



16

2.3 LIKOVNA USTVARJALNOST

Do sedaj smo govorili o dejstvih, ki naj bi veljala za ustvarjalnost in ustvarjalni proces na splošno. Pečjak 
trdi, da se ustvarjalnost kaže pri umetnikih, znanstvenikih, iznajditeljih, novatorjih in obrtnikih (razporeje-
no po intenzivnosti). Posamezna področja ustvarjalnosti pa imajo tudi specifične značilnosti. Razlike med 
njimi naj bi bile predvsem v:
- zavezanosti ustvarjalcev stvarnosti,
- objektivnosti oziroma subjektivnosti ustvarjalcev, ki je zahtevana,
- količini svobode, ki jo imajo pri svoji ustvarjalnosti,
- strukturi delovanja, ipd. 

Za ustvarjalnost na področju umetnosti je značilna izrazita subjektivnost pri obravnavi gradiva. Izvirnost 
se kaže v svežem subjektivnem izrazu in obravnavi določene tematike. Čeprav je najverjetneje neizogibno, 
da se tudi umetnik naslanja na to, kar že obstaja, torej na tako imenovano realnost, ima veliko svobodo pri 
obravnavi vtisov iz okolja. Lahko jih združuje na nenavadne in do tedaj neobstoječe načine, lahko izloči 
vtise, za katere meni, da so moteči za celoto, lahko združuje vtise z lastnim občutenjem, itd. V primerjavi z 
znanstvenikom in iznajditeljem lahko v svoj ustvarjalni proces veliko bolj vključuje svojo domišljijo.

Tudi ustvarjalce na področju umetnosti pa lahko nadalje delimo na literarne, likovne, glasbene, plesne, 
gledališke in druge ustvarjalce. Tudi te skupine lahko še nadalje ločujemo, likovne ustvarjalce na primer na 
slikarje, kiparje, fotografe, grafike, striparje... Njihovi ustvarjalni procesi se v določenih segmentih razliku-
jejo, saj vsako izmed teh področij zahteva specifične postopke, načine razmišljanja in delovanja.

Coxova je v svoji študiji (1959) odkrila nekatere lastnosti, ki so bolj razvite pri ustvarjalcih na določenem podro-
čju. Po tej študiji naj bi imeli na primer slikarji bolj razvite naslednje sposobnosti: estetsko občutljivost, težnjo po 
preseganju svojih dosežkov, zaupanje v lastno moč, izvirnost in vztrajnost. (povzeto po Pečjak 1987, str. 89)
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3. SUbJEKTIVNA IZKUšNJA
USTVARJALNEgA PROCESA

V prvem delu diplomske naloge sem skušala na kratko orisati nekatera teoretska izhodišča, ki se tičejo ustvar-
jalnosti in ustvarjalnega procesa. Videli smo, da po Sternbergu pojav ustvarjalnosti pogojujejo določeni viri, 
pri čemer ni tako bistven posamičen vir, kot so pomembni v sovplivanju. Ta teorija mi je blizu ravno zato, 
ker izpostavlja pomembnost medsebojne povezanosti različnih vplivov. Nakazuje na dinamiko, ki se odvija 
znotraj ustvarjalca (sposobnosti, učenje, motivacija, ipd.) ter v odnosu med ustvarjalcem in okoljem.

Prav ustvarjalec je torej nosilec združitve in interpretacije vplivov; njegova osebnost, njegov spomin, ču-
stvovanje, ipd. Zato sem se odločila, da raziskujem ustvarjalni proces preko informacij, ki prihajajo nepo-
sredno od ustvarjalcev. Skozi njihove besede bom skušala razbrati, kako daleč segajo meje ustvarjalnega 
procesa, pa tudi na kakšen način pride do sovplivanja različnih dejavnikov v ustvarjalcu.

Pri svojem raziskovanju se osredotočam predvsem na dva umetnika – Vincenta van Gogha (priloga I) in 
Francisa Bacona (priloga II). Pri van Goghu mi kot vir služijo njegova pisma bratu Théu (van Gogh 2001). 
Pri Baconu pa črpam iz intervjujev Davida Sylvestra, zbranih v knjigi Surovost stvarnega (Sylvester 2005) 
ter iz televizijskega intervjuja Melvyna Bragga s Francisom Baconom v oddaji The South Bank Show iz 
leta 1985 (www.youtube.com/watch?v=QhaqwlZxJZI&feature=related).

Črpam iz njunih izjav in zapisov, čemur bi lahko očitali pomanjkanje znanstvene objektivnosti. Po drugi 
strani pa menim, da je tisto, kar posameznik subjektivno doživlja, hkrati tudi njegova resničnost. In ni ne-
mogoče, da to, kar pogovorno imenujemo resničnost, ni nič drugega kot nekakšen delni konsenz posame-
znih subjektivnih resničnosti, ki se med seboj bolj ali manj skladajo. V tem primeru bi bilo izredno težko 
govoriti o kakršnih koli objektivnih dejstvih.

Pečjak pravi, da pri umetniku njegova čustva, interesi, stališča, prepričanja in vrednote skupaj z njihovimi 
mislimi in zaznavami sooblikujejo vsebino ustvarjalnega procesa (1987). Velik del mojega raziskovanja 
ustvarjalnega procesa je posvečen prav tem področjim.

Tekst, ki sledi, je v imenu lažje preglednosti deljen v poglavja, čeprav je ta delitev na nekaterih mestih 
nekoliko prisiljena. Določene izjave pravzaprav sodijo v več poglavij ali pa jih je lažje razumeti v oziru na 
celoten kontekst. Bolj kot posamezna informacija je po mojem mnenju pomemben celoten vtis o ustvarjal-
nosti van Gogha ter ustvarjalnosti Francisa Bacona.
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3.1 USTVARJALCI O žIVLJENJU

Spoznavanje ustvarjalnih procesov Vincenta van Gogha in Francisa Bacona začenjam z njunim odnosom 
do najsplošnejših bivanjskih vprašanj. Pečjak pravi, da je umetnikovo spoznavanje in razumevanje gradiva 
(..) vse to, kar doživlja in vpliva na njegov pogled na svet; njegova opažanja okolja in ljudi v njem, njegova 
čustva, ki jih pri tem doživlja, refleksije in impresije itn. (1987, str. 39)

Zato menim, da je potrebno raziskovanje vplivov na ustvarjalni proces zastaviti široko. Začela bom torej 
z besedami, ki jih obravnavana ustvarjalca namenita bivanjski tematiki. To izbiro sta mi sugerirala tudi 
slikarja sama, saj se njuna razmišljanja o življenju včasih neposredno navezujejo tudi na njuno ustvarjanje. 
Odgovori na bivanjska vprašanja nam lahko po mojem mnenju razkrijejo marsikaj o osebnosti ustvarjalca 
ter o načelih, po katerih ta živi.

Za začetek si poglejmo dve izjavi. Ena pripada van Goghu in druga Baconu.
Življenje je velika skrivnost in ljubezen druga skrivnost v njem.
Ne verjamem v nič. Rojeni smo in umremo, to je to. Ničesar drugega ni.

Kakšen odnos do življenja sugerirata ti dve izjavi?
Prva po mojem mnenju izraža poveličevalen ter mističen odnos do življenja, medtem ko je vzdušje druge 
izjave precej nihilistično. Glede na mojo izkušnjo raziskovanja obeh avtorjev bi si drznila trditi, da gre za 
dve reprezentativni izjavi, ki nakazujeta na dve razmeroma različni osebnosti. Prva izjava je van Goghova 
in druga Baconova. Morda pri tem ni nepomembno, da je van Gogh rojen leta 1853, Bacon pa leta 1909. 
Med njima je torej dobrih petdeset let razlike. Van Gogh je umrl še preden se je Bacon rodil, kar pomeni, da 
nista živela v istem času. Nekatere razlike med njima morda izhajajo že samo iz tega dejstva.

Po drugi strani pa se zdi Baconova izjava Konec koncev, med rojstvom in smrtjo je bila od nekdaj ista stvar 
- nasilje življenja, sorodna van Goghovim besedam Koliko žalosti je v življenju!
Iz številnih njunih besed je razvidno, da se oba slikarja zavedata temne plati življenja, ki se odraža tudi v 
nekaterih njunih delih.

Kako se lahko stališča o življenju navezujejo na ustvarjanje, nakaže van Gogh z besedami:
Ah dragi brat, včasih tako dobro vem, kaj hočem. Tako v življenju kot tudi v slikarstvu bi se lahko odpovedal 
Bogu, ne morem pa se, trpin, odpovedati tistemu, kar je večje od mene, kar je moje življenje, moči ustvar-
janja. (2001, str. 240)

Te poetične, čustveno zaznamovane besede zbujajo občutek, da van Gogh ne le povezuje, temveč celo enači 
svoje življenje z močjo ustvarjanja. Iz pisem je razvidno, da je bil slikar v mladosti močno zagret za religijo, 
nato pa se je, kot bi zamenjal eno osebno misijo z drugo, še bolj goreče pognal v slikarstvo. Dobim vtis, da 
slikarstvo zanj ni le prostočasna aktivnost, temveč delovanje, ki osmišlja njegovo bivanje. V nekem pismu 
zapiše, da življenje ni vredno počenega groša, če v njem ni nekaj neskončnega, globokega, resničnega. (2001, 
str. 82) Zdi se, da je ravno te dimenzije življenja van Gogh iskal najprej v religiji in nato v slikarstvu.
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Van Gogh, kot ga spoznamo v pismih, se pogosto ubada z vprašanjem morale. Pri dvaindvajsetih letih svo-
jemu bratu Théu svetuje: Samo svetlobo in resnico išči in ne pogrezaj se v blato sveta. (2001, str. 31) Deve-
tindvajsetletni Vincent pa zapiše, da se mu vse, kar izničuje človeška življenja, zdi barbarsko in nevredno 
kakršnega koli spoštovanja. (2001, str. 96) 

Tudi Bacon ob neki priložnosti razloži, kako je njegovo slikarstvo povezano z njegovim odnosom do življe-
nja: Ker je bivanje po svoje tako banalno, je navsezadnje čisto vseeno, če ga skušaš narediti na neki način 
veličastno, ne pa da se pustiš zazibati v pozabo. (2005, str. 125) Slikarstvo, igre na srečo in popivanje so 
nekatere izmed aktivnosti, s katerimi si Bacon skuša popestriti obstoj, ki ga v osnovi razume kot banalnega. 
Čeprav so njegova izhodišča za izbiro slikarstva nekoliko drugačna kot pri van Goghu, gre morda tudi v 
njegovem primeru za določeno obliko osmišljanja življenja.

3.1.1 ODNOS DO SmRTI

Van Gogh in Bacon nekajkrat spregovorita tudi o svojem odnosu do smrti. Smrt še posebej v primeru van 
Gogha ni nepomembna tema. Znano je namreč, da je ta svoje življenje končal s samomorom. Tri leta pred 
svojo smrtjo zapiše, da si je bolje urediti življenje, kot narediti samomor. (2001, str. 211)
Njegov odnos do smrti niha; včasih se ji skuša izogniti, včasih pa razmišlja o njej kot o dobrodošli utehi. 
Boji se namreč, da se napadi njegove bolezni ne bodo končali in bo zato celo življenje podvržen trpljenju.

Pri van Goghovih izjavah o smrti pa me je pritegnila predvsem njihova izirnost. Nekoč zapiše:
Če sedemo na vlak, da bi se odpeljali v Tarascon ali v Rouen, nas smrt popelje na eno izmed zvezd. Kar je v tem 
razmišljanju gotovo res, je, da za življenja ne bomo mogli na zvezdo, tako kot se mrtvi ne bomo mogli peljati z 
vlakom. Skratka, ne zdi se mi nemogoče, da so kolera, ledvični kamni, jetika, rak nebeška prevozna sredstva, tako 
kot so zemeljska parniki, omnibusi in železnica. Mirno umreti od starosti je tako, kot hoditi peš. (2001, str. 226)

Po mojem mnenju ta zapis vsebuje poetičnost, določeno mero nepredvidljivosti, pa tudi nepričakovano lahko-
ten odnos do smrti. Zdi se, da mu je primerjava življenja s potovanjem posebej ljuba:
Tudi otrok v zibki ima, če ga dobro pogledaš, neskončnost v očeh. Pravzaprav ne vem nič, toda prav ta obču-
tek, da ne vem, nam omogoča, da resnično življenje, ki ga zdaj živimo, lahko primerjamo s preprosto vožnjo 
po železnici. Potujemo hitro, ničesar ne vidimo od blizu, predvsem pa ne vidimo lokomotive. (2001, str. 229)

Kar se mi zdi pri tej izjavi posebej pomembno, je van Goghovo zavedanje nepopolnosti lastnega védenja 
o tem, kar ga obdaja. Kljub temu, da navede svojo interpretacijo, ji nekako ni zavezan. V tem se po mojem 
mnenju kaže določena odprtost duha, ki je potrebna tudi pri ustvarjalnosti. Kjer vlada mnenje, da je že vse 
jasno in dorečeno, najbrž ne ostane prav dosti prostora za ustvarjalnost. Zanjo je potrebno določeno polje 
odprtih možnosti, nekakšna negotovost ali nestabilnost, ki omogoča ustvarjalni poseg. Težko zanikamo, da 
so številna vprašanja, s katerimi se človeštvo ukvarja, še nerazjasnjena. Prostor za ustvarjalnost torej na nek 
način vedno obstaja, dokler obstajata negotovost in dopuščanje razvoja.

Kakšen pa je odnos do smrti pri Baconu?
No, morda imam pa jaz sam zmeraj občutek umrljivosti. Ker če se ti zdi življenje vznemirljivo, se ti mora, 
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kakor senca, zdeti vznemirljivo tudi njegovo nasprotje, smrt. (2005, str. 78)
Za Baconov govor je značilno dopuščanje nejasnosti in občasnih kontradiktornosti. Zdi se, da je zmožen 
nihati med nasprotji, oziroma hkrati priznavati več plati nekega pojava. Če je bilo življenje prej opisano kot 
banalno, ga na tem mestu označi kot vznemirljivega. Čeprav pravi, da je zavedanje lastne umrljivosti pri 
njem vedno prisotno, njegov pogled na smrt očitno ni pretirano tragičen. Izjavi, da je smrt vznemirljiva, pa 
lahko pripišemo tudi določeno mero nekonvencionalnosti.

Oba ustvarjalca imata po mojem mnenju precej izvirni interpretaciji smrti, pri čemer se morda odraža odpr-
tost njunega duha. Glede na to, da odnos do smrti v naši kulturi ni pretirano pozitivno naravnan, je morda 
zanimiva tudi njuna sposobnost, da lahko občasno razmišljata o njej kot o ideji, neobremenjeno. Pri tem je 
vredno omeniti izsledek raziskave odnosa ljudi do smrti, ki jo je leta 1976 izvedla Goodmanova. Visoko 
ustvarjalni ljudje naj bi imeli glede na rezultate raziskave manjši strah pred smrtjo, zaradi česar je sklepala, 
da gre pri tem strahu prvenstveno za strah pred neizpolnitvijo svojih potencialov. (Pečjak 1987, str. 91)
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3.2 USTVARJALCI O SVOJEm PROSTEm čASU

Že v prejšnjem poglavju smo spoznali, da je za ustvarjalni proces umetnika lahko pomembno vse, kar ta do-
življa in kar vpliva na njegov pogled na svet. Če gledamo na umetniško udejstvovanje kot poklic, bi lahko 
rekli, da je izobraževanje za ta poklic v veliki meri življenje samo, torej ni omejeno na formalne oblike izo-
braževanja. V pričujočem poglavju raziskujem, kaj nam lahko o ustvarjalcih razkrijejo njihove prostočasne 
aktivnosti ter na kakšen način lahko osvetlijo njihov ustvarjalni proces.

V prostem času posameznik običajno izbira aktivnosti, ki so mu tako ali drugače blizu. Njegova izbira lah-
ko po mojem mnenju pove marsikaj o osebnosti ustvarjalca. Poleg tega ustvarjalni proces ni omejen zgolj 
na čas, ko posameznik slika, piše, itd., temveč ustvarjalec o snovi razmišlja tudi pri drugih aktivnostih.

Van Goghova priljubljena prostočasna aktivnost je sprehajanje. Da mu to predstavlja več kot zgolj obliko 
rekreacije, je razvidno iz nasveta, ki ga da bratu Théu:
Še naprej se veliko sprehajaj, imej zelo rad naravo, kajti to je pravi način učenja, kako vse bolj razumeti ume-
tnost. (2001, str. 27) Sprehajanje torej služi predvsem opazovanju narave in učenju od nje. Učenje o naravi pa 
mu koristi pri slikarstvu in v tem oziru se prostočasna aktivnost močno poveže z ustvarjalnim procesom. 

Iz pisem lahko razberemo van Goghov poseben način gledanja na naravo. Ko Théu opisuje vihar, ki mu je 
bil priča, je iz zapisa čutiti, da na naravo gleda skozi slikarsko oko.
Morje je bilo okrasto rumeno, zlasti vzdolž plaže, in čez obzorje se je raztezal pas svetlobe. Nad njim so 
se vrtinčili ogromni, strašni temnosivi oblaki, iz katerih je poševno padal dež (...) Na desni so bila polja 
mladega zelenega žita in daleč zadaj mesto, ki je s svojimi stolpi (…) spominjalo na kraje, ki jih je Albrecht 
Dürer tako dobro upodobil v jedkanicah. (2001, str. 34)

Van Gogh piše o barvah in njihovih odtenkih, svetlobi, smereh, kompoziciji ter emocijah, ki jih je čutil ob 
prizoru. Poleg tega pa asociativno poveže prizor z neko upodobitvijo na Dürerjevi jedkanici. Očitno je, da 
gre za pogled na naravo skozi oči likovnega ustvarjalca. V istem pismu navaja več primerov situacij in pro-
storov, ki so mu likovno privlačni. Ob tem seveda ne pozabi vključiti emocij, kot na primer v besedah Nad 
strehami ena sama zvezda, toda lepa, velika, prijazna, ali pa Podoba, polna melanholije. (2001, str. 34) Pri-
zori, na katere naleti, mu zbujajo občutke melanholije, nostalgije, veselja, spominjajo ga na druge prizore iz 
preteklosti, ipd. Podobam in prizorom van Gogh torej pogosto pripisuje simbolne pomene in emocionalne 
konotacije. V pismih opisuje tudi ljudi, ki jih na sprehodih srečuje, razmišlja o njihovem položaju in okoli-
ščinah, v katerih delujejo. Ob tem pa ne pozabi omeniti, katere izmed videnih prizorov bi rad upodobil.

Poleg sprehajanja je van Goghova priljubljena aktivnost branje. Bratu pogosto piše, katere knjige je prebral 
ali pa primerja občutke, ki jih zbuja kakšno literarno delo, z občutki, ki jih zbuja neka slika. Zdi se, da je 
izmed vseh področij umetniškega ustvarjanja van Goghu (takoj za slikarstvom) najljubša literatura.

Aktivnosti, ki jih van Gogh najpogosteje izbira, ustrezajo bolj samotarskemu, introvertiranemu tipu člove-
ka. Bacon pa ima raje drugačne vrste sprostitve. V intervjuju pove, da veliko svojega časa preživi v barih, 
saj ima okoli sebe rad številne ljudi. Zanimajo ga njihove izkušnje, hkrati pa mu tovrstna druženja omo-
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gočajo opazovanje njihovega gibanja, obrazov, ipd. Tudi iz Baconovih besed je razvidno, da prostočasne 
aktivnosti ne izključujejo ustvarjalnega procesa. Slikar namreč izkoristi barsko okolje za opazovanje ljudi 
in se tako uči o človeški formi. Pri van Goghu najdemo vzporednico v besedah: Še naprej obiskujem ljudske 
veselice, da bi videl obraze žensk, mornarjev in vojakov. (2001, str. 197)

Drugo okolje, v katerem se Francis Bacon rad giblje, so igralnice. Pri igralnicah mu je všeč predvsem napeta 
atmosfera ‒ navdušenje in obup, ki sta hkrati prisotna v zelo koncentriranem prostoru. Njegova najljubša igra 
na srečo je ruleta; čeprav ima igralec majhne možnosti za zmago, so v tej igri možni resnično dramatični pre-
obrati. Na vprašanje, ali v igralnicah dejansko hoče zmagovati, pa Bacon odgovori: Čutim, da hočem zmagati, 
ampak povsem isto čutim pri slikanju. Čutim, da hočem zmagati, četudi zmeraj izgubim. (2005, str. 51)

Igre na srečo in njegovo slikarstvo imata še nekaj skupnega; pri obeh igrata pomembno vlogo sreča in na-
ključje. Da bi se izognil ilustriranju, skuša Bacon namreč vsaj osnovne forme na platnu prepustiti naključju 
in nezavednemu. Šele na tej osnovi se nato loti zavestne dodelave slike.

Igre na srečo pa Baconu niso bile vedno le prostočasna aktivnost. Ko mu je bila sreča naklonjena, se je 
lahko z igralniškim denarjem celo preživljal:
Ko mi moje delo ni prinašalo nobenega denarja, sem v kazinih včasih toliko priigral, da se mi je življenje 
za nekaj časa obrnilo na glavo in sem lahko od tega denarja živel in živel tako, kot ne bi nikoli mogel, če bi 
si ga služil. Ampak zdaj je videti, da se je (sreča) spet odlepila od mene. (2005, str. 51)

Številni umetniki se s svojim delom ne morejo preživljati ali je pa je njihovo bivanje izredno skromno. 
Francis Bacon je imel prednost, da je za svoje delo dobil priznanje in finančno poplačilo že za časa svojega 
življenja. Van Gogha je ta problem pestil do konca življenja in ga spravljal v obup.
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3.3 USTVARJALCI O UmETNOSTI

To poglavje je namenjeno nekaterim mislim, ki sta jih van Gogh in Bacon namenila področju svojega 
ustvarjanja, torej likovni umetnosti, ter umetniškem poklicu.

Bacon pravi, da je umetniški poklic v resnici zelo samoljuben. To se med drugim kaže v prepričanju ustvar-
jalca, da bo ravno njegovo delo nekomu naredilo življenje polnejše. Po drugi strani pa vemo, pravi Bacon, 
da zares vrhunska dela imajo to sposobnost vplivanja. A umetnik naj se ne bi preveč obremenjeval z do-
ločanjem, ali je njegovo delo dobro ali ne. Tega namreč ne more vedeti. Edini veliki kritik je po mnenju 
Francisa Bacona čas. (2005, str. 89)

Van Gogh pa pravi:
Kot umetnik si samo člen v verigi in s tem se lahko tolažiš, če odkriješ kaj ali ne. (2001, str. 272)
Iz načina, kako se van Gogh izraža o umetnikih, je razvidno, da se čuti kot del te skupnosti. Kot bi bila med  ume-
tniki stkana nekakšna nit, ki jih povezuje skozi čas in znotraj generacije. Nit, ki jih povezuje, je boj za isti cilj. Van 
Gogh v nekem pismu zapiše svoje prepričanje, da bo prihodnost za umetnike težka. Pri tem ne dvomi v njihovo 
končno zmago, čeprav ni prepričan, da bodo imeli sami od tega kaj koristi. (2001, str. 213) V imenu generacije 
umetnikov, kateri pripada, pa izrazi upanje, da bodo bodoče generacije umetnikov srečnejše. (2001, str. 214)

Tudi Kandinsky v svojem eseju Doktrina notranje potrebe govori o skupnem cilju umetnikov:
Notranja potreba izvira iz treh elementov: (1) Vsak umetnik ima kot ustvarjalec v sebi nekaj, kar zahteva izraža-
nje (to je element osebnosti). (2) Vsak umetnik kot otrok svojega časa je primoran izražati duh svoje dobe (to je 
element stila), ki ga narekuje obdobje in še posebej država, kateri umetnik pripada (vprašljivo je, kako dolgo se 
bo slednje obdržalo). (3) Vsak umetnik, kot služabnik umetnosti, mora pripomoči k uresničevanju smotra ume-
tnosti (to je bistvo umetnosti, ki je konstantno v vseh dobah in med vsemi narodnostmi). (Tomas 1964, str. 64)

Van Gogh pogosto izpostavlja, da pot umetnika ni lahka. To stališče najbrž deloma izvira iz dejstva, da se sam 
kljub vseživljenjskem trudu ni nikdar uspel preživljati s svojimi slikami. Finančno ga je moral zato podpirati 
njegov brat Théo. Pot umetnika torej ni lahka že po finančni plati, a to ni edini ustvarjalčev izziv.

Ob neki priložnosti van Gogh bratu navede naslednje Milletove besede:
Umetnost je boj ‒ v umetnosti gre za kožo. Treba je delati kot več črncev; raje ne povem nič, kot da bi se 
slabo izrazil. (2001, str. 92)
Boj, ki ga na tem mestu izpostavi Millet, bije umetnik sam s sabo, ko si prizadeva, da bi dosegel zastavlje-
ne cilje. Za to je včasih potrebno izpopolnjevanje tehničnega znanja, včasih dobro opazovanje, kvaliteten 
premislek ali kaj drugega. Vse to pa po Milletovih besedah zahteva težaško delo.

Tovrstna razmišljanja van Gogha včasih privedejo tako daleč, da podvomi v svojo odločitev za slikarski 
poklic. Ko nekoč razmišlja o svojem nečaku, zapiše, da je gotovo bolje vzgajati otroke, kot posvečati vse 
svoje duševne sile slikanju slik... (2001, str. 297)
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3.4 OSEbNOST USTVARJALCEV IN
NJIhOVO POčUTJE

3.4.1 OSEbNOSTNE ZNAčILNOSTI USTVARJALCEV

Ko govorimo o ustvarjalnem procesu, nikakor ne moremo mimo ustvarjalca kot človeka oziroma ustvarjalne 
osebnosti. Zakaj se nekateri ljudje zadovoljijo z že ustaljenimi vedenji, mnenji in procesi, medtem ko imajo drugi 
bolj izrazit raziskovalni duh? Ali lahko naredimo strogo ločnico med ustvarjalno in neustvarjalno osebnostjo? 

Nekateri raziskovalci so prišli do zaključka, da ima ustvarjalna osebnost določene značilnosti, po katerih 
se ločuje od ostalih tipov osebnosti. David Kiersey in Marlyn Bates sta leta 1978 izvedla raziskavo tipov 
osebnosti. Poleg drugih sta določila tip, poimenovan umetniška osebnost, katere glavna motivacijska sila 
naj bi bila prav ustvarjalnost. Značilnosti tega tipa osebnosti so po njunih izsledkih sledeče: nihanje razpo-
loženja, nagnjenje k umetnosti, neodvisnost pri delu, drugotni socialni odnosi, visoka produktivnost, 
pomanjkljiva inhibicija, vneto zaznavanje, prijaznost, ekstravertnost in introvertnost ter ljubezen do 
narave. (povzeto po Pečjak 1987, str. 145)

Ustvarjalce naj bi k njihovemu delu gnala močna notranja motivacija. To pa priča o tem, da je ustvarjanje 
vkomponirano v organizem ustvarjalcev kot želja in potreba, ne pa zgolj kot dolžnost. Med značilnostmi, 
ki naj bi pripadale ustvarjalnim ljudem, se pogosto znajdejo odprtost, svobodnost in nekomformizem. Te 
značilnosti omogočajo posamezniku, da ne sprejema vsega, kakor mu je dano, temveč se loti iskanja novih 
pristopov k določeni problematiki.

Barron (1955) je v svoji raziskavi prišel do naslednjih lastnosti, ki naj bi bile pri ustvarjalni osebnosti 
bistvene: dajanje prednosti zapletenemu in neuravnoteženemu gradivu, neodvisnost v mišljenju, sa-
mozadostnost in dominantost, odklanjanje potlačitve kot obrambnega mehanizma, širina ter psiho-
dinamična zapletenost. (Pečjak 1987, str. 89)

David Lynch, svetovno znani filmski režiser, vizualni ustvarjalec, glasbenik in občasni igralec, meni, da 
je ustvarjalcem skupna strast do izražanja, ki jih žene k ustvarjanju. Lastnosti, ki so po njegovem mne-
nju pomembne za ustvarjalce, so močna intucija, zmožnost poglobitve vase ter zmožnost imaginacije. 
(www.documentaryheaven.com/david-lynch-consciousness-creativity-and-the-brain)

Sledeče Pečjakove besede pa opisujejo umetnike na nekoliko bolj poetičen način:
Umetniki naj bi živeli v dveh svetovih: notranjem in zunanjem. Živijo tako, kakor stvari vidijo, slišijo, 
vonjajo in čutijo. Nagnjeni so k umetniškemu izražanju in so obdarjeni z umetniškim talentom. Vodijo jih 
trdne vrednote, ki jih želijo izpolniti v življenju. Živijo tako, kot mislijo, da je prav, in nasprotujejo vsemu, 
kar jih ovira pri doseganju ciljev. Hočejo delati svobodno in v soglasju s svojimi vrednotami. Svoje ideje 
razlagajo samo bližnjim osebam. So prijazni in občutljivi. Občudujejo lepote narave, imajo radi živali, 
sicer pa so izvirni in neodvisni in potrebujejo velik osebni prostor. Ljudje jih pogosto ne razumejo in jih 
imajo za brezbrižne, toda v resnici se trudijo razumeti globlji pomen stvari in pojavov. So zelo aktivni. Hitro 
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se naveličajo vsega tradicionalnega, odločitve sprejemajo po svojih merilih. So zelo dojemljivi in se dobro 
zavedajo svojega okolja. So tople osebe, ki rade pomagajo drugim ljudem, posebno tistim, ki so jim blizu. 
Nimajo želje, da bi vodili ali kontrolirali druge ljudi ali da bi jih kontrolirali drugi. Imajo introvertne po-
čutke, ekstravertne občutke, introvertno intuicijo in ekstravertno mišljenje. (2006, str. 146) 

UmETNIK VS. DUšEVNI bOLNIK

Med ljudmi se včasih pojavlja stereotip, da umetnik (oziroma genij) osebnostno ni prav daleč od norca. Ob-
staja teorija, ki obravnava ravno to povezavo in prinaša zanimive izsledke. Gre za teorijo latentne inhibicije, 
ki sta jo razvila Carsonova in Petreson (Pečjak 2006, str. 115). Prišla sta do sklepa, da ustvarjalci prepustijo 
vase več dražljajev kot ostali tipi osebnosti, kar pa velja tudi za nekatere duševne bolnike.

Za človeka bi bilo sprejemanje vseh signalov iz okolja prenaporno, tako da je omejitev sprejemanja teh dra-
žljajev sredstvo za njegovo lažje preživetje. Iz podobnih razlogov človek ureja dražljaje v sisteme in sheme 
in na ta način kroji svoje mišljenjske strukture. Z drugimi besedami, človek dražljaje iz okolja omejuje in 
strukturira, ker jih tako lažje obvladuje.

Kaj torej pomeni dejstvo, da ustvarjalci prepuščajo vase več dražljajev?
Po eni strani bi lahko rekli, da je njihova zaznava napornejša in da so evolucijsko gledano na slabšem, 
saj ne izkoriščajo blagodejne omejitve dražljajev. Pretirana občutljivost lahko ustvarjalcem povzroča tudi 
duševno breme. Po drugi strani pa so na ta način morda že po naravi bolj odprti ‒ odprti za neznano in za 
tisto, kar je večini nevidno. Morda od tod izvira njihova nezmožnost sprejemanja, da so stvari takšne, kot 
se zdijo večini, ter njihova sposobnost gledanja na problem z nove perspektive.

3.4.2 USTVARJALCI O SVOJEm POčUTJU

Iz izkušenj vemo, da bolan človek običajno ni sposoben enako učinkovitega dela kot zdravi ljudje. Poleg 
fizičnega počutja pa lahko na delo tako ali drugače vpliva tudi psihično počutje, in to ne nujno v manjši 
meri. Ker je ustvarjalec v prvi vrsti človek, je jasno, da tudi njegovo počutje vpliva na njegovo ustvarjanje. 
V pričujočem poglavju razmišljam predvsem o vplivu, ki ga ima počutje na ustvarjalni proces, ter povra-
tnemu vplivu ustvarjanja na počutje ustvarjalca.

Van Goghova pisma ponujajo širok vpogled v njegovo osebnost in počutje. Gre za slikarja, ki je nagnjen k 
izražanju močnih želja in emocij, pogosto tudi izrazito negativnih občutij. Van Gogh neredko dvomi vase, 
boji se neuspeha, govori o svojih naporih, težavah in skrbeh, pa tudi o trpljenju in razočaranju. Morda ravno 
zaradi pogostega ubadanja z negativnimi čustvi pripisuje dobremu počutju velik pomen:
Mislim, da je razpoloženje zelo pomembno, treba je torej najti svoj mir in ohraniti veselje do življenja.
(2001, str. 197)

Pri van Goghu je povezava med počutjem in ustvarjanjem izredno tesna. Slabo se počuti, kadar ne ustvarja, 
po drugi strani pa zaradi slabega počutja pogosto ne more ustvarjati. Van Gogh živi za svoje slikanje. Dej-
stvo, da njegovo delo za časa njegovega življenja ni posebej priznano, mu še dodatno potencira negativne 
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občutke glede sebe:
Starejšega se počutim vsakič, ko pomislim, da me ima večina ljudi, ki me poznajo, za zgubljenca: morda se 
bo nekega dne izkazalo, da imajo prav, če se nekatere stvari ne bodo spremenile. (2001, str. 123)

Zavrtimo čas za šest let naprej. Van Goghovo slikarstvo še vedno ne žanje družbenega priznanja in čeprav 
se bo kasneje izkazalo, da Vincent ni le nekakšen zgubljenec, se zdi, da sam iz leta v leto bolj verjame tej 
oznaki. Decembra 1988 doživi hudo duševno krizo, zaradi katere je tudi hospitaliziran. Tudi v teh neprije-
tnih okoliščinah zmore van Gogh precejšnjo mero samoironije. V bolnišnici v Arlesu zapiše:
Moram ti povedati, da so sosedje, itd. izjemno prijazni z menoj, ker imajo tu vsi bodisi vročino bodisi halu-
cinacije ali napade norosti, se razumemo kot člani iste družine. Včeraj sem šel obiskat dekle, s katerim sem 
bil, ko se mi je utrgalo, in povedali so mi, da takšne stvari v teh krajih niso nič nenavadnega. Tudi njo je to 
prizadelo in se je onesvestila, a zdaj je pomirjena. Sicer pa je na dobrem glasu. (2001, str. 265)

Van Gogh, ki mu je vsakdanje življenje sprožalo toliko negativnih občutkov, se zdi v novih okoliščinah 
celo bolj optimističen. A morda je to le posledica tega, da s svojim zdravstvenim stanjem ne želi pretirano 
razburjati brata in ostale družine. Pa tudi sam včasih zmotno verjame, da je z boleznijo zaključil:
Vseeno je čudno, da je more naenkrat konec, čeprav sem g. Peyronu vedno govoril, da se je bom znebil z 
vrnitvijo na sever, a čudno je tudi, da se je med zdravljenjem pri njem moja bolezen poslabšala, kljub temu 
da je sposoben in mi je vsekakor hotel dobro. (2001, str. 294)

Van Gogh je v določenih trenutkih prepričan, da njegova bolezen izvira in specifične klime Arlesa, od tod 
izjava o selitvi na sever, ki naj bi prekinila napade. A še naprej niha med slabim počutjem in poskusi opti-
mizma. Julija 1890 zapiše:
Kaj storiti – vidite, navadno poskušam biti dokaj dobre volje, a tudi moje življenje je načeto pri samih ko-
reninah, tudi moj korak je opotekajoč. (2001, str. 296)

Iz teh besed je moč razbrati, da ne gre le za nekakšno površinsko slabo počutje, temveč za bivanjski pro-
blem, ki ga van Goghu očitno ne uspe razrešiti. Komaj dober mesec po tem, ko zapiše, da je njegove more 
vendarle konec, namreč naredi samomor. Van Gogh je takrat star 37 let.

Vincentovi izbruhi nenavadnega vedenja, hospitalizacije in okoliščine njegove smrti so privlačen material 
za mit o neuravnovešenem slikarskem geniju. Berger v knjigi Ways of seeing zapiše:
Iz tradicije je vzniknil nekakšen stereotip velikega umetnika. Ta veliki umetnik je človek, katerega življenje 
prežema borba: delno z materialnimi okoliščinami, delno z nerazumevanjem, deloma borba s samim sabo. 
Zamišljen je kot nekakšen Jakob, ki se bojuje z angelom. (Primeri segajo od Michelangela do van Gogha.) 
(1972, str. 110)

Vincent van Gogh je slikarska ikona in kot tak javna oseba. Logična posledica tega je, da si ljudje o njem ustvar-
jajo različna mnenja, ki niso nujno ali celo ne morejo biti skladna z resničnostjo. Na drugi strani je bil van Gogh 
resnična osebnost, delčke katere lahko spoznamo tudi v njegovih pismih. Prav ta pa po mojem mnenju razkriva-
jo, da so bile njegove borbe s samim sabo pristne in ne le nekakšna umetno ustvarjena mitična podoba.
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Kaj nas uči primer van Gogha?
Po mojem mnenju je njegovo življenje tudi zgled tega, kako pomembno lahko vpliva počutje na ustvarjalni 
proces. Ne gre le za to, da van Gogh zaradi slabega počutja ni zmogel ustvarjati toliko, kot je želel. Rav-
no, ko so se njegovi karieri obetali boljši časi, je prekinil svoje življenje in s tem se je seveda končalo tudi 
njegovo delovanje. Umetniki pri teh letih pogosto šele vstopajo v obdobje, ki pomeni vrhunec njihovega 
ustvarjanja. Zaradi van Goghove zgodnje smrti je morda človeštvo prikrajšano za njegova najboljša dela.

OPTImIZEm

Kot smo videli, so van Gogha pogosto prevevali negativni občutki. Sam s tem seveda ni bil zadovoljen in 
jih je skušal na tak ali drugačen način premagovati. Kadar van Gogh piše o problemu, s katerim se sooča, 
skoraj vedno navede tudi pot, po kateri se želi lotiti njegovega reševanja. Opazi na primer, da nima določe-
ne slikarske spretnosti, in takoj zatem navede, kako bo to spretnost pridobil. Zapiše, da se ne počuti najbo-
lje, nato pa doda, da se ne sme prepustiti žalosti.

Zaradi van Goghovega pogostega omenjanja svojih negativnih čustev bi ga morda marsikdo označil kot 
pesimista. Strinjam se, da se je neredko boril z negativno platjo življenja in ravno zaradi tega neprestanega 
boja se je moral po mojem mnenju ves čas spodbujati. Pri njem pa je pogosto prisotno tudi pristno upanje, 
da bo premagal vse, kar ga omejuje in dosegel tisto, kar si želi. (2001, str. 40) Zato bi ga raje kot pesimista 
opisala kot dvomljivega optimista. Zdi pa se, da njegov optimizem z leti nekoliko šibi.

Poglejmo si še Baconova razmišljanja o optimizmu. Bragga v intervjuju preseneti Baconova izjava:
Globoko optimističen sem glede niča (ničesar, nothing, op.p.).
Bragg njegove izjave ne razume popolnoma in prosi za obrazložitev. Bacon mu odgovori, da njegov op-
timizem izhaja zgolj iz dejstva, da obstaja v danem trenutku. Od van Gogha se torej Bacon morda najbolj 
razlikuje v tem, da njegov optimizem ni borba proti slabemu občutju, temveč nekaj, kar je prisotno samo po 
sebi, zgolj zato, ker (Bacon) obstaja. (www.youtube.com/watch?v=QhaqwlZxJZI&feature=related)

KAKO POčUTJE VPLIVA NA USTVARJALNOST?

Van Gogh v pismu iz julija 1880 bratu opiše svojo stisko:
Drug brezdelnež pa je brezdelnež proti svoji volji, v notranjosti ga razjeda velika želja po dejanjih, a ne 
stori nič, ker ne more nič storiti, ker je v nekakšni ječi, ker nima tistega, kar bi potreboval, da bi bil produk-
tiven, ker ga usodnost okoliščin omejuje... (2001, str. 65) 
Iz tega pisma se čuti van Goghovo nezadovoljstvo nad svojim stanjem, nezmožnostjo delovanja in ustvar-
janja. Že v naslednjem pismu pa je ton precej bolj optimističen:
No, in prav v tej bedi sem začutil, da se mi vrača energija, in rekel sem si: karkoli naj se zgodi, vedno več 
je bo, spet bom poprijel za svinčnik, ki sem ga v svoji veliki potrtosti odložil in se znova lotil risanja in zdi 
se mi, da se je odtlej zame vse spremenilo, zdaj delam in svinčnik me bolj uboga, očitno vsak dan bolj. Pre-
velika, predolgo trajajoča beda me je tako potrla, da nisem mogel nič narediti. (2001, str. 69)
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Ti odstavki po mojem mnenju podajo pomemben vpogled v ustvarjalni proces. V prvem pismu je čutiti ago-
nijo, občutek nezmožnosti ter ujetosti ustvarjalnega duha, ki zaradi določenih razlogov ni zmožen delovati 
tako, kot sam čuti, da bi moral. Zdi se, kot da negativne zunanje okoliščine predstavljajo manjše trpljenje 
za umetnika kot dejstvo, da ni zmožen ustvarjati oziroma delovati v skladu s svojimi ideali. Vsi ti negativni 
občutki so v popolnem nasprotju z duševnim mirom, ki ga van Gogh izpostavi v drugem pismu.

In kaj je razlog za njegov duševni mir? Van Gogh trdi, da je to povrnjena zmožnost risanja. Morda je no-
tranja motivacija ustvarjalca povezana s to veliko željo po dejanjih, ki jih razjeda vse dokler je ne manife-
stirajo v dejanjih.

Van Gogh še natančneje opiše tesen odnos med svojim počutjem in slikanjem:
Rad verjamem, da me imaš za človeka, ki nenehno bije notranji boj, ki je včasih v duhu zelo utrujen in ne 
ve vedno, kaj je prav in kaj ne. Med delom ves čas neskončno zaupam v umetnost in v svoj uspeh, a ko sem 
fizično izčrpan ali v denarnih težavah, je moja vera omajana in zgrabi me dvom, ki ga poskušam premagati 
tako, da se znova predam delu. (2001, str. 133)

Van Gogh nakaže na čustveno vznemirjenost, ki je pri njem skoraj nenehno prisotna. Delo je tisto, kar v 
njem zbuja optimizem in pozitivna čustva. Razlogi za negativna čustva, ki jih navaja na tem mestu, so 
fizična šibkost in finančne težave. Ustvarjalno delo samo po sebi sproža pozitivne občutke, hkrati pa je to 
tudi način boja proti negativnim občutkom. Van Gogh želi slabo počutje pri sebi izkoreniniti, saj je od tega 
odvisno njegovo delo. Za kvalitetno ustvarjanje so po njegovih besedah namreč potrebni življenjska ener-
gija, fizično ter psihično zdravje.

POčUTJE mED USTVARJANJEm

Kaj se dogaja z ustvarjalcem med procesom materializacije njegovih del?
Ustvarjalni proces ni omejen na prostor ali fizično aktivnost posameznika, zato je jasno, da ga spremljajo 
vseh vrst občutja. Na tem mestu se zato ukvarjam le z delom ustvarjalnega procesa, med katerim se ideje 
materializirajo v konkretnih delih, na primer med slikanjem, kiparjenjem, ipd.

Bacon nam glede svojega počutja v tem delu ustvarjalnega procesa ponudi več odgovorov, ki si včasih tudi 
nasprotujejo. Ob neki priložnosti pove, da se njegovo razpoloženje med slikanjem seveda spreminja, a da na 
splošno prevladuje optimizem. Ob drugi priložnosti pravi, da sta prevladujoči občutji obupanost in dvom. Spet 
tretjič pa Bacon zatrjuje, da med slikanjem ne čuti ničesar. Negotovost, ki jo omenja Bacon, lahko najdemo 
tudi v številnih van Goghovih izjavah. Ustvarjalci očitno pogosto dvomijo v uspešnost realizacije svoje ideje. 
Zdi se, da redkeje podvomijo v kvaliteto same ideje, kot v njihovo sposobnost njene materializacije.

KAKO USTVARJANJE VPLIVA NA POčUTJE?

Iz van Goghovega primera je razvidno, da počutje lahko zavira ali spodbuja ustvarjalni proces. Na kakšen 
način pa lahko ustvarjanje vpliva na počutje? Tudi o tem nam zna van Gogh marsikaj povedati. Skozi nje-
gova pisma dobimo vtis, da gre za posameznika, ki ga pogosto tarejo slabo počutje, zaskrbljenost, razoča-
ranje in podobno. In čeprav mu slabo počutje občasno povzroča tudi lastno ustvarjanje, temu bolj pogosto 
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pripisuje pozitivne kot negativne posledice. Ustvarjanje nanj deluje pomirjujoče in koristi celo njegovi 
bolezni. Van Gogh pravi: ... moje najboljše zdravilo je še zmerom slikarstvo. (2001, str. 111)

Kaj je pravzaprav njegova bolezen? Tisti, ki so se ukvarjali s tem vprašanjem, si niso enotni. Nekateri me-
nijo, da je šlo za epilepsijo, drugi mu pripisujejo bipolarno motnjo, tretji zastrupitev s svincem v barvah, 
itd. V primeru, da je šlo pri njem resnično za duševno bolezen, sta njegovo počutje in vpliv ustvarjanja na 
to počutje še toliko bolj pomembna, morda celo življenjskega pomena.

Van Gogh se, ko ne dela, običajno počuti slabo, in obratno ga delo ponavadi pomirja:
Čeprav preživljam obdobja, ko me tarejo skrbi, ostajam miren in moj mir izhaja iz dejstva, da sem se resno 
lotil dela in o njem razmišljam. (2001, str. 89)
Ne govori toliko o uživanju v samem procesu mešanja in nanašanja barve ‒ slikanje pogosto opisuje kot 
trdo delo. Zdi se, da je tisto, kar ga pomirja, njegova možganska aktivnost, samo dejstvo, da je aktiven in 
produktiven. Kot da mora imeti van Gogh v vsakem trenutku občutek, da se razvija in napreduje na svoji 
poti. In prav ta pot je tista, ki ga osrečuje.

Mislim, da sem pogosto neizmerno bogat, sicer ne v denarju in tudi ne vsak dan, a bogat, ker sem našel 
svojo pot, bogat, ker imam nekaj, za kar živim z dušo in s telesom, kar daje mojemu življenju smisel in polet. 
(2001, str. 127)
Van Gogh s temi besedami nakaže, da je pravo povračilo in nagrada za ustvarjalno delo nekakšno samo-
uresničenje oziroma osmišljenje življenja. To pa je najverjetneje tudi pojasnilo, zakaj toliko ustvarjalcev 
vztraja s svojim delom, tudi če zanj dolgo ne prejmejo finančnega povračila.
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3.5 ODNOS USTVARJALCEV DO LASTNEgA
USTVARJANJA

Zakaj in čemu posameznik ustvarja? Kaj ga žene k temu?
Van Gogh in Bacon v svojih besedah razkrijeta marsikaj o njunem odnosu do ustvarjanja. Pri obeh je zazna-
ti raznoliko paleto občutij, od najbolj pozitivnih do izrazitega nelagodja.

3.5.1 USTVARJANJE – ZAPOSLITEV ALI STRAST?

Ustvarjalno delo v določenih primerih lahko postane vir dohodka in prevzame vlogo nekakšne službe. Po drugi 
strani vemo, da številni ustvarjalci vztrajajo s svojim delom tudi takrat, ko jim to ne prinaša finančnega povračila. 
Vprašanje je, koliko zaposlenih na drugih področjih bi nadaljevalo s svojim delom v takšnih okoliščinah. 

Je torej ustvarjanje le zaposlitev ali ima tudi druge kvalitete?
Van Gogh meni, da je tudi slikarstvo treba obravnavati kot zaposlitev, čeprav gre za nekaj globljega, (...) 
na kar je treba osredotočiti vse svoje misli. (2001, str. 150) Svojega slikarstva torej ne enači z zaposlitvijo, 
saj za razliko od te slikarstvo zahteva celega človeka, popolno predanost in osredotočenost, oziroma kot bi 
rekel van Gogh, predati se moraš fiksni ideji: postati slikar. (2001, str. 150)

Van Goghu ni vseeno, ali so njegove slike povprečne ali izjemne, temveč iz njegovih pisem veje konstantna 
želja po napredku. Prepričanje o pomembnosti njegove misije je morda tisto, kar mu daje zagon za delo in 
željo po napredovanju. A ustvarjalno delo ni vedno zgolj užitek. Pogosto izpostavi, da gre za trdo, utruja-
joče delo. V njegovih pismih najdemo zapise kot so Da sem to naslikal, sem se krepko nagaral, ali pa to je 
bilo zelo težko doseči. (2001, str. 109)

Slikanje na prvi pogled morda ne deluje kot naporno fizično delo, a v resnici običajno zahteva dober vid in 
razvito fino motoriko. Oči in roke pa se seveda zlahka utrudijo. Van Gogh bratu nekoč potoži, da ga bolijo 
oči in zato težko slika. Spomnimo se tudi, da Vincent rad slika v naravi, zaradi česar veliko hodi ‒ in to s 
slikami in pripomočki pod pazduho. Če temu dodamo še revščino, zaradi katere van Gogh pogosto slabo 
jé, morda lažje razumemo, da mu ustvarjanje lahko predstavlja velik fizičen napor. Nikakor pa ne smemo 
pozabiti, da lahko umsko delo enako ali celo bolj utrudi človeka. In pri ustvarjalnosti je prav umsko delo 
bistvenega pomena. Morda lahko torej zaupamo van Goghu, ko pravi:
Po pravici povedano, garam kot drvar ali vlečna živina. (2001, str. 90)

3.5.2 ZA KOgA USTVARJATI?

Van Gogh meni, da ni prav, če umetnik dela samo za prodajo, v smislu, da bi svoja dela prilagajal trgu in na 
ta način prišel do uspeha. Iskrenost je tista, ki po njegovem mnenju loči resničnega umetnika od nepravega. 
(2001, str. 102)
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Tudi Francis Bacon ni preveč naklonjen prilagajanju svojih del občinstvu:
Delam zase; za kaj drugega bi lahko delal? Kako lahko delaš za neko občinstvo? Kaj si misliš, kaj bi občin-
stvo želelo? Samo sebe imam, da si skušam z delom razburkati kri, zato sem zmeraj presenečen, če so moje 
stvari včasih všeč tudi komu drugemu. (2005, str. 198)

Kriteriji, ki bi razkrili, kaj je ljudem blizu in kaj ne, ne obstajajo. Najbrž tudi ne obstaja univerzalni ključ, ki 
bi enako zadostil celotnemu občinstvu. To, da so njegove slike nekomu blizu, je pač razveseljiva posledica, ki 
naj ne bi pretirano vplivala na ustvarjalni proces. Bacon svoje slikarstvo razume kot element vznemirjenja in 
dinamike v svojem življenju. Oba umetnika pa poudarjata zvestobo samemu sebi. Ustvarjanje ne bi smelo biti 
podrejeno mnenju in željam drugih, temveč iskreno, motiv za tovrstno delo pa izhajajoč iz ustvarjalca.

3.5.3 mOTIVACIJA

Po besedah obravnavanih umetnikov naj gonilo ustvarjanja ne bi bila zunanja motivacija. Kakšna je torej 
narava motivacije, ki je na delu?

Van Gogh pravi:
V kratkem času moram narediti nekaj pomembnega: ta misel me vodi pri snovanju načrtov za moja dela. 
Razumel boš, kako močno si jih želim uresničiti. Prepričan sem, da to lahko dosežem s preprostimi sredstvi. 
Morda boš tudi razumel, da svoje delo ves čas obravnavam kot celoto. (2001, str. 138)

Ni naključje, da slikar uporabi glagol morati. Zdi se, da gre v njegovem primeru resnično za nekakšno nujo, 
ki pa najbrž ne izhaja iz okolja, saj van Gogha nihče ne sili k slikanju. On je tisti, ki meni, da mora nekaj 
ustvariti, nuja izhaja iz njega samega. Zaupa pa nam tudi, da goji močno željo po uresničitvi svojih načrtov 
in iz te želje najbrž izhaja notranja nuja. Van Gogh izpostavi tudi celosten pogled, ki ga ima na svoje delo. 
To se sklada s pojmovanjem njegovega slikarstva kot osebne misije, ne pa zgolj kot nekakšne zaposlitve.

Pri Baconu zasledimo izredno sorodno izjavo, saj pravi:
Toliko stvari je še, ki jih hočem narediti, in zdi se, da je ostalo tako malo časa, v katerem bi lahko vse to 
naredil. (2005, str. 158) 

Tudi v Baconovi izbiri glagola (hoteti) se kaže njegova želja po ustvarjanju. Zanimivo je, da oba ustvarjalca 
omenjata čas; Bacon pravi, da mu je ostalo malo časa za uresničitev svojih načrtov, medtem ko van Gogh 
čuti, da mora narediti nekaj pomembnega v kratkem času. Obe izjavi se torej na nek način dotakneta priti-
ska oziroma pomanjkanja časa za ustvarjanje.

Van Gogh nakaže na kompleksnost odnosa, ki ga ima ustvarjalec s časom:
Živim torej kot nevednež in zagotovo vem samo eno: v nekaj letih moram izpolniti določeno nalogo; ni 
mi treba pretirano hiteti, ker to ne pelje nikamor – mirno in zbrano moram delati, karseda redno in tudi 
strastno; svet me zanima samo toliko, kolikor sem mu dolžan za to, da sem že trideset let na njem, in da mu 
moram v zahvalo pustiti nekaj spominov v obliki risb in slik – ki jih nisem naredil, da bi ustregel tej ali oni 
umetniški smeri, ampak da bi izrazil iskrena človeška čustva. (2001, str. 137)
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Pritisk časa po njegovem mnenju ne vodi h kvalitetnejšim delom, zato ga skuša na nek način izničiti, hkrati 
pa si sam postavlja časovno omejitev. Ponovno uporablja glagol morati in ponovno govori o iskrenosti.

Očitno je, da je na delu notranja motivacija. Ta se lahko manifestira kot neke vrste pritisk, ki ga ustvarjalec 
izvaja sam nad seboj. Izvor tega pritiska je očitno predvsem intenzivna želja ustvarjalca. Morda je pritisk 
še toliko bolj močan, ker izhaja iz samega ustvarjalca. Zunanje pritiske lahko posameznik namreč zavestno 
zavrne, medtem ko se notranjim nagibom težje upira, saj jih čuti kot sebi lastne.

3.5.4 AKTIVNOST

Želja sama pa ni dovolj za ustvarjalnost ‒ potrebna je tudi visoka produktivnost. Van Gogh, ki se v svojih 
pismih kaže kot dinamična in razmišljujoča oseba, visoko ceni aktivnost. Pravi, da raje doživi neuspeh, kot 
da bi stal križem rok. (2001, str. 174) Vsekakor ima velik odpor do brezdelja. Ko je nastanjen v bolnišnici 
za duševne bolezni v Saint-Rémyju, bratu zapiše:
Sicer se bom vseeno preselil, ker bi bil raje v zavetišču, v katerem bi bolniki delali, kot v tukajšnjem grozlji-
vem brezdelju, ki se mi zares zdi kot pravi zločin. (2001, str. 291)
V nasprotju z aktivnostjo, ki je zanj vrlina, van Gogh opisuje brezdelje kot zločin. A očitno ločuje med ak-
tivnostjo in ambicioznostjo. Čeprav je pri njem ves čas čutiti močno željo po uspehu, nekoč zapiše: Da bi 
uspel, moraš biti ambiciozen, ambicioznost pa se mi zdi absurdna. (2001, str. 209)

3.5.5 NAVDIh

Stališča Bacona in van Gogha so si pogosto sorodna, kar se tiče navdiha, pa se njuni mnenji razhajata.
Van Gogh ob neki priložnosti zapiše: Če hočeš narediti kaj lepega, potrebuješ določeno mero navdiha, ža-
rek od zgoraj, ki ga ni v nas. (2001, str. 290) Takšno stališče ustreza zgodovinsko gledano najbrž najstarejši 
interpretaciji ustvarjalnosti, ki razume ustvarjalca kot prazno posodo, skozi katero deluje neke oblike višja 
sila. Ta višja sila služi kot vir inspiracije, medtem ko je vloga ustvarjalca pri navdihu manj pomembna. 
(Sternberg 2003) Glede na van Goghovo versko gorečnost v mladosti morda ne preseneča, da pripisuje 
navdihu mistične konotacije.

Bacon, človek, ki nekoč izjavi, da ne verjame v nič, pa takole prevprašuje navdih:
Pravzaprav mi sploh ni jasno, kaj ljudje mislijo z navdihnjenostjo. Prav gotovo obstaja nekaj takega, kot so tako 
imenovani dobri dnevi, ko začneš in se ti zdi, da stvar deluje tako, kot hočeš in ko delaš naprej, se zdi, da ti uspe do-
seči stanje, ko te kar samo nese. (2005, str. 156) Čeprav Bacon ne priznava višje sile, tudi namiguje na to, da delovna 
produktivnost ni odvisna le od njega. Ne zaupa pa nam, ali na to vpliva njegovo počutje, naključje ali sreča.

3.5.6 ODPOR

Kot smo videli, ustvarjalci pogosto gojijo intenzivna čustva do lastnega dela, to pa ne pomeni, da v ustvar-
janju vedno tudi uživajo. Vsak ustvarjalec ima pri svojem delu bolj ali manj uspešne trenutke in morda so 
zmote celo bolj pogoste kot uspehi. Najbrž obstajajo številni razlogi, zakaj ustvarjalci v določenih trenutkih 
ne zmorejo enake produktivnosti kot v drugih.
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Pri van Goghu je moč najti tako poveličevanje lastnega poklica kot tudi občasen popoln odpor do dela. Še 
preden se začne intenzivno ukvarjati s slikanjem, bratu piše:
Želja po risanju, ki me je zgrabila tu v Angliji, je spet minila. A morda se ta muha spet povrne. Znova sem 
začel veliko brati. (2001, str. 29)
V tem obdobju umetnost še ni njegova misija in risanje je zanj zaenkrat zgolj muha. Razloga za to, da ga 
je želja po ustvarjanju minila, ne navaja. Ob neki drugi priložnosti pa ga od slikanja odvrne kritika s strani 
nizozemskega slikarja Antona Mauva. Po tej izkušnji van Gogh zapiše:
Trenutno ne prenesem pogleda na čopič, to me spravi ob živce. (2001, str. 93)
Tokrat gre za intenziven odpor do slikanja, ki ga ima sicer izredno rad. Pri slikarju negativna kritika sproži 
tako intenzivno čustveno reakcijo, da za določen čas ne prenese niti pogleda na čopič, kaj šele, da bi lahko 
nemoteno ustvarjal. To priča o rušilni moči, ki jo ima lahko negativna kritika na ustvarjalni proces.

Včasih pa je očitno potrebno le za nekaj časa zamenjati aktivnost:
Slikanje se mi zdi takšna nadlega, da sem moral zdaj kar nekaj narisati, da ne bi več mislil nanjo. (2001, 
str. 151)

Zdi se, da lahko ljubezen in odpor do ustvarjanja sobivata, odvisno od trenutka, v katerem se ustvarjalec 
nahaja. Negotovost, ki je imanentna ustvarjalnemu procesu, lahko povzroči v posamezniku začasno ustvar-
jalno blokado. Pri tem je najbrž najpomembnejše, da ustvarjalec to blokado sčasoma premosti in ne dopusti, 
da ga popolnoma odvrne od njegovega dela.

3.5.7 NEgOTOVOST IN VZTRAJANJE

Van Goghovi zapisi ponujajo zanimiv vpogled v dinamiko negotovosti in vztrajnosti, ki se odvija tekom 
ustvarjalnega procesa. Kažejo nam ranljivost umetnika, ki se bori z lastnimi dvomi in hkrati skuša s svojim 
delom priti čim dlje. Pritisk je toliko večji, ker izhaja iz njega samega: 
Dogaja se, da si na začetku slikarske poti nehote sami grenimo življenje: zavedamo se, da še ne obvladamo 
obrti – živimo v negotovosti: se je bomo kdaj naučili – strašno si želimo napredovati – nimamo še zaupanja 
vase – tako se ne moremo znebiti nekakšne vročice, razburjeni smo, čeprav nočemo delati na brzino.
(2001, str. 122)

Razlog za negotovost v mladosti je lahko, kot pove van Gogh, pomanjkanje izkušenj, posledica pa nezau-
panje vase. Zaradi tega nezaupanja ustvarjalec ne more delati tako, kot bi želel. Van Gogh govori o razbur-
jenosti, a iz nezaupanja vase najbrž lahko izhajajo tudi občutki žalosti, strahu in obupa.

Vseskozi me močno grize vest, ko pomislim, kako slabo se moje delo sklada s tistim, kar bi želel narediti. 
(2001, str. 275) 
Tudi te van Goghove besede izražajo razočaranje nad lastnim delom in pričajo o močnih negativnih čustvih, 
ki se mu porajajo ob tem spoznanju. Njegovo delo se ne sklada z njegovimi pričakovanji in njegovo željo, 
kar ga razjeda in navdaja z razočaranjem. Zato se skuša nekoliko spodbuditi in zapiše, da je pri ustvarjanju 
najpomembneje biti potrpežljiv in ohraniti zaupanje vase. (2001, str. 126)
Čeprav nad ustvarjanjem občasno obupuje, razume, da je za napredek in končni uspeh potrebno vztrajno 
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delo, ki ni vedno prijetno:
Mislim, da skozi vse življenje doživljamo obdobja, v katerih se mučimo z delom, vendar rezultati niso zme-
rom tako pičli kot na začetku. (2001, str. 122)

Pri ustvarjanju se torej pogosto pojavljajo določene frustracije. Haefel (1962) je raziskoval motivacijske in 
čustvene procese, ki so prisotni v ustvarjalnem procesu. Ti naj bi se pojavljali v naslednjem zaporedju:
interes ‒> frustracija ‒> napetost ‒> navdušenje ‒> mrzlična aktivnost    (Pečjak 1987, str. 43)

Vloga frustracije je najbrž v tem, da dvigne raven truda in aktivnosti, še posebej če nezadovoljstvo nad lastnim 
delom vsebuje tudi idejo tega, kako bi se ga dalo izboljšati. Če ustvarjalca nezadovoljstvo spodbudi k učenju 
in raziskovanju, potem ima na ustvarjalni proces v resnici pozitiven učinek. Po drugi strani pa izrazito nezau-
panje v lastne sposobnosti lahko ohromi ustvarjalca. Vse je torej odvisno od sposobnosti posameznika, da iz 
danih okoliščin izvleče čim več za lastni napredek in ohrani samozavest tudi, ko se zave lastnih zmot.

3.5.8 NAmENI IN žELJE USTVARJALCEV

Spregovorili smo že o tem, za koga posameznik ustvarja in kaj ga žene k temu. Nadalje pa se lahko vprašamo, kaj 
želi ustvarjalec s svojim delom doseči. Kakšni so torej njegovi nameni in želje glede lastnega ustvarjanja?

Vprašal me boš, kaj je moj končni cilj; ta cilj bo postal določnejši, začrtal se bo počasi in prepričljivo, tako 
kot osnutek postane skica in skica slika, postopoma, z resnim delom, kot je ideja najprej nejasna, prva za-
misel bežna in minljiva, če se ne ustali. (2001, str. 60)

Ta van Goghova izjava nakazuje, da smoter ustvarjanja ni vedno znan vnaprej, temveč se lahko izoblikuje 
preko ustvarjalnega procesa. Nameni ustvarjalca se lahko skozi čas spreminjajo in razvijajo, kar se kaže na 
primer v spremembi načina dela ali stila. Res pa je, da je v delu številnih likovnih ustvarjalcev moč zaslediti 
nekakšno rdečo nit, ki povezuje njihova dela v širokem časovnem razponu. Ta rdeča nit je najbrž povezana 
z ustvarjalčevimi zavestnimi namerami glede lastnega dela.

Iz besed obravnavanih umetnikov je čutiti, da jim o tej temi ni težko spregovoriti. Najbrž je to posledica 
dejstva, da veliko premišljujejo o njej. Kaj hočem doseči s svojim delom? Katere vsebine bom upodabljal? 
Kako bo moje delo vplivalo na ljudi in kaj bo v njih spremenilo? Je občinstvo sploh pomembno ali je po-
membno le delo samo? Podobna vprašanja si verjetno postavljajo številni likovni ustvarjalci, ko razmišljajo 
o namenu in vrednosti lastnega dela. Nekatera tovrstna vprašanja so najbrž podobna pri posameznikih z 
različnih področij ustvarjalnega delovanja, ne le med likovnimi ustvarjalci.

Bacon in van Gogh se te teme dotakneta tako pogosto, da na tem mestu o vseh podrobnostih ne moremo 
spregovoriti. Dotakniti se želim predvsem pojma, ki ga oba ustvarjalca večkrat izpostavita. Gre za pojem 
resničnost.
Mislim, da se dovolj dobro zavedaš, kako pomembno je »biti resničen«, zato ti lahko odkrito povem, kako 
gledam na to. Uveljaviti hočem načelo, da so moje figure kmetice, ko slikam kmetice, in da so videti kurbe, 
ko slikam kurbe. (2001, str. 199)
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Resničnost, ki jo omenja van Gogh, je resničnost upodobitve, doslednost pri izražanju bistva motiva (pri-
loga III). Pri tem ne gre za željo po naturalistični upodobitvi motiva, temveč po upodobitvi, ki bo bolj 
resnična od vidne pojavnosti:
Izraziti upanje s kakšno zvezdo. Strast nekega bitja z žarenjem zahajajočega sonca. Seveda v tem ni nobe-
nega realističnega trompe-l’oeila, toda ali ne gre za nekaj, kar zares obstaja? (2001, str. 242)

Tudi Bacon želi ustvarjati podobe, ki niso ilustracija, temveč koncentracija resničnosti in njen odsev. Pove, 
da ljudi slika na živalski način, ker smo ljudje v resnici živali. Figure parov slika nasilno, ker meni, da so pari 
takšni tudi v resnici. S svojimi deli želi doseči vizualni šok in senzacijo. Pravi, da noče pripovedovati zgodbe 
in ve le to, kaj slika njemu samemu pomeni v formalnem smislu. Podobno kot van Gogh tudi Bacon meni, da 
resničnosti na sliki ne more doseči zgolj s preslikavanjem sveta, kot ga vidijo naše oči:
Mislim, da je resničnost v umetnosti nekaj zelo umetnega in da jo je treba ustvariti na novo. (2005, str. 172) 

Resničnost v svetu ni sestavljena samo iz nam zaznavnih impulzov in morda Bacon govori o tem, da mora 
slikar prevesti izbrane, tudi nevidne vtise iz življenja v izključno vizualno sporočilo – sliko. Podobno je z 
glasbenikom, le da mora ta prevesti vtise v zvočno sporočilo – na primer skladbo. Če bi slikar slikal le to, kar 
vidijo njegove oči, bi s svojimi podobami težje izrazil občutja, odnose, ipd. Z možnostjo prirejanja resničnosti 
na platnu pa lahko vzpostavi odnose med formami, ki najbolj ustrezajo želenemu sporočilu ali namenu.

Ustvarjalci niso zavezani le temu, kar že obstaja, temveč so sposobni tvoriti novo resničnost. Zanimiva je 
ugotovitev Gilsona, ki v svojem eseju pravi, da slikarji živijo v nepopolnem svetu, za katerega so prav oni 
poklicani, da ga dokončujejo:
Ko Poe pravi, da »zgolj repeticija še ni poezija«, se popolnoma strinja s prepričanjem, ki ga izraža toliko 
slikarjev, da je primeren smoter slikarske umetnosti iniciacija novih resničnosti, ne pa ponavljanje že ob-
stoječih. (Tomas 1964, str. 64)

Pečjak pa glede odnosa med ustvarjalnostjo in resničnostjo pravi sledeče:
Ustvarjanje je nasprotno ohranjanju stanja, je njegovo spreminjanje in razdiranje. Ker nujno presega dane 
okvire ‒ saj drugače ne bi bilo izvirno ‒ je v določenem smislu napadalno in nasilno do stvarnosti. (1987, 
str. 16) To pa je izjava, s katero se Francis Bacon gotovo strinja. Sam pravi:
Komu je danes uspelo narediti karkoli, kar pride do nas kot resnica, ne da bi podobo globoko poškodoval? 
(2005, str. 41)

Zanimivo je, da Bacon namesto kar je resnica uporabi besede kar pride do nas kot resnica. S tem po mojem 
mnenju opozori na dejstvo, da gre pri sliki za specifično resničnost. Tudi najbolj realistično naslikano jabolko 
je še vedno podoba jabolka, ne pa jabolko samo. To dejstvo morata vzeti v zakup tako slikar kot gledalec. Če 
oba razumeta, da gre na sliki za preneseno resničnost, lahko ta postane prizorišče, v katerem se materializira 
ideja. Kar je resničnega v sliki, je torej ideja, ki jo ta vsebuje. Pri tem pa je pomembno, kako kvalitetna je ta 
ideja po vsebinski plati, ter ali je ustrezno materializirana, torej naslikana. Šele takrat resnica lahko pride tudi 
do gledalca. Kajti Bacon posredno opozori tudi na to, da vsem delom ne uspe posredovati resnice.
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Prepričana sem, da lahko vsak likovni ustvarjalec našteje tista dela, ki mu po njegovem mnenju niso uspela 
in tista, na katera so najbolj ponosni. Na drugi strani so gledalci, ki lahko prav tako presojajo kvaliteto dela. 
Po čem lahko sodimo, ali delo kvalitetno odseva resničnost? Najbrž je odgovor moč najti nekje v odnosu 
med ustvarjalcem, delom in občinstvom. Ustvarjalec se lahko tako kot van Gogh in Bacon trudi ustrezno 
predstaviti segment resničnosti, kot se kaže njemu. Delo igra vlogo nosilca ideje in posrednika med ume-
tnikom in občinstvom. V idealni verziji odnosa med ustvarjalcem, delom in občinstvom naj bi bil gledalec 
sposoben razbrati idejo, ki jo je želel predstaviti ustvarjalec in jo sprejeti kot resnico. Zgodi pa se tudi, da 
gledalec delu pripisuje vsebino, ki je ustvarjalec ni želel izraziti. Tako lahko sprejme kot resnico nekaj, kar 
je sam ustvaril v svojih mislih. Obstajajo umetniki, katerih namen in želja je, da gledalec pride do lastne 
interpretacije dela. Bacon na primer pravi, da njegova dela pomenijo le to, kar v njih razberejo gledalci.

Iz vsega navedenega je razvidno, kako pomembno vlogo igra v umetnosti subjektivnost. A v imenu uspe-
šnosti sporočanja naj ne bi šlo za izolirano subjektivnost, ki je sama sebi namen. Za to, da bi gledalci prepo-
znali v delu resničnost, mora biti najbrž prisotna tudi določena mera univerzalnosti. Slike, literatura, glasba 
in podobno so načini komuniciranja. Ustvarjalec, ki se odloči svoje delo predstaviti drugim ljudem, najbrž 
upa na uspešno komunikacijo in jo skuša doseči. Hkrati pa je včasih težko predvidevati, na kakšen način bo 
delo učinkovalo na ljudi. Isto delo ima seveda na različne ljudi različne učinke. Morda je zato nesmiselno 
delati za določeno publiko in pametneje ostati zvest samemu sebi.

Zadnji stavek poslednjega van Goghovega pisma bratu Théu se glasi:
No, kar se mojega dela tiče, zanj tvegam življenje in um se mi je napol omračil – prav – a kolikor vem, ti ne 
spadaš med trgovce z ljudmi in zdi se mi, da se lahko opredeliš in deluješ res humano, a čemu?
(2001, str. 299)

Pozorni bodimo na dejstvo, da se van Gogh še v poslednjih besedah nanaša na svoje ustvarjanje. Kaj lahko 
bolj priča o izjemni intenzivnosti odnosa med tem ustvarjalcem in njegovim delom? Zdi se, da v van Go-
ghovem življenju ustvarjanje predstavlja najvišjo vrednoto, središče, okoli katerega se vrti njegov obstoj. 
Njegove zadnje besede so besede o njegovem delu in hkrati besede obupa (piše o omračenem umu). Le 
nekaj dni zatem si vzame življenje.
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3.6 ODNOS USTVARJALCEV DO SVOJIh DEL

V prejšnjem poglavju sem se dotaknila odnosa ustvarjalca do lastnega ustvarjanja, medtem ko se na tem 
mestu ukvarjam z odnosom ustvarjalca do konkretnih produktov ustvarjalnega procesa – njegovih del. 
Zanimivo je, da pri van Goghu in Baconu najdemo več nezadovoljstva glede teh produktov kot samohva-
le. Spomnimo se, da gre za dva izredno priznana umetnika. Ali to pomeni, da imamo opravka s pretirano 
nesamozavestnima ustvarjalcema?

3.6.1 NEZADOVOLJSTVO

V določenem intervjuju Bragg povpraša Bacona o njegovi sliki Glava VI (1949). Bacon z njo ni zadovo-
ljen; kritičen je do barv in pomanjkljive upodobitve notranjosti ust. Tudi glede Študije po Vélazquezovem 
portretu papeža Inocenca X. (1953) pove, da ni zadovoljen ne z barvami, ne z živostjo krika (priloga IV). 
Braggu zaupa, da se to delo nikakor ne približa temu, kar je želel doseči, ter da je kasneje poskušal enak 
motiv ponovno naslikati, a mu ni nikoli zares uspelo. Morda najbolj radikalno kritiko pa nameni svoji sliki 
Študija portreta na zložljivi postelji (1963), ki jo označi kar kot katastrofo. Po njegovem mnenju ta slika 
preprosto ne deluje in razen osnovne postavitve na njej ni nič dobrega. Pri neki drugi sliki je Bacon izredno 
zadovoljen z določenim detajlom, medtem ko pri drugem detajlu razmišlja, da bi bilo morda bolje, če ga ne 
bi naslikal. (www.youtube.com/watch?v=QhaqwlZxJZI&feature=related)

Tudi van Gogh se zaveda svojih šibkosti ‒ o njih govori veliko pogosteje kot o svojih kvalitetah:
Še veliko bi lahko povedal, kako bom še izpopolnil to, kar sem začel, in kako cenim delo nekaterih slikarjev 
veliko bolj kot svoje. (2001, str. 179)
V primerjavi z nekaterimi drugimi umetniki van Gogh prizna, da ima svoje delo za slabše od njihovega. A 
kot je razvidno iz njegovih pisem, vedno dopušča možnost razvoja in upa na napredek. 

3.6.2 DOPUščANJE mOžNOSTI RAZVOJA

Predvidevam, da ustvarjalec, razočaran nad svojimi deli, ne bi imel motivacije za nadaljnje ustvarjanje, če 
ne bi hkrati upal, da bo nivo njegovega ustvarjanja nekoč dosegel kriterije, ki si jih je umetnik zastavil. Pri 
van Goghu in Baconu dobim občutek, da je njuno nezadovoljstvo nad lastnimi deli predvsem posledica 
visoko zastavljenih kriterijev. Oba dajeta vtis, da kriteriji izhajajo iz njiju samih in niso sugerirani od zunaj. 
Tudi cilj, ki ga želita doseči, je določen z njune strani. Zdi se, da dela, ki jih označita za nepopolna ali slaba, 
primerjata z nekakšnim idealom lastnega ustvarjanja, torej s tem, kar resnično želita doseči. V tem oziru 
lahko gledamo na negodovanje kot na nekaj pozitivnega, saj običajno vključuje željo po napredku.

Študija, ki sem jo naredil, se mi zdi precej okorna, vendar so me od nekdaj privlačili grobi in celo kričeči 
portreti, kakršen je tale. Na ta način se učim in predvsem to pričakujem od svojega dela. (2001, str. 222)
Zgoraj navedene besede so lep primer van Goghovega odnosa do lastnih zmot. Čeprav rezultata svojega 
ustvarjalnega procesa ne ocenjuje najbolje, se zaveda, da je bistven prav proces dela, ki omogoča nova 
spoznanja in izkušnje.
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Ko van Gogh v pismu decembra 1881 piše o svojih dveh akvarelih, ju opiše takole:
Res sta še daleč od popolnosti, priznam, pa tudi sam še nisem čisto zadovoljen z njima. Vendar pa sta boljša 
od vsega, kar sem doslej naredil, bolj sveža in jasna. (2001, str. 76)
Pri tej izjavi je po mojem mnenju zanimiv pojav pojma popolnost ‒ van Gogh očitno razume popolnost kot 
ideal, h kateremu je vredno težiti, a od katerega je njegovo delo še daleč. Poleg samokritike pa je sposoben 
opaziti tudi pozitivne plati svojih del.

Ob neki drugi priložnosti zapiše:
No, tako imam nazadnje skico, za katero bom trdil, pa naj o njej rečejo karkoli, da je nekaj vredna in da 
nekaj izraža. (2001, str. 110)
Zadovoljstvo nad lastnim delom je še v tem primeru, ki predstavlja vrhunec van Goghove samohvale, iz-
redno skromno. Slikar ne reče, da je skica odlična oziroma popolna, temveč uporabi besedni zvezi nekaj 
vredna in nekaj izraža. Pri njem gre torej za samokritiko, ki vključuje tako opažanje prednosti kot slabosti 
v lastnih delih. Bistvo vsega skupaj pa nikoli ni ostati pri statusu quo, temveč razvijati se, napredovati, ipd. 
Tudi Bacon v času, ko se njegove slike že prodajajo po visokih cenah, na vprašanje o njegovem dojemanju 
vrednosti lastnih del odgovori:
Zmeraj upam, da bom naredil nekaj veliko veliko boljšega. (2005, str. 90)

3.6.3 UNIčEVANJE DEL

Nezadovoljstvo nad produkti lastnega ustvarjanja nekatere umetnike privede do njihovega uničenja. Bacon 
naj bi v štiridesetih letih dvajsetega stoletja uničil skoraj vse svoje zgodnje slike. Po drugi strani pa ta slikar 
pravi, da mu je načeloma vseeno, kdo kupi njegova dela in kam jih postavi, vendar bi ga razburilo, če bi 
nekdo kupil in uničil slike, ki so njemu najbolj blizu. Želi namreč, da po smrti za njim ostanejo njegove 
najboljše podobe. (2005, str. 88)

Slikar pa lahko uniči platno tudi zgolj s slikanjem. Neuspešna slika je slikarju neuporabna in platno posle-
dično uničeno, četudi ga slikar ne razreže. Van Gogh pravi:
Ko se vsako jutro lotiš dela, računaj, da boš ravno toliko platen uničil, kot jih boš uspešno dokončal. (2001, str. 110)

Bacon pa spregovori tudi o razlogih proti uničevanju del:
Za to, da je ne uničiš (stvari, dela, op.p.), sta dva razloga. Eden je ta, da če nisi ravno bogataš, bi rad, če 
bi mogel, živel od nečesa, kar te povsem potegne vase, ko skušaš to narediti. Drugi je ta, da ne veš, koliko 
je v tvojo voljo, da to stvar narediš, morda že vdrla traparija, bi se lahko reklo, predstave o nesmrtnosti. 
(2005, str. 89)

Bacon opozori, da lahko na produkt ustvarjalnega procesa gledamo tudi kot na tržni proizvod. Umetnik si 
želi živeti od svojega ustvarjanja, ker je ustvarjanje aktivnost, ki te povsem potegne vase in je ustvarjalcu 
posledično ljubša od drugih zaposlitev. Finančno plat ustvarjalnosti, ki ni nepomembna tema, natančneje 
obravnavam v poglavju o vplivu zunanjih okoliščin na ustvarjalni proces.
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Bacon pa nas v tej izjavi seznani tudi s posebnim načinom razmišljanja, ki ga lahko goji ustvarjalec do sebe 
in lastnih del – omeni namreč pojem nesmrtnost. Najverjetneje je tu mišljena nesmrtnost, ki jo ustvarjalcu 
omogoči njegova zapuščina (torej njegova dela), ki tudi po njegovi smrti priča o njegovih idejah, spretno-
stih, ipd. Pomislimo – van Gogh je umrl leta 1890. Od tedaj je minilo dobrih 120 let, a še vedno predstavlja 
pomembno avtoriteto slikarstva. Poleg tega se zdi, da njegovo delo ne bo prav kmalu pozabljeno, čeprav 
vsaka slava najbrž nekoč mine.

Vprašanje pa je, ali je smiselno, da se ustvarjalec pretirano ukvarja s tem, čemur Bacon pravi traparija, torej 
predstavo o nesmrtnosti. Navsezadnje težko računa na to, da bo nekaj pomenil prihodnjim generacijam, še 
posebej, če za časa življenja ne prejme priznanja za svoje delo (kot na primer van Gogh). Bacon je dočakal 
svojo slavo in je lahko z večjo gotovostjo računal na vpliv njegovih del na mlajše generacije. A tudi on 
meni, da se nima smisla pretirano obremenjevati s tem.
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3.7 ODNOS DRUgIh DO DEL USTVARJALCA

Na odnos ustvarjalca do lastnih del lahko med drugim vplivajo tudi mnenja drugih. Gotovo se nekateri 
ustvarjalci bolj obremenjujejo s kritiko kot drugi. Iz van Goghovih pisem je razvidno, da ga mnenje drugih 
zanima; brata sprašuje, ali je ta in ta vprašal po njem, ali pa ga prosi, naj drugim govori o njem. Ob neki 
priložnosti zapiše: Tudi ti še naprej razkazuj moja dela, ko boš v stiku z ljudmi. (2001, str. 175) To gotovo 
niso besede nekoga, ki bi bil neobremenjen z mnenjem drugih o njegovem delu.

Na drugi strani pa imamo Bacona, ki pravi, da mu z izjemo ljudi, ki mu lahko z nasveti pomagajo, ni kaj 
dosti mar za kritike njegovih del ter da bi mu bilo vseeno, če njegovih slik ne bi videl nihče. (2005, str. 20) 
Za oba umetnika pa je značilno, da se na vse kritike ne odzoveta enako, ter predvsem, da razločujeta med 
konstruktivno in destruktivno kritiko.

3.7.1 KRITIKA

Skladno z dejstvom, da se van Gogh bolj obremenjuje s kritiko, je v njegovih zapisih najti več primerov 
posledic negativne kritike. Takole se odzove na neko kritiko, ki jo prejme:
Vendar njegove izjave zategadelj niso nič manj nepremišljene in površne, pa tudi ovržem jih lahko.
(2001, str. 88-89)
V njegovem odzivu se odraža nekakšna samoobramba in tokrat se zdi pri zaščiti lastnih del bolj odločen kot 
kadar se sooča z lastno kritiko. Van Gogh priznava, da ima negativna kritika na njegovo ustvarjanje lahko 
uničujoč vpliv:
Pretirano sem občutljiv (čeprav bi želel, da bi bilo drugače) na to, kar govorijo o mojem delu, kako gledajo name. 
Ko naletim na nezaupanje, ko sem sam, občutim praznino, ki v meni zatre vsako iniciativo. (2001, str. 148)
Slabo počutje kot posledica kritike pri van Goghu zavira sicer izredno močno motivacijo za ustvarjanje. Zdi 
se, da na trenutke izgublja svojo samozavest in včasih celo vnaprej pričakuje neuspeh:
No, zagotovo vem, da bom uvrščen najslabše, ker so si risbe drugih podobne, moja pa se v vsem razlikuje 
od njihovih. (2001, str. 206)

Bacon ima na negativno kritiko nekoliko drugačen pogled:
Destruktivna kritika, še posebej iz ust drugih umetnikov, je po mojem najkoristnejša kritika. Čeprav se ti, ko 
jo analiziraš, morda zdi zgrešena, jo vsaj analiziraš in razmišljaš o njej. Ko pa te hvalijo, no zelo prijetno 
je poslušati hvalo, ampak v resnici nimaš od nje nič. (2005, str. 66)
Bacon nas tako opomni, da negativna kritika ni nujno tudi destruktivna. Konstruktivni del so možganski 
procesi, ki se pojavijo kot posledica kritike. Na ta način lahko kritika pri ustvarjalcu spodbudi razvoj in 
napredek, medtem ko je hvala bolj koristna za dvigovanje njegove samozavesti.

Kakšne kritike si torej želijo ustvarjalci?

Van Gogh v nekem pismu pohvali kritiko, ki jo je prejel od slikarja Antona Mauva. Pravi, da mu je ta od-
krito svetoval kup stvari in mu pokazal pot, čeprav se mu ni zdelo dobro vse, kar mu je van Gogh pokazal. 
(2001, str. 74) Za ustvarjalca je očitno pomembno, da hvala ni zgolj posledica vljudnosti oziroma prilizova-
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nja. V teh primerih ne gre za iskreno mnenje posameznika in hvala posledično ne pove nič o delu samem. 
Le opazovalec, ki se je resnično posvetil nekemu delu, lahko poda konkretne komentarje in napotke, ki 
včasih prepričajo celo avtorja.

Pomembni so torej komentarji z vsebino, medtem ko je označevanje dela s pridevniki kot so odlično, dobro 
ali slabo, ustvarjalcem pogosto odveč. Ali kot se izrazi van Gogh:
Nikakor ne maram prilizovanja, nočem, da bi mi rekli: «To je lepo,« če se bi se jim zdelo grdo. Ne. Želim si in-
teligentne iskrenosti, ki je neuspehi ne skvarijo. Nekoga, ki mi bo po šestih neuspešnih poskusih, ko bom začel 
izgubljati pogum, rekel: »Vseeno poskusi še sedmič!« Vidiš, brez te spodbude sem izgubljen. (2001, str. 148)

Iz želje po kvalitetni kritiki van Gogh v nekem pismu napeljuje brata k temu, da bi tudi on postal slikar in 
se mu pridružil pri ustvarjanju:
Zelo pogosto bi me zanimalo tvoje mnenje o tem in onem, o tej ali oni študiji, rad bi na primer vedel, če je 
kaj uporabno, kar sem naredil, naj nadaljujem v tej ali oni smeri. (2001, str. 126)

Vtis, ki ga dobim, je, da ustvarjalci ne nasprotujejo nujno določeni meri zunanjega vpliva na ustvarjalni 
proces. Veliko pa je odvisno od tega, kakšna je narava kritike in verjetno tudi, od koga prihaja. Ustvarjalec 
najbrž lažje sprejme kvalitetno kritiko, še lažje od nekoga, katerega mnenju zaupa.

3.7.2 ODZIVI NA KONKRETNE KRITIKE

Poglejmo si še nekaj odzivov van Gogha in Bacona na konkretne kritike.

Med intervjujem Bragg omeni Baconu, da se nekaterim ljudem njegova dela ne zdijo lepa, ampak grozljiva. 
Umetnik odgovori: Kakšno grozo bi lahko jaz izdelal, da bi tekmoval s tem, kar se dogaja vsak dan? 
(www.youtube.com/watch?v=QhaqwlZxJZI&feature=related)
Mediji so polni novic in oddaj, ki ljudi vsak dan opozarjajo na grozote sveta. A to ljudem ne preprečuje, da 
bi te novice vsakodnevno spremljali. Pogosto jih najbolj privlačijo prav najbolj senzacionalne novice, ki 
vključujejo nasilje, katastrofe, nesreče, ipd.

Bacon, ki želi, da so njegove slike koncentracija resničnosti, takole povezuje resničnost in umetnost:
Vse v umetnosti se zdi kruto, ker je resničnost kruta. Morda je zato toliko ljudem všeč abstrakcija v umetno-
sti, ker v abstrakciji ne moreš biti krut. (2005, str. 200) 
Baconova obramba v primeru te kritike je navezovanje na resničnost, kateri želi ostati zvest. Dokler je ži-
vljenje kruto, naj bo krutost prisotna tudi na njegovih slikah. To, da ljudi njegove slike prestrašijo, morda 
več pove o njihovi zaslepljenosti glede življenja, kot o slabosti del.
Zmeraj upam, da bom stvari posredoval karseda neposredno in golo, in morda se zdi ljudem, če pride neka 
stvar do njih neposredno, to nekaj groznega. (2005, str. 49)

Bacon ima včasih raje gledalca, ki resnično sovraži njegovo sliko, kot nekoga, ki mu je slika zgolj všeč. Močna 
emocionalna reakcija je zanj dokaz, da mora to delo nekaj posebnega vsebovati. Sicer pa izrazi presenečenje 
nad dejstvom, da se njegove slike sploh prodajajo. Po njegovem mnenju je k temu pripomogla sreča.
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Van Gogh dočaka prvi članek, posvečen njegovemu slikarstvu, šele v letu svoje smrti. Gre za članek Alberta 
Auriera z naslovom Les isolés: Vincent van Gogh (Mercure de France 1890, str. 24-29). Poglejmo njegov 
odziv na naklonjeno kritiko:
Zelo sem bil presenečen nad člankom o mojih slikah, ki si mi ga poslal, ni mi treba poudarjati, da bom še 
naprej mislil, da ne slikam tako, ampak v tem vidim predvsem, kako bi moral slikati. Kajti članek je zelo 
točen v smislu, da nakazuje vrzeli, ki jih moram zapolniti, in mislim, da ga je pisec v bistvu napisal kot na-
potek ne samo meni, ampak tudi drugim impresionistom in celo zato, da bi naredil zarezo na pravem mestu. 
(2001, str. 287-288)

Opazimo, da van Gogh izrazi presenečenje nad pozitivno kritiko (spomnimo se Bacona, ki ga lasten uspeh 
prav tako preseneča). Namesto da bi ga prežemal ponos, svojemu slikarstvu nekako ne more pripisati po-
zitivnih lastnosti, ki mu jih pripisuje kritik. Njegov odziv izraža veliko mero skromnosti ali pa nezaupanja 
vase. Van Gogh na tem mestu lažje pohvali kritika, kot sebe. Morda je to posledica dolgoletnega ustvarjanja 
brez priznanja, torej njegove nevajenosti pozitivne kritike. Morda pa gre za težnjo k idealu, ki ga van Gogh 
po lastni presoji še ni dosegel.

3.7.3 mED KRITIKO IN ZVESTObO SAmEmU SEbI

Vsak ustvarjalec, ki se odloči pokazati svoje delo drugim, najbrž vsaj malo razmišlja o odzivih, ki jih bo prejel. 
Osebnost, predvsem občutljivost ustvarjalca, včasih narekuje, kako se bo na kritike odzval. Pozitivna kritika 
najbrž nekoliko pripomore k sproščeni zagnanosti ustvarjalca. Ni pa nujno, da so najbolj naklonjene kritike 
tudi najbolj konstruktivne za ustvarjalni proces. Niti van Gogh niti Bacon v določeni točki svojega življenja ne 
rečeta, da sta s svojim slikarstvom dosegla svoj maksimum; vedno dopuščata prostor za razvoj. Ali bi nekdo, 
ki meni, da je na svojem področju že dosegel vse, sploh še čutil željo po nadaljnjem ustvarjanju?

Kritika ustvarjalcu ponudi možnost razmisleka o svojem delu, a edino on se lahko odloči, kateri del kritike 
bo sprejel in katerega zavrnil. Zdi se, da mora biti kritika podana z občutkom za cilje in namene ustvarjalca. 
Tako Bacon kot tudi van Gogh se zavedata pomanjkljivosti svojega dela in sta jih pripravljena priznati. A v 
kolikor sta mnenja, da kritika ni podana v skladu s tem, kar je njun ustvarjalni cilj, sta jo sposobna hitro za-
vrniti. Nasprotno se kaže v primeru članka o van Goghu, ko je umetnik mnenja, da kritik zelo dobro pozna 
njegove lastne, zaenkrat še nedosežene cilje, s kritiko pa se ne strinja zaradi nekakšne skromnosti.

Kritika naj vsekakor ne bi bila edino vodilo pri ustvarjanju. Bacon nasprotuje ustvarjanju po diktatu občin-
stva in van Goghu se zdi pri ustvarjalcu pomembna iskrenost. Ustvarjalec želi imeti vajeti ustvarjalnega 
procesa v svojih rokah, čeprav ni vedno zaprt za zunanje napotke. Van Gogh meni, da bi bilo zanj prilaga-
janje svojega dela željam občinstva celo nemogoče:
Kakor koli, če se zdi ljudem tisto, kar delam, in tako, kot delam, dobro ali ne, jaz ne poznam druge poti razen 
te, po kateri se bom spopadal z naravo vse dotlej, dokler mi ne bo zaupala svojih skrivnosti. (2001, str. 167)

Pot, o kateri govori van Gogh, je najbrž tesno povezana s prepričanji o lastnem ustvarjanju in o svetu. Pri 
njem gre za iskreno doživljanje narave in učenje od nje. Pri Baconu gre na primer za koncentracijo resnič-
nosti na platnu. Ta pot, ki se pogosto izriše šele preko ustvarjanja in skozi daljše obdobje, je do neke mere 
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trajna, vsekakor pa jo težko izniči zgolj ena kritika. Zato je pri kritikih morda najbolj pomembna kvaliteta, 
da imajo posluh za namene ustvarjalca in so se sposobni potopiti v njihov svet. Šele takrat bodo imeli tudi 
ustvarjalci občutek, da gre za kvalitetne in koristne napotke in ne za kritiko, ki je sama sebi namen.
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3. 8 ODNOS USTVARJALCEV DO DRUgIh
USTVARJALCEV IN NJIhOVEgA DELA

Likovne ustvarjalce običajno zanima že obstoječa umetnost in jo zato raziskujejo na lastno pest, ali pa v procesu 
izobraževanja vsaj spoznajo najbolj pomembne likovne umetnike in njihova dela. Umetnost ima dolgo in bogato 
zgodovino, znotraj katere lahko vsak ustvarjalec najde umetnike, obdobja in smeri, ki so mu bližje od ostale pro-
dukcije. Na ustvarjalca pa lahko enako močno vplivajo dela, ki so mu blizu, kot tista, ki ga odbijajo.

Za ustvarjalce je pomembno, da posedujejo določena znanja o področju, na katerem ustvarjajo. Če tega 
znanja ne bi imeli, ne bi poznali meja svojega področja. Poznavanje teh meja pa je skoraj nujno, če želimo 
ustvariti nekaj, kar je na področju novost. Spomnimo se Sternbergove definicije ustvarjalnosti, ki pravi, da 
je ustvarjalnost zmožnost proizvajanja dela, ki je novo (t.j. izvirno, nepričakovano), kvalitetno in primerno 
(t.j. uporabno, upošteva omejitve naloge). (2003, str. 89)

Običajno pa ne gre zgolj za poznavanje umetnikov, temveč za odnos do njih; tako vam lahko likovni ustvar-
jalci najbrž z lahkoto naštejejo nekaj umetnikov ali del, ki so jim blizu, in nekaj tistih, katerih ne marajo.  
Mladi van Gogh skoraj v vsakem pismu omeni kakšnega avtorja, katerega delo občuduje ali ga je videl pred 
kratkim. Očitno je, da goji veliko zanimanje za soustvarjalce, jih nenehno raziskuje in ima o njih široko 
znanje. Piše na primer o risbi Cluysenaera, pa o sliki Stevensa, litografijah Corota, o lepoti neke Linderjeve 
slike, angleških slikarjih, ki so mu blizu, dobrih francoskih slikarjih, itd. V pismu iz januarja 1874 navede 
dolg seznam slikarjev, ki so mu dragi.

Široko znanje o slikarjih lahko do neke mere povezujemo z njegovo takratno zaposlitvijo v umetniško-po-
sredniški družbi Goupil et. Cie. Van Gogh ceni znanje in tudi bratu Théu svetuje:
In pogosto moraš v muzej, kajti dobro je, če poznaš tudi stare mojstre. Ko boš le mogel, beri knjige o ume-
tnosti, tudi in zlasti revije... (2001, str. 26.)

Ko van Gogh piše o likovnih delih in ustvarjalcih, običajno uporablja izrazito emocionalno nabit besednjak, 
na primer: dobra zamisel, zelo lepa (platna), čudovit (slikar), tri čudovite slike, slikarji, ki so mi zelo všeč, 
tako rad jo imam (pesem), čudovita Eliotova knjiga, sijajna zbirka.

Običajno se nanaša na dela s področja likovne umetnosti in literature. Včasih podrobno razloži, katere la-
stnosti dela ga navdušujejo, pogosto pa zgolj izraža navdušenje z izrazi kot so čudovit, dober in lep. Tudi 
brata prosi, naj mu napiše, kateri slikarji so mu najbolj všeč, saj ga to zelo zanima. Van Goghovi izjavi 
Kako rad bi se s teboj pogovarjal o umetnosti! in Kar umiram od želje, da bi se s teboj dolgo pogovarjal o 
umetnosti... (2001, str. 28) pričata o njegovem iskrenem zanimanju za umetnost in umetnike.

Mladi van Gogh pripisuje veliko pomembnost komunikaciji z umetniki in o umetnosti. Kasneje pa ta inte-
res pri njem nekoliko upade:
Zadnje čase se nisem kaj dosti pogovarjal s slikarji. Nimam razloga, da bi se. Bolj kot glas drugih slikarjev 
moram poslušati glas narave. (2001, str. 100)
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Tu se že nakazuje prepričanje, ki bo spremljalo van Gogha skozi njegovo poznejše ustvarjanje – da je 
slikarjeva najboljša učiteljica narava. Kot argument proti izmenjavi mnenj z drugimi slikarji med drugim 
navede pogosto nestrinjanje med njimi:
Tako se včasih v petih minutah spremo do te mere, da nobeden noče popustiti (…) gre za ponesrečeno 
združbo ljudi, v kateri nihče ne priznava mnenja drugih, dva ali več pa se strinjajo le, ko je treba skupaj 
nasprotovati tretjemu. (2001, str. 105)

Čeprav je van Goghovovo mnenje glede del drugih ustvarjalcev pogosto izredno naklonjeno, s sodelova-
njem med ustvarjalci očitno nima najboljših izkušenj. Še naprej pa spremlja dela drugih ustvarjalcev in v 
pismih bratu opisuje njihove kvalitete. Poglejmo si še nekaj njegovih komentarjev na konkretna dela in 
ustvarjalce:

Daumier mi je vedno bolj pri srcu. Zdi se mi hkrati zajedljiv in razmišljujoč, poduhovljen, tenkočuten in 
obenem poln strasti... (2001, str. 123)

Lautrecova slika, portret glasbenice, je osupljiva, ob pogledu nanjo sem bil ganjen. (2001, str. 297)

Nič me ne gane manj kot Rubens s svojim načinom izražanja človeške bolečine. (2001, str. 200)

Bralec zlahka opazi, da so izrazi, ki jih van Gogh uporablja, običajno izrazi občutij – redko gre za analitič-
no, racionalno kritiko. Govori namreč o ganjenosti, osuplosti, o avtorju, ki mu je pri srcu, ipd. Van Gogh 
torej ni le dober poznavalec umetnosti, temveč ga umetniška dela navdajajo z določenimi občutki, ki so 
lahko precej intenzivni.

Videli smo, da van Gogh visoko ceni literaturo, občasno pa si dovoli tudi primerjavo literarnih del z likovnimi:
Pri Balzacu in Zolaju (...) so odstavki, ki izražajo ravno tako silovito strast, vendar z besedami.
(2001, str. 123)

Slikar razume, da umetniki na različnih področjih sicer uporabljajo različna izrazila, a je učinek teh del 
lahko kljub temu soroden. Navaja tudi primer, ko se literatura loti teme slikarstva:
Pred kratkim sem se spomnil zgodbe, ki sem jo nekoč bral v neki angleški reviji: zgodba o slikarju, ki pri-
poveduje o možu, ki se po preživetih težavah izčrpan zateče v samoten kraj med šotorišči; v tem melanho-
ličnem okolju spet najde samega sebe, če smem tako reči, in začne slikati naravo tako, kot jo čuti in vidi. 
Odlično napisana zgodba, katere avtor očitno pozna umetnost, me je presunila, ko sem jo bral, že nekaj dni 
pa mi spet prihaja na misel. (2001, str. 136)

Zdi se, da se van Gogh s to zgodbo lahko poistoveti in morda mu je prav zaradi tega tako blizu. Vsaj po 
mojem mnenju bi bil lahko opis slikarja, ki se zateče v samoto in začne na novo odkrivati naravo preko la-
stnih občutenj, tudi opis van Gogha. Morda pa je obratno in je imela ravno ta zgodba vpliv na van Goghovo 
intenzivnejše posvečanje naravi.
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Če je van Goghu poleg slikarstva najbližja literatura, bi lahko rekli, da je Francisu Baconu najbolj zanimiva 
fotografija. Posebej ljub mu je fotograf Muybridge, predvsem njegove fotografije zaporednih kadrov giba-
nja (prilogi V in VI) ter fotografije deformiranih ljudi. Močan vpliv na njegovo slikarstvo naj bi imele tudi 
fotografije živali.

Bacon spregovori o medsebojnem učinkovanju raznoterih vplivov:
Pravzaprav sta Michelangelo in Muybridge v moji glavi povsem pomešana, in tako sem se morda lahko 
učil o položajih od Muybridgea in se učil bohotnosti, grandioznosti oblike od Michelangela in zelo težko bi 
razločil vpliv Muybridgea in vpliv Michelangela. (2005, str. 114)

Najbrž bi bilo nesmiselno, če bi posameznik od določenega avtorja prevzemal vse karakteristike. Takšnega 
posameznika bi težko označili za izvirnega, izvirnost pa je eden izmed pogojev za to, da določeno delo 
razumemo kot ustvarjalno. Bacon nas opozori, da raznorazni vplivi v mislih avtorja tvorijo novo celoto. Za-
radi tega si dela ustvarjalcev, na katere je vplival na primer Picasso, med seboj niso nujno podobna in tudi 
niso nujno podobna delom Picassa. Ena izmed lastnosti kvalitetnega ustvarjalca je morda prav sposobnost 
spretnega transformiranja in združevanja različnih zunanjih vplivov z impulzi, ki prihajajo iz njih samih.

Tudi van Gogh omenja Michelangela:
Povej mu (Serettu, op.p.), da sta Millet in Lhermitte v mojih očeh resnična slikarja, ker ne slikata stvari 
takšnih, kakršne so, če jih suhoparno analiziramo, raziščemo, ampak takšne, kot jih Millet, Lhermitte in 
Michelangelo občutijo. Povej mu, da bi se zelo rad naučil slikati te netočnosti, anomalije, odstopanja, mo-
difikacije resničnosti, zaradi česar vse postane laž, če hočeš ‒ da, prav to! ‒ vendar laž, ki je resničnejša od 
dobesedne resnice. (2001, str. 180)
S temi besedami se van Gogh ponovno dotakne pojma resničnost, ki je obema slikarjema skupen. Delita 
tudi razumevanje umetnosti kot laži, ki je resničnejša od dobesedne resnice. Obema umetnikoma pa je sku-
pna tudi naklonjenost do starejše umetnosti.

Bacon še posebej ceni umetnost starih Egipčanov, ki je po njegovem mnenju najboljša umetnost vseh časov. 
Egipčanska umetnost ga napeljuje na misel, da je ustvarjanje podob na nek način vedno poskus premagovanja 
smrti. Van Gogh pa razkrije, zakaj so mu včasih od modernih platen ljubše stare krajine:
Moderna platna, ki te sicer premamijo, pa ne zapustijo tistega trajnega, močnega in globokega vtisa (...) vse bolj 
sem namreč čutil praznino, ki je nisem mogel zapolniti s sodobnimi slikami. (2001, str. 115 - 116)

Ko Bragg Baconu pokaže projekcijo van Goghove slike Nočna kavarna (1988), jo ta označi kot izredno 
lepo in intenzivno sliko. Po drugi strani pa ne vidi nobene posebne kvalitete v delih Marka Rothka. Njegove 
slike se mu zdijo dolgočasne, še posebej pa sovraži določen odtenek rjave barve, ki ga je Rothko uporabljal. 
Tudi umetnost Jacksona Pollocka naj bi šla popolnoma mimo njega. (www.youtube.com/watch?v=Qhaqw
lZxJZI&feature=related)
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3. 9 PRIPOVEDNO-VSEbINSKA IZRAZILA

Poleg likovnih izrazil in materialno-tehnoloških sredstev ter postopkov lahko pri likovnem delu opazujemo 
tudi pripovedno-vsebinska izrazila. Pri tem se sprašujemo o snovi, iz katere je umetnik črpal, in vsebini, ki 
jo motiv likovnega dela upodablja. Zanima nas semantična plat likovnega dela, torej njegov pomen.
(povzeto po Butina, de Gleria, Skubin, Šuštaršič, Zornik 2007, str. 13-14)

V primerjavi z ustvarjalnostjo na znanstvenem in iznajditeljskem področju je za umetniško ustvarjalnost 
značilno, da ima posameznik skoraj neomejeno svobodo pri izbiri snovi, iz katere bo črpal, ter vsebine svo-
jih del. Pečjak zapiše, da je umetnikovo gradivo vse, kar v svojem okolju pomembnega doživlja, narava in 
ljudje, ki jih srečuje, barve in zvoki, ki jih vidi in sliši, itd. (1987)

Velika svoboda glede snovi pa ne pomeni, da je njihova izbira naključna ali da bi bilo ustvarjalcu vseeno za 
tovrstne odločitve. Zato v delih likovnih ustvarjalcev lahko pogosto najdemo določeno konstantnost, kar se 
tiče snovi, vsebine in motivov. Določen vpogled v te procese nam ponudita tudi Bacon in van Gogh.

3.9.1 RAZVOJ TEmE

Oba ustvarjalca sta se začela umetniško udejstvovati precej pozno, v odrasli dobi. Bacon v intervjuju nave-
de razlog za pozen začetek:
V mladosti v nekem smislu nisem imel prave teme. Tema se mi je v resnici razvila skozi življenje in spozna-
vanje drugih. (2005, str. 68)
S to izjavo Bacon opozori, da tema ni nekaj, kar je ustvarjalcu vnaprej dano, temveč nekaj, kar se, oziroma 
kar ustvarjalec razvije. Za to je potreben določen čas, ki variira od posameznika do posameznika. V procesu 
razvijanja se lahko tema temeljito preoblikuje ali celo zamenja, in vprašanje je, ali se ta razvoj pri ustvar-
jalcu sploh kdaj konča.

Pri Baconu se je tema razvila šele preko interakcije s svetom. Interakcija, ki poteka med ustvarjalcem in 
vsem, kar ga obdaja, ter med ustvarjalcem in ustvarjalnim procesom, tesno povezuje življenje z umetnostjo. 
To je po mojem mnenju eden izmed razlogov, zakaj je ustvarjalni proces težko časovno definirati. Vplivi 
nanj lahko namreč izvirajo iz časovno precej oddaljenih trenutkov posameznikovega obstoja, poleg tega pa 
vseh vplivov ustvarjalec najbrž niti ne ozavesti. Na nastanek enega likovnega dela pa običajno ne vpliva le 
en, temveč vrsta raznoraznih dejavnikov, ki v interakciji z možgani ustvarjalca in preko telesa ustvarjalca 
tvorijo novo celoto.

V eseju The biography of a painting avtor Ben Shahn na primeru svoje slike Alegorija (priloga VII) oriše 
nekatere vplive, ki so jo sooblikovali. Kot povod za vsebino slike navaja zgodbo Johna Bartlowa Martina o 
očetu, ki v požaru izgubi štiri svoje otroke. To zgodbo je avtor nato povezal z dvema lastnima izkušnjama 
požara. Ena izmed teh izkušenj je bila zanj še posebej čustvena, saj je njegov oče pri reševanju svojih otrok iz 
goreče hiše utrpel hude opekline. Pri drugi izkušnji pa naj bi ogenj nudil predvsem zanimiv vizualni vtis.
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Tudi goreča pošast, upodobljena na sliki, naj bi nastala preko kombiniranja vplivov. Eden izmed njih je spo-
min na domačo mačko, drugi mitološka volkulja, ki je dojila Romula in Rema, pa tudi volkovi na splošno, 
ki avtorju iz določenih razlogov poosebljajo strah. Shahn je imel v primeru te slike torej vsebinsko podlago 
Martinove zgodbe, med ustvarjalnim procesom pa je črpal še iz svojih spominov in občutenj. Vse skupaj je 
nato združil v novo celoto – sliko Alegorija. (Tomas 1964)

Kakor velja za ustvarjalni proces na splošno, tudi pot do vsebine določenega dela ni premočrtna in enostav-
na. Najdrobnejši pozabljen dražljaj se lahko v ustvarjalnem procesu ponovno ozavesti in odigra ključno 
vlogo. Bacon imenuje združitve zunanjih in notranjih vplivov podobe in pravi:
Imam veliko več podob, kot jih bom kdaj sposoben narediti - podobe, ki so mi kdaj kapnile v glavo in ki jih 
nikoli ne bom mogel uporabiti. (2005, str. 164) 

Kaj so te podobe? Kje bivajo? 
Butina jih imenuje notranje miselne podobe in o njih zapiše:
Ves proces začne narava, ki sproži aktivno reakcijo organizma, katere rezultat je notranja miselna podoba 
o stvareh in pojavih v zunanjem svetu (...). Na podlagi te miselne notranje podobe nastane zamisel bodoče 
dejavnosti in njenega rezultata, likovne umetnine. (1984, str. 10)
Butina opozarja, da gre v resnici za enovit proces, pri katerem ni mogoče potegniti ostre ločnice med nje-
govimi deli. Delitev je narejena predvsem v imenu lažjega razumevanja celote.

Kakor znanost in filozofija, ima tudi likovnost svoj jezik, na katerega je omejena. Ko likovnik slika, misli 
likovno, ne verbalno, zapiše Butina. (1984, str. 37). 
Butina razmišlja tudi o odnosu med izkustvom, mišljenjem in jezikom. Pravi, da je struktura mišljenja sicer 
blizu strukturi jezika, a da je mišljenje neskončno bogatejše, ker lahko vsebuje zavest o stalno spreminjajo-
čem se ozadju konotacij, ki niso izrazljive v jeziku. (1984, str. 33)

Vizualno zaznavanje je osnova likovne misli, ne pa tudi njena meja, pravi Butina. Zato likovna dela tudi 
niso zgolj kopije vidnega sveta. Čutna zaznava je osnova likovne misli, dostopen pa ji mora biti tudi ma-
terialni produkt likovnega ustvarjanja ‒ likovno delo. Čutnost je torej za likovno ustvarjanje izrednega 
pomena. (1984, str. 36-37)

Bacon nam zaupa, da končana slika skoraj nikoli ni enaka notranji miselni podobi. Delo z materialom na-
mreč do neke mere vodi ustvarjalni proces v nepredvidljive smeri. Sam želi vsaj v začetni fazi materializa-
cije slike celo prepustiti nezavednemu, da prevzame vajeti ustvarjalnega procesa.
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3.9.2 SNOV

Pojem snov se nanaša na gradivo, iz katerega umetnik dobi idejo za upodobitev določenega motiva.
(Butina, de Gleria, Skubin, Šuštaršič, Zornik 2007, str. 13)

FOTOgRAFIJE

Melvyn Bragg med videointervjujem opazi, da je atelje Francisa Bacona zapolnjen s številnimi fotografi-
jami in fotografskimi knjigami. Bacon pove, da mu te služijo kot modeli in kot umetniška vsebina, iz njih 
namreč včasih vzniknejo podobe, ki jih lahko uporabi pri slikarstvu. Bacon ima rad vse vrste fotografij. 
Privlačijo ga, ker imajo sposobnost zabeleženja trenutnega stanja, torej tistega, kar je prisotno točno tam in 
v tistem trenutku. Kot navdih za svoje slikarstvo navaja na primer fotografije živali, gibanja, pornografske 
fotografije, fotografije boksa in rentgenske fotografije. Posebej izpostavi fotografije divjih živali. Pravi, da 
predstavljajo to, kar bi rad dosegel s svojim slikarstvom. Pokaže na primer fotografijo živali po uboju druge 
živali in izjavi, da bi želel, da imajo njegove slike podoben takojšen učinek na gledalca kot ta fotografija.
(www.youtube.com/watch?v=QhaqwlZxJZI&feature=related)

Bacon ima med fotografijami v ateljeju tudi reprodukcije lastnih del:
...pogosto lahko delam po fotografijah lastnih že pred leti narejenih del, ki se mi včasih zazdijo zelo suge-
stivna. (2005, str. 37)
Ustvarjalec lahko torej črpa tudi iz svojega preteklega ustvarjanja; tudi njegova lastna dela so lahko vpliv 
na ustvarjalni proces.

NARAVA

Pri van Goghu je zelo jasno izražen poseben odnos, ki ga goji do narave. Pogosto se sprehaja in opazuje raz-
lične pojavnosti v naravi, ki jih nato opisuje bratu. Večkrat izpostavi, da je narava njegova učiteljica ter da 
bi se morali od nje učiti tudi drugi slikarji. Iz njegovih opisov narave dobim vtis, da je van Gogh natančen 
in pozoren opazovalec. Te lastnosti so vidne že v njegovih mladih letih, ko se še ni spopadal s slikarstvom, 
še bolj nazorni pa so kasnejši opisi: 
Temnomodro nebo je bilo tu pa tam prekrito s še bolj temnomodrimi oblaki od osnovne intenzivne kobaltove 
modrine, drugi pa so bili bolj svetlomodri, kot modrikasta belina mlečne ceste. Na modrem ozadju so sijale 
svetle, zelenkaste, rumene, bele, svetlejše rožnate zvezde, še bolj bleščeče kot dragi kamni ...
(2001, str. 219 – 220)

Te besede pričajo o znanju, ki ga pisec poseduje o barvnih odtenkih in svetlobnih odnosih. Van Gogh pa si pri-
vošči pa tudi primero med zvezdami in dragimi kamni, ki priča o njegovi sposobnosti rabe liričnih sredstev pri 
svojem izražanju. Kot rečeno, pa se v njegovih zapisih kaže tudi sposobnost natančnega opazovanja okolice.

Pri branju van Goghovih pisem sem postopoma začela opaziti slikarsko zaznamovanost njegovega pogle-
da. V mladosti se pojavlja nekoliko redkeje, nato pa se tovrstni opisi vedno bolj gostijo. Pisma iz odrasle 
dobe so v veliki meri tako ali drugače posvečena umetnosti in naravi. Pri tem se zdi bistvena prav povezava 
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med naravo in umetnostjo. Spomnimo se, da se van Gogh od narave uči, predvsem pa si jo želi tudi dobro 
(oziroma resnično) upodabljati:
Opisujem ti naravo; ne vem, koliko mi jo je uspelo odraziti v skici, pač pa zelo dobro vem, kako me je prevzela 
ta harmonija zelene, rdeče, črne, rumene, modre, rjave in sive. (2001, str. 109)
Narava ga navdušuje in zdi se, da skuša pri svojem delu zajeti njeno bistvo na platnu. Pri tem večkrat priznava, 
da njegova upodobitev narave ni dosegla svojega ideala, medtem ko v naravi sami ne opaža pomanjkljivosti.

3.9.3 mOTIVIKA

Po kakšnem ključu likovni ustvarjalci izbirajo svoje motive?

Bacon ponudi svojo interpretacijo razlogov za te izbire, ko pravi:
Po mojem je umetnost obsedenost z življenjem, in ker smo človeška bitja, smo navsezadnje najbolj obsedeni 
sami s sabo. Potem morda z živalmi in potem s pokrajinami. (2005, str. 63)
Bacon nas tako ponovno opomni na povezanost umetnosti z življenjem. Pomembno je, da je ustvarjalec 
človek ter da je človek tudi gledalec. Iz tega gledišča ustvarjalec najbrž težko izstopi, tudi če bi to želel. 

V nadaljevanju si poglejmo nekaj konkretnih motivov Francisa Bacona in Vincenta van Gogha.

Začnimo pri človeku ‒ motivu, ki je prisoten v slikarstvu obeh umetnikov (in seveda pri mnogih drugih). Pri 
van Goghu najdemo številne upodobitve kmetov pri različnih opravilih, delavcev, pa tudi portrete njegovih 
znancev. Tudi Bacon slika portrete svojih znancev, a tudi portrete papežov, deformirana telesa, ipd. Kaj 
imata povedati o človeku kot motivu svojih slik?

Podobno poveličujoč odnos, kot ga ima van Gogh do narave, goji tudi do kmeta in delavca. O nabiralcih 
lesa, ki jih ob neki priložnosti slika, zapiše: Ti liki so veličastni in polni poezije. (2001, str. 109)
Na teh ljudeh je torej nekaj, kar jih pri van Goghu povzdigne iz življenja v motiv. Tudi pri portretih slikar 
izpostavi tipe ljudi, ki se mu zdijo bolj privlačni za upodobitev. Po tem ko nariše knjigarja Bloka, na primer 
zapiše: Zelo rad bi narisal še druge člane te družine, ker so res zanimivi tipi. (2001, str. 113)

Ni pa nujno, da so na delih vedno upodobljeni le slikarju najprivlačnejši motivi. Okoliščine ga občasno 
prisilijo v kompromis:
Izredno težko je prepričati k poziranju tipe, ki bi jih najraje risal; medtem pač rišem tiste, ki pristanejo na 
poziranje, ne da bi pozabil, koga bi rad upodobil, če bi mogel. (2001, str. 114)
Modeli, ki si jih van Gogh zaželi, včasih odklonijo poziranje, včasih pa nima finančnih sredstev za njihovo 
plačilo.

Bacon portrete najraje slika v samoti svojega ateljeja. To počne s pomočjo fotografij in pa po spominu. 
Večinoma slika portrete prijateljev in znancev, saj dobro pozna poteze njihovih obrazov, ki jih v ateljeju 
nato lažje rekonstruira. Bacon namreč ne želi ustvariti portreta, ki bi bil ilustracija realnosti, želi pa ohraniti 
osnovne poteze obraza osebe, ki jo slika. Glede slikanja avtoportretov pa pove, da jih slika le takrat, ko ni 
v bližini nikogar drugega, ki bi mu lahko služil kot model.
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Ena izmed najbolj slovitih Baconovih slik je gotovo Študija po Vélazquezovem portretu papeža Inocenca 
X. Od kod izvira njegova izbira religioznega motiva?
Pri papežih ne gre za kaj, kar bi imelo kako zvezo z religijo; gre za mojo obsedenost s fotografijami Vélazque-
zovega Papeža Inocenca X.
Bacon meni, da so ga pri tem portretu privlačile predvsem njegove sijajne barve. Zanika torej religiozni 
pomen, ki bi ga temu motivu verjetno pripisal marsikateri gledalec. Tudi motiv križanja (priloga VIII) naj 
bi upodabljal zaradi likovnih in ne vsebinskih kvalitet:
Pri križanju gre med drugim prav zato, da je osrednja figura Kristusa dvignjena v zelo poudarjen in izoliran 
položaj, kar ji z gledišča oblike daje večje možnosti, kot če bi vse različne figure stale na isti ravni. Spreme-
njena raven je z mojega gledišča zelo pomembna. (2005, str. 46)

Omenila sem že, da motivi včasih nastanejo kot skupek različnih vplivov, ki jih ustvarjalec transformira in 
poveže v novo celoto. Asociacije in povezave so včasih precej nepričakovane. Bacona na primer križanje 
bolj kot na religijo asociira na klavnice:
Zmeraj so me ganile podobe klavnic in mesa in po mojem v veliki meri sodijo v vso to zadevo s Križanim. 
(2005, str. 23)

Tudi meso je v taki ali drugačni obliki pogosto motiv Baconovih slik. Slikar razloži, da je nekoč pri mesarju 
videl viseča živalska trupla in ob tem pomislil, kako lepa so na pogled ter kako čudovitih barv so. Podoben 
odgovor ponudi glede motiva ust. Nekoč je v Parizu kupil knjigo o boleznih ust, ki je vsebovala zanimive 
fotografije. Pravi, da so mu usta blizu zaradi barv v njihovi notranjosti. Govori o lepih vibracijah barv med 
usti in zobmi ter usta primerja s slikami Turnerja. Ko ga Bragg nato opozori na dejstvo, da je večina Baco-
novih upodobitev ust črnih, slikar prizna, da ni nikoli uspel zares dobro naslikati tega njemu ljubega motiva. 
(www.youtube.com/watch?v=QhaqwlZxJZI&feature=related)

Med najbolj priljubljene van Goghove slike gotovo spadajo njegove upodobitve sončnic (priloga IX). Po-
seben odnos do tega motiva ima tudi ustvarjalec sam:
Slikam s takim navdušenjem, s kakršnim v Marseillu jedo bouillabaisse, kar te ne bo presenetilo, če ti po-
vem, da slikam velike sončnice. (2001, str. 237)
Morda je dejstvo, da je imel slikar do motiva sončnic posebej naklonjen odnos, prispevalo k uspešnosti teh slik.

Nekoliko bolj zapleten odnos pa ima očitno do upodabljanja cipres:
Krajine s cipresami! Ah, to ne bi šlo kar tako. Tudi Aurier to čuti, ko pravi, da je celo črna barva in o nji-
hovi podobnosti s plamenom razmišljam – vendar si več ne upam in pravim podobno kot Isaacson, ki je 
previden: ne čutim še, da smo prišli tako daleč. (2001, str. 289-290)

Pri tem zapisu se mi zdi zanimiv predvsem slikarjev način izražanja ‒ nekakšna nejasnost in kombiniranje razno-
likih informacij. Van Gogh napravi nekaj slik z motivom cipres še preden zapiše te besede; morda njegova nego-
tovost izvira iz te izkušnje spopada z motivom. Zanimiva je podobnost, ki jo van Gogh zazna med cipresami in 
plamenom. Njegove upodobitve cipres (priloga X) namreč kažejo, da je to asociacijo tudi uporabil ter na ta način 
transformiral motiv. Rezultat tega je, da se njegove ciprese razlikujejo tako od cipres v naravi, kot tudi od upodo-
bitev enakega motiva pri drugih ustvarjalcih. Lahko bi rekli, da imajo upodobitve cipres njegov stilski pečat.
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Van Gogh razmišlja tudi o prodajni vrednosti motivov, ki jih upodablja. Za ciprese na primer meni, da bi 
jih bilo potrebno poslati v Anglijo, saj bi se tam najbolje prodajale. Še bolj prepričan je v prodajno vrednost 
motiva sadovnjakov:
Če lahko vzdržiš malo bolj napet mesec, toliko bolje, kajti cvetoči sadovnjaki so motiv, ki se ga lahko proda 
ali zamenja. (2001, str. 217)
Pri tem se kaže nekoliko preračunljivosti glede motivov, njihove prodajne vrednosti in priljubljenosti. Ali 
ni ravno to tisto prilagajanje občinstvu, ki se mu tako Bacon kot tudi van Gogh upirata?

V procesu dela se lahko ustvarjalec odloči in spremeni motiv, ki si ga je vnaprej zamislil. K temu ga lahko 
privede zavestna odločitev ali pa proces sam. Bacon navaja primer, ko je v sliko vrgel lonček barve z željo, 
da bi na platnu nastal val:
Vendar je bilo pri tej stvari, ki je nastala, veliko takega, kar mi je bilo všeč, in pač ni bila val; bolj je bila 
videti kot curek vode, torej sem jo spremenil v curek vode. (2005, str. 164)

Videli smo, da so Baconu in van Goghu določeni motivi skupni (figura, portret), medtem ko se pri večini 
izbir razlikujeta. Motive pretežno izbirata glede na privlačnost, ki jo čutita do njih. Ustvarjalec izbranemu 
motivu pogosto pripisuje določeno vsebino. Na drugi strani pa imamo gledalca, ki si vsebino slike lahko 
razlaga drugače od ustvarjalca. V intervjuju Bacon navede  primer, ko je bila njegova izbira motiva narobe 
razumljena. Na sliki Ležeča figura s hipodermično iglo (1963) je potreboval nekaj, s čimer bi žensko figuro 
pritrdil na posteljo. V ta namen je naslikal iglo, zaradi česar so nekateri predvidevali, da gre za upodobitev 
odvisnice od droge. Bacon je to interpretacijo zanikal:
Brizgalke ne postavljam tja zaradi injecirane droge, ampak zato, ker je manj trapasto, kot bi bilo, če bi sko-
zi roko postavil žebelj, kar bi bilo še bolj melodramatično. Brizgalko postavljam tja zato, ker hočem meso 
pribiti na posteljo. (2005, str. 78)

Van Gogh ponavadi išče motive v naravi in med ljudmi. Bacon si pomaga z raznimi fotografijami, pri por-
tretnih motivih pa mu služijo znanci in prijatelji. Ustvarjalcu je vedno na voljo široka paleta motivov, ki jih 
srečuje v različnih točkah življenja. Van Gogh pravi:
Motive za slike ali risbe odkrivam v najbednejši hišici, v najbolj zanemarjenem kotičku. (2001, str. 100)
Izbira motiva je gotovo del ustvarjalnega procesa, ki ni omejen le na čas konkretne izvedbe dela (v tem 
primeru slikanja). Na privlačen motiv lahko slikar naleti na sprehodu, v knjigi, ki jo bere, na zabavi, ki se je 
udeleži, ipd. To pa ponovno priča o tesni povezanosti med umetnostjo in življenjem ustvarjalca.

Kot sem že omenila, želijo ustvarjalci s svojimi motivi pogosto izraziti vsebine, ki se ne tičejo le vidne 
pojavnosti. Motiv je lahko prispodoba za nek drug pojav, nosi določene dodatne pomene, ipd. Nekateri motivi 
imajo dolgo in močno tradicijo, katere naj bi se zavedali tako ustvarjalec kot gledalci. Vzemimo za primer 
motiv križanja, ki je motiv z dolgo tradicijo tako v religiji kot v likovni umetnosti. Bacon sicer lahko trdi, da je 
izbral ta motiv izključno iz likovnih razlogov, a gledalci bodo sliko, naslovljeno Križanje, najbrž povezovali 
tudi z religijo. Posledično bodo morda v njej iskali pomene, ki jih ustvarjalec ni želel izpostaviti.
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3.10 POSTOPKI LIKOVNEgA USTVARJANJA

3.10.1 PRISTOP K USTVARJANJU

Ena izmed značilnosti ustvarjanja je, da končni rezultat procesa običajno ni znan vnaprej. David Lynch raz-
laga ustvarjalni proces kot izmenjevanje akcije in reakcije. Po njegovih izkušnjah realizacija ideje poteka 
tako, da ustvarjalec naredi določeno potezo, nato vidi to potezo, jo čuti, razmišlja o njej in reagira nanjo z 
novo potezo. Nato ponovno reagira na to potezo in ustvari novo potezo, kar se ponavlja vse dokler ne pre-
sodi, da je njegova stvaritev zaključena. Gre torej za proces sprotnega odpiranja. Pri takšnem načinu dela 
je pomembno predvsem, da je ustvarjalec senzibilen, odprt in sposoben improvizirati. (www.documentary-
heaven.com/david-lynch-consciousness-creativity-and-the-brain)

Po mojem mnenju so redki tisti likovni ustvarjalci, ki si v mislih vnaprej natančno zamislijo neko delo in 
je njihova izvedba popolno udejanjenje te zamisli. Mozart naj bi bil primer takšnega načina, saj je trdil, da 
se mu kompozicija v glavi pojavi kot celota, v svoji končni obliki. Običajno pa ustvarjalec svojo zamisel 
udejanja v likovnem delu postopoma, pri čemer, kot navaja Lynch, vsaka akcija sproži prilagojeno reakcijo. 
Stik z materialom lahko torej privede do novih miselnih procesov. Gre za obliko raziskovanja preko ma-
terije. Skice so primer tega in nekateri ustvarjalci se lotijo končnega izdelka šele, ko preko skic pridejo do 
zadovoljivih form. Spet drugi ne skicirajo, temveč raziskujejo neposredno na končnem nosilcu.

Z dopuščanjem, da v njihov ustvarjalni proces vstopata naključje in asociacija, se nekateri ustvarjalci lažje 
izognejo predvidljivim načinom ravnanja. Po drugi strani pa pomanjkanje vnaprejšnje priprave lahko rezul-
tira v številnejših napakah, ki bi se jim bilo moč izogniti. Negotovost je bistven del ustvarjalnega procesa in 
lahko bi rekli, da se ustvarjalci brez vnaprej predvidenih rešitev prepuščajo tej negotovosti.

Pri ustvarjalnem procesu umetnika je na voljo mnogo rešitev za isti problem (David Lynch to poimenuje 
ocean, oziroma polje rešitev), način vrednotenja teh rešitev pa kompleksen in odvisen od številnih faktorjev. 
Ustvarjalec se tekom procesa odloča, katero izmed poti oziroma rešitev, ki so na voljo, bo ubral. Ben Shahn 
v eseju The biography of a painting razmišlja, da je umetnik hkrati kreator in neusmiljen kritik svojega dela. 
Ves čas je prisiljen sprejemati odločitve, torej izbrati ali zavreči določene poteze, elemente dela, vsebine, 
motive, itd. (Tomas 1964) Enako pomembna je torej ustvarjalčeva odprtost in izvirnost, kot tudi zmožnost 
vrednotenja, zaviranja ali racionaliziranja ideje. Na ta način lahko razložimo, zakaj sta v ustvarjalnem 
procesu pomembna tako konvergentno kot divergentno mišljenje.

REDNO IN TRDO DELO

Nekateri gojijo prepričanje, da je likovna ustvarjalnost zgolj posledica nadarjenosti na tem področju. Pri 
tem je morda bolj bistveno, da likovno nadarjeni otroci običajno prejmejo več spodbude pri likovnem 
udejstvovanju. Zaradi tega se morda bolj pogosto odločajo, da bodo s tovrstnim udejstvovanjem tudi nada-
ljevali. A tako van Gogh kot tudi Bacon večkrat izpostavita, da je za uspeh pri slikarstvu bolj kot talent ali 
navdih potrebno trdo delo.
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Van Gogh zapiše:
Vaja dela mojstra; slikar postaneš, če slikaš. Če hočeš postati slikar, če si to želiš, če čutiš, kakor ti čutiš, 
potem je to uresničljivo, vendar ne brez muk, skrbi, razočaranj, žalosti, občutka nemoči in podobnega. 
(2001, str. 150-151)
Poleg močne želje in notranje trdnosti je po njegovem mnenju pomembno predvsem praktično udejstvovanje. 
Van Gogh prizna, da je bilo njegovo slikarsko znanje v začetku njegove poti precej šibko. Pogosto poudarja, 
da mora številna področja in sposobnosti še razviti. Hkrati pa izraža gotovost, da bo napredoval ravno preko 
praktičnega dela. Prepričan je, da bo njegova slikarska zrelost prišla s časom in neprekinjenim delom. Tudi 
Bacon omeni, da se trudi delati redno, saj po njegovem mnenju navdih pride ravno iz rednega dela. 

Pri ustvarjalcu mora biti torej prisotna določena mera vztrajnosti. Van Gogh pravi, da se ta vztrajnost kaže 
v neprekinjenem delu. Sam nekoč na primer zapiše, da namerava določen motiv narisati še stokrat. Opomni 
pa, da je del te vztrajnosti tudi vztrajanje pri svojih stališčih, ne ozirajoč se na mnenja drugih. Po besedah 
van Gogha pa ustvarjalcu ni potrebno vedno vztrajati pri enakem načinu dela. To bi bilo po njegovem mne-
nju noro in bedasto. (2001, str. 191)

Včasih ustvarjalec način dela prilagaja okoliščinam ustvarjalnega procesa. Tako Bacon v nekem intervjuju 
pojasni, da običajno slika hitro in strnjeno, saj mu prostorske omejitve preprečujejo, da bi sočasno delal na 
številnih slikah. Serije slik tako slika zaporedno, pri čemer ena slika sugerira drugo. (2005, str. 21) Slikanja 
triptiha Križanje (1962) pa se je lotil tako, da je najprej posebej naslikal vsako izmed slik, nato pa je postavil 
vse tri skupaj in jih sočasno dokončeval.

čAS USTVARJANJA

Videli smo, da je ustvarjalnemu procesu težko določiti časovne zamejitve. Lažje pa to storimo z delom 
ustvarjalnega procesa, ki je namenjen konkretni realizaciji likovnega dela, torej slikanju, kiparjenju, ipd. 
Miselne aktivnosti so namreč izmuzljive, medtem ko je fizične aktivnosti precej lažje časovno umestiti. 
Kdaj se torej odvija realizacija likovnih del?

Ljudje imamo osnovne biološke potrebe, katerim namenimo precejšen del našega časa. Gre za spanje, 
prehranjevanje, umivanje, druženje, ipd. Poleg tega mora pri nas zaradi družbenih okoliščin večina odra-
slih posameznikov imeti zaposlitev, s katero si lahko pridobi sredstva za preživljanje. Posameznik, ki se s 
svojim ustvarjalnim delom preživlja, se lahko v času, ki ni namenjen drugim aktivnostim, v celoti posveča 
ustvarjalnosti. Ustvarjalec, ki se s svojim ustvarjalnim delom ne preživlja, pa mora opravljati tudi delo za 
preživetje, ki pa ni nujno ustvarjalno. To lahko pripelje do tega, da ima za ustvarjanje na voljo manj časa in 
da je ta čas odvisen od njegovega delovnika. Zaradi tega si najbrž večina ustvarjalcev želi živeti od svojega 
ustvarjalnega dela.

Van Gogh, ki mu to za časa življenja ne uspe, si tega vsekakor močno želi. Svojemu slikarstvu bi rad posvečal 
vse svoje moči. A njegove slike se ne prodajajo, zato mora za denar nenehno prositi brata, živi pa v neprestani 
revščini in lakoti. Dejstvo, da se njegove slike nikakor ne prodajajo, pa ima tudi demoralizirajoč učinek.
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Van Gogh v mladosti sicer dela za umetniško-posredniško družbo, v odraslem življenju pa večinoma nima 
zaposlitve, zato lahko običajno sam izbira, kdaj bo slikal. Bolj kot delovnik mu čas slikanja narekujejo 
vremenske okoliščine, epizode njegove bolezni, materialne okoliščine, ipd.

Bacon pa ima izredno raznolike mladostne delovne izkušnje; za kratek čas dela kot kuhar in telefonist, ka-
sneje oblikuje notranjo opremo, v določenem obdobju se preživlja z igrami na srečo, sredstva pa si pridobi-
va tudi z malimi krajami. Kasneje postane njegovo slikarstvo dovolj priznano, da se z njim lahko preživlja. 
Čas, ki ga je imel na voljo za slikanje, je bil torej odvisen od okoliščin v določenem življenjskem obdobju, 
pa tudi od lastnih preferenc v tistem času.

Ko sem bil še zelo mlad, sem zelo veliko delal ponoči. Zdaj pa res delam pri dnevni svetlobi. (2005, str. 192) 
Bacon opomni, da je za slikarja pomembno, pri kakšni svetlobi slika. Dnevna svetloba traja le določen čas v 
dnevu, kar pomeni, da so tisti, ki želijo slikati izključno pri naravni svetlobi, omejeni na ta čas v dnevu. Z izu-
mom umetne razsvetljave je možno slikati tudi v nočnem času, vendar so svetlobni pogoji takrat drugačni. 

Tisti, ki poleg ustvarjanja nimajo druge zaposlitve, se lahko razmeroma svobodno odločajo, v katerih urah 
bodo slikali. Pri tem lahko upoštevajo svoje razpoloženje, izbirajo ure, v katerih so najbolj produktivni, ipd. 
Bacon pravi: Vem, da veliko umetnikov začne šele nekje okrog poldneva in potem delajo vse popoldne in pote-
gnejo v noč, pri sebi pa opažam, da se zgodnje jutro ponavadi veliko bolje obnese. (2005, str. 192)

SAmOTA

Ali ustvarjalci raje ustvarjajo v samoti ali v skupini?

Tako Bacon kot van Gogh izrazita željo po sodelovanju z drugimi umetniki, a v realnosti večinoma slikata 
sama. Bacon svojo izbiro samote razloži z besedami:
To je morda samo moj lastni nevrotični občutek, ampak opažam, da imam manj zavor, če delam po spominu 
in po fotografijah, kot če človek dejansko sedi pred mano. (2005, str. 38)
Pri slikanju portretov bi Bacona motila navzočnost portretiranca, saj bi čutil manj svobode pri transformaciji 
motiva. Zato si da v ta namen izdelati serijo fotografij osebe, ki jo slika. Ta način dela pa po njegovem mnenju 
ne bi bil mogoč, če slikar ne bi poznal portretiranca in karakteristik njegovega obraza. Kadar van Gogh 
upodablja ljudi, ima pred sabo običajno resnične modele. Ko pa slika naravo, to običajno počne v samoti. 

SKICIRANJE

Ena izmed prednosti skice je, da lahko na njej ustvarjalec v kratkem času zaobjame bistvene značilnosti 
opazovanega. Skica je torej kot nekakšen vidni spomin, ki ga ustvarjalec lahko uporabi pri nadaljnem delu. 
Van Gogh omenja hitre skice, ki jih je ustvaril na terenu, na primer v čakalnici železniške postaje. Skica je 
lahko koristna tudi v situacijah, ki se spreminjajo prehitro, da bi jih slikar upodobil v slikarskem mediju. 
Znan je na primer problem hitro spreminjajoče se zunanje svetlobe, s katerim so se med drugim ukvarjali 
tudi impresionisti.
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Prednost risanja skic pa je tudi, da so pri tem ustvarjalci lahko nekoliko bolj sproščeni. Van Gogh zapiše:
Včasih se zabavam in tako rekoč na slepo čečkam po robu papirja, ki mi sicer ne pomeni kaj več kot kaka 
cunja ali list zelja. (2001, str. 104)
Pri tem na videz nepomembnem čečkanju ni bistven končni rezultat, temveč sam proces risanja, ki lahko, 
kot v tem primeru, ustvarjalcu prinaša pozitivne občutke in morda celo nove rešitve.

Bacon pa običajno slika brez predhodnih skic, torej neposredno na platno. Meni, da bi skiciranje povzro-
čilo ilustrativnost njegovega upodabljanja, česar pa ne želi. Motiv torej že od začetka upodablja z barvo, 
neposredno na platno.

DELO PO mODELU

Videli smo, da si Bacon pri slikanju pomaga s fotografijami. Likovni ustvarjalci pa si lahko pri delu poma-
gajo tudi z modelom. Van Gogh nekoč zapiše, da je delo po modelu edini zanesljivi način napredovanja. 
(2001, str. 197)
Bistvena prednost tovrstnega dela je najbrž v tem, da je objekt, ki je prisoten pred ustvarjalcem, na voljo za 
podrobno analizo in to iz različnih vidikov. Če je model človek, ga lahko slikar (pa tudi kipar, fotograf, ipd.) 
postavlja v položaje, ki ustrezajo njegovemu namenu. Tudi tihožitja si lahko ustvarjalec poljubno prilagaja. 
Pri slikanju po naravi pa lahko izbira kadre, ki ga posebej pritegnejo in si jih vzame za model.

Slikanje po modelu ima tudi določene slabosti. Van Gogh opozori, da je najemanje človeških modelov lah-
ko velik strošek, ki si ga sam včasih ne more privoščiti. Včasih se zgodi tudi, da modeli, ki si jih želi slikar, 
ne želijo pozirati. 

Model pogosto služi le kot osnova za boljše razumevanje upodobljenega motiva. Slikar lahko uporabi zna-
nje, ki ga pridobi preko preučevanja modela, ob tem pa sam določi, v kolikšni meri bo njegova upodobitev 
ustrezala vidni pojavnosti modela. Van Gogh tako pravi:
Po mojem mnenju ostajata zmerom veljavni dve pravili, ki se med seboj dopolnjujeta; ne zatri svojega 
navdiha in ne bodi suženj modela; drugič, vzemi model in ga preučuj, sicer tvoj navdih ne bo likovno pre-
pričljiv. (2001, str. 115)
Tudi v tej izjavi se kaže van Goghovo prepričanje, da je narava slikarjeva najboljša učiteljica (kar najbrž še 
bolj očitno velja za ustvarjalce na področju znanosti).

Morda ravno iz tega razloga van Gogh ne ceni najbolj risanja po spominu, glede katerega se nekoč izrazi: 
Vse to mi gre na bruhanje. (2001, str. 104)
A ob neki drugi priložnosti prizna, da tudi sam včasih riše portrete po spominu. (2001, str. 164) Tudi Bacon 
slika portrete svojih prijateljev po spominu, a si pri tem dodatno pomaga s fotografijami.
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ZAčETI ZNOVA

Rezultati ustvarjalnega procesa običajno niso predvidljivi in neredko se zgodi, da ustvarjalec z njimi ni 
popolnoma zadovoljen. Van Gogh govori o nekem akvarelu, na katerem mu je po njegovem mnenju uspelo 
doseči pravo vzdušje, a se mu rezultat vseeno ni zdel dovolj prepričljiv. Zato se je odločil, da akvarel z istim 
motivom naslika ponovno.

Kadar Bacon ugotovi, da gre določena slika v napačno smer, običajno uniči platno. Tako naj bi v štiridesetih 
letih uničil skorajda vsa svoja zgodnja dela. Na vprašanje, zakaj uniči platno, namesto, da bi ga razvijal še 
naprej, Bacon odgovori:
Ker včasih podoba povsem izgine in platno postane povsem zatrpano in je na njem preveč barve – to je 
nekaj čisto tehničnega, barve je preveč in enostavno ne moreš nadaljevati. (2005, str. 18)

KONčANA SLIKA

Kdaj je slika končana in kdo o tem presoja?
Zunanji kriteriji, ki bi to določili, ne obstajajo. Gre torej za subjektivno odločitev avtorja. Bacon pravi, da je 
instinkt tisti, ki mu pove, kdaj je določena slika končana. Van Gogh pa prizna, da mu je včasih težko dolo-
čiti, kdaj je slika končana. Nekoč svoja dela pošlje bratu, rekoč, da bi jih, če bi jih obdržal, skušal nenehno 
popravljati. (2001, str. 176)

3.10.2 TEhNIKA

KATERA PODROčJA RAZVITI?

Van Gogh v pismih, ki jih piše bratu v začetku svoje slikarske poti, popisuje številna področja, na katerih 
se mora razvijati, da bi postal dober slikar. V nekem trenutku se tako zagrize v problem barv, drugič štu-
dira anatomijo in perspektivo, ukvarja se s konturo ter s tem, kako upodobiti različne snovi in predmete. 
Posveča se tudi risbi, akvarelu ter kot pravi Van Gogh, mnogim drugim zvrstem, ki jih nameravam sčasoma 
razviti, tako kot vsi, ki delajo z ljubeznijo. (2001, str. 103)

Van Gogh je torej samouk, ki se zaveda, katera znanja mu manjkajo in je te vrzeli sposoben samoiniciativno 
tudi zapolniti. Pri tem se zdi, da mu vse naloge, ki si jih zada, niso enako prijetne. Nekoč na primer zapiše, 
da se bo prisilil k resnemu ukvarjanju z anatomijo. Glagol prisiliti se, ki ga uporabi na tem mestu, se po 
čustvenem naboju precej razlikuje od njegove izjave: ... srečen bom, če jih bom nekoč lahko narisal, kakor 
jih doslej še ni nihče ... (2001, str. 69). V prvem primeru piše o tem, kaj bi bilo dobro narediti, v drugem pa 
o želji in o sreči.

Pri njem so glagoli, kot je morati ali prisiliti se bolj pogosti v navezavi na izpopolnjevanje njegovega tehnič-
nega znanja. Pri opisih, ki se tičejo motivov in izražanja občutkov, pa običajno uporablja izraze kot so želim si 
in rad bi. Izpopolnjevanje na tehničnem področju je, kljub temu da je včasih neprijetno, neobhodno in potreb-
no. Šele z ustreznim tehničnim znanjem namreč lahko van Gogh naslika podobe takšne, kot si jih želi.
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FORmALNO IZObRAžEVANJE NA PODROčJU USTVARJANJA

Obema obravnavanima slikarjema je skupnen nekoliko odklonilen odnos do ustanov, ki nudijo formalno 
izobraževanje na slikarskem področju. Medtem ko se Bacon ni izobraževal v nobeni umetnostni šoli, je Van 
Gogh en mesec v letu 1880 hodil na tečaj anatomije in perspektive, leta 1886 pa je za kratek čas obiskoval 
umetniško akademijo v Antwerpnu.

Van Gogh v pismu cinično opiše način poučevanja na tej akademiji z besedami:
Vseeno sem vesel, da sem prišel na Akademijo, zlasti zato, ker imam obilo priložnosti za opazovanje, kaj pomeni 
začeti s konturo. Ta postopek sistematično uporabljajo in me z njim tudi gnjavijo. (…) Vidiš, vse se zreducira na 
to. Moral bi videti, kako ničevi so rezultati tega sistema, brez duše in suhoparni! (2001, str. 205 – 206)

Slikarja torej moti določen postopek, ki ga zagovarjajo in prakticirajo na akademiji, ničvredni pa se mu zdi-
jo tudi rezultati tovrstnega dela. Sam se veliko raje uči od narave, kjer lahko neposredno opazuje svetlobne 
in barvne, pa tudi razpoloženjske učinke. Zato ob neki priložnosti izrazi celo ponos nad dejstvom, da se ni 
učil slikati. Meni, da bi se mu s tem taki učinki morda izmuznili. (2001, str. 110)

Tudi Bacon izrazi veselje nad dejstvom, da se ni izobraževal v nobeni umetnostni šoli. Pravi, da bi se tam 
naučil vseh tehnik, ki jih ne želi poznati. Po njegovem mnenju ustvarjalec, kadar bi rad naredil nekaj nove-
ga in drugačnega, ne more uporabljati starih tehnik. Sam torej teži k razvijanju lastne tehnike, in sicer po 
sistemu poskusov in napak.

KONKRETEN POTEK DELA

Ljudje, ki ne ustvarjajo, si včasih težko predstavljajo, kako konkretno poteka likovno ustvarjanje. Ustvar-
jalci pogosto delajo za zaprtimi vrati ateljejev, ki jih večina ljudi nikdar ne obišče. S pomočjo filma so ne-
kateri ustvarjalci razkrili postopke svojega ustvarjanja širši javnosti (med bolj znanimi je primer Picassa). 
Svoj del so dodali tudi novinarji, ki v intervjujih z ustvarjalci osvetljujejo tudi to področje. Te informacije 
po mojem mnenju lahko koristijo ustvarjalcem, likovnim teoretikom in umetnostnim zgodovinarjem ter 
številnim drugim strokovnjakom in laikom.

Van Gogh v nekem pismu ponudi precej zanimiv in nazoren vpogled v potek njegovega slikanja:
Ne znam ti pojasniti, kako slikam; s praznim listom se usedem pred kraj, ki pritegne mojo pozornost, 
gledam, kar se ponuja mojim očem, in si rečem: na tem praznem listu mora nastati podoba – vrnem se 
nezadovoljen, odložim jo in jo potem, ko sem se nekoliko spočil, spet s strahom pogledam – vedno sem 
nezadovoljen, kajti spomin na tisti čudoviti izsek iz narave je še vedno preveč živ – a kljub temu v svoji 
stvaritvi odkrijem odsev tistega, kar me je pritegnilo, in zavem se, da mi je narava nekaj povedala, da mi je 
govorila in da sem stenografiral njene besede. Nekateri izrazi v mojem stenogramu so sicer nerazumljivi, v 
njem so napake in vrzeli, vendar je nekaj tistega, kar so mi povedali gozd, nabrežje in figure, le ostalo, ne v 
izbrušenem, konvencionalnem jeziku, ampak po nareku narave same in ne po kakem zapletenem postopku 
ali sistemu. (2001, str. 110)
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V tem bogatem zapisu se van Gogh dotakne odnosa med modelom (naravo) in upodobitvijo modela. Izbrani 
izsek iz narave predstavlja ideal, ki ga skuša van Gogh v prilagojeni formi reprezentirati na platnu, kar pa 
mu po njegovem mnenju uspe le v določeni meri. Tudi ta odstavek torej priča o negotovosti kot delu ustvar-
jalnega procesa, ki jo večkrat omenjata tako van Gogh kot Bacon.

Van Goghov sistem dela je torej sistem natančnega opazovanja in ustvarjanja adekvatnih učinkov na platnu. 
Pri tem večkrat poudarja, da določene učinke v naravi opazi šele med slikanjem samim. Osredotočenost 
na določen segment modela mu lahko naknadno razkrije njegovo pojavnost, zaradi česar včasih spremeni 
način slikanja motiva. Opazovanje in slikanje se pri takem načinu dela nenehno izmenjujeta in tako se slikar 
lahko skozi praktično delo uči tako o naravi kot o slikarstvu:
Zelo težko je bilo zadeti intenzivnost barv ter snovno zgoščenost predela in šele med slikanjem sem opazil 
igro svetlobe v tej senci. Moral sem torej ujeti to svetlobo, ravno tako kot sem moral ujeti sijaj, intenzivnost 
tega bogatega kolorita. (2001, str. 110)

Natančno opazovanje je torej ena izmed sposobnosti, ki ključno zaznamuje slikarjev ustvarjalni proces. Van 
Gogh verjame, da imajo to sposobnost opazovanja vsi veliki slikarski mojstri:
Vsak dan bolj sem prepričan, da ne moreš uspeti, če ne upoštevaš dejstva, da se moraš spopasti z naravo. 
Kdor zna pozorno opazovati velike mojstre, jih nekoč vse spet najde v resničnem življenju. Hočem reči, da 
tisto, čemur pravimo njihove stvaritve, najdemo tudi v resničnosti, če znamo čutiti, če znamo gledati na 
enak način, kot so znali oni. (2001, str. 167)
Van Gogh poudarja, da se mora slikar predati naravi, poleg tega pa mora pri slikanju uporabiti še vse svoje 
intelektualne sposobnosti in čustva. (2001, str. 103) Slikati želi tako, da bi vsak, ki bi pogledal sliko, tudi 
razumel njeno vsebino. (2001, str. 239)

Pred in med izdelavo likovnega dela potekajo v ustvarjalčevih možganih miselni procesi, ki vplivajo na to 
delo. Čeprav lahko slikarju že samo ukvarjanje z barvo predstavlja določeno zapolnitev, so v ozadju slika-
nja običajno tudi drugi nameni. Slikar na primer želi v sliki nekaj izraziti, predstaviti določeno interpretcijo, 
ipd. V tem primeru sta platno in barva v službi teh interesov in se jim prilagajata. 

Van Gogh opazi, da nekateri motivi zahtevajo le tanek nanos barve, medtem ko pri drugih bolj ustrezajo 
debeli nanosi (2001, str. 111). Izbira barv in odtenkov je pri realističnem upodabljanju močno pogojena z 
motivom. V van Goghovem primeru pa se pogosto prilagaja izraznosti:
Rad bi naredil portret prijatelja slikarja, ki sanja velike sanje, ki dela tako, kot slavček poje, ker je njegova 
narava pač taka. (…) Za glavo bom namesto banalnega zidu bednega stanovanja naslikal neskončnost, 
naredil bom preprosto ozadje v najbogatejši, najintenzivnejši modri, ki jo lahko namešam, in to s preprosto 
kombinacijo svetle plavolase glave na intenzivnem modrem ozadju bom dosegel skrivnosten učinek zvezde 
na globoki sinjini. (2001, str. 232)

Van Gogh prizna, da včasih ne podaja le tistega, kar ima pred očmi, temveč uporablja barvo bolj poljubno, 
da bi se bolje izrazil. Barva je tako pri likovnem ustvarjanju lahko tudi nosilka vsebine. Butina glede raz-
ličnih funkcij barve zapiše:
Zaradi svoje subjektivnosti in čustvene poudarjenosti so v likovnem izražanju barve lahko nosilec tudi naj-
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bolj odmaknjenih pojmovanj sveta, kar pa ne preprečuje, da barve ne bi mogle izražati enako uspešno tudi 
konkretne vizaulne resničnosti. (1984, str. 89)

KDAJ IN KAKO SE IZObLIKUJE PODObA?

Bacon nam zaupa, da pred začetkom dela v glavi običajno nima končne podobe tega, kar bo ustvaril. Ima 
sicer splošno predstavo o tipu stvari, ki bi jo rad naredil, ne ve pa, kako jo narediti. Generalna ideja se torej 
ob delu razvija. Vsaj v začetnih fazah njegovega ustvarjanja želi vajeti prepustiti nezavednemu. Nezave-
dno pojmuje kot globoko morje, o katerem ljudje ne vemo nič in za katerega vedno upa, da bodo iz njega 
vzniknile čudovite podobe. Po njegovem mnenju je s pomočjo nezavednega sposoben tvoriti podobe, ki jih 
zgolj z razumom ne bi mogel.

Če naj bi v prvi fazi tvorjenja podobe prevladovalo nezavedno, pa je pri nadaljnjem delu po njegovem mnenju 
potreben zavesten nadzor nad procesom. Šele na ta način lahko ustvarjalec pride do končnega izdelka. Bacon 
pravi, da mora imeti umetnik razvit instinkt in senzibilnost, s pomočjo katerih določeno delo razvija v želeno 
smer.

Tako kot v njegovem življenju tudi pri Baconovem ustvarjanju igra pomembno vlogo sreča. Meni, da 
mora ustvarjalec nenehno tvegati, sicer se spremeni v akademika. S tem je najbrž povezan njegov odnos 
do naključja, kateremu se ne izogiba, temveč dopušča, da vpliva na ustvarjalni proces. Tako je nastajala na 
primer njegova Slika 1946 (priloga XI):
No, ena izmed mojih slik iz l.’46, tista, ki je videti kot mesnica, se mi je zgodila po naključju. Slikal sem 
ptiča, ki pristaja na polju. In morda je bilo to kako povezano s tistimi tremi oblikami, ki sem jih opustil že 
prej, ampak naenkrat se mi je v narisanih črtah pokazalo nekaj čisto drugega in iz tega je nastala ta slika. 
Nobenega namena nisem imel, da bi jo naredil; nikoli si je nisem predstavljal take. Bilo je, kot da bi se 
stvari kar dogajale same od sebe. (2005, str. 11)

Bacon meni, da gre pri njegovem ustvarjalnem procesu pravzaprav za nenehno spopadanje naključij in kritike 
(2005, str. 122). Tako se nezavedni miselni procesi izmenjujejo z zavednimi in naključje postane kontrolirano 
naključje. Ustvarjalčeva odgovornost je, da se odloči, kateri del naključja bo ohranil in katerega preoblikoval. 
Element naključja, ki ga omenja Bacon, je na primer obnašanje barve med slikanjem. Pravi, da pogosto ne 
more predvidevati, kako se bo barva obnašala, a da včasih sama od sebe naredi nekaj veliko boljšega in glo-
bljega kot to, kar bi lahko Bacon zavestno naredil z njo. (2005, str. 14)

bOJEVANJE S PLATNOm

Med Baconove tehnološke postopke spadajo brisanje barve s krpami, praskanje in metanje barve na platno. 
Prvič naj bi vrgel barvo v neko platno, ki mu ni bilo všeč in ga je na ta način nameraval dokončno uničiti. 
A ko je to storil, mu je bila novonastala slika všeč, zato je postopek razvijal še naprej. Bacon se loteva to-
vrstnih postopkov zato, ker najde največ vitalnosti prav v prvi sledi, ki nastane na platnu.
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3.10.3 mATERIALNO-TEhNOLOšKA SREDSTVA

Vsako likovno področje zahteva določene pripomočke in materiale, s katerimi in iz katerih ustvarjalec tvori 
novo celoto ‒ likovno delo. Ti se od področja do področja seveda razlikujejo. Ustvarjalec lahko izbira iz 
nabora pripomočkov, ki so za njegovo področje že uveljavljeni, lahko pa ustvarja tudi s pomočjo manj kon-
vencionalnih rešitev. Ustvarjalnost umetnika se torej lahko kaže tudi pri izbiri materialov in pripomočkov.

Bacon spregovori o pestrosti pripomočkov na slikarskem področju:
Uporabljam vse mogoče. Uporabljam krtačke in metlice in vse tisto, kar po mojem uporabljajo slikarji. Od 
nekdaj uporabljajo vse mogoče. (2005, str. 90)
Pomislimo ‒ slikar lahko namesto barve uporablja vse, kar pušča sled, ki je razmeroma trajna. Barvo pa 
lahko nanaša s prsti, zobno krtačko, krpami in številnimi drugimi pripomočki, pri čemer vsak material 
pušča specifično, sebi lastno sled. S tem se slikarjev razpon načinov upodabljanja precej poveča, že izbira 
pripomočkov in materialov pa lahko prispeva k njegovemu prepoznavenemu slogu.

Slikar ima možnost izbire med različnimi snovnimi nosilci. Najbolj pogosti nosilci so platna, papirji in stene, a 
tudi tu velja, da je svoboda pri izbiri precej velika. Nosilci se razlikujejo po lastnostih kot so vpojnost, tekstura, 
prenosljivost, ipd. Poznavanje teh lastnosti lahko slikar izkoristi v prid svojemu ustvarjalnemu procesu.

Bacon slika na platno, kar bi bila precej pričakovana izbira, če se ne bi odločil, da bo slikal na zadnjo, ne-
grundirano stran platna. Tudi do te odločitve naj bi pripeljalo naključje. Bacon pravi, da je bil v določenem 
obdobju brez denarja in si ni mogel privoščiti novih platen. Zato je obrnil že poslikana in slikal nanje, pri 
čemer je ugotovil, da mu negrundirano platno celo bolj ustreza, saj drugače vpija barvo. Od takrat naprej je 
Bacon slikal le še na neobdelano platno.

Bacon spregovori o še eni nenavadni izbiri, ki se tiče slikarskega materiala. Nekoč je želel ustvariti lahno 
kosmatost flanelaste obleke. Domislil si je, da bi si lahko pomagal s prahom. Nabral je torej nekaj prahu, ga 
nanesel na sliko in z njim uspešno poustvaril željene lastnosti blaga. (2005, str. 192)

Tudi pri materialih velja, da se ustvarjalec o njih največ nauči preko praktičnega stika z njimi. Med različni-
mi snovmi prihaja do interakcij, ki se jih slikar lahko nauči obvladati in jih nato izkorišča v likovne namene. 
Van Gogh brata nekoč prosi za točno določeno debelino papirja z naslednjo obrazložitvijo:
Na debelem papirju je moč redčiti akvarelne barve, medtem ko se na tankem spreminjajo proti moji volji. 
(2001, str. 101)

Poznavanje materialov in praktične izkušnje z njimi je še en segment znanja, ki naj bi ga ustvarjalec pose-
doval, da lahko uspešno ustvarja. 
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3.11 USTVARJALCI IN NJIhOVO DELOVNO OKOLJE

Okolje, v katerem sem, me tako navdušuje, ureja moje misli, jih usmerja, utrjuje, obnavlja in širi do te mere, 
da sem čisto prevzet. (2001, str. 147)

Iz pisem van Gogha in intervjujev z Baconom izvemo marsikaj tudi o okolju, v katerem ustvarjata. Pri 
Baconu gre predvsem za ateljejsko delo, medtem ko van Gogh veliko slika tudi v naravi in drugih okoljih. 
Kljub temu tudi van Gogh veliko razmišlja in piše o ateljeju:
Stari moj, če bi le našel primeren atelje! (2001, str. 85)

Sprva gre za gorečo željo, ki pa se kmalu tudi uresniči:
Kakor koli že, stari moj, zdaj imam pravi atelje, svoj atelje. Zelo mi ugaja. (2001, str. 87)
Vincent bratu piše, kako bi mu rad pokazal svoj atelje po preureditvi, ob drugi priložnosti razlaga, da je na 
stene pritrdil zbirko japonskih tiskov, ki mu je zelo všeč, v poznem obdobju si zamišlja celosobno deko-
racijo ateljeja s sončnicami, ipd. Vse to priča o pomembnosti, ki jo van Gogh pripisuje urejenemu ateljeju.

Intervju Melvyna Bragga se med drugim odvija tudi v Baconovem ateljeju. Bacon pravi, da je njegov atelje 
luknja, ki je ne bi hotel nihče drug, medtem ko sam z veseljem dela v njem že 23 let:
Ne vem, zakaj, ampak tisti hip, ko sem zagledal ta prostor, sem vedel, da bom tu lahko delal. (2005, str. 189)

Na stenah so vidni barvni madeži, ostanki preizkušanja barvnih odtenkov, za katere se je Francis odločil, da 
jih ne prebeli. Bacon govori o teh madežih kot o redkih primerih svoje abstrakcije. Najučinkoviteje dela v 
kaosu, saj verjame, da iz njega vznikajo podobe. V nasprotju z van Goghom trdi, da bi bilo zanj popolnoma 
nemogoče delati v pospravljenem ateljeju:
Nekoč sem kupil čudovit atelje čisto blizu Roland Gardens, s kar najbolj popolno svetlobo, in sem ga tako 
lepo uredil, s preprogami in zavesami in vsem, da v njem nikakor nisem mogel delati in sem ga odstopil 
nekemu prijatelju. (2005, str. 191)

Pri izbiri ateljeja je očitno pomembno, da ustreza ustvarjalčevi osebnosti in načinu dela. Poleg tega oba 
ustvarjalca izpostavita problem osvetljenosti ateljeja. Van Gogh v nekem pismu opiše, kakšen problem lah-
ko nastane pri slikanju zaradi prešibke svetlobe in umetne osvetljave:
Ko si v temačnem prostoru, si narediš razsvetljavo, da lahko delaš, ko pa svojo študijo pogledaš pri dnevni 
svetlobi, opaziš, da so vse sence prešibke. (2001, str. 144)

Po drugi strani pa Bacon opozori na problem premočne svetlobe:
Poskusil sem delati v najrazličnejših krajih. Nekoč sem poskusil v Monte Carlu, ampak že spet nisem tako 
navajen na tako močno svetlobo, kot je bila tam, in me je zato po svoje motila. (2005, str. 190)

Ustvarjalci tekom svojega življenja običajno menjajo ateljeje, pri čemer so z nekaterimi bolj zadovoljni kot 
z drugimi. Kadar atelje na tak ali drugačen način ne ustreza ustvarjalcu, je včasih potrebna tudi iznajdlji-
vost. Van Gogh piše o svojem načinu uravnavanja neustrezne svetlobe v ateljeju:
Iščem tudi način, kako prestreči svetlobo oziroma jo v ateljeju usmeriti tako, kot mi ustreza. Zdi se mi, da bi 
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morala vstopati višje in da je je preveč. Medtem sem si včasih pomagal z listi papirja, a poskusil bom dobiti 
zastore od lastnika. (2001, str. 123)

Seveda pa van Gogh ni slikal le v ateljeju. Veliko raje se je s platnom in barvami odpravil v naravo ali v do-
mače oziroma delovno okolje ljudi, ki jih je želel slikati. Običajno je takoj zatem, ko je prišel v neko novo 
okolje, naredil obhod po okolici in potem pisal bratu o vseh čudovitih prizorih, ki jim je bil priča. Nato se 
je k tem prizorom vračal in jih slikal:
Ves teden sem trdo delal med žitnimi polji na močnem soncu, iz tega so nastale študije žita, krajine in skica 
sejalca. (2001, str. 220)
Van Gogha prevzame ustvarjanje neposredno v naravi; na ta način raziskuje bežne svetlobne učinke in uži-
va v posledicah zunanjega ustvarjanja, kot so muhe, pesek ter prah, ki se lepijo na slike.

Delovno okolje pa ne vključuje zgolj materialnih okoliščin, kot so količina prostora in svetlobe, lokacija, 
urejenost delovnega prostora, ipd. Oba ustvarjalca med drugim izpostavita problem samotnosti likovnega 
ustvarjanja. Bacon v nekem intervjuju razmišlja takole:
Po mojem bi bilo bolj vznemirljivo, če bi bil eden izmed več umetnikov, ki bi delali skupaj in bi si lahko 
izmenjavali... Po mojem bi bilo krasno, če bi imel koga, s komer bi se lahko pogovarjal. Danes ni prav 
nikogar, s komer bi se lahko pogovarjal. (2005, str. 66)

Tudi Van Gogh v pismih razmišlja o sodelovanjih z drugimi ustvarjalci. Meni, da bi bila lahko izredno plo-
dovita, med drugim tudi zaradi možnosti pogovora, vzajemne kritike in izmenjave del, ki jih omenja Bacon. 
Do uresničitve njegove želje pride 23. oktobra 1888, ko se mu v Arlesu pridruži Paul Gaugin. Van Gogh je 
sprva zadovoljen nad obiskom in bratu napiše:
Veliko delava in življenje v dvoje se zelo obnese. (2001, str. 254)

A že dober mesec kasneje je v njegovem pismu zaznati dvom:
Kar se tiče skupnega bivanja umetnikov, prihaja do tako čudnih stvari, da se strinjam s tabo, ko vedno 
praviš: čas bo pokazal. (2001, str. 257)
Van Goghov dvom je upravičen, kajti po dveh mesecih se njuno sodelovanje predčasno konča. Gaugin na-
mreč odide v Pariz, saj je Vincent zaradi nenadnega napada svoje bolezni hospitaliziran.

Pri obeh ustvarjalcih ostane želja po sodelovanju z drugimi umetniki bolj ali manj neuresničena. Zdi pa se, 
da ima to dejstvo bolj uničujoč vpliv na Van Gogha kot na Bacona. Van Gogh ob neki priložnosti zapiše:
Če živiš sam, živiš kot norec ali hudodelec, vsaj na videz, malo pa tudi v resnici. (2001, str. 235)
Morda je občutek osamljenosti pripomogel k Van Goghovemu nelagodju, zaradi katerega občasno ni mogel 
ustvarjati, ali celo k njegovi domnevni duševni bolezni.
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3.12 USTVARJALCI O VPLIVU ZUNANJIh
OKOLIščIN NA USTVARJANJE

Ustvarjalec ima pri svojem delu izredno veliko svobode in hkrati odgovornosti, tako da je veliko odvisno 
od njega samega. Obstajajo pa tudi vplivi na ta proces, ki ne izhajajo iz ustvarjalca, torej zunanji vplivi. O 
odnosu med lastno aktivnostjo in vplivi okolja van Gogh pove sledeče:
Predstavljam si trideset let resnega dela, srečnejših od prvih tridesetih. Kaj bo z njimi v resnici, ni odvisno 
samo od mene; tudi družba in okoliščine imajo pri tem svoj delež. Od mene pa je odvisno in tudi odgovoren 
sem za to, kako bom izkoristil okoliščine, v katerih sem se hočeš nočeš znašel, in da bom dal vse od sebe, 
da bom šel naprej. (2001, str. 124)

Zunanjim vplivom se mora ustvarjalec tako ali drugače prilagoditi. Nekateri delujejo izrazito rušilno na 
ustvarjalni proces, nekateri izrazito vzpodbudno, večina vplivov pa najbrž le vodi ustvarjalni proces v to ali 
ono smer. Ni nujno, da se ustvarjalec teh vplivov vedno zaveda ali da se neposredno odražajo v produktih 
ustvarjalnega procesa.

3.12.1 VREmENSKE OKOLIščINE

Van Gogh izredno rad dela na prostem in to svetuje tudi drugim slikarjem. Iz njegovega zapisa je razvidno, 
kako lahko delo na prostem zaznamuje ustvarjalni proces:
Pojdite vendar ven! Slikajte na kraju samem! Pripetilo se vam bo vse mogoče. Na primer, s štirih platen, ki 
jih boš dobil, sem moral pobrati vsaj sto muh, če ne več, da ne govorim o prahu, pesku, itd., da ne govorim 
tudi o kaki veji ali čem podobnem, ki se je podrgnila obnje, medtem ko sem jih dve uri nosil skozi vresje in 
med plotovi itd. (2001, str. 176)
Že samo dejstvo, da van Gogh hodi peš in svoje slike nosi v roki, torej zaznamuje njegove slike. Van Gogh 
se nato lahko odloči, ali bo skušal posledice teh naključij skriti oziroma odstraniti, ali pa jih bo vključil v 
nastajajoče delo. V obeh primerih tovrstne zunanje okoliščine vodijo ustvarjalni proces v neko novo smer. 

Pri delu na prostem so zelo pomemben dejavnik vremenske okoliščine. V dežju in snegu je skoraj nemogo-
če slikati na prostem, pa tudi mraz lahko predstavlja veliko oviro: Spet je mraz, hudo mraz. Takoj, ko se bo 
vreme malo izboljšalo, bom naredil kaj na pokopališču. (2001, str. 169)
Zima torej preprečuje delo na prostem van Goghu, pa tudi kmetom, ki jih tako rad slika pri delu. Zato je, če 
želi še naprej delati po modelu, v zimskem času prisiljen prilagoditi motiviko: Zdaj je tako mraz, da rišem 
samo figure v interierih: šiviljo, košarja, itd. (2001, str. 74)

Februarja 1888 se van Gogh naseli v Arlesu. Vremenska okoliščina, ki jo van Gogh večkrat omeni v svojih 
pismih, je mistral, močan suh veter, značilen za jug Francije. Van Gogh trdi, da je ta veter odgovoren za 
nenadzorovane poteze na določenih njegovih študijah:
Povedal sem ti že, da se moram nenehno boriti z mistralom, zaradi katerega je nemogoče nadzorovati po-
tezo. Odtod »zbegan« videz študij. (2001, str. 227)
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Van Gogh pogosto slika naravo, torej vremenske okoliščine močno vplivajo tudi na pojavnost njegovih 
motivov. Nekoč zapiše:
Zadnje dni imamo hudourniški dež, ki pada ves dan in bo spremenil videz polj. (2001, str. 222)

3.12.2 FINANčNE OKOLIščINE

Zunanja okoliščina, ki jo van Gogh morda najpogosteje izpostavlja, je denar. Tudi površen bralec njegovih 
pisem bi zlahka opazil, kako pogosto se v njih pojavlja Vincentovo negodovanje nad svojim finančnim 
stanjem. Večino svojega odraslega življenja je za denar prisiljen prositi svojega brata, kar obžaluje, a se mu 
zdi neizogibno. Njegov odnos do denarja, ki mu ga pošilja brat, je razviden iz zapisa:
Zelo zelo sem vesel tvoje nesebične in izdatne pomoči. Pogosto mislim nate in prizadevam si, da bi bila 
moja dela čim boljša, zanimiva in močna, tako da bi jih bil vesel tudi ti. (2001, str. 111)

Nenehno tudi poudarja, da denar ni namenjen njegovemu ugodju, temveč stroškom, ki se neizogibno poja-
vljajo pri slikarstvu:
Morda tega ne boš razumel, toda ko prejmem denar, ne pomislim najprej na hrano, čeprav sem stradal, ampak 
na slikanje in takoj začnem iskati modele. In tako ves čas, dokler mi ne zmanjka denarja. (2001, str. 198)
Slikar torej živi asketsko, preprosto življenje. Edini strošek, v katerega ne dvomi, je tisti, ki nastane zaradi 
potreb njegovega slikanja. In bolj intenzivno kot dela, več denarja potrebuje. Večkrat piše o naraščajočih 
stroških za modele, atelje ter risarske in slikarske potrebščine, kar naj bi mnogim slikarjem prekrižalo nji-
hove načrte. (2001, str. 128) Zase pravi, da mu slikane študije pogosto ne uspejo ravno zaradi strahu, da bi 
porabil preveč barve. Denar omejuje njegovo ustvarjalnost tudi kar se tiče modelov. Bratu zaupa, da zaradi 
pomanjkanja denarja ne more plačati modelov za daljša poziranja. Zaradi tega se včasih ne more posvetiti 
podrobnostim v taki meri, kot bi si želel. (2001, str. 129)

Van Goghove finančne težave izvirajo iz dejstva, da je bilo njegove slike za časa njegovega življenja skoraj 
nemogoče prodati, kljub temu da sta imela oba brata izkušnje na področju trgovine z umetninami. Théo je 
bil še posebej uspešen v svojem poklicu in je na primer vplival na priljubljenost impresionistov, pri svojem 
bratu pa izredno dolgo ni imel uspeha. Šele tik pred Vincentovo smrtjo se je pojavilo nekaj zanimanja zanj v 
javnosti in ker je Théo umrl kratek čas za Vincentom, tudi on ni nikoli dobil povračila za dolgotrajno finančno 
podporo bratovega dela. Tako van Gogh iz meseca v mesec bratu pošilja obupana pisma, v katerih ga na tak 
ali drugačen način prosi za denar: Rad bi, da mi pošlješ denar nekaj dni pred prvim, razlog je pač vedno isti: 
konec meseca sem vedno na tesnem; stroški so visoki, prodam pa nič. (2001, str. 168)

Van Gogh opisuje situacijo, ko je prejel naročilo za skico, a je pozneje ugotovil, da je za naročilom stala 
njegova soseda in ljubimka Margo Begeman, ki mu je želela tako na skrivaj pomagati. Denar je zavrnil in 
situacijo pokomentiral takole:
Vseeno ni lahko zavrniti denarja, ko ga zelo potrebuješ. A če bi ga sprejel, bi bilo to skrajno sredstvo – lahko 
torej storimo kaj, da se nam ne bi bilo treba preživljati na nedopusten način? Nedvomno. (2001, str. 163)

Van Goghu se upira tako prosjačenje za denar kot miloščina. Trudi se iskreno in dobro delati, saj ve, da več 
kot to ne more. In pogosto upa, da bosta iz tega iskrenega ustvarjanja sledila tudi priznanje in finančni uspeh. 
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Vloga umetnika v družbi je po njegovem mnenju pomembna, zato iz obupa nad lastnim stanjem nekoč cinično 
pripomni, da bi bilo slikati treba na račun družbe in ne na previsoke stroške umetnika. (2001, str. 233)

Proti koncu življenja je pri van Goghu zaznati naraščajoč pesimizem glede lastnega uspeha: 
Toda jaz kot slikar ne bom nikoli pomemben, tega se popolnoma zavedam. Ob predpostavki, da bi vse spre-
menil, značaj, šolanje, okoliščine, potem bi se morda pokazalo to ali ono. Vendar veva preveč, da bi verjela 
v kaj takega. Včasih obžalujem, da nisem preprosto obdržal holandske palete sivih tonov in da nisem na 
Monmartru malal krajin. (2001, str. 270)

Glede na to, kaj danes predstavlja ime Vincent van Gogh v umetnosti, zvenijo te besede, zapisane dobro 
leto pred njegovim samomorom, precej tragično. V določenem trenutku slikar popolnoma izgubi vero v 
lasten uspeh. Ob tem celo izrazi obžalovanje, da slika, tako kot slika. Očitno je, da v tem primeru zunanja 
okoliščina, nepriznavanje s strani družbe in posledična večna finančna kriza, deluje rušilno na ustvarjalni 
proces. Van Gogh pač ne vidi v prihodnost, sebe ne pozna kot velikega umetnika, za kakršnega ga prizna-
vamo sedaj. Če bi lahko videl v prihodnost, bi ga gotovost uspeha morda nekoliko pomirila. Če bi ga že 
za časa njegovega življenja priznavali kot velikega slikarja, bi bila morda lahko preprečena celo njegova 
zgodnja smrt.

3.12.3 OPOJNE SUbSTANCE

Pri ljudeh lahko pogosto naletimo na predstavo o umetniku kot boemu, uživaču in lahkoživcu. K temu naj-
brž sodi tudi predsodek, da je pri umetnikih bolj pogosta uporaba opojnih substanc. V resnici je najbrž med 
umetniki toliko razlik glede uživanja opojnih substanc kot na splošno v družbi, z razponom od tistih, ki jih 
nikoli ne uživajo, do rednih uživalcev.

Veliko je znanega o škodljivih učinkih teh substanc, ki lahko v skrajnih primerih tako fizično kot psihično 
uničijo posameznika. Negativni učinek zlorabe opojnih substanc na ustvarjalni proces je torej očiten; kadar 
droge uničijo človeka, uničijo tudi njegovo ustvarjalnost.

Bolj zanimivo vprašanje, ki se ob tej temi odpira, je, ali lahko uporaba opojnih substanc ustvarjalnemu 
procesu na nek način tudi koristi, in če, kako?
Za van Gogha je znano, da je bil vsaj v določenem obdobju reden uživalec absinta. Tudi Bacon ne zanika 
svoje naklonjenosti do družabnega življenja in alkohola. Še posebej pri slednjem, ki se je posvečal vpelje-
vanju nezavednega v svoj ustvarjalni proces, bi lahko sklepali, da bo uporabljal opojne substance za lažje 
prepuščanje nezavednemu. Čeprav Bacon priznava, da alkohol lahko prispeva k večji spontanosti in spro-
ščenosti, sam le redko lahko slika pijan:
Močno pijan nisem naredil veliko stvari, eno ali dve pa. Naredil sem Križanje leta ‘62, ko sem pil kaka dva 
tedna. Včasih te naredi manj zapetega, ampak hkrati po mojem otopi druge sposobnosti. Naredi te bolj spon-
tanega, po drugi strani pa otopi tvojo končno presojo o tistem, kar imaš na platnu. (2005, str. 54)

Bacon izpostavlja problem zmanjšane sposobnosti presoje, problematična pa je najbrž tudi zmanjšana mo-
torična spretnost ustvarjalca. Problem slikanja pod vplivom opojnih substanc je torej, da so na ta način 
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onemogočene določene sposobnosti, nujno potrebne za ustvarjalni proces. Bacon sklene, da mu pijača in 
droge na splošno ne koristijo pri delu, četudi lahko občasno pripomorejo k večji sproščenosti.

3.12.4 bOLEZEN

Bolezen običajno vpliva negativno na posameznikove psihične in/ali fizične sposobnosti. Zato kot pri vsa-
kem drugem verjetno tudi pri ustvarjalnem delu velja, da bolan posameznik v povprečju ne zmore enake 
učinkovitosti kot zdravi. A van Gogh izpostavi razliko med umetniškimi in ostalimi poklici:
Umetnost je ljubosumna, carstva bolezni ne priznava.(...) Skratka, takšni kot jaz nimajo pravice biti bolni. 
(2001, str. 99)

Zavedati se moramo, da van Gogh nima nobene finančne gotovosti, hkrati pa čuti, da mora veliko in dobro 
slikati; predvsem zaradi sebe, pa tudi, da bi odtehtal Théovo naložbo vanj. Ves čas tudi upa, da bo s svojim 
delom zaslužil dovolj za lastno preživetje, a mu to ne uspeva. Če bi prenesli njegovo situacijo v današnji 
čas, je bil van Gogh večino svojega življenja nezaposlen posameznik brez osnovnega zdravstvenega zava-
rovanja. V istem pismu zapiše, da mu je njegova bolezen vzela že preveč pozornosti, ki bi jo moral nameniti 
slikarstvu. Zanj je značilno tovrstno obžalovanje izgubljenega časa.

A včasih je sposoben najti v svoji bolezni tudi kaj pozitivnega:
Že nekaj dni mi slabo počutje preprečuje, da bi delal toliko kot ponavadi, a lahko bi rekel, da mi to bolj 
koristi kot škodi; ko sem bolj ali manj sproščen in opazujem stvari s priprtimi očmi, namesto da bi se skon-
centriral na pregibe in analiziral strukturo, se mi zdi, da vidim predmete kot barvne lise, postavljene drugo 
ob drugo. (2001, str. 135)

Bolezen lahko torej podobno kot opojna substanca omogoči ustvarjalcu, da vidi svet na drugačen način. V 
ustvarjalnem procesu se lahko zgodi celo to, da zunanji vpliv, ki se na prvi pogled zdi izrazito negativen, 
postane še eno izmed številnih naključij, ki vodijo proces v novo, nepredvideno smer.

V navezavi na vpliv zunanjih okoliščin na ustvarjalni proces je morda za konec vredno omeniti, da oba 
umetnika izpostavljata pomembnost svobode pri njunem delovanju. Van Gogh tako zapiše: Manj ko bo 
oče vtikal nos v moje zadeve, bolje se bova razumela; na več področjih moram biti svoboden in neodvisen. 
(2001, str. 86)

Pri svojem umetniškem ustvarjanju hoče biti čim bolj neodvisen, hkrati pa želi, da to velja za čim več po-
dročij njegovega življenja. Enako mišljenje se odraža v Baconovi izjavi: Hočem, da je moje življenje kar 
najbolj svobodno, enostavno hočem najboljšo mogočo atmosfero za delo. (2005, str. 199)
V obeh izjavah je čutiti, da ne gre zgolj za željo po svobodi na področju umetniškega delovanja. Za kvali-
tetno ustvarjanje je potrebna čim večja vsesplošna življenjska svoboda.



68

4. SPODbUJANJE USTVARJALNOSTI
PRI OTROCIh

4.1 čEmU SPODbUJATI OTROšKO USTVARJALNOST?

S tem, na prvi pogled nekoliko naivnim vprašanjem, želim opozoriti na po mojem mnenju izredno pomembno 
vprašanje namena. V obilici informacij, ki se tičejo spodbujanja ustvarjalnosti pri otrocih, bi se morda lahko 
izgubilo tisto, kar bi moralo biti po mojem mnenju osnova za premislek o tej temi.

Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, kako pomembno vlogo igra ustvarjalnost v družbi. Zaradi tega bi se 
morda zdelo samoumevno, da bo vsaka država skušala čim bolj učinkovito spodbujati ustvarjalnost. Na ta 
način bi lahko učinkoviteje izkoriščala ustvarjalne potenciale svojih državljanov za ekonomski in kulturni 
napredek. Presenetljivo se to v večini primerov ne dogaja.

To je na nek način dobro ‒ menim, da v ozadju spodbujanja ustvarjalnosti pri otrocih ne bi smeli prevladovati 
ekonomski nagibi. Že tako se pogosto zdi, da v šolah in na delovnih mestih prevladuje nagnjenost k 
storilnostno naravnanem, operativnem mišljenju in delovanju. Spodbujanje ustvarjalnosti v šolah bi tako 
dobilo pridih še ene izmed strategij, kako čim bolj učinkovito izkoristiti človeka v imenu političnega ali 
ekonomskega sistema, ideologije, ipd., medtem ko bi v jedru ostala težnja po robotizaciji človeka.

Kaj je bistvena kvaliteta ustvarjalnosti?
Iz mojih izkušenj in pričevanj številnih ustvarjalcev gre za to, čemur nekateri pravijo smisel življenja, drugi 
samouresničenje, preseganje samega sebe, ipd. Ustvarjalnost na specifičen in pomemben način vpliva na 
odnos posameznika do sebe in do sveta, ki ga obdaja. Pogosto prežema različne sfere posameznikovega 
življenja, nekateri pa trdijo celo, da je njihovo ustvarjanje njihovo življenje. Ustvarjalci odkrito priznavajo, 
da je ustvarjalni proces poln težav, napak, negotovosti in neprijetnih občutkov. A hkrati poudarjajo, da se od 
svojega dela ne bi ločili za nič na svetu. Sklepamo lahko, da jim ustvarjalnost prinaša povračilo, ki odtehta 
neprijtnosti, imanentne ustvarjalnemu procesu.

Poudarek pri premislekih o spodbujanju ustvarjalnosti naj po mojem mnenju ne bi bil na koristoljubju, 
temveč na človeku in možnostih njegovega celostnega razvoja. Omogočanje otrokom, da preko ustvarjanja 
doživljajo intenzivne občutke glede sebe in sveta, je po mojem mnenju eden izmed namenov, ki lahko 
upravičeno motivirajo spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih.

Filozof John Dewey pravi, da se estetska izkušnja razlikuje od splošnih izkušenj v tem, da je holistične in 
unikatne narave ter da je vanjo vključena cela človekova osebnost. Estetski moment je zanj eden izmed 
osnovnih momentov človeške izkušnje in umetniško izražanje eden osnovnih načinov, kako olepšati in 
obogatiti življenje. (Hickman 1998, XII) Dewey je tudi izrecno nasprotoval vsaki izkušnji na umetniškem 
področju, ki je bila iztrgana iz vsakdanjega življenja. Menil je, da mora obstajati kontinuiteta med umetnostjo 
in vsakodnevnimi, v končni fazi tudi univerzalnimi dogodki življenja. (1981, str. 525)
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4.2 OTROšKI SVET

V prvih letih svojega obstoja otroci razvijejo nekaj bistvenih sposobnosti za življenje (hoja, govor, itd.), 
hkrati pa nenehno sprejemajo nove dražljaje, na podlagi katerih si gradijo možganske strukture. Ker te pri 
njih še niso močno utrjene, je njihova spoznava običajno manj obremenjena od spoznave odraslih.

Otroci so ponavadi spontano radovedni in za učenje ne potrebujejo šole; zadošča že stik z drugimi ljudmi 
in okoljem. Primer tovrstnega učenja je igra. Otroci se običajno radi igrajo, zato učenje, ki ob tem poteka, 
nima priokusa dolžnosti, temveč nastane kot stranski produkt uživanja. Preko igre se otroci lahko učijo o 
naravi, medsebojnih odnosih, sebi, itd. Igra je v veliki meri spontan proces, ki vključuje tudi element na-
ključja, ta pa je del tako življenja kot ustvarjalnosti. Ker igra ni vezana na en sam prostor, omogoča otroku 
raznovrstno in bogato izkušnjo.

Vsi vemo, kako energični so lahko otroci – ves čas v gibanju, raziskujoč svet s svojimi rokami, usti, očmi, 
ipd. Ko nato nekega dne vstopijo v šolo, se okoliščine zanje precej spremenijo. Pouk je večino časa vezan 
na ene in iste, običajno zaprte prostore. Že sama postavitev pohištva v večini naših učilnic sugerira naravo 
vedenja, ki se v šolah pričakuje od učencev in učiteljev. Iz nje je razvidno, da naj bi učenci večino pouka 
sedeli s pozornostjo obrnjeno proti učitelju. Na drugi strani pa naj bi bil učitelj večino časa v izoliranem 
položaju ter v središču pozornosti učencev. Večino časa naj bi učenci poslušali, učitelji pa govorili.

Predstavljam si, da marsikateri živahen otrok s težavo presedi šest ali sedem ur na dan. Enako velja za otro-
ka, ki je po naravi zgovoren. Najbrž mu ne ugaja nova vloga sprejemnika, pri kateri se od njega pričakuje, 
da bo večinoma sedel zaprtih ust. Ampak živahnost in zgovornost sami po sebi nista slabi lastnosti, mar 
ne? Ali  lahko zamerimo tistim otrokom, ki iz podobnih razlogov v šolo prihajajo z neprijetnimi občutki? 
Pri raziskovanju ustvarjalnega procesa se je izkazalo, da nanj pomembno vpliva tudi okolje. Zato bi morala 
šola, ki želi spodbujati otroško ustvarjalnost, premisliti, kakšno okolje predstavlja sama.

4.3 KAKO LAhKO šOLA ZAVIRA USTVARJALNOST?

Moramo si priznati, da so naše šole narejene bolj po meri odraslih, kot otrok. V storilnostno naravnanih šo-
lah otroke učimo predvsem predvidljivih ravnanj. Od njih zahtevamo, da se v čim krajšem času naučijo čim 
več podatkov, da nato čim bolje rešijo preizkuse znanja in dobijo čim višje ocene. Včasih jih prepričujemo, 
da je učenje pomembno zato, ker se bodo z boljšim uspehom lahko vpisali v boljše srednje šole in fakultete, 
dobili boljše službe, ipd.

V navezavi na ustvarjalnost je po mojem mnenju problematična že predvidljiva struktura življenja, ki jo skuša 
sugerirati naša kultura in z njo naš šolski sistem. Od otrok in odraslih, ki so prisiljeni v rutinska življenja, je najbrž 
neupravičeno pričakovati ustvarjalno mišljenje in delovanje. Pri ustvarjalnosti so bistvene možganske strukture, 
katerih nastanek in preoblikovanje zahteva svoj čas. Zato bi bilo tudi nesmiselno spodbujati ustvarjalno mišlje-
nje eno šolsko uro na teden, medtem ko bi ostalo poučevanje temeljilo predvsem na spodbujanju predvidljivega 
mišljenja in ravnanja. Po mojem mnenju mora biti spodbujanje ustvarjalnosti zastavljeno celostno.
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V tem oziru se mi zdi problematičen duh, v katerem se običajno podajajo informacije v šolah. Formalno iz-
obraževanje po mojem mnenju premalo poudarja, da podatki, ki se jih učimo v šolah niso večna, absolutna 
resnica. Vrhunske znanstvenike žene k raziskovanju prav védenje, da vse, kar nas obdaja, še ni odkrito in 
razumljeno, sicer bi bilo njihovo delo brez smisla. Trstenjak zapiše:
Vsaka »nova« misel in novo dognanje namreč nehote prejšnje znanje tako ali drugače dopolnjuje, izpopol-
njuje in s tem obenem spreminja, popravlja, včasih kar močno ali v celoti zanika, čeprav je dotlej veljalo 
za »pravilno«. (1981, str. 40)

In čeprav zgodovina kaže, da se je znanost nenehno motila in z novimi odkritji popravljala stare napake, se 
zdi, da šolstvo tega dejstva otrokom ne predoči dovolj pogosto. To bi morala po mojem mnenju storiti, ne le, 
da se izogne zavajanju otrok glede védenja, ki ga človeštvo premore, ampak tudi, ker bi element neznanega 
in neraziskanega v znanosti utegnil otroke motivirati.

Če iščemo vzvode, na podlagi katerih bi bilo zavajanje otrok razumljeno kot pragmatično, jih že na prvi po-
gled lahko najdemo več. Bodisi gre za prepričanje, da otroka v času odraščanja absorbcija šolskega znanja 
zanima manj kot samo doživljanje sveta in aktivno socialno vključevanje vanj. Altruistični pedagog bo tako 
vanj skušal vsaditi vsaj temeljna dejstva vsakega področja in upal, da bo otroka v prihodnosti tema začela 
bolj zanimati. Siljenje k nereflektivni obravnavi znanja pa je v primerjavi z magičnim svetom doumevanja 
neotipljivega za otroka gotovo manjši izziv. Lahko pa pedagog pretirano razmišljanje otrok, ki so morda 
celo bolj kot sam sposobni abstraktnega razmišljanja, v želji po vzpostavitvi sebe kot avtoritete na področju 
nekega znanja, celo zavira. Seveda pa je tako početje koristno tudi za splošne družbene namene. Producira 
namreč aparatčike, ki niso zmožni kreativnega iskanja rešitev, temveč se morajo redno zanašati na navodila 
svojih nadrejenih in so sposobni pri delu s stvarmi, ki jih zgolj pavšalno razumejo, vztrajati na dolge proge 
ter brez vprašanj.

Šolski sistem je na podlagi ravnokar opisanega idealni poligon za vzgojo podpornikov raznih ideoloških 
struj. Da je to mogoče, nam pričajo številni primeri iz zgodovine. Naj nam za oris služi zgolj domači primer 
nedavne rehabilitacije dobrega števila kulturnih ustvarjalcev, recimo pesnika Franceta Balantiča. V času 
Jugoslavije ga šolski kurikulum namreč ni omenjal. Zanimivo pa je, da tudi njegovo nedavno vključitev 
vanj mnogi dojemajo kot ideološko motivirano.

Žrtev ideologije pa je včasih tudi znanost, ki je kompleksna in pogosto temelji na statistiki ‒ vedi, ki sama 
po sebi omogoča številne interpretacije. Enoznačno dojemanje znanosti mnogokrat služi za generiranje 
stereotipov, ki ideološkim silam koristijo pri legitimiranju svoje politike. V nacistični Nemčiji primer tovr-
stnega početja predstavljata tudi lik in delo Eugena Fisherja, nemškega profesorja medicine, antropologije 
in eugenike. V svojem delu se je posvečal natančnemu raziskovanju telesnih razlik med ljudmi na podlagi 
rase in nadalje v lastni interpretaciji dokazoval superiornost arijske. Njegovo (morda lahko rečemo kar) 
pseudoznanstveno delo je tako eno izmed številnih, ki je služilo za upravičenje rasne politike nacistične 
Nemčije in je privedlo do holokavsta. (www.math.colorado.edu/~keyesd/FinalHistoryThesis.pdf)

Vrnimo se k problemom sodobnega izobraževanja. Vprašati se moramo: Ali ne izobražujemo otrok za priho-
dnje izzive, ki so še neznani? Najbrž bi bilo pri njih smotrno spodbujati občutek, da so prav oni tisti, ki lahko 



71

s svojim mišljenjem in aktivnostjo pripomorejo k človeškemu razvoju. Očitno je, da ta še ni dosegel svojega 
vrhunca, njegova prihodnost pa je v določeni meri gotovo odvisna tudi od sposobnosti pedagogov.

Problem podajanja osiromašenega znanja v šolah morda izvira tudi iz prepričanja odraslih v otroško nezmo-
žnost razumevanja kompleksnejših pojavov. Zato jim ves čas ponujamo nekakšne poenostavitve življenja, ki 
pa so v končni fazi tudi izkrivljenosti. Otrokom v času šolanja morda res ni mogoče predstaviti vseh izsledkov 
in podrobnosti na določenem področju. A najbrž bi bili lahko pedagogi nekoliko bolj naklonjeni spodbujanju 
neodvisnega mišljenja. To pa vključuje tudi dopuščanje otrokom, če ne celo spodbujanje otrok, da podvomijo 
v informacije, ki jim jih podajajo učitelji.

Ustvarjalna osebnost je tesno povezana s pojmi kot so neodvisnost, svoboda, dvom, upor proti avtoriteti, 
tveganje, ipd. Res je, da se včasih te lastnosti še bolj intenzivno pojavijo prav v odporu do rigidnega siste-
ma, diktature in zatiranja. A k takim oblikam šola ne bi smela stremeti. Bolj smiselno je, da upošteva potre-
bo ustvarjalnega duha po svobodi in jo na razne načine vključi v svoj način delovanja. Trstenjak zapiše:
Če hočemo v mladem človeku razvijati izvirnost in z njo ustvarjalnost mišljenja in odločanja, ga moramo 
vzgajati k svobodnosti: k svobodnemu in sproščenemu izražanju misli in čustev, mu pomagati odstranjevati 
notranje in zunanje zavore, nevrotične dispozicije, ki mu hromijo izvirne impulze. (1981, str. 53)
Spodbujati ustvarjalnost po mojem mnenju pomeni skušati vedno bolje razumeti ustvarjalnost, upoštevati 
principe njenega delovanja in jih čim bolj smiselno in celostno aplicirati v šolski sistem.

Vredno pa bi bilo tudi premisliti, ali je v tem zgodovinskem trenutku, ki je izrazito nasičen z informacijami, 
v šolah sploh še smiselno preprosto posredovati posamezne, navidezno končne informacije. Po eni strani to 
zahteva ogromno časa in spomina. Premalo prostora pa ostane za razvijanje raznolikih možganskih funkcij, 
kar je po mojem mnenju bolj ustvarjalno naravnan cilj kot kopičenje informacij v glavah otrok. Informacije, 
ki ostanejo v otroških možganih samo do prvega preizkusa znanja, niso integrirane in nimajo resnične teže. 
Takšno poučevanje je približno toliko nesmiselno, kot da bi ves čas polnili sod samo zato, da bi ga nato 
izpraznili, in tako naprej v neskončnost. Vse to na račun globine razumevanja in prostega časa otrok.

O fragmentaciji znanja spregovori tudi Liz Coleman v svojem predavanju A call to reinvent liberal arts 
education. Colemanova pravi, da je cena dominacije stroke v izobraževanju izredno visoka. Teme se razbi-
jajo v vedno manjše enote, naraščajoč pa je poudarek na tehničnem in obskurnem. Cilj sodobnega učenca 
tekom izobraževanja je ovreči vse interese razen enega, nato pa znotraj tega interesa še dodatno ožiti fokus. 
To pomeni učiti se vse več in več o vse manj in manj stvareh. To se dogaja navkljub povsod prisotnim do-
kazom o prepletenosti vsega, kar nas obdaja.

Colemanova opaža, da je edina vrednota, ki jo izobraževalni sistem spodbuja, tehnična kompetenca, med-
tem ko se na bolj socialno naravnana vprašanja gleda z vedno več skepticizma in so običajno pometena 
pod preprogo. Meni, da so poenostavljanje družbenega angažmaja, idealizacija strokovnjaka, fragmentacija 
znanja, poudarek na tehnični usposobljenosti ter nevtralnost kot pogoj akademske integritete strupeni, kar 
se tiče prizadevanj za vitalne povezave med izobraževanjem in javnim dobrim, med intelektualno integri-
teto in človeško svobodo.
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Colemanova med drugim priporoča večjo povezanost med izobraževalnimi ustanovami in okoljem. Učenci 
naj bi bili spodbujeni k neposrednemu soočanju s svetom, znanje, pridobljeno izven šole, pa bi tako postalo 
nepogrešljiv del izobraževanja. Bolj celovit pristop k izobraževanju, ki je v stiku z življenjem izven usta-
nove, ustreza tudi karakteristikam ustvarjalnega procesa. (www.ted.com/talks/lang/en/liz_coleman_s_call_
to_reinvent_liberal_arts_education.html)

O pomanjkljivostih izobraževalnega sistema spregovori tudi Sir Ken Robinson, britanski strokovnjak, ki je za 
svoje zasluge na področju ustvarjalnosti v izobraževalnem sistemu prejel tudi plemiški naziv. V predavanjih, 
naslovljenih Bring on the learning revolution! ter School kills creativity, med drugim izrazi stališče, da izobra-
ževalni sistem odmika ljudi od njihovih talentov, namesto da bi jim jih pomagati odkriti in negovati.

Omenila sem že, da ustvarjalnost lahko privede do občutka samoizpolnitve. Sir Robinson na drugi strani opa-
ža, da v družbi prevladujejo posamezniki, ki ne poznajo svojih talentov. Gre za ljudi, ki v svojem delu trpijo, 
zato večino tedna životarijo v pričakovanju vikenda. Redki so tisti, ki v svojem delu tako uživajo, da bi se le s 
težavo odtegnili od njega. Ti ga običajno ne dojemajo zgolj kot zaposlitev, temveč kot del njihove identitete.

Sir Robinson meni, da imajo ljudje do izobraževalnih ustanov pogosto negativne občutke, ker te na noben 
način ne hranijo njihovega duha. Izobraževalne ustanove bi se morale med drugim posvečati tudi negova-
nju strasti. Sir Robinson izpostavlja stališče številnih mislecev, da življenje ni linearno, temveč organsko. 
To dejstvo bi morale izobraževalne ustanove upoštevati. Tudi človeški napredek ni mehanski, temveč or-
ganski proces, pravi Sir Robinson. Sodobna šola bi morala biti zato po njegovem mnenju zasnovana po 
poljedeljskem principu; organskega procesa, kot je človeški razvoj, ne moremo vnaprej predvideti, lahko 
pa ustvarimo ugodne pogoje zanj (kot poljedelci za rastline).

Sir Robinson je prepričan, da imajo vsi otroci talente, ki pa jih odrasli pogosto brezobzirno zapravljamo. 
Ustvarjalnost bi morala imeti danes v izobraževanju enako pomemben status kot pismenost. A povsod po 
svetu še vedno opaža podobno hierarhijo predmetov v šolah; na vrhu je po pravilu matematika, na dnu ume-
tnost. Matematika ima vsak dan svoje mesto na urniku, ples na primer skoraj nikjer. Zakaj ne?

Tudi ples je pomemben, pravi Sir Robinson. A naš izobraževalni sistem temelji na akademskih sposobno-
stih, zato otroke izobražujemo od pasu navzgor, z intenzivnim poudarkom na glavi. Po najsodobnejših do-
gnanjih pa je lastnost inteligence tudi njena raznolikost. Človek je sposoben misliti vizualno, kinestetično, 
abstraktno, itd. Poleg tega je inteligenca interaktivna in dinamična. Morda je torej čas, da posodobimo naše 
razumevanje inteligence in to upoštevamo pri izobraževanju.

Sir Robinson med pomanjkljivosti izobraževalnih ustanov šteje tudi stigmatizacijo napake. Vsak, ki je kdaj 
reševal preizkus znanja, ve, da je napaka tisto, česar se moraš najbolj bati. Več kot je napak, slabše so ocene 
in slabše možnosti za prihodnost. K takšnemu mišljenju nas napeljuje šolski sistem.

Po drugi strani pa so napake imanentne ustvarjalnemu procesu. Tudi van Gogh in Bacon pričata o negoto-
vosti, o zmotah in težavah, ki se nenehno pojavljajo v ustvarjalnem procesu. Sir Robinson pravi, da ne mo-
reš narediti nič izvirnega, če se nisi pripravljen motiti. Kadar otroci stopajo v neznano, se ne bojijo napak, 
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temveč si upajo neznano raziskati. Do takrat ko odrastejo, pa strah pred napakami običajno že ponotranjijo. 
Isti strah nato spodbujajo tudi podjetja. Zato Sir Robinson pravi, da z odraščanjem izgubljamo kreativnost 
in da nas šolski sistem izobražuje stran od ustvarjalnosti. (www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_
the_revolution.html in www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html)

4.4 KAJ mORAmO UPOšTEVATI PRI SPODbUJANJU
USTVARJALNOSTI?

Da bi lahko kvalitetno spodbujali ustvarjalnost, moramo po mojem mnenju poznati in upoštevati karakteri-
stike ustvarjalnega procesa. Glede na informacije, zaobjete v poglavju Subjektivna izkušnja ustvarjalnega 
procesa, sem prišla do nekaterih zaključkov, ki bi jih bilo pri tem po mojem mnenju smiselno upoštevati:

1. Ustvarjalni proces se v številnih točkah močno navezuje na življenje.

2. Ustvarjalnost ni le delo, temveč tudi odnos do življenja.

3. Ustvarjalni proces zahteva svoj čas. Določene faze tega procesa so časovno nepredvidljive. Velik in
bistven del ustvarjalnega procesa se odvija v glavah ustvarjalcev. Ker gre za nevidno delo, moramo biti 
pozorni, da ne podcenjujemo časa, ki ga ti procesi zahtevajo.

4. Za ustvarjalce je značilen povečan interes do področja, na katerem delujejo. Ta interes služi kot
motivacija za udejstvovanje na tem področju. Vsi otroci morda ne gojijo enakega zanimanja za določeno 
področje ustvarjalnosti. Pomembno je, da jim pomagamo odkriti, kakšna so njihova zanimanja in katero 
področje jim najbolj ustreza.

5. Na ustvarjalni proces vpliva tudi prosti čas. Gre namreč za izredno širok proces, pri katerem ustvarjalec
črpa iz najrazličnejših vtisov in izkušenj. Del tega so tudi izkušnje in informacije, pridobljene pri prosto-
časnih aktivnostih.

6. Posameznik običajno potrebuje določeno mero znanja o področju, na katerem deluje, da bi bil na njem
lahko ustvarjalen. Po drugi strani pa lahko prevelika zavezanost danim informacijam celo omejuje ustvar-
jalnost, saj vodi posameznika k ustaljenim načinom razmišljanja o določenem problemu.

7. Za ustvarjalno osebnost je značilna določena mera občutljivosti, neodvisnosti ter nekaterih drugih
osebnostnih lastnosti. Te lastnosti se lahko v določenih situacijah kažejo kot neprijetne za okolico, a jih 
je z ozirom na ustvarjalni proces potrebno spoštovati in celo spodbujati.

8. Na ustvarjalni proces vpliva tudi počutje ustvarjalcev. V nekaterih obdobjih so ti sposobni večje 
učinkovitosti, kot v drugih. Poleg tega je določena mera nelagodja imanentna ustvarjalnemu procesu. 
Ker vemo, da frustracija zavira ustvarjalnost, moramo biti pozorni tudi na počutje posameznikov.
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9. Ustvarjalnost žene notranja motivacija. Pri otrocih zato iščimo in spodbujajmo iskren interes za razna
področja. Izogibajmo se pretiranemu zunanjemu pogojevanju, na primer s številčnimi ocenami.

10. Napaka je del ustvarjalnega procesa. Pri otrocih bi morali zmanjševati strah pred zmotami.

11. Kritika lahko koristi ustvarjalnemu procesu, vendar mora biti utemeljena. Slabo utemeljena negativna
kritika lahko vpliva na počutje ustvarjalca in posledično na njegov ustvarjalni proces. Odziv na kritiko 
je v precejšnji meri odvisen od osebnosti ustvarjalca.

12. Pristopi k ustvarjanju so različni. Posamezniki se razlikujejo na primer po tem, v katerem času najraje
ustvarjajo, s kom in v kakšnem okolju to najlažje počnejo, na kakšen način se lotijo dela, itd. Zadovo-
ljitev  raznolikih potreb ustvarjalcev je mogoča le v izredno fleksibilnem sistemu.

13. Za ustvarjalni proces sta pomembna negotovost in improvizacija. Ta dva pojma morata najti mesto
tudi v izobraževalnih ustanovah.

14. Za ustvarjanje so potrebni določeni materialni pogoji.

15. Obstajajo številne okoliščine, ki lahko zavirajo ustvarjalnost. Potrebno jih je prepoznati in ublažiti
oziroma preprečiti njihov vpliv.

4.5 STERNbERgOVI PREDLOgI ZA SPODbUJANJE
USTVARJALNOSTI PRI OTROCIh

Za konec navajam še Sternbergove strategije, s pomočjo katerih lahko starši in učitelji spodbujajo ustvar-
jalnost otrok (2003, str 110-123). Izpostavljam jih, ker menim, da upoštevajo celostno naravo ustvarjalnosti 
in različne dejavnike, ki vplivajo nanjo.

Sternberg navaja naslednje strategije:
1. Razvijaj sposobnost redefiniranja problemov.
2. Spodbujaj prevpraševanje in analiziranje domnev.
3. Spodbujaj zagovarjanje lastnih idej.
4. Spodbujaj nastajanje idej.
5. Prepoznaj, da je znanje dvorezen meč in se vedi temu primerno.
6. Spodbujaj otroke k identifikaciji in premagovanju ovir.
7. Spodbujaj smiselno tveganje.
8. Spodbujaj toleranco do nejasnosti.
9. Pomagaj otrokom zgraditi samozavest.
10. Pomagaj otrokom odkriti, kaj radi počnejo.
11. Nauči otroke pomembnosti odložene zadovoljitve.
12. Bodi zgled ustvarjalnosti.
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13. Spodbujaj navzkrižno povezovanje idej.
14. Dovoli čas za ustvarjalno mišljenje.
15. Zadajaj ustvarjalne naloge in jih ovrednoti.
16. Nagrajuj ustvarjalnost.
17. Dovoljuj napake.
18. Uči prevzemanja odgovornosti za uspehe in poraze.
19. Spodbujaj ustvarjalna sodelovanja.
20. Spodbujaj zamišljanje stvari z zornega kota nekoga drugega.
21. Povečuj ujemanje med posameznikom in okoljem.

Vrednost Sternbergovega pogleda na spodbujanje ustvarjalnosti je po mojem mnenju v tem, da:
- razume definiranje in redefiniranje problemov kot vsaj toliko pomemben del ustvarjalnosti kot

reševanje problemov,
- upošteva pasti, ki jih lahko predstavljajo domneve in znanje za ustvarjanje,
- razume neobhodnost nejasnosti, tveganja in napak v ustvarjalnem procesu,
- skuša upoštevati okoliščine, ki vplivajo na ustvarjalni proces, kot so okolje, čas, počutje otrok,

vpliv zgleda, ipd.,
- spodbuja otroke k aktivni participaciji.

Na voljo je kar nekaj priporočil in strategij za spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih. Da bi ugotovili njihovo 
vrednost, jih je najbrž potrebno preizkusiti v praksi. Vsekakor te informacije niso dokončne. S poglablja-
njem našega védenja o ustvarjalnosti in ustvarjalnem procesu se bomo gotovo lahko približali tudi kvalite-
tnejšim načinom spodbujanja ustvarjalnosti pri otrocih.

Za konec navajam citat, ki ga tudi Sir Robinson uporabi v navezavi na reforme v izobraževanju. Gre za 
besede, ki jih je 1. decembra 1862 v Washingtonu Abraham Lincoln namenil ameriškemu kongresu, in so 
morda primerno vodilo za vsako novo situacijo, s katero se soočamo:
Dogme tihe preteklosti niso kos razburkani sedanjosti. Situacija je polna težav in s situacijo se moramo 
dvigniti. Ker je naš primer nov, moramo misliti na nov način in delati na nov način.
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5. SKLEP

Menim, da so pričevanja umetnikov podala svojevrsten, intimen vpogled v ustvarjalni proces. Iz njihovih 
besed postane razvidno, da gre za kompleksen in organski proces, na katerega vplivajo številni dejavniki. 
Na isti ustvarjalni proces lahko vplivajo časovno in prostorsko zelo oddaljeni dejavniki. Ogromno impulzov, 
ki postanejo del ustvarjalnega procesa, prihaja od zunaj, iz posameznikovega okolja. Hkrati pa je to proces, 
ki se v veliki meri odvija v možganih ustvarjalca, zato igrajo v njem pomembno vlogo tudi ustvarjalčeve 
sposobnosti, motivacija, čustva, ipd.

Za dejavnike, ki vplivajo na ustvarjalni proces, je značilna njihova prepletenost. Delitev ustvarjalnega 
procesa na faze tako morda služi lažjemu zapopadenju tega kompleksnega procesa, a v praksi po mojem 
mnenju ni tako jasna in nedvoumna. Ustvarjalni proces je organski in v tem oziru soroden življenju. Nanj 
lahko pogledamo iz ptičje perspektive in govorimo o splošnih zakonitostih, po katerih se vede. A hkrati ‒ 
kakor življenje ‒ vsebuje neštete podrobnosti, ki jih je izredno težko zapopasti in ki kljub svoji navidezni 
majhnosti ta ustvarjalni proces ključno zaznamujejo.

Celostno naravo ustvarjalnega procesa je potrebno imeti v mislih tudi, ko razmišljamo o spodbujanju 
ustvarjalnosti pri otrocih. Ustvarjalnost je pogojena s sovplivanjem številnih dejavnikov, katere mora razumeti 
in upoštevati vsaka ustanova, ki jo želi spodbujati. Gre za dejavnike kot so: osebnost učenca, njegovo počutje, 
zanimanja, motivacija, možganske sposobnosti in talenti, šola kot okolje, materialne zahteve, čas, ipd. 

Šola bi morala biti pozorna na to, kakšno okolje predstavlja ter kakšno vedenje in mišljenje spodbuja. 
Več poudarka bi moralo biti na lateralnem mišljenju, dopuščanju nejasnosti, negotovosti in napak, na 
svobodi in spodbujanju širokih interesov. Smiselno bi bilo obogatiti izkušnje, ki jih nudi šolsko okolje, z 
izkušnjami, pridobljenimi izven šole. Učitelji pa bi morali biti med drugim pozorni na to, da so tudi sami 
zgled ustvarjalnosti ter da spodbujajo samozavest otrok. Poskusi spodbujanja ustvarjalnosti torej ne smejo 
biti zastavljeni enostransko, temveč celostno. 
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6. SLIKOVNO gRADIVO
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Priloga I

Vincent van Gogh, Avtoportret, 1889
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Francis Bacon, Avtoportret, 1969

Priloga II
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Vincent van Gogh, Kmetica na njivi, 1885

Priloga III
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Francis Bacon, Študija po Vélazquezovem portretu papeža Inocenca X., 1953

Priloga IV
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Eadweard Muybridge, Animal Locomotion, Plate 336 (Boxing open hand.)

Priloga V
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Eadweard Muybridge, Animal Locomotion, Plate 765, (Vulture flying.)

Priloga VI
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Ben Shahn, Alegorija, 1948

Priloga VII
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Francis Bacon, Križanje, 1933

Priloga VIII
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Vincent van Gogh, Sončnice, 1888

Priloga IX



87

Vincent van Gogh, Žitno polje in ciprese, 1889

Priloga X
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Francis Bacon, Slika '46, 1946

Priloga XI
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