
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Likovna pedagogika 

 

 

 

Lončarska vrtenina kot skulpturalni objekt  

in pomen obvladovanja lončarke spretnosti za razvoj ročnih spretnosti  otrok 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

Mentor: izr. prof. spec. Mirko Bratuša 

Somentor: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez 

Kandidatka: Kristina Rutar 

 

 

Ljubljana, september, 2013 

  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

V prvi vrsti se zahvaljujem mentorju izr. prof. spec. Mirku Bratuša in somentorici doc. 

dr. Beatriz Gabrieli Tomšič Čerkez za pomoč in strokovno usmerjanje pri pisanju 

diplomske naloge. Prof. Bratuši se tudi iskreno zahvaljujem za potrpežljivost in 

podporo, ki mi jo je izkazal tekom študija na Pedagoški Fakulteti. Zahvaljujem se tudi 

profesorjem, ki so mi stali ob strani tekom študijske izmenjave v tujini, še posebej 

Koczyński-Kielan Katarzyni in Andrzeju Kostołowskemu. Zadnja zahvala gre družini 

in fantu Mihu, ki mi brezpogojno stojijo ob strani. Hvala, ker verjamete vame.  



2 
 

Povzetek 

Z diplomsko nalogo se osredotočam na problematiko kategoriziranja obrti, oziroma 

problematiko začrtovanja meje med kategorijo obrti in umetnosti ter njunih objektov in  

pomenom obvladovanja obrtnih spretnosti pri otrocih. Cilj je raziskati pomembnost 

obvladanja določene obrti, v mojem primeru lončarske in izvzeti obrtniški izdelek iz 

kategorije obrti ter ga s pomočjo  umetnostne in likovne teorije povzdigniti na sublimni 

sodobni umetniški nivo. Problematiko obravnavam skozi definiranje obrti in umetnosti 

ter njune vloge. Da bi razumeli, zakaj v sodobnosti ločujemo obrt in umetnost na dve 

področji, je potrebno pregledno spoznati sam pomen estetike in njeno zgodovino. V 

tem delu sem se še posebej osredotočila na Kantovo definicijo estetike lepega, pri 

katerem moramo biti pozorni na njegovo filozofsko slogovnost in našo interpretacijo 

njegovih tekstov. Nalogo nadaljujem s kratkim povzetkom pomembnih prelomnic v 

zgodovini keramike, ki so ključni za obravnavano tematiko. V osrednjem delu naloge 

raziskujem odnos med obrtjo in umetnostjo, kakšne so razlike in katere so skupne 

značilnosti. Iz tega izhajam do iskanja problematik in rešitev za področje lončarstva. 

Pri navajam umetnike iz področja sodobne umetnosti in keramike.  S tem poskušam 

prikazati lončarsko vrtenje kot proces za dovršitev umetniškega objekta in lončarsko 

vrtenino kot umetniško delo. Teoretični del naloge zaključujem s predstavitvijo lastnih 

del. 

 V pedagoškem delu diplomske naloge obravnavam pomen razvijanja ročnih 

spretnosti pri otroku. Izpostaviti poskušam pomembnost razvijanja in osvajanja 

tehnike ter spoznavanja z obrtniškem delom. Pri tem navajam razvojne teorije, ki se 

ukvarjajo s pomenom gibalnih dejavnosti in razvojem motorike. Kot najbolj 

prepoznavno izpostavljam Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja. Pedagoški del 

zaključujem s poglavjema o pomenu obvladanja obrtniške spretnosti in o pridobivanju 

ročnih spretnosti pri pouku. 

 

Ključne besede: obrt, umetnost, lončarstvo, motorika, razvoj, spretnost, motorična 

sposobnost 
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Abstract 

In my diploma work I focus on issues concerning the classification of crafts, 

respectively issues about outlining a boundary between the classification of crafts 

and art and also about their objects. I focus also on meaning of knowing craft skills by 

children. The aim is to explore significance of knowing certain craft, in my case 

pottery and to exclude craft product from the category of craft and elevate it to the 

sublime contemporary artistic level with the help of artistic theory. I discuss problems 

through the definition of craft, art and their role. To understand, why in 

contemporaneity we divide craft and art between two fields, we have to get to know 

the meaning of aesthetics and its history. In this part, I focused especially on Kant's 

Aesthetic Theory, by which we must pay attention to his philosophical style and to our 

interpretation of his text. I continue my diploma work with short summary of important 

turning points in the history of ceramics, which are crucial for discussed topic. I 

research relationship between the craft and art, what are the differences and what 

they have in common in the central part of my diploma paper. This is my starting 

point for searching for problems and solutions in the field of pottery. I compare artists 

in the field of contemporary art and ceramics on the basis of artistic variables. With 

this I try to show pottery turning as a process for completion of artistic object and 

pottery vessel as a work of art. I conclude the theoretical part in the field of ceramics 

with the presentation of my own works with the media of pottery. 

In pedagogical part I discuss about the meaning and importance of gaining craft 

knowledge and skills by children and their development of motoric functions. I try to 

expose the importance of developing the technique, getting acquainted with craft 

work and learning the technique. By this I qoute developmental theories, which are 

dealing with the importance of physical activities and development of motoric 

functions. I expose the Piaget's Theory of Cognitive Develpoment as one of the most 

distinctive theories. I complete pedagogical part with two chapters about the 

importance of knowing craft skills and themes about encouraging of gaining motoric 

skills in school. 

 

Key words: craft, art, pottery, motoric function, development, skill, motoric ability  
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1. Uvod 

 

Leta  1931 je Herbert Read, veliki kritik, izpostavil lončarstvo kot temeljno umetnost, 

ki je tako močno vezana na elementarne potrebe civilizacije. Menil je, da mora  

nacionalni etos najti izraz v mediju lončarstva. Nadaljuje, da je lončarstvo preprosto, 

a hkrati najtežje področje obrti. Najpreprostejše je zaradi svoje elementarnosti, 

najtežje zaradi svoje abstraktnosti (Daintry 2007).  

Problematika položaja lončarske obrti in lončarskih vrtenin v Sloveniji in tudi svetu ni 

dovolj raziskana in se ji namenja premalo pozornosti. S problematiko sem se srečala 

in spoznavala pri svojem ustvarjalnem delu za lončarskim vretenom. Občutek, ki te 

prevzame ob vrtenju, te zasvoji. Bolj kot sem se poglabljala v  tehniko lončarskega 

vrtenja, bolj sem raziskovala sodobno keramiko in lončarstvo, pri čemer sem bila 

razočarana nad vrednotenjem lončarstva in lončarskih umetniških objektov v sodobni 

umetnosti. Lončarsko vreteno, ki je še vedno dojeto zgolj kot orodje za proizvodnjo 

funkcionalnih izdelkov, je podcenjeno, medtem ko so ostale tehnike priznane na 

akademskem nivoju. Problematika me je izzvala, da sem pričela lončarske vrtenine 

spreminjati in oblikovati v skulpturalne objekte. Preizpraševati sem pričela pomen  

obvladanja določene obrti za izdelavo umetniških objektov. Sprašujem se, kakšen 

položaj ima obrt v svetu in v kakšnem položaju je obrt v primerjavi s sodobno 

umetnostjo. Rada bi še enkrat poudarila, da se glavnina naloge nanaša na lončarsko 

vreteno in njeno obrt ter ne le na splošno definicijo obrti.   

Z nalogo želim opozoriti na spremembo kategoriziranja in vrednotenja lončarskega 

vretena in lončarskih vrtenin. S svojimi kiparskimi deli želim doseči, da so dojeta kot 

skulpturalni objekt, kljub temu, da je tradicija uporabljenega medija vrednotena kot 

obrt. Da lončarsko vreteno ne bi bil le stroj za izdelovanje »šalc«, temveč, da bi ga 

upoštevali kot medij znotraj polja umetnosti. Prav tako opozarjam na pomen 

razvijanja ročnih spretnosti pri likovnem pouku. 



7 
 

2. Definiranje pojmov obrt in umetnost 

 

2.1. Obrt 

2.1.1. Kaj je obrt?  

Dojemanje obrti v sodobnem času, bom predstavila z izbranimi komentarji, ki so jih 

zabeležili ob vzpostavljenem partnerstvu med Victoria and Albert Museum ter Crafts 

Councilom. Po mnenju Rosy Greenleesa, direktorja Crafts Councila, je sodobna obrt  

delanje stvari. Je intelektualna in fizična aktivnost, kjer izdelovalec raziskuje 

možnosti, ki mu jih ponuja material in proces za izvedbo unikatnega objekta. Videti 

obrt, je kot vstopanje v svet čudovitih in neskončnih možnosti, kar je lahko tako 

izzivajoče, kot tudi čudovito, uporabno, ekstraordinarno. Pomembno je tudi razumeti 

in uživati v energiji in skrbi, ki je vložena v ustvarjanje. 

Amanda Game, direktorica galerije  The Scottish Gallery v Edinburghu nadaljuje, da 

je  obrt znanje jezika in njegovih ekspresivnih možnosti. Človeška imaginacija lahko 

uporabi obrt za svobodno iznajdbo (raziskovanje) v svetu idej, materialov in form. 

Oblikovanje, umetnost, tehnika, znanost in arhitektura so svetovi, ki so se rodili v 

obrti.  

 Caroline Roux, odgovorna urednica revije Crafts magazine, meni, da obrt še nikoli ni 

bila tako pomembna, kot je danes. Pravi, da je obrt protiutež množični proizvodnji in 

praksa, ki zahteva veliko časa za izdelavo.  

Vir: http://www.vam.ac.uk/content/articles/w/what-is-craft/ 

 

 

 

 

 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/w/what-is-craft/
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2.1.2. Značilnosti obrti po Collingwoodu 

Filozof in zgodovinar R. G. Collingwood je v svojih razpravah  pozornost namenil tudi 

problematiki obrti in umetnosti. Prvi korak, ki ga je naredil pri njunem ločevanju in 

preizpraševanju, je bilo definiranje pomena umetnosti in obrti. 

Collingwood (1963, 15) je analizo pričel z iskanjem glavnih značilnosti obrti. Naštel je 

naslednje: 

1. Obrt je akcija, ki razlikuje med sredstvi in končnim izdelkom. »Sredstva« v tem 

primeru pomenijo uporabo določenih materialov in pripomočkov ter proces za 

dovršitev izdelka. Obrt je torej akcija izvršitve končnega izdelka.  

2. Obrt je proces, ki sega od planiranja do izvedbe. Do končnega rezultata 

pridemo s predhodno presojo nin temeljitim razmislekom. Obrtnik ve, kaj hoče, 

preden to izvede. Karkoli je narejeno brez obvladanega znanja in načrtne 

izvedbe, je ponesrečen poizkus. Pridobljeno znanje ni površno in nejasno, 

temveč natančno in nujno potrebno za obvladanje obrti. 

3. Sredstva in končni produkt so povezana v procesu planiranja. V samem 

procesu planiranja imamo v mislih najprej končni produkt in nato sredstva ter 

proces izvršitve.  

4. Med materialom in končnim produktom ali artefaktom je ciljna razlika. Cilj 

vsake obrti je preoblikovanje materiala v nekaj novega. Vsako delo se začne s 

surovim materialom in je preoblikovano v končni izdelek.  

5. Med formo in vsebino je razlika. Snov je identična surovemu materialu in 

končnemu produktu, medtem ko se forma spreminja z obrtniškim poseganjem 

v material. Iz materiala kot surovine bo v poteku tehnične obdelave nastal 

končen produkt.  

6. Med različnimi tipi obrti velja hierarhična razporeditev, kjer ena dopolnjuje 

drugo. Gre za dopolnjevanje z materialom, ki jih ena obrt nima, druga pa jih 

lahko priskrbi. Obstajajo tri vrste hierarhije:  

a) Materialna surovina ene obrti je končni produkt druge. Primer: gozdar skrbi 

za gozd, les se kasneje uporabi za izdelavo izdelkov, 

b) Pri hierarhiji sredstev ena obrt oskrbuje drugo z orodji, 

c) Pri hierarhiji delov gre za kompleksno mrežo zbiranja in pridobivanja  

različnih delov, ki se kasneje sestavijo v končni produkt. 
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Collingwood povzema, da opisane karakteristikame obrti ne definirajo dokončno. 

Lahko pa z gotovostjo trdimo, da kjer je večina od navedenih karakteristik odsotnih 

pri določeni dejavnost, le-ta ni več kategorizirana kot obrt. 

Stele (1985) opisuje obrtno dejavnost ali ljudsko umetnost kot značilno delavniško 

izročilo. Vezano je na osebno kontinuiteto mojstrov, kar pomeni, da jo prevzemajo 

drug za drugim. Najpogosteje se obrt deduje po rodbini, lahko pa tudi po ljudeh, ki so 

vezani na delavnico. 

 

2.1.3. Vloga obrti 

Risatti (2007) vidi izdelovanje obrtniških objektov kot odgovor na fizične potrebe, ki 

so prisotne skozi celotno zgodovino, kar pomeni, da ima obrt univerzalen status. 

Risatti (prav tam) nadaljuje, da obrtniški objekti spadajo v kategorijo objektov, ki  

imajo uporabno vrednost. V definiranju ločuje med uporabnostjo in funkcionalnostjo. 

Uporabi se lahko kateri koli predmet, čeprav je njegova funkcija drugačna, vsak 

objekt pa ima svojo funkcijo. Ta razlika je ključna za razumevanje njegove definicije 

vloge obrti. 

 Risatti (prav tam) opredeli vlogo obrti kot proizvajanje uporabnih predmetov, katerih 

funkcija je praktična, v nasprotju s teoretičnimi, abstraktnimi cilji. Obrtni objekti so 

dejanski predmeti, instrumenti, katerih namen je izvajanje nekaterih praktičnih, 

fizičnih funkcij. 
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2.2 Umetnost 

 

2.2.1. Opredelitev kategorizacije umetniškega objekta 

Schmidt (1981) opredeljuje model umetnosti po sledečih kategorijah: 

1. Mimetično-semiotična umetnost: predmet prevlada nad teorijo 

Umetniško delo, estetski predmet in teorija (ustvarjalčeva) sta ločeni ali ločljivi 

instanci. Mimetično-semiotično umetniško delo je izsek iz realnosti, oziroma položaj 

realnih predmetov, kakor jih vidi umetnik in jih izrazno prilagodi svojemu 

umetniškemu izrazu.  

Umetniško delo je objektivizacija, proizvodnja v različnih kontekstih:  

a) v umetniško interni kontekst zgodovinskih in sodobnih umetniških del; 

b) v zgodovinski, družbeno-kulturni situaciji; 

c) v motivacijskih oblikovnih in aktualno vsebinskih problemih; 

d) v presoji inovativnosti; 

e) v biografskih kontekstih. 

Merila za tovrstno umetnost so merila skladnosti oblike in vsebine, izraza, 

zgodovinske inovativnosti in tehnične popolnosti.  

 

2. Sintaktično-semantična umetnost: predmet in teorija sta izenačena 

Je abstraktna in konkretna umetnost, ki vstopa v zgodovino kot nov umetniški tip. 

Posnemovalsko načelo preobraža v formalno-sintaktično, v ospredju je postavitev, 

vzpostavitev in vrstnost specifičnih resničnosti. Umetniško delo ne pripoveduje več 

zgodb iz družbenega konteksta resničnosti, temveč se prične konceptualizacija 

umetnosti. K tovrstnim umetniškim delom pristopamo s semantično (kasneje tudi 

simbolično in semiotično) interpretacijo. Umetniških del se ne more posamično 

obravnavati, ampak jih moramo nujno obravnavati v sistemu konstitutivnih 

kontekstov. Ustvarjanje dela postane estetski proces, opazovati ga je potrebno kot 

celoto.  
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Teorija umetnosti se oblikuje na dva načina: 

a) s poskusom formalno-analitične deskripcije 

Na podlagi umetniškega dela sklenemo sklep o namerah avtorjevih sporočil, oziroma 

o možnih kontekstualizacijah umetniškega dela 

b) z zgodovinsko ali spekulativno rekonstrukcijo konstitutivnih kontekstov 

Umetniški objekt se obravnava kot formalna in materialna inovacija ter kvaliteta 

prikazovanja. Razpravlja se o vizualni podobi ali pa obravnava semantiko kot temelj 

estetskega procesa. 

 

3. Umetnost kot konceptualni estetski proces: prevlada teorije nad objektom 

Sintaktično-semantična umetnost je odprla razvojne možnosti sodobne umetnosti. To 

je še posebej vidno v landartu, minimalizmu,… sodelovanje teorije in prakse, odnos 

razlaganja teorije in umetniškega objekta so presežene z razvojem miselnega 

procesa.  

Schmidt (prav tam) v tovrstni umetnosti opozarja na problematiko vrednotenja 

umetniškega dela. Umetnost postaja miselni in predstavitveni proces, ki je 

dokumentiran le v pisni obliki.  
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2.2.2. Opredelitev vloge umetnosti 

Collingwood (1963), gleda na pojem umetnosti precej romantično. Umetnost opisuje 

kot znanje posameznika, kot aktivnost, preko katere umetnik pride do spoznanja 

samega sebe in svojih emocij. Umetnik skozi ustvarjanje izraža samega sebe, 

umetnikova psiha se ozavesti. Kot navaja Sontag (1981), je tovrstno predstavo o 

umetnosti imel že Aristotel, ki je koristnost umetnosti zagovarjal iz psihološkega 

(medicinskega) vidika. Umetnost vzbuja nevarne emocije in jih očiščuje.  

 Collingwood (prav tam) s poudarjanjem emocionalnega vidika umetnosti ne zavrača 

pomena intelekta v umetnosti. Opredeljuje, da obstajata dve vrsti umetnosti, prva je 

umetnost tehničnega izražanja, druga je  umetnost izražanja emocij, ki v gledalcu 

spodbujanja intelektualnih aktivnosti. 

Mukařovskẏ (1981, 111)  tovrstni teoriji umetnosti nasprotuje, »umetniška dela ni 

mogoče identificirati niti z duševnim stanjem ustvarjalca niti s katerimkoli duševnim 

stanjem, ki jih zbuja umetnina, v sprejemajočem subjektu, kakor je trdila psihološka 

estetika; jasno je, da ima vsako subjektivno stanje zavesti nekaj individualnega in 

trenutnega, zaradi česar je v svoji celoti neulovljivo in nesporočljivo, medtem ko je 

namen umetniškega dela posredovati med avtorjem in kolektivom.« Mukařovskẏ 

(prav tam) opredeljuje umetnost iz semiološkega vidika in jo opisuje kot celovit 

kontekst socialnih pojavov (politika, sociologija, psihologija, filozofija, religija, 

ekonomija,…) in jih po njegovem mnenju tudi najbolje reprezentira. Predstavlja pa jo 

lahko tako metaforično kot tudi neposredno.  

 Če povzamemo, »objektivni študij pojava, kot je umetnost, mora gledati na umetnino 

kot na znak, ki je sestavljen iz čutnega simbola – tega je ustvaril umetnik, nadalje je 

sestavljen iz »pomena« (=estetski predmet), katerega mesto je v kolektivni zavesti, in 

iz odnosa do označene stvari, odnosa, ki je usmerjen k celoti družbenih pojavov« 

(prav tam, 113). Druga izmed teh sestavin vsebuje svojevrstno strukturo umetnine.  

 

Risatti (2007) odgovore na vprašanje, kaj je umetnost in čemu služi, išče v ideji, da 

umetnost zaživi, ko ima določeno vlogo, namen. Če iščemo vsaj eno funkcijo, ki jo 

opravlja umetnost, je to komunikacija z gledalcem. Namena umetnosti ne moremo 
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utemeljevati skozi uporabnost, lahko pa rečemo, da ima socialno konotacijo.  

Umetnost je nosilec ideje ali občutka; iz umetniškega objekta se na gledalca 

prenesejo abstraktne ideje, koncepti, izkušnje, emocije, osebna izpoved,… Risatti 

(prav tam) trdi, da umetniška dela poosebljajo namero. Le-ta je za umetniško delo 

pomemben, morda celo ključen faktor pri njihovi izdelavi. Lahko bi povzeli, da je 

njihova funkcija sporočanje, komuniciranje.  

Za Dickieja (2000, 33) umetnosti »sestoji iz snopa sistemov, od katerih vsak oskrbi 

institucionalno ozadje za podeljevanja statusa predmeta znotraj svoje domene«. 

Umetniško delo  klasificira po principu, da je umetniško delo (1) artefakt in (2) niz 

vidikov, ki so mu neka oseba/osebe, delujoče v imenu neke družbene institucije iz 

sveta umetnosti, podelile status kandidata za vrednotenje. Slednjega razčleni na štiri 

nadaljnje kriterije: (1) delovanje v imenu institucije, (2) podelitev statusa, (3) biti 

kandidat, (4) vrednotenje. 

Po njegovem  mnenju je nek objekt umetniško delo  takrat, ko izpolnjuje vse naštete 

kriterije. Delovanje v imenu institucije in podelitev statusa Dickie (prav tam) 

obravnava skupaj, kot nejasnega, saj ni jasno in natančno formaliziran. Kot razlog 

navaja ogrozitev svežine in bogatost umetnosti. Vseeno pa se lahko okvirno formulira 

organizirano množico oseb, ki so prisotne v umetnosti. V to skupnost je vključen 

vsak, ki se vidi kot član sveta umetnosti. Ožje gledano množico deli na 

»predstavljalce« in »obiskovalce«. Vsak ima svojo vlogo in v skladu z njo prisostvuje 

h ustvarjanju sveta umetnosti.  Status je podeljen na analogni način, potrjen pa je z 

umestitvijo v muzej ali galerijo. Seveda vsi vemo, da ni vsak objekt v muzeju ali 

galeriji umetnost, zato opozarja, da se pri vrednotenju dela ne smemo zanašati na 

lastne vrednostne lastnosti. Dickie (prav tam) povzame: česar se ne more ceniti, ne 

more biti umetnost. Vsako delo mora imeti vsaj minimalno potencialno vrednost ali 

dragocenost. Kot enega izmed kriterijev vrednotenja za podeljevanja statusa 

umetnine izpostavlja izvirnost.  

Kante (2000) razmišlja o umetnini iz vidika intrizičnih (notranjih) lastnosti in 

ekstrizijskih (zunanjih). Med prve spada oblika in notranja zgradba, objekt je določen 

po temu kar je, pri ekstrizičnih lastnostih pa je objekt povezan ali odvisen, delno ali v 

celoti od nečesa drugega. Kante analizira, če je umetnina določena po intrizičnih 

lastnostih, potem je umetnina zaradi tega takšna kakršna je. Če se umetnino definira 
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po ekstrizičnih lastnostih, pa je umetnina zaradi zunanjih relacij. Umetnina je tako 

neka celota in relacijska lastnost.  

Danto (2000) pojasnjuje, da dandanes ločevanje med umetniškimi deli in drugimi 

stvarmi ni tako enostavno. Umetnost je postal tako širok pojem, da se ne zavemo, da 

je nekaj umetnost, dokler nam to ne pove umetnostna teorija. Kot navaja, nam 

umetnostna teorija ne pomaga le ločevati, kaj je umetnost in kaj ni, ampak je temelj 

umetnosti same, saj jo omogoča. Če umetnini odvzamemo samo fizično pojavnost, 

nam preostane interpretacija  fizičnega predmeta umetnine (Kante 2000). Za Danta 

je to del celote. Umetnino definira kot interpretiran artefakt. 

 Za primer vzemimo Warholove Brillo škatle. Te je modificiral po modelu industrijske 

Brillo škatle.  Namesto kartona je uporabil les, izdelal jih je v večjem merilu, tudi 

sama poslikava ni popolnoma identična originalu. Izdelane objekte je razstavil v 

urejenih visokih kupih kot v skladiščih supermarketa. Zakaj je to umetnost? 

 

 

Slika 1: Andy Warhol: Brillo Škatla Milne Blazinice (Brillo Soap Pads Boxes), 1964, 

sitotisk s sintetično polimer barvo na lesu, 43.2 x 43.2 x 35.6 cm 

 Odgovor je v resnici precej preprost. Brillo škatle služijo Warholu kot primarni  

material za izražanje. Danto (2000) pravi, da če hočemo razumeti umetnost, moramo 

poznati njeno teorijo, zgodovino in razvoj. Ta ista škatla ne bi bila umetnina v 
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renesansi zaradi razvoja teorije umetnosti, ki danes temelji predvsem na konceptu, 

pa ji omogočamo vstop v svet umetnosti. Gre za premik v razumevanju teorije 

umetnosti in njenega razvoja. V renesansi je portret veljal za umetniško delo, s 

sodobnim razumevanjem teorije umetnosti pa je modificirana škatla prav tako lahko 

dojeta kot umetniško delo.  Lahko bi rekli, da je Warholova prezentacija Billo škatel 

artistični ekvivalent renesančnih portretov, le da uporablja sodobnejše medije. 

Če povzamem, vloga umetnostne teorije je vzpostavitev umetnosti. Eksistenca 

umetnosti je v sodobnosti odvisna od nje. Kante (prav tam) pravi, da v umetnosti 

vsaka nova interpretacija tvori novo delo, četudi je objekt nespremenjen.  

In kakšna je teorija umetnosti? Wilde (Smith in Wilde 2002) opisuje umetnost kot 

kompleksno mrežo zgodovinskih praktik, socialnih interesov in vrednot različnih 

razsežnosti. Umetnost ločuje na praktične in teoretične aktivnosti, vsak od njih ima 

svoje socialne in intelektualne namene kot tudi kontekste ter materialne identitete.  

Nadaljuje, da moramo za razumevanje umetnosti povezati sodobni koncept s prakso 

teorije. 

Sontagova (1981) je do teorije sodobne umetnosti kritična. Pravi, da tovrstne 

umetnosti, prevajanja umetnosti v misli ali v kulturo, ne potrebujemo in je odveč. V 

sodobni umetnosti pogreša estetsko, čutno umetnost. V izziv postavlja idejo, da se 

umetniškemu delu pristriže vsebino, da pride do izraza umetniški objekt sam. 

Izkušnja umetnine mora biti po njenem mnenju resnična.  
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2.2.3. Collingwoodova teoretična opredelitev umetnosti na podlagi 

značilnosti obrti 

Collingwood (1963) se s problematiko obrt/umetnost sooča izjemno spretno. Jasno 

zastavlja vprašanje, če je umetnost sploh kakršnakoli oblika obrti, oziroma, ali 

vsebuje karakteristike obrti? Odgovor nam ponudi zelo hitro: če umetnost ni 

nikakršna obrt, ne more biti reprezentativna. Reprezentativnost namreč zahteva 

določeno znanje, obvladanje obrtniških spretnosti za uspešno izražanje. 

 Če imamo v mislih Collingwoodove definicije značilnosti obrti in jih poskušamo 

raziskati v povezavi z značilnostjo umetnosti, je odgovor na prvi pogled precej 

enostaven. Coolingwood (prav tam) je obrt najprej karakteriziral z distinkcijo med 

sredstvi in končnim produktom. Nedvomno je ta značilnost  prisotna tudi v umetnosti. 

Bodisi za happening, performens, slikarsko ali kiparsko delo, umetnina bo nastala 

šele, ko se bo dokončno realizirala. Lahko gre preprosto za idejo ali misel, ki se jo 

izrazi skozi performens ali skulpturo, ki jo je kipar izklesal iz kamna. V obeh primerih 

je potekal proces »sredstva - končni produkt«.  

Colingwood (prav tam) nadaljuje z distinkcijo med načrtovanjem in izvedbo. Slednja 

je gotovo prisotna pri nekaterih umetniških delih, še posebno tistih, ki so narejeni po 

obrtniškem postopku (tistih, ki temeljijo na obrtniški izvedbi). Tako obrtniški kot 

umetniški izdelki zahtevajo pretehtan razmislek, kako doseči zastavljen cilj. Ker v 

sodobni umetnosti večinoma prevladuje ideja, bi lahko proces, ki je potreben za 

dosego, izvedbo tovrstne umetnosti, lahko primerjali s procesom izvedbe obrtniškega 

objekta. Tako kot potrebuje obrtniški objekt načrt za izvedbo, ga potrebuje tudi 

sodobno umetniško delo.  Vendar Coolingwood (prav tam) opozarja, da te distinkcije 

v umetnosti vseeno ni. Kot razloga navede negativno karakteristiko tovrstnega 

enačenja. Lastnost označi kot dovoljeno, ne pa obvezno. Nenačrtovana dela so 

možna, kar pa ne pomeni, da jih ne moremo karakterizirati zaradi postopka. Resna 

umetniška dela ponavadi vključujejo resen načrt, kar je tudi  karakteristika obrti. 

Vseeno pa tega ne moremo posplošiti na celotno umetnost. S to točko je povezana 

tudi trditev glede obrti, da so sredstva in končni produkt povezana v procesu 

planiranja. Če v umetniškem izdelku ni načrtovanja, tudi ta karakteristika ni 

izpolnjena. 
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 Za problematiko materiala, torej od začetne surovine do končnega produkta v 

umetnosti, Collingwood (prav tam) išče rešitev v občutenju. S tem cilja predvsem na 

uporabo ideje, ki se potem pretvori v realnost. Za primer navede poezijo, ki je, po 

njegovem mnenju, transformiranje emocij v besede. Je distinkcija med surovim 

materialom in končnim produktom. V vsakem umetniškem delu je nekaj več kot le 

končni produkt iz določenega materiala. Občutek, da je nekaj več, čez in nad tisto 

željo enači s samim materialom, iz katerega je končni izdelek izoblikovan. Danto 

(Risatti 2007) se misli pridružuje; umetnost pripada domeni misli, njena vloga je 

razkrivanje resnice skozi material.  

Collingwood (1963) opozarja, da ima vsako umetniško delo svojo formo, ki je 

izražena skozi ritme, vzorce, dizajn, strukturo. Forma in vsebina umetniškega dela se 

povezujeta. 

Collingwood (prav tam) zaključuje teoretične opredelitve obrti s hierarhijo obrti. Meni, 

da tovrstne hierarhije v umetnosti ni. 

Collingwood (prav tam) utemeljeno loči obrt in umetnost po jasnih iztočnicah, vendar 

je po mojem mnenju pomanjkljiv poudarek, da ima umetnost vendarle določene 

skupne temelje z obrtniškim znanjem. Obvladanje manualne spretnosti pomeni 

uspešnejše realizirane umetniških objektov. Skopo obvladovanje ročnih spretnosti, ki 

jih zahteva obrt, pomeni tudi manj kvalitetno obvladovanje določenega medija za 

realizacijo umetniškega objekta. S to mislijo nočem združevati umetnosti in obrti, 

dejstvo je, da obrt ne bo nikoli umetnost, distinkcije med njima so jasne. A vendarle je 

potrebno upoštevati, da imata obrt in umetnost veliko skupnega in da ju, kot je bilo že 

nakazano skozi komentarje likovnih teoretikov, v temelju ločuje sodobna umetnostna 

teorija. 
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3. Zgodovinski prelomi v definiranju obrti, umetnosti in 

estetike 

 

Da lahko v polnem pomenu razumemo pomen umetnosti in obrti, je potrebno poznati 

zgodovinski razvoj estetike. Skozi zgodovino je vplivala na razvoj umetnosti, kot tudi 

na definiranje obrti kot samostojnega področja. 

 

3.1. Razvoj termina umetnost 

Collingwood (1963) nam jasno predstavi, kako se je umetnost, njeno dojemanje in 

njena vloga vrednotila skozi zgodovino. Sledeče poglavje je povzeto po njegovi knjigi 

The Principles of Art (1963). 

V antiki niso imeli izdelanega koncepta umetnosti. Beseda ars je v antični latinščini 

kot v grščini, pomenila obrt, oziroma specializirane oblike spretnosti, natančneje moč 

za pripravo in izvedbo vnaprej določenega rezultata, z uporabo sredstev/postopka, ki 

je zavestno in nadzorovano. Romani in Grki so za področje, ki ga danes imenujemo 

umetnost, imeli izdelan koncept kategorije obrti. Za primer vzemimo obrt poezije,  ki 

je bila po njihovem poimenovanju ars poetica. Ko so Grki želeli karakterizirati samo 

naravo umetnosti (slikanja, kiparjenja, poezije,  glasbe, plesa in teatra) so uporabili 

izraz mimemata, rezultat aktivnosti mimesis. Če bi želeli pojem prevesti v 

slovenščino, bi najprimernejši izraz bil imitirati, sama filozofska diskusija pojma pa je 

imenovana »teorija imitacije«.  Teorija mimesis je predstavljala idejo, da je umetnost 

vedno figurativna. Sontag (1981) jo upošteva kot prvo teorijo umetnosti. Sama teorija 

ni bila nikoli dobro artikulirana, ampak je bila bolj ali manj temeljni pogled avtorjev, 

filozofov in drugih učenjakov v času antike. Danes je teorija mimesis upoštevana kot 

najstarejša teorija umetnosti, vendar ne sme biti dojeta v sodobnem pojmovanju. Gre 

le za slikovno pojmovanje in predstavitev. Mimesis je razlika med mimemato in 

realnimi stvarmi. Na primer, hiša je realen objekt, medtem ko je slika hiše mimemata. 

Platon je mimemo opisal kot vozilo človeških sanj za tiste, ki so budni. Tako sanje kot 

mimemata nista resnični.  
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 Zavedati se moramo, da v antiki umetnost in obrt nista bili ločeni. Njihovo dojemanje 

umetnosti ni bilo kot danes, ko strogo ločimo področji obrti in umetnosti. Za njih ti dve 

področji nista bili distancirani, njuno pojmovanje je bilo drugačno od današnjega.  

 V srednjeveški latinščini so pomenu besede ars pripisovali podoben pomen kot v 

moderni angleščini, art,  ki je besedo povzela po zvenu in pomenu. Pomenilo je 

specifično formo učenja gramatike, logike, magije, astrologije in učenja iz knjig. 

 V renesansi je beseda ars dobila nov pomen, umetniki so nase in na svoje delo 

ponovno prevzeli vidik, ki je bil uporabljen v antičnem času. Sebe so dojemali kot 

obrtnike, njihova dela so bili obrtniški objekti. Vseeno pa se je v tem obdobju v 

umetnosti začutil premik, renesansa je dala umetnosti osebnost (Stele 1985). 

 Vprašanja o estetiki so se pričela zastavljati šele v 17. st. V tem času se je pričelo 

preizpraševati mejo med umetnostjo in obrtjo. 

 V 18. st. so se prvič pričele pojavljati distinkcije med visoko in uporabno umetnostjo. 

Baumgarten je bil prvi, ki je filozofsko utemeljil pojem estetika. David Hume, filozof, 

se je sicer temu izrazu izogibal in je raje govoril o okusu, rafinirani sposobnosti 

zaznavanja kakovosti umetniškega dela. Pri tem je predvsem poudarjal izobraženost 

in izkušenost, ki sta potrebni za prepoznavanje avtorjev ter njihovih del kot kvalitetnih 

(Freeland 2001). Izoblikoval se je koncept lepe umetnosti, pod katero je spadalo 

slikanje, kiparstvo, arhitektura, glasba in poezija (Risatti 2007). Visoka umetnost je 

pridobila vlogo lepe umetnosti, obrtna umetnost pa je prevzela definicijo umetnosti, ki 

je delikatna in je zahtevala vrhunske spretnosti in obvladovanja obrtnih tehnik. V tem 

obdobju so se prvič postavile distinkcije med konceptom umetnosti, obrtjo in 

znanostjo ter med njihovimi produkti. V 19. st. sta umetnost in obrt bili  dokončno  

teoretično ločeni  (Collingwood 1963). Pred tem ni bilo nobenih artističnih konceptov 

in jezika, s katerim bi opisali, razložili in interpretirali produkcijo in uporabnost 

umetnosti v modernem smislu. V 20. st. so v kategorijo umetnosti umestili tudi nove 

medije, kot so grafika, fotografija, performans, happeningi, film, instalacije in videe 

(Risatti 2007). 

Vse oblike aktivnosti, od plesa do pripovedništva, glasbe in likovnih aktivnosti so bile 

karakterizirane in razumljene na različne načine in ne le kot umetniška dela (Smith in 

Wilda 2002).  
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3.2. Filozofsko  dojemanje pojma estetika in njen vpliv na         

kategorizacijo obrti 

3.2.1. Kantova definicija estetike 

Termin estetika, kar pomeni čutnost in zaznavo, je bil uporabljen v filozofskem 

kontekstu v 18. st. Nemški filozof Alexander Baumgarten je leta 1735 z njim definiral 

estetiko kot znanost senzualnega védenja in razumevanja. Prvotno definicijo estetike 

je Kant prevetril z estetiko lepega in sublimnega, ki sta vplivali na postmoderne 

estetske tokove, kar se je neposredno dotaknilo tudi položaja obrti. Kantova teorija je 

temeljna za nadaljnji razvoj estetike in umetnosti v 20. in 21. stoletju (Sorčan in Kreft 

2005). 

 Kant se v svojih filozofskih razpravah o estetiki lepega osredotoča predvsem na 

problematiko presojanja lepote. Argumentiral je, da so dobre presoje v estetiki 

temeljne lastnosti umetnin samih, torej ne gre le za nas in naše preference. Verjel je, 

da so predsodki o lepoti univerzalni in zastavljeni v okviru realnosti, kljub temu, da 

niso objektivni. Trdil je, da to, kar je lepo, ima namen brez namena (Freeland 2001). 

Kant v estetiki lepega definira temelje estetske sodbe na občutje harmonije, ugodja, 

ki ga izzove skladnost nekega objekta s subjektovo estetsko presojo. Lepota je po 

njegovem mnenju zgolj v čisti formi. Lepota je harmonija med čutno in razumsko 

močjo in je neodvisna od kakršne koli smotrnostne odločitve (Sorčan in Kreft 2005). 

Estetska sodba ima po Kantovi definiciji dve obliki, in sicer zunanjo (utilitarnost ali 

koristnost, uporabnost) ter notranjo (perfekcija ali popolnost, dovršenost). Kant pri 

tem zavrne možnost, da bi se estetska sodba utemeljevala na objektivni finalnosti ali 

smotrnosti, saj je bistven pogoj sodbe o lepem neposredno ugodje. Če povzamemo, 

občutek ugodja, ki ga sproži predmet, je neposredno tedaj, ko ni rezultat 

posredovanja s pojmom določljivega smotra (prav tam). Kant argumentira, da se 

lepote in koristnosti ne sme mešati, saj je koristnost sorazmerna z dobro opravljeno 

funkcijo. Če bi bilo lepo to, kar služi svojemu namenu, bi morali reči, da je neka 

posoda lepa, ker se v njej skuha dobra juha (prav tam). S perfekcijo definira estetiko, 

da ustreza svojemu pojmu, oz. da popolnoma uresničuje to, kar mora biti in da so vsi 

deli stvari povsem podrejeni celoti, ki jo skušajo proizvesti. 
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 Objekt je iz estetskega vidika smotrn le toliko, kolikor njegova predstava izzove 

ugodje zavoljo svoje forme. 

Kant loči tudi svobodno in pogojeno lepoto. Svobodna lepota ni smotrna in ugaja 

zgolj s svojo formo, ki ni nosilka nobenega pomena. Pogojena lepota pa ne more 

sprožiti čistega estetskega ugodja, ker je samo pridana objektom, ki jih razumemo v 

okviru posebnega smotra (prav tam). 

Ko Kant argumentira lepoto, ima v mislih predvsem občutek, ki ga imamo ob objektu, 

da je objekt 'pravi'. Za nas je nekaj lepo, ker v nas vzbudi občutke neskončne 

harmonije ali svobodnega delovanja naših misli. Kant je opozarjal, da je uživanje v 

lepem distancirano od drugih oblik uživanja. Da lahko resnično občutimo in uživamo 

v lepoti, morajo biti naši interesi neodvisni od namena in od vzbujenih zadovoljivih 

občutkov (Freeland 2001). Freelandova (prav tam) na tej točki navaja primer 

Boticcelijeve Venere, ki nam za pravo doživljanje in uživanje umetnosti vzbuja 

občutke cenjenja lepote. Delo bi napačno zaznavali izven estetskega konteksta, če bi 

v nas vzbujala erotične občutke. Za Kanta je estetika izkušena, ko zaznan objekt 

stimulira naše emocije, intelekt in imaginacijo. Lepa forma objekta in dizajn sta ključ 

za najpomembnejšo lastnost umetnine, 'namen brez namena'. Odzovemo se na 

pravilen, lep dizajn, ki zadovolji našo imaginacijo in intelekt, čeprav ne evaluiramo 

namena objekta. 

 

3.2.2. Interpretacija in kritika Kantove definicije estetike lepega 

Medtem, ko se je Freelandova (2001) in večina teoretikov estetike pri opisu in 

diskutiranju Kantove teorije naslanjajo predvsem na občutek, ki ga opisuje pri 

doživljanju umetnine, so drugi teoretiki, še posebej tisti, ki se ukvarjajo s problemom 

definiranja obrti, pozorni na nekaj drugega. Rissati (2007) nas tako opozarja na 

Kantovo argumentacijo, da uporabno ne more biti presojeno kot lepo. S tem se 

oddalji od Baumgartnerjeve ideje senzualnega razumevanja. Svojo teorijo je zastavil 

po dihtonomiji funkcionalno/nefunkcionalno, s čimer je ločil obrt od umetnosti. 

Obrtniški objekt je tako strogo ločil od umetnosti. 
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Collingwood (1963) opozarja, da teorija estetike ni teorija o lepem, ampak teorija o 

umetnosti. Argumentira, da je lepota povezana s teorijo estetike le z namenom, da bi 

konstruirali estetiko na 'realistični' bazi, kar predstavlja poskus razlage estetske 

dejavnosti kot stvari vtisa na podlagi izkušnje. 

Teorija, ki jo je Kant postavil 300 let nazaj, se je tako močno vtisnila v naše mišljenje, 

da je eden pogostejših načinov, s katerim presojamo, ali je objekt umetnina ali ne 

(glede na njegovo funkcijo).  Kantova teorija sicer drži, vendar se moramo zavedati, 

da je v teoretiziranju preradikalen.  Kot filozof argumentira lepoto na abstraktnih 

primerih, ne pa na podlagi realnih umetniških objektov. Risatti (2007) trdi, da imajo 

obrtniški in dizajnerski objekti potencial biti umetniško delo, če imajo estetske 

kvalitete.  Rešitev za to problematiko bi lahko iskali v različnih interpretacijah Kantove 

teorije, ki je nikoli ne smemo praktično aplicirati.  

 

3.3. Zgodovinski prelomi na področju obrti in keramike 

3.3.1. Prelom v obrti 

Stele (1985) poudarja pomembnost družbene oblike in cehov pri oblikovanju 

umetnosti in obrti. Navaja, da delavnica, ki je bila do renesanse osnova umetniškega 

ustvarjanja, ne izgubi svojega pomena do razpada družbene oblike, v kateri je imel 

pomembno vlogo ceh. Ta je bil za nastajanje umetnin ter umetnoobrtnih predmetov 

tesno povezan z umetniškim stanom. Vzrok za oddaljevanje umetnosti od obrti je že 

v razpadu cehovskih organizacij. Drugi razlog za oddaljitev obrti in umetnosti je po 

Steletovem mnenju tudi nov, strojni način produkcije uporabnih predmetov ali njihovih 

delov.  Prihod strojev je posledično vplival na vrednotenje ročnih del in nekatere tudi 

izpodrinil. Vplival je tudi na vrednotenje umetnosti, saj je povzročil med umetnostjo in 

gledalcem prepad. Drastična reakcija na prihod strojev se je umirila konec 19. stoletja 

(Stele 1985).  
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3.3.2. Kratka zgodovina keramike in položaja lončarske obrti 

Prva iznajdba lončarskega vretena je beležena leta 3129 pr.n.št. v Mezopotamiji v 

mestu Ur, danes na področju južnega Iraka, čeprav same izkopanine vrtenin iz 

taistega področja datirajo še iz zgodnejših časov. Sumerci so zaslužni za to, da so iz 

navadnega kolesa naredili prvo vreteno, ki je bilo iz kamna in počasi vrteče. Vrteli so 

ga z roko ali nogo. Področje, ki se razprostira med rekama Evfrat in Tigris, je znana 

po ogromnih količinah kvalitetne gline za lončarstvo. Tako sama iznajdba bogati 

sumersko zgodovino in keramiko. Z iznajdbo vretena so se tako pojavile prve 

lončarske delavnice, vrtenine so se pričele proizvajati serijsko (McErlain 2011).  

 Da je bilo že v zgodovini uveljavljen manofakturen postopek dela, dokazujejo 

ostanki, ki so  jih arheologi našli na področju Palestine. Datirane so iz leta 1200 pr. 

n.št. Poleg vrtenin so našli tudi pripomočke za lončarsko vrtenje. Le-ti so enaki, kot 

so v uporabi danes.  

Najpomembnejše dogajanje na področju keramike in vrtenine se je dogajalo v Grčiji, 

kjer je bilo prvo vreteno uporabljeno približno 2000 let pr. n. št. V 6 st. so bile Atene 

glavni center proizvoda črne figuralne keramike na posodah. V Grčiji so se okoli 700 

let pr. n. št. pojavile tudi prve signature na vrteninah. Kreta je bila produkcijski center 

za fino in krepko keramiko. Ogromne posode, ki so bile namenjene za shranjevanje 

živil, so datirane iz 1400 pr. n. št.. Bile so narejene v mestu Knosos. Njihovi izdelki so 

z dovršenostjo in natančnostjo še danes v inspiracijo lončarjem po svetu. Tehtno 

preračunana oblika in tehnika dela, poznavanje materije, so jim omogočili počasno in 

načrtno konstruiranje ogromnih posod. Grki so tudi zaslužni za današnje 

poimenovanje keramike. Beseda »keramika« izvira iz grške besede keramikos 

(κεραμικος), ki pomeni »lončarstvo«. Beseda izhaja iz keramos (κεραμος), kar 

pomeni lončarska glina (prav tam).  

Lončarsko vreteno je bilo v Aziji najprej uporabljeno na Kitajskem, v obdobju med 50 

pr. n. št. in 935 n.št. Na Japonskem je bila prva uporaba vretena in tudi žganja na 

visokih temperaturah zabeležena v 5. st., ko so se s tehniko spoznali preko Južnih 

Korejcev, kjer keramika temelji na tradiciji, ki se je razvijala že od približno leta 8000 

pr. n. št. naprej. Korejsko lončarstvo, kot tudi lončarstvo vse vzhodne Azije, je močno 

vplivalo na zahod. 
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Azija je prav tako pomembna po svojem porcelanu, ki so ga do 16. stoletja, v majhnih 

količinah in po visokih cenah uvažali v Evropo. Evropejci so sicer neuspešno imitirali 

azijski porcelan, do leta 1710, ko je Johann Friedrich Bottger  v Dresdnu odkril pravo 

formulo (Warshaw 1999). To je prispevalo k razcvetu tovarn s porcelanom; najprej v 

Nemčiji, kasneje tudi drugod po Evropi. Lončarsko vreteno je imelo bistveno vlogo pri 

razvoju lončarske manufakture na industrijskem nivoju. Josiah Wegwood je bil eden 

prvih, ki je preko lončarskega vretena detajlirano raziskoval področje materiala. 

Vplival je na razvoj tovarn s keramiko, lončarstvo, njeno industrializacijo in 

manufakturo. Konec 18. stoletja je porcelan postal funkcionalen in dekorativen 

objekt, obvezen med uspešnim srednjim razredom po vsej Evropi. Evropejci so pričeli 

množično zbirati kitajski porcelan, ki so ga strastno razstavljali po svojih domovih. 

Zanj so imeli celo posebne sobe, v katerih so ga hranili in razstavljali (prav tam).  

Keramika se je pričela množično producirati s pomočjo kalupov in vlivanja. 

 Kljub industrializaciji, ki je ubila vrednost lončarske obrti, so do 20.st lončarji še 

vedno vztrajali. S prihodom 20. st.  so se na področju vrtenja zgodili temeljni premiki, 

ki so zaznamovali sodobno lončarsko keramiko. V tem obdobju se je povečalo število 

individualnih umetnikov, ki so svoje umetniško izraznost našli ravno v lončarskem 

vretenu (Greenhalg 2002). V tem času so se umetniki na področju keramike razdelili 

na dve smeri. V Veliki Britaniji se je leta 1920 zasnovano gibanje studio pottery, ki je 

trajalo do leta 1950. Istočasno se je ustanovilo gibanje Williama Staite Murraya arts 

and crafts. Leachova filozofija je prevladala, svet je naučil, kako gledati na lončarske 

vrtenine, hkrati pa s tem zadušil Murrayevo gibanje, ki so se osredotočali na formo, 

barvo in abstraktno ekspresijo (Warshaw 1999).  
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3.3.3 Studio pottery 

Izraz studio pottery se je prvič uporabil leta 1923, da bi dela lončarja ločili od 

industrijskih lončarskih produktov. Uporabljen je bil za opis del, ki jih je izdelal 

neodvisni umetnik ali manjša skupina v manjši nakladi kot nasprotje produkcijskega 

lončarstva, kjer lončar ustvari serijo specifične forme. Večina produktov studijskega 

lončarstva je posodje, kasneje se je povečala izdelava neuporabnih vrtenin. 

Pomembni ideji gibanja sta bili ročno izdelovanje izdelkov in zavestna neindustrijska 

naravnanost (Watson 2008).  

 Kot nadaljuje Watson (prav tam), ga je zmotno poimenovati gibanje, saj zajema širok 

spekter ciljev in namenov, ki so si pogosto navidezno nasprotni. Njegove korenine 

izhajajo iz Velike Britanije, kjer se je Bernard Leach, kot ena izmed najpomembnejših 

in osrednjih figur, s svojo predanostjo in vnemo preko svojih spisov in knjig bojeval za 

spreobrnitev keramike v etično obrt in s tem navdihoval in vplival na nadaljne 

generacije (prav tam). Imel je globoko razumevanje bistva tradicionalnega 

orientalskega lončarstva, s čimer je vplival na vse nadaljnje generacije (Greenhalg 

2002). Izdelovanje funkcionalne keramike je proglasil za ideal umetniške forme. 

Leacheva vizija se je razvila med njegovim obiskom Japonske med 1910 in 1920, na 

katero so še posebej vpivali njegovi japonski kolegi. Po njihovem mnenju je moderna 

umetnost in dizajn dokaz degradacije in izčrpavajoč efekt ločitve intelektualnega, 

spiritualnega in praktičnega življenja v moderni industrijski družbi (Watson 2008). 

Skupina se je borila proti individualizmu zahodnjaških umetnikov, resnico so iskali 

znotraj Zen Budizma, ki spodbuja nesebično ponižnost kot sredstvo za širše 

razumevanje sveta. Leta 1920 se je pričelo mingei »folk-craft« gibanje, Soetsu 

Yanagi, voditelj gibanja je spodbujal spoštovanje umetnosti glede na direktno 

percepcijo: umetniško delo govori neposredno z dušo mimo nereda, zmedenosti in 

zavajajočega razuma. Lončarska vrtenina po Leachevem in Yanagijevem mnenju 

nosi sporočilo, da je pomen globlji od  videza. Vrtenina po njunem mnenju vsebuje 

spiritualno in moralno dimenzijo. Vrtenino bi lahko opisali kot posodico etike (prav 

tam). Pravo lepoto lahko vidimo v skromnih in nesebičnih uporabnih objektih. 

Standard za njihovo idejo, prepričanje, vrednote je bila srednjeveška kitajska in 

korejska keramika. Fundament dobrega dela je izdelovanje uporabnih objektov za 

skromno ceno, objekti bi prinesli pravo lepoto v vsakdanje življenje ljudi. Ponavljajoča 
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dela so umetnikom omogočala potlačitev ega in čutenje globljih vrednot(prav tam). 

Gibanje se je izoblikovalo pri filozofiji osredotočanja na estetske in čustvene faktorje, 

preko uporabo vretena in funkcionalnosti lončarske vrtenine. Leach je gibanje 

zaznamoval s knjigo Potters book, ki je izšla leta 1940. Leachovo vizijo in filozofijo 

ročnega izdelovanja funkcionalne keramike so podprli arts and crafts movement, s 

katerimi si je sicer temeljne ideje delil, vendar je samo gibanje kljub temu zavračal. 

Njegova ideja se je po drugi svetovni vojni pričela manifestirati v ZDA. Višek je bil 

dosežen z Yanagijevo izdajo knjige The Unknown Craftsman leta 1970, ki temelji na 

kvazi zenovskem pristopu h William Morrisonovim idejam (Greenhalg 2002). Leach in 

Yanagi sta združila Morrisonovo prizadevanje za združitev spiritualne degradacije 

industrializiranega življenja z orientalskimi verskimi prepričanji  (Watson 2008). 

Razširila se je filozofija Tariki-do, budistični koncept, ki temelji na interpretaciji, da je 

lepota rezultat predaje samega sebi višjemu redu za lastno obrt, kot pa zavestno 

prizadevanje pri uveljavljanju obrtniškega poklica. Dormer (1994) povzema Leachevo 

teorijo, ki pravi, da je lončenina lahko dobra le v primeru, če je pristni izraz življenja. 

To pomeni iskrenost s strani lončarja in resnica pri zasnovi in izvedbi del.  

V veliko podporo gibanju in lončarski umetnosti je bil in še vedno je The Victoria and 

Albert Museum, ki vidi gibanje kot radikalno umetniško formo. V času Leachovega 

delovanja je pomembno vlogo imel Read Rackam, kritik in lončar, ki je gibanje 

spremljal z mnenjem, da so lončarske forme osvobojene figurativnih asociacij in da 

so umetnine po svojih najbolj abstraktnih formah (Julian Stair 2002). 

Dormer (1994) meni, da je ravno gibanje studio pottery keramiko odrezal od moderne 

umetnost. Pravi, da Leach sam ni rešil obrtniškega lončarstva pred pozabo, prav tako 

ni reinventiral tradicije. Navaja, da so poleg njega bili prav tako pomembni keramiki 

William de Morgan, William Staite Murray, Dora Billington, Lucie Rie in Hans Coper, 

ki pa v okviru moderne keramike niso dovolj omenjeni. 

Pomemben je tudi preudarek Leachove teorije, s katero je postavil temelje pottery 

studiu. Rawson (Twomey 2007) je do argumentov, s katerimi je Leach zagovarjal 

vrtenino in umetnost keramike, kritičen in jih vrednoti kot  nereprezentativne, saj ne 

temeljijo na preudarjeni analizi odnosa keramike in umetnosti. Za lončarje je filozofija 

gibanja studio pottery predstavljala utemeljitev za subjektiven, nekritičen pristop k 

ustvarjanju, mišljenju in govoru o lončarstvu. Ideje, ki so predstavljene v The 
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Unknown Craftsman so dale lončarjem občutek moralne superiornosti, ki še vedno tli 

v današnjem času. Ravno ta dogodek je bil prelomen za keramiko, saj ji na splošno 

manjka trdna kritika, ki temelji na umetnostni teoriji. Zbiratelji, kritiki in trgovci 

moderne umetnosti so izgubili vsakršno zanimanje za keramiko, ki je bila 

skomercializirana. Kot navaja Rawson (Twomey 2007) je keramika s tem površinskim 

komercialnim pristopom izgubila avtentičnost. 

 

3.3.3.1. Predstavniki gibanja studio pottery 

 

Bernard Leach 1887-1979 

Forme in tehnike, ki jih je Leach uporabljal in so tudi zaznamovale gibanje, so 

temeljile na srednjeveški angleški formi keramike ter na močno poudarjeni 

vzhodnjaški, azijski formi. Kot materijo je uporabljal kamenino, visoko temperaturno 

žganje je dosegal s pečmi, ki jih je žgal z oljem ali lesom. Žal je mnogo ustvarjalcev 

slepo sledilo njegovi filozofiji, kar je privedlo do prevzemanja njegovega stila, 

karakteristik vrtenin, uporabe istih glazur. Stil se je populariziral, originalnost se je 

izgubila (Greenhalg, 2002). 

 

Sika 2: Bernard Leach, Vaza (Vase), 1959, kamenina in glazura, 36.3 x 29.7 cm  
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Nasprotoval je gibanju arts and crafts, kljub dejstvu, da z njimi delil  precej idej 

(Watson 2008). 

Svež veter sta med umetnost vrtenja prinesla modernista Lucie Rie in Hans Coper, ki 

sta se s svojimi deli fokusirala na obliko, pomen odnosa med praznim in polnim, 

likovni problem, ki je v kiparstvu vsekakor eden pomembnejših. Čeprav sta 

ustvarjalno sodelovala, se njuna dela na ključnih točkah razlikujejo. 

 

Lucie Rie 1902-1995 

To je avstrijska umetnica, ki je v času druge svetovne vojne emigrirala v Anglijo, kjer 

se je ustalila in postavila svoj keramični studio. Umetnico prištevamo med 

moderniste. Znana je predvsem po eksperimentiranju z različnimi efekti glazur ter po 

formah svojih skled in steklenic. Pri ustvarjanju sta jo inspirirala romansko lončarstvo, 

dizajn in progresivna arhitektura (Warshaw 1999). Njena dela so sveža, ženstvena, 

samozavestna in sofisticirana. Skozi celotno kariero je večinoma izdelovala vaze in 

sklede. Poenostavljanje je eden temeljnih adutov, ki jih ima kot lončarka. Kljub temu, 

da je pripadala istemu gibanju kot Bernard Leach, je slednji ni priznaval in ji očital 

šibkost in ženstvenost (Waal 2003).  

 

Slika 3: Lucie Rie: Steklenica (Bottle), 1967, kamenina in glazura, 38.1 x 15.4 cm 
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Njena dela so med drugim razstavljena v Victoria and Albert Museum in Muzeju 

moderne umetnosti v New Yorku. Pomembno je omeniti tudi to, da je leta 1937 

prejela srebrno medaljo na pariški mednarodni razstavi, na isti, na kateri je Pablo 

Picasso razstavljal svojo Guernico. Informacijo navajam, da ilustriram pomembnost 

njenega dela, ter da izpostavim dejstvo, da je lončarska keramika lahko enakovredna  

ostalim likovnim medijem. 

 

Hans Coper 1920-1981 

Sprva asistent Lucie Rie, kasneje njen učenec, se je v svojem delu osredotočal na 

nefunkcionalno, skulpturalno keramiko. Problematiko, ki si jo je zastavil je bilo iskanje 

kiparskih kvalitet znotraj forme vrtenine. Ustvaril je rang oblik, ki so se razvijale v 

serijah. Dovršil jih je v črni ali beli glazuri s fino teksturo površine. Estetski karakter 

njegovih del je povsem modernističen. Njegova zapuščina predstavlja veliko 

inspiracijo za nove generacije umetnikov. Hans Coper je eden tistih keramikov, ki 

dokazuje, da lahko s čistimi vrteninastimi formami oblikujemo skulpturo. Njegova dela 

so svetovno znana in razstavljena v Metropolitan Museum of Art ter v Victoria and 

Albert Museum. 

 

Slika 4: Hans Coper: Posoda (Pot), 1975, kamenina, bela glazura, znotraj črna 

glazura 24 x 14 cm  

http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_and_Albert_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_and_Albert_Museum
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Z manjšim številom oblik, formiranih na lončarskem vretenu je subtilno sestavljal 

različne variacije, proporce in teksture. Zgodnejša dela so temeljila na geometričnih 

oblikah, kasnejša dela so pridobila organično konotacijo (Walter 2008).  

Na njegova dela so vplivala primitivna umetnost, skulpture Jean Arpa, Constantina 

Brancusija in Alberta Giacomettija (Warshaw 1999).  

 Lucie Rie in Hans Coperj sta skupaj z Ruth Duckworth postavila glavne temelje 

studijske keramike. Vplivala sta na razvoj forme, na njeno raznolikost in originalnost 

(Warshaw 1999). 

Za Coperja je uporabnost in funkcionalnost vrtenine bil zavirajoči faktor. Sam je nanje 

gledal predvsem iz kiparskega vidika (Watson 2008). Glina je bil zanj material, skozi 

katero je najlažje in najjasneje izražal svoje ideje. 

McErlain (2011) med pripadnike studia pottery navaja tudi novo generacijo 

umetnikov, med katere prišteva Waltera Keelerja, Takeshija Yasudo, Willa Levija 

Marshalla in Susan Halls.  

 

3.3.4. Gibanje arts and crafts 

Načela in ideje studia pottery se pojavlja tudi pri Williamu Morrisu in gibanju arts and 

crafts (Watson 2008). Namen gibanja je bil renovacija in revitalizacija položaja 

industrijske keramike na podlagi dizajna (Warshaw 1999).  

Gibanje arts and crafts je bilo internacionalno na področju dizajna konec 19. st., 

vplivno pa je bilo do konca 1930. Ustanovitelj in voditelj gibanja je bil umetnik in 

pisatelj William Morris. Razvoj in teorija gibanja je svojo inspiracijo našla v teoriji 

Johna Ruskina in Augustusa Pugina. Najdejavnejše je bilo na britanskem otočju, 

razširilo pa se je tudi po celinski Evropi in Severni Ameriki. Gibanje je bilo odgovor na 

osiromašen status dekorativnih umetnosti. Zavzemali so se za tradicionalno obrt, 

uporabo preprostih form in vključevanje srednjeveških, romantičnih ali ljudskih stilov v 

dekoracijo. Morris je trdil, da lahko preživi samo obrt, ki ima umetniške cilje. 

Obrtništvo so cenili in izogibali so se masovni produkciji. Močno so se zavzemali za 

ročna dela, njihovo originalnost in edinstvenost. V gibanje so bili vključeni umetniki, 
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pisatelji in obrtniki. Dejavni so bili na področju arhitekture, grafike, slikarstva, 

kiparstva, knjigovezništva, draguljarstva in mizarstva. Gibanje je reprezentiralo tudi 

tradicionalne politične, verske in estetske ideje. Verjeli so, da lahko dobro dizajnirano 

okolje, ki je moderno in lepo, ki vključuje dobro izdelano arhitekturo, pohištvo, 

tapiserijo in keramiko, lahko pomaga k izboljšanju družbe (Adams 1987). 

Tako Bernard Leach kot Staite Murray, ki je bil ena najpomembnejših figur med leti 

1920 in 1930, je bil globoko verna in si delila interes za orientalske religije. Oba sta 

verjela v keramiko kot medij za visoko umetniško izražanje, oboževala sta kitajske 

klasike iz Tang in Song dinastije. Prav tako sta si delila lončarsko tehniko, uporabo 

kamenine in način žganja. Staite Murray je želel svoj položaj okronati z nazivom 

umetnika, razstavljal je izključno v sodobnih galerijah in ni izdeloval uporabnih 

vrtenin. Niti malo ni bil ganjen nad Leachovim romantičnim idealizmom čiste 

preindustrijske družbe. Razlika med Leachem in Murrayem je bila tudi v načinu 

promocije dela. Leach je svoje izdelke prodajal po skromnih cenah, njegovi izdelki so 

bili  dosegljivi vsem ljudem, medtem ko je  Murray svoje delo ocenil kot umetniško in 

je temu primerno postavil tudi ceno (Watson 2008). 

 

Slika 5: Staite Murray: Vaza (Vase), 1922, kamenina in rjava glazura, 15 x 17 cm 
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3.3.5. Gibanje neocrafts 

Neocraft je sodobno gibanje, ki se zavzema za prenovo, obnovo ter za novo 

pozicioniranje obrti. V  gibanju prevladuje mišljenje, da se mora obrt razviti tako, kot 

so razvijala druga področja (industrija, film, moda, tehnologija). Zavzemajo se za 

novo hierarhijo vrednotenja. Njihova karakteristika je interdisciplinarno sodelovanje 

med znanostjo, tehnologijo in filozofijo. Za keramiko to pomeni ohranitev materiala, 

ampak prav tako delanje z industrijsko produciranimi materiali. Kar se tiče tradicije, 

ne implicirajo ignorance do preteklosti, ampak celo večji poudarek na tehniki, ki se je 

skozi zgodovino izkazala kot najuporabnejša. Gustav Weiβ meni, da je umetnost s 

prihodom moderne zasnovana na principu zavračanja kakršnekoli povezave s 

tradicijo. Sam umetniški izraz nove obrti mora biti svež, potrebne so nove dekorativne 

in simbolne umetniške oblike, brez imitacije že znanih form. Prizadevajo si za izraz 

kreativnega individuuma, pri katerem pridejo do izraza novi talenti. Prav tako si 

prizadevajo za pridobitev naklonjenosti s strani muzejev in galerij zaradi možnosti 

razstavljanja. Opozarjajo likovne akademije, da morajo prepoznati njihovo gibanje kot 

avantgardno in mu pomagati pri nadaljnjem razvoju. 

Vir: http://www.gustav-weiss.de/en/essays 

Gibanje neocrafts je za trenutni položaj obrti in lončarstva pomembna prelomnica. Od 

gibanja studio pottery, ki je delovalo na začetku 20. Stoletja naprej, se na področju 

obrti in lončarstva ni zgodil noben pomembnejši in vplivnejši premik. Področja so 

skorajda stagnirala na ustaljenih prepričanjih in pravilih, ki so se zakoreninila v 

estetiko keramike in se skorajda uzakonila. Lončarstvo in splošna obrt potrebujejo 

novo teorijo, novo zastavitev in ponovno kategorizacijo kaj je obrt in kakšna so njena 

pravila. 

  

http://www.gustav-weiss.de/en/essays
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4. Razlikovanje obrti in umetnosti 

 

4.1. Problematika obrti lončarske keramike 

 

Lončarska obrt je v primerjavi z drugimi tehnikami vizualne umetnosti (na primer 

livarstvo) podrejena in ne zavzema enakovrednega statusa. Umetnost na lončarsko 

keramiko gleda zviška in ga obravnava kot manjvreden medij. V naslednjem poglavju 

ugotavljam zakaj je keramiki onemogočena kompetentna primerjava z umetnostjo. 

 

4.1.1. Opredelitev statusa umetnika in obrtnika 

Stele (1985) vidi sorodnost med status umetnika in obrtnika. Prvi služi duhovnim 

namenom za kulturno izpopolnjevanje, drugi pa vsakdanje uporabnim področjem, ki 

služi kot polepševalno dopolnilo. Umetnika je umestil na višjo stopnjo, obrtnik pa je 

po njegovem mnenju le eden izmed poklicev, čigar cilj je uspešna podjetnost. Stele 

upošteva, da so obrtniški izdelki estetski (polepševalno dopolnilo) in da se obrtnik 

ukvarja z likovnimi problematikami pri izvedbi izdelka.  

 

4.1.2. Problematika tradicije lončarstva in keramike 

Eden močnejših faktorjev pri zapostavljanju lončarstva je gotovo tradicionalno 

dedovanje obrti, ki se pogosto prenaša iz roda v rod, zaradi česar se poleg znanja 

posreduje tudi stil. Ta ostaja isti skozi vse rodove in se ne nadgrajuje ali spreminja. 

Spremembe na področju lončarskega vrtenja so redke, ogromno obrtnih lončarjev se 

drži izključno pridobljenega znanja. To seveda ne velja za vse, ne moremo pa 

zanikati, da na področju lončarstva v večinskem deležu še danes prevladuje  

tradicionalno obrtno vrtenje ali filozofija gibanja studio potter. Te ideje so bile 

atraktivne na začetku 20. stoletja, vendar se niso prilagodile izzivom sodobnega 

časa. 
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4.1.3. Vloga tehnike v obrti in umetnosti 

Stele (1985) pravi, da obvladovanje obrti omogoča novo harmonijo med umetnostjo 

in obrtjo. Tehnika po njegovem mnenju ustvarja ogrodje, na katerem se gradi  

umetniško dovršen objekt. Spomnimo se tudi Walterja Grupiusa, ki je umetniškim 

šolam očital preslabo zagotavljanje posredovanja obrtniškega in tehnološkega 

znanja. V Bauhaus je šoli izpostavljal pomen manualnega znanja in obvladovanje 

obrtniških spretnosti (Droste 2006). Če primerjamo umetniški in obrtniški objekt glede 

na tehniko, lahko potegnemo nekaj vzporednic med tema sicer nasprotnima si 

poljema. Izdelava objekta temelji na sposobnosti izvedbe ideje, torej tehničnega 

znanja o materialu in obvladovanju obrtniških tehnik.  

V preteklosti je umetniški izdelek veljal za rokodelski, spretno narejen izdelek, saj je z 

izvedbo upodabljal neko čudovito bistvo. Na tej točki sta se umetnost in obrt 

povezovali, dokler nista v renesansi umetnost in občutek postala bistvo 

intelektualnega aspekta (Risatti 2007). Od takrat naprej umetnost ni bila le spretnost 

izurjene roke z materialom, ampak je pridobila intelektualno auro. V obdobju 

renesanse so likovni umetniki poskušali dvigniti nivo slike na nivo literature in poezije, 

ki je bila takrat cenjena kot umetniško delo. Leonardo da Vinci je dvig nivoja slike 

argumentiral s komentarjem, da je slikarstvo znanost in da morajo slikarji poznati in 

obvladati matematiko, da lahko dovršijo prostorsko perspektivo. Argumentiral je, da 

je slikarstvo naučeno, intelektualna in refinirana aktivnost, prav tako kot literatura in 

poezija. Leonardo da Vinci je skulpturo kategoriziral kot obrt, saj zahteva ogromno 

fizične moči in posledično ne spada pod intelektualno kategorijo (prav tam). 

Do sredine 20. stoletja je bil pomen obrtne izurjenosti za dosego kvalitetnega izdelka 

podrejen razvoju moderne in kasneje sodobne umetnosti. To sicer ne pomeni, da 

umetniki niso bili več tehnično podučeni, gre za to, da na področju umetnosti ni imela 

več temeljne vloge. Ravno v tem obdobju sta se umetnost in obrt pričeli ločevati (prav 

tam).  

Umetnik Grayson Perry na svet obrtništva gleda zelo kritično. Meni, da je to področje 

podvrženo pogledu  vase in da je podrejeno hierarhiji, kjer je tehnika pomembnejša 

od ideje. S svojimi deli kritizira umetnike, poudarja, da so njihova dela sicer  

inteligentna in duhovita, vendar jim manjka likovna dovršitev. Za le-to je potrebno 

obvladovanje  obrtniških spretnosti. S tem kritizira tudi dela, ki izkazujejo pomanjkljivo 
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estetsko senzibilnost in ki izkazujejo obvladanje obrtne spretnosti. Perry je kritičen 

tudi do umetniških del, ki so izvršena s pomočjo rokodelcev (Klein 2009). Ta praksa 

je zmeraj pogostejša v sodobni umetnosti. Umetnik ni več fizično prisoten pri 

realizaciji njegovih idej. Svojo idejo zgolj posreduje rokodelcem, ki jo v celoti izvršijo. 

Za umetnika ni več potrebno, da poseduje obrtniško znanje. Slednje pa je kljub temu 

še vedno pomemben faktor pri njenemu nastanku.  

 

4.1.4. Vloga obrtniškega in umetniškega objekta 

Skozi stoletja so se keramični objekti razvijali glede na potrebe ljudi. Razvilo se je 

posodje za prenašanje vode in shranjevanje hrane, keramičnni objekti so služii tudi 

obrednim ritualom starodavnih kultur. Zgodovinski in sodobni odnos do gline je 

prvotno  funkcionalen. Pri keramiki nam je privzgojen uporaben vidik, dosti manj pa 

umetnostni in estetski. Keramika je močno zasidrana v svoji zgodovinski in družbeni 

vlogi. Tradicija je zanjo dvorezni meč, zaradi katere je fascinantna, hkrati pa je ovira 

pri vključevanju v kategorijo umetnosti. Potrebno je najti pot, ki bo omogočila sodobni 

keramiki vključitev v sodobno umetnost. Mediju je potrebno omogočiti preseg okvirjev 

podedovanega dojemanja in vrednotenja. Kljub temu, da imamo veliko kvalitetnih 

umetnikov, ki ustvarjajo s pomočjo lončarskega vretena in so s svojimi skulpturami 

prispevali k umetnosti, so ti vedno postavljeni v senco zgodovinske klasifikacije in 

močne tradicije, ki je je keramika deležna.  

Ali lahko obrtniški izdelki, kljub dejstvu, da so funkcionalni objekti presežejo svoj 

lasten namen? Glede na Kantovo teorijo estetike lepega to ni možno, saj objekti ne 

morejo biti hkrati funkcionalni kot likovno ekspresivni.  

Grayson Perry je umetnik, znan po svoji keramiki. V svojih delih presega 

funkcionalnost in uporabnost vrtenine. S svojimi deli izziva idejo o obrtniški tradiciji, 

da je lončarska vrtenina izključno uporabna in da ne more izraziti ideje. Ko se je 

umetnik srečal in spoznal s slednjim medijem, se je odločil, da bo ignoriral vso 

njegovo zgodovino in tradicijo, vseeno pa se v njegovem delu vidi jasen vpliv obrti in 

grškega lončarstva.  
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Slika 6: Grayson Perry: Dragoceni Fantje (Precious Boys), 2004, glazirana keramika, 

53 x 33 cm, kolekcija Warren and Victoria Miro, London 

 

Umetnik, ki je leta 2003 prejel prestižno Turnerjevo nagrado svojega dela ne 

obravnava kot obrtniškega. S svojimi deli ceni tako intelektualno provokacijo kot tudi 

tradicionalno obrtno spretnost. Za svoje konceptualno delo je vzel vazo, klasično 

obliko, ki je že v samem začetku limitirana kot  obrtniški objekt. Vloga vaze je zgolj 

dekorativna, v Perryjevih delih pa prevzame  ikonično in vrednostno vlogo. Perry s 

svojimi deli namerno izraža kliše, arhetipske in historične oblike vaz uporablja kot 

slikar platno. Vaza postane svoj lasten okvir, s katerim v ljudeh vzbuja asociacije in 

spomine. S svojimi deli provocira (Klein 2009).  

Greyson Perry svoja dela opisuje z mislijo (Klein 2009); »… Želel sem si, da bi 

ustvarjal lepe stvari, vendar sem se zavedal, da če jih ustvarim, upravičeno ne bi bili 

dovoljeni v galerijah, ker ne bi bili nič več kot obrt. Šele v zadnji minuti sem po navadi 

vrgel ščepec soli v moje delo, v upanju, da bi ga rahlo dvignil nad to.« 
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4.1.5. Problematika poznavanja teorije umetnosti 

Ena glavnih problematik, ki jih je gibanje studio pottery sprožilo je populariziranje 

lončarske keramike, ki je postala dosegljiva tudi ljudem brez kakršnega koli znanja ali 

zanimanja za umetnost. Lončarstvo se je tako razširilo brez potreb in zahtev po 

poznavanju umetnostne zgodovine, teorije umetnosti ali splošnega področja 

keramike, poznavanja moderne in sodobne umetnosti. Nivo lončarstva je s tem 

podrejen akademskemu nivoju, ki zahteva teoretično poznavanje umetnosti. 

Neznanje, neustrezno poznavanje področja umetnosti že v samem začetku postavi 

delo lončarjev na amaterski, obrtniški in rokodelski nivo. Brez ustrezne razgledanosti 

ostajajo vrtenine kopije druga druge, brez zavedanja o možnosti preseganja in 

nadgradnje elementarne oblike vrtenine.  

Na področju lončarstva je potrebno znanje, ki pomaga umetniku razumeti formo, 

problematiko ter razvoj in s tem razvijati samega sebe kot umetnika in svoja dela kot 

umetnine. Le z njim bo mogoče vrtenino prekvalificirati in jo vrednotiti kot skulpturo, 

saj bo ustrezno znanje vplivalo na pristop, razmišljanje in izvedbo umetniškega dela 

na lončarskem vretenu. Z ustreznim znanjem in poznavanjem teorije umetnosti 

lončar pridobi možnost preseganja zastavljenih okvirjev obrti. 

Problem, ki se pogosto pojavlja pri lončarjih, je tudi karakteristika izpostavljanja 

emocionalnega pristopa k lončarstvu. Colingwood (1963) opozarja na distinkcijo med 

emocionalnim elementom umetnikove izkušnje ter intelektualnim elementom. 

Pomemben korak, ki ga je potrebno narediti pri upoštevanju lončarskega vretena in 

vrednosti vrtenine, je ravno trezno ločevanje med emocionalno izkušnjo ter 

intelektualno (konceptualno) namero, h kateri stremi sodobna umetnost. Potrebno je 

dati več poudarka na idejo kot pa na osebno izkušnjo. 

 

4.1.6. Problematika koncepta 

Umetnost sega od umetnika prek objekta do gledalca, medtem ko obrt nima 

sporočilne vrednosti, saj je izražena zgolj tehnika. Da bo obrtniški, lončarski izdelek 

več kot je, ga je potrebno reaktualizirati.  Sodobno lončarsko delo si bi moralo 

zastaviti koncept. Prevzeti mora »funkcijo« umetnosti, njeno komunikacijo in vlogo 

ideje. Posameznim lončarskim delom manjka dobro zastavljena ideja, sporočilo, 
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lončarji bi se morali bolj posvetiti konkretni ideji in konceptu ter iz tega razvijati formo. 

Spomnimo se na primera Warhola in Duchampa. Brez ideje in koncepta bi njuna dela 

bila le modificirane kopije tovarniških škatel in pisoarja. Tako kot je bilo zanju 

pomembno grajenje na ideji in konceptu, tako bi moralo biti tudi umetniku na 

področju keramike, ki si želi delovati na umetniškem področju, pomembno, da svojo 

keramiko gradi na konceptu in ne le na tehnični izvedbi ali na problematiki osnovne 

forme ter površine. To je problematika lončarske umetnosti, ki je najpogostejši 

predmet obravnave.  

Eden izmed umetnikov, ki gotovo ve, kako umetniški objekt vključiti v koncept, je Ai 

Weiwei. Namen in ozadje svojih del pojasnjuje: »Duchamp je imel kolesni obroč, 

Warhol je imel slike Maa. Jaz imam totalitarni režim. To je moj readymade.«  (Tinari 

2010, 39) 

Porcelan in keramika, kitajsko največje bogastvo, postane glavni predmet obravnave 

v Dropping the Urn, saj združuje zgodovino in spomine Kitajske. Zgodovinsko eden  

najpomembnejših objektov postane Weiweijeva nacionalna alegorija, s katero izraža 

jasno sporočilo (prav tam). Lahko bi rekli, da je ikonoklast. Spustiti iz rok lončenino 

historične vrednosti ali jo potopiti v industrijsko barvo, bi lahko šteli skorajda kot 

zločin. Najpomembnejši del njegove ideje pa je ravno vloga lončarskega objekta. Ta 

postane umetniški objekt z enostavno potezo. Skozi akcijo transformacije (uničevanja 

objekta) Weiweijeve razstavljene vaze niso več zgolj vaze, temveč postanejo 

umetniški objekt. Z delom  According to What? Weiwei predstavlja triptih fotografij, 

Dropping a Han Dynasty Urn na katerih je dokumentirano, kako umetnik iz rok spusti 

žaro, ki se na tleh razbije. Pred omenjene fotografije je razstavil Coulored Vases, 

lončenine iz dinastije Urn, potopljene v industrijsko barvo.  S spuščanjem se nam 

najprej zdi, da umetnik uničuje 2000 let star historično pomemben objekt. Z razbitjem 

pa Weiwei v resnici ustvari umetniško delo, sodobni performans (prav tam). Vrtenina 

je v tem primeru, kljub zavedanju in upoštevanju njene funkcionalnosti, dojeta kot 

umetniški objekt in nihče ne bi niti pomislil, da bi vaze na kakršen koli način 

uporabljal. Njihova vloga je nova- biti umetniški objekt.  

Ai Weiwei se v omenjenih delih dotika problematike zgodovine kulture materiala, njen 

položaj glede na hitro modernizacijo. 
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Slika 7: Ai Weiwei: According to What?, 1995-2009, Mori Art Museum, Japonska 

 

Slika 8: Ai Weiwei,  Pobarvane Vaze (Coloured Vases), 2006-2008, Vaze iz 

neolitskega obdobja (5000-3000 pr.n.št) in industrijska barva. 

  

Slika 9: Ai Weiwei: Žara iz dinastije Han (Urn from Western Han Dynasty, 206 pr.n.št- 

24 n.št.), žara in barva, 25 x 28 cm 



40 
 

4.1.7. Problematika kritike  

Rissati (2007) poudarja, da na področju obrti manjka ustrezna kritika in kritična 

teorija. Nadaljuje, da jo je potrebno izoblikovati, saj se za obrtniško dejavnost 

uporablja ista kot za umetnost. Risatti (prav tam) nadaljuje, da nam teorija estetike ne 

pomaga pri razumevanju obrti. Le-ta mora biti dojeta pod svojimi pogoji.   

Zakaj so sodobni keramičarji kategorizirani na področje obrti in ne umetnosti?  

Kuchta (2002) izpostavlja, da je prvi problem nezainteresiranost kuratorjev za 

dekorativno umetnost in njihova neseznanjenost s sodobno keramiko. Prav tako se 

kuratorji sodobnih umetnosti izogibali  vsemu, kar ima povezavo z besedo »obrt«. 

Problematični pa so tudi v sami kritiki na področju keramike. Ponavadi so historično 

orientirani, velikokrat pa se osredotočajo predvsem na čutno, eksperimentalno 

opisovanje del. Kot sem že omenila pri problematiki poznavanja teorije se ogromno 

pozornosti namenja emocionalnemu doživljanju, kar vpliva na način pisanja kritike, ki 

povzroča, da je obrtniško področje neteoretizirano. Pri kritiki se večinoma osredotoča 

na tehniko, samo vizualnost, pozablja pa se na pomen koncepta. Risatti (2007) tudi 

opozarja, da se pri obravnavi problematike kritike obrti najbolj izpostavlja pomen in 

vloga tehnike, manjka  pa diskusija o abstraktnosti, teoretičnih konceptih, likovnih in 

estetskih problemih, ki so tudi prisotni v obrtnih objektih.  Postavljanje novih pravil in 

kritik, ki primanjkujejo na področju obrti bi reformiralo položaj umetniške lončarske 

vrtenine. Slednja bi bila pod novimi pravili in teorijami lahko upoštevana tudi kot 

umetniško delo. 

Lončarska vrtenina kot kip je praksa, ki žal nima dovolj pozornosti po muzejih in 

galerijah  sodobne umetnosti. Temu področju se izkazuje premalo pozornosti, kritike 

in raziskovanja. Tako kot temelji umetnost na teoriji in je odvisna od nje, prav tako jo 

potrebuje obrt, še posebno keramika. Rešitev podcenjenega klasificiranja bi lahko 

bila ravno v svežem, sodobnem teoretiziranju obrti, ki bi ji omogočili lažji prehod do 

statusa umetnine. 

Sontagova (1981) meni, da kritiko in teorija v likovni umetnosti izpodrivata pomen in 

vloko umetniškega objekta. Predlaga, da je potrebno kritiko renovirati in jo iz 

predpisujoče teoretizirati v opisujočo kot slovar za dojemanje oblik. Po njenem 

mnenju je najboljša kritika tista, pri kateri se vsebinski premisleki zlijejo z oblikovnimi. 
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Če dosledno sledimo in upoštevamo njeno mnenje, bi to lončarski keramiki lahko 

omogočilo dostop do sodobne umetnosti.  

 

4.1.8. Problematika kategoriziranja 

Lončarstvo naj ne bo razumljeno kot zaključena obrtna dejavnost ampak kot 

postopek s katerim lahko ustvarimo umetniški objekt. Če bi bilo lončarstvo  

upoštevano kot proces dela in ne kot samo sebi zadostno dejanje, bi lažje posegalo 

na polje umetnosti. Če bi vlogo vrtenine in postopek lončarskega vrtenja 

prekvalificirali in dojemali kot  proces, s katerim pridemo do končnega umetniškega 

izdelka, bi lahko dosegli, da lončarstvo ni več kategorizirano kot obrt. Če bi 

lončarstvo bilo upoštevano kot proces, tako kot je na primer livarstvo, ki je 

namenjeno tako tehnični kot umetniški produkciji, bi bili končni izdelki cenjeni tudi na 

podlagi estetike, vloga fizične uporabe bi imela manjši, če sploh kakšen pomen. Obrt 

bo vedno ostala obrt, meja med njo in umetnostjo je sicer potrebna, kljub temu pa jo 

je potrebno postaviti bolj fleksibilno, saj se z ostrim začrtovanjem zapirajo možnosti 

marsikateremu umetniku, čigar medij je lončarsko vreteno. Način, s katerim bi lahko 

preuredili pozicioniranje obrti, je vrednotenje obrti kot postopka, s katerim ustvarimo 

umetnino in ne kot zaključeno dejavnost. Obrt ne bo nikoli umetnost, lahko pa je 

sredstvo za dosego umetnosti.  

 4.1.9. Problematika reformiranja 

Medtem, ko so se umetnostna obdobja in teorija skozi zgodovino spreminjala, glede 

na politične in verske spremembe v svetu, obrt še zmeraj trmoglavo vztraja na svoji 

uporabni vrednosti (Risatti 2007). 

Lončarsko obrt je potrebno preizpraševati, nadgraditi, na tem področju je potrebna 

reformacija. Zadnja reforma na področju keramike in lončarstva je bila v začetku 20. 

st. s širitvijo gibanja studio pottery, ki je takrat sicer res reaktivizirala keramiko, 

vendar je njegova posledična popularizacija povzročila stagniranje lončarstva. 

Potrebno je preizpraševati samo področje, nadgraditi tradicionalno v sodobno, saj 

definicija, ki mu je bila podana skoraj stoletje nazaj ni dorasla misli sodobne 

umetnosti. Lončarstvo, tako v Sloveniji kot tudi svetu se mora prilagoditi splošnemu 

razvoju in potrebam sodobne umetnosti in družbe. Potrebno se je zavedati 
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potenciala, ki ga lončarsko vreteno ponuja in ga ustrezno izkoristiti in reprezentirati. 

Alison Britton (v Greenhalgh 2002), kot keramičarka in likovna kritičarka, vidi v 

keramiki medij, ki postavlja omejitve. Le-te morajo stimulirati ustvarjalca za  nadaljno 

raziskovanje, namesto vztrajanja na že zastavljenih teorijah iz začetka 20. stoletja. 

Potreben je korak naprej, od obrtnega lončarstva proti sodobni umetnosti.  
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4.2. Reševanje problema vrednotenja keramične obrti 

 

4.2.1. Iskanje novih pomenov vrtenine; primeri umetnikov in umetniških 

del 

V sodobni keramiki si redki lončarji upajo iti korak dlje od klasične forme in jo bolj 

temeljito raziskati, poskušati vrtenine videti kot začetni, surovi material, kot opisuje 

Coolingwood (1963). Iz njih nadaljevati raziskovanje forme, skulpture, tudi prostora in 

ostalih problematik, s katerimi se likovni umetniki srečujejo. 

 

4.2.1.1. Primeri del nekaterih pomembnih umetnikov 

 

Idejo o likovnem poigravanju s klasičnimi oblikami je uporabljal že Pablo Picasso v 

svoji keramiki.  Prevzele so ga možnosti oblikovanja, ki so mu ga omogočile 

lončarske vrtenine (Waal 2003). Vrče, steklenice, vaze, posode je preoblikoval in jim 

spreminjal notranja razmerja, dokler niso dobile novega pomena. Smrekar (1995) 

pravi, da je Picassova roka rešila umirajočo umetnost in ji vrnila življenje in hkrati 

spremenila naše vrednotenje keramike. 

 

Slika 10: Pablo Picasso, Ženska svetilka (Lampe Femme), 1955, 37.5  x 19 cm, bela 

glina in angoba 



44 
 

S svojo ustvarjalno izkušnjo je razširil meje keramike iz tradicionalne in uporabne na 

umetniško. S svojimi deli je poskušal preseči že dosežene skrajnosti. Picasso je želel 

vsaj doseči, če ne celo preseči merila, ki so bila postavljena od mezopotamske 

keramike naprej skozi vsa obdobja. Oblike svojih keramik je  izoblikoval sugestivno, 

dopolnjeval jih je z dekorativnimi dodatki.   

Tone Demšar izkorišča lončarsko vrtenino kot element, ki se prilagodi njegovemu 

razmišljanju o notranji organizaciji kiparske gmote in o odzivanju materije na zunanji 

pritisk. Zloženke, Stisnjenke in Prirezanke so ready-made predmeti, saj jih umetnik 

jemlje iz našega vsakdanjega življenja. V mehko glinenasto obliko se zažirajo vrvi, 

les. »Napetost med formo kot rezultatom rokodelske spretnosti in ready-made 

predmetom je tolikšna, da je ogoč prenos sporočilnosti od uporavljenih zakonitosti 

formalnega jezika sestavljena in kontrastiranja kiparskih oblik na pojem pritiska kot 

socialne in ekološke kategorije.« (Gabršek Prosenc 1996, 3) 

 

Slika 11: Tone Demšar, Zloženka, 1978, 51 x 42.5 x 47.5cm, žgana glina 
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Nicole Cherubini rešuje vrtenine iz območja obrti na drugačen način. Umetničin 

osrednji problem je apatija družbe, dekadenca ameriške kulture 21. st. . Kljub temu 

da njena dela reprezentirajo  funkcionalno obliko vaz, so vse prej kot to. Njene 

skulpture nimajo dna, ročaji so premajhni, da bi bili uporabni za nosilnost celotne 

strukture, površina je preluknjana. Keramiki dodaja druge materiale, kot so žica, 

kožuh, nakit in lasulje. Kipi so tako hkrati zaskrbljujoče vulgarni kot tudi krasni,  v njih 

je popolno pomanjkanje zadržanosti (Twomley 2007). Cherubini v svojih delih 

pretirava, s čimer išče, kako je lahko njen keramični objekt tako obrtniški, kot 

umetniški. Cooper (2009) meni, da je v njenih delih mogoče uživati v duhu rokokojske 

ekstravagance, hkrati pa tudi v plastičnih lastnosti gline in glazure. 

 

Slika 12: Nicole Cherubini, Instalacija (Instalation),  2007, mešana tehnika; keramika, 

kovina, glazure, les,… Institute of Contemporary Art, Pennsylvania 

Robert Dawson redifinira funkcionalno keramiko s poslikavo. Dawson klasične 

dekorativne vzorce spreminja, pači, dodaja perspektive, megli dizajn in jih uporabi kot 

poslikavo za tradicionalno britansko keramiko. Keramika postane zanj slikarsko 

platno. 

 V delih In Perspective Willow in  Willow Pattern with Uncertainty Dawson uporablja 

klasičen vzorec z vrbo. Na prvem je spremenil kót poslikave v perspektivo, ki se 

ujema z levelom očesa. V drugem delu je poslikava zamegljena, deluje, kot da se je 
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skozi dolgoletno uporabo obrabil (Twomley 2007). Dawson s svojimi deli analizira 

keramična dela iz zgodovine in se poskuša z njimi tako povezati kot jih tudi 

nadgraditi. S spreminjanjem klasične poslikave na tradicionalni keramiki vpliva na 

naše vrednotenje keramičnega objekta.  

 

Slika 13: Robert Dawson, Vrba v Perspektivi (In Perspective Willow), 1994, tisk na 

porcelan, 27 cm,   

 

Slika 14: Robert Dawson, Vzorec Vrbe z Negotovostjo (Willow Pattern With 

Uncertainty), 2003, tisk na porcelan, 27 cm 
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Dawsonovo idejo o poslikavi funkcionalne keramike nadgrajuje z instalacijo Marek 

Cecula, ki predstavlja set porcelanastih krožnikov kot perzijsko tapeto. Ti so 

dekorirani z vzorcem perzijske preproge. V nas zbujajo vprašanja o formi in funkciji, 

dekoraciji in uporabnosti, o umetnosti in obrti (Twomley 2007). S svojim ustvarjalnim 

pristopom nakazuje problematiko ločevanja umetnosti, obrti in industrializacije na 

področju keramike. The Porcelain Carpet je sinonim kontradiktornosti. Mehka tkanina 

je dekor hladni in trdi keramiki, kvadrat je sestavljen iz krožnih oblik (prav tam). 

 

Slika 15: Marek Cecula, Tapeta iz porcelana (The Porcelain Carpet), 2002, 

sculptura/instalacija, industrijski krožniki in digitalne keramične nalepke 350 x 500 cm 

 

Dela Kjella Rylanderja bi lahko opisali kot keramične hibride, katerih funkcija je 

uničena. Klasično gospodinjsko keramiko mutira: reže, sestavlja, lepi, dodaja in 

preureja do točke neuporabnosti. Destrukcija in rekonstrukcija sta principa, s 

katerima pristopi k ustvarjanju.  
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Slika 16: Kjell Rylander, Med (Between), 2000, porcelan in lepilo, 119 x 13 x 6 cm 

 

Slika 17: Kjell Rylander, Odpornost (Resistance), 2001, krožniki iz porcelana in 

stojalo za krožnike, 55 x 34 x 31 cm 
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Slika 18: Kjell Rylander, Brez Naslova (Untitled), 2000-2001, porcelan,10 x 24 x 8 cm 

 

Peter Brandes s svojimi deli preizprašuje problematiko odnosa obrti in umetnost. Z  

njimi, še posebno Roshilde Vessels, poskuša preusmeriti vlogo obrtniškega objekta 

na skulpturo.  

 

Slika 19: Peter Brandes, Posode iz Roshilda (Roshilde Vessels), 2007, Danska  

 

Ljudje ločujemo skulpturo od uporabnega objekta ravno po velikosti. Bolj ko se lahko 

telesno primerjamo z njim, bolj skulpturalno nam delujejo. Manjše kot je, bolj je 

prilagodljivo našemu prijemu, prej dojemamo objekt kot uporaben (Risatti 2007). Telo 



50 
 

ga zaradi velikosti objekta reflektira in ustvarja odnos, medtem ko uporabni obrtniški 

objekti, ki so oblikovani za to, da se prilagajajo dlani, s čimer telo podredijo s svojo 

funkcijo in formo. S tem izgubijo odnos, ki je ustvarjen z dialogom med skulpturo in 

gledalcem. 

 Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Brandes 

 

Enako rešuje problematiko kategoriziranja obrti tudi Julian Stair, čigar kipi, narejeni s 

pomočjo vretena, uprizarjajo krste in torze. Stair skozi svoja dela obravnava 

problematiko funkcionalnosti instalacije. Z njimi raziskuje lončarske idiome v 

sodobnem kontekstu, hkrati pa s samim lončarstvom razkazuje socialne in kulturne 

aspekte le-tega. Dimenzije njegovih skulptur segajo od čajnika do monumentalnih 

skulptur. Njegova dela so kategorizirana kot minimalistična, na njih ni nepotrebnih 

detajlov. S svojimi deli komentira vsakdanje življenje, obravnava tematiko smrti.  

 

Slika 20: Julian Stair, razstava Quietus (Corpus), 2013, Nacionalni muzej, Cardiff, 

Wales   

Vir: http://www.julianstair.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Brandes
http://www.julianstair.com/
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Peter Voulkos je eden izmed najpomembnejših in vplivnih ameriških lončarjev 

poznega 20. stoletja. S svojimi deli je odprl skulpturalen pristop k lončarskemu 

vretenu. Njegove prve gesturalne vrtenine so temeljile na ideji abstraktnega 

ekspresionizma, kmalu pa je prišel do ugotovitve, da s poslikavo vrtenin uničuje 

njihovo tridimenzionalnost. Sledila je gradnja kipov s sestavljanjem posamičnih 

elementov. Na tej točki vrtenina  zanj ni bila več volumen, ampak masa (Warshaw 

1999). Voulkos je raziskoval, na koliko načinov lahko vrtenina prenese manipulacijo 

in deformacijo, hkrati pa še vedno obdrži prepoznavne karakteristike vrtenine. 

Voulkos je spretno iskal mejo stabilnosti in nosilnosti. Surovo glino je trgal, vlekel in 

zarezoval do njenih mej. Njegova dela so znana po vizualni teži in svobodni 

konstrukciji. Vuolkos je absorbiral ideje tako iz lončarstva kot tudi iz drugih medijev, 

jih prevedel in vključeval v lastna dela. Eksperimentiranje je bilo zanj 

najpomembnejša izkušnja pri lončarstvu (Waal 2003). 

 

Slika 21: Peter Voulkos, Mali Veliki Rog (Little Big Horn), 1959, kamenina, 157 cm 
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Na podoben princip zgoščuje keramične in lončarske objekte in elemente Pekko 

Paikkari, finski keramičar, ki je priznan v svetu sodobne umetnosti.  Paikkari 

sestavlja skulpturo z zgoščevanjem vrtenin, ki s svojo sivo površino delujejo 

zastarelo.   

 

Slika 22: Pekka Paikkari, Pazi se Zgodovina (Beware History), 2006, mešana tehnika 

(keramika, steklo, les), 200 x 220 x 80 cm 

V njegovem delu zaslutimo namen, da vrtenino uporabi kot sredstvo za graditev 

skulpture. Ideja, da se staro funkcijo vrtenine zavrže in se njena uporaba 

reinterpretira, je več kot očitna. Umetnik to dosega s subtilnim, a vseeno rahlo grobim 

in iskrenim ter neposrednim izrazom. Da nam vedeti, da je vrtenina lahko več kot le 

lončarski izdelek, da njena vrednost presega funkcijo in da je lahko skulptura. 

 

Greg Payce gradi svoje posode  z mislijo na človeško telo. Silhueti objekta ustvarita 

obris človeka. Umetnik s tem opozarja na pomen praznega prostora okoli objekta, na 

katerega vse preveč pozabljamo. Svoja dela dovršuje z video projekcijami. Nanje 

namreč projecira podobe in jih tako oblikuje v instalacije. 
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Slika 23: Greg Payce, Al Varelli, 2001, glina, terra sigillata, 213 cm 

 

Slika 24: Greg Payce, Albedo Lux, 2001, porcelan in video projekcija 
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4.2.2. Keramika kot instalacija 

Odnos med prostorom in objektom vzbudi več kompleksnih asociacij, raznolike misli 

in celo razpoloženja (Cooper 2009). Postavitev keramičnega objekta v galerijski 

prostor lahko funkcionalno vrtenino redefinira v umetniški objekt. Pri postavljanju v 

galeriji se moramo zavedati, kako postavitev učinkuje na naše dojemanje, 

interpretiranje in občutenje razstavljenih objektov. S samo postavitvijo ji lahko 

pripišemo v vlogo obrtniškega in uporabnega izdelka, lahko pa jo konceptualno 

izpostavimo. Instalacija spodbuja obiskovalce k interakciji z objektom, s čimer se 

bolje zavedajo prostora, ker ga raziščejo. 

Anthony Gormley je eden pomembnejših kiparjev, ki se vloge prostora dobro 

zaveda in jo izkorišča za ekspresijo svoje ideje. Njegove izbire postavitve kipov (gore, 

puščave, plaže, strehe) so inovativne in sveže. Tudi ko gre za postavitev znotraj 

prostora, ponavljajoč motiv- figuro, postavi tja, kamor načeloma ne spada. Postavitev 

ni samoumevna, sploh če upoštevamo izkušnjo gravitacije in dojemanja prostora. 

Gormley to dobro izkorišča, saj želi v gledalcu spremeniti občutek o prostoru. Delo 

European Field je konceptualno in odvisno od galerijskega prostora, da se le tako 

vzpostavi relacija z gledalcem.  

  

Slika 25: Anthony Gormley, Evropsko Polje (European Field), instalacija, 1993  
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Slednji je prisiljen gledati in upoštevati celoten prostor, v stiku je s celotnim 

območjem, ki ga zaseda umetniški objekt. Umetnina sama okupira in poseli celoten 

galerijski prostor, je kot invazija na prostor (Twomley 2007). Ponavljajoči se motiv 

majhnih glinenih figuric (okoli 35,000), ki zrejo v obiskovalca ustvarja gosti val, ki 

preplavlja celoten prostor. Njihovo število nas osupne, hkrati pa zastavi vprašanje o 

masovni produkciji in splošnem pomenu števila v družbi. Nagnetene figurice v nas 

vzbudijo občutek mogočne mase, ki se nam zdi tako nevarna kot vprašljiva (Waal 

2003). Gormley nas prisili, da se preizprašujemo o galerijskem prostoru. 

Podobno vzporednico z izpostavljanjem pomena prostora lahko vidimo pri Clare 

Twomley. Ta s svojimi instalacijami keramike raziskuje prostor, ozavešča našo vlogo 

in obnašanje v njem. Ena izmed njenih novejših instalaci je Trophy. Tla Victoria and 

Albert Museum v Londonu je napolnila z 4,000 skulpturami modrih ptičkov. 

Raztreseni okoli kipov in podstavkov dajejo vtis, kot da je v galerijo priletela jata ptic. 

Galerija je s tem postala igralnica za obiskovalce, ki so se z delom lahko igrali, ga 

premikali, lahko pa so ga tudi kot trofejo odnesli domov. 

 

Slika 26: Clare Twomley, Trofeja (Trophy), 2006, porcelan, 4.000 modrih ptičkov, 5 x 

3 x 4 cm, Victoria and Albert Museum, London 
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Clare Twomley se s svojimi deli dotika problematike časa in prostora, obiskovalca 

želi neposredno vključiti v svoja dela. Delo Consciousness/Conscince je sestavljeno 

iz 3000 ploščic kostnega porcelana, ki so razporejeni po tleh hodnika. Da lahko 

obiskovalec  vstopi v galerijo, je primoran stopiti na njih in jih zdrobiti, s čimer postane 

aktiven udeleženec umetniškega objekta. Twomleyeva prisili obiskovalca, da se zave 

prostora skozi destrukcijo umetniškega dela. Skozi Twomleyjeva dela je galerijski 

prostor preoblikovan, naš pristop in mišljenje o umetniškem delu pa z aktivnostjo 

postane bolj zavesten. Njen princip dela in razmišljanja je eden izmed mnogih 

pristopov, ki omogoča umetniškemu objektu globlje razumevanje likovnih kvalitet 

(Cooper 2009).  

 

Slika 27: Clare Twomley, Zavest/Vest (Consciousness/Conscience), 2004, Royal 

Crown Derby, kostni porcelan, 1.400 x 400 x 2,5 
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Sliki 28 in 29 : Jenifer Holt, Metafora za spomin (Metaphor for a Memory), 2005, 

porcelan, Ohio 

 

Jenifer Holt se preživlja z lončarstvom, hkrati pa se posveča tudi umetniškim 

aspektom keramike. Porcelan je njen glavni material, s katerim raziskuje področje 

instalacije. Pri tem jo zanima odnos med prostorom in objektom, kot tudi med 

objektom in subjektom. S tem želi ozaveščati ljudi o njihovi prezenci v prostoru in 

času. Holtova s svojim pozicioniranjem funkcionalne keramike popolnoma preusmeri 

njihovo uporabnost na izključno estetski in instalacijski vidik. Skleda, kozarec in lij 

postanejo likovni elementi (umetniški objekti), ki jih postavlja po prostoru, s čimer jih 

loči od uporabne funkcije. Lahko bi rekli, da elemente postavlja po prostoru kot slikar 

nanaša likovne elemente na platno. 
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Med pomembnejše umetnike, ki se ukvarjajo z iskanjem mej med vrtenino in 

funkcionalno keramiko je potrebno omeniti še Wouter Dama in Armana. 

 

Slika 30: Arman, Kot v koritu II (As in the Sink II), 1990, porcelan, 23 x 9 cm 

 

 

Slika 31: Wounter Dam, Modra Oblika (Blue Shape), 2000, kamenina in oksidi 
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5. Praktični del  

 

Na področju keramike se ukvarjam z ustvarjanjem in raziskovanjem forme na 

lončarskem vretenu, ki predstavlja glavnino mojega likovnega udejstvovanja v zadnjih 

štirih letih. Keramika me je s svojo širino in procesualnostjo izzvala, saj mi omogoča 

premišljeno delovanje, raziskovanje in odkrivanje samega karakterja gline ter 

možnosti, ki jih ponuja za likovno izražanje. Tehnika je v keramiki lahko tako 

zavezujoča in omejujoča kot hkrati odprta in neomejena, zato ponuja tudi široke 

možnosti eksperimentiranja. Lončarsko vreteno mi omogoča preseganje mej 

klasičnih funkcionalnih oblik v čiste skulpture. Ustvarjalno delo sem zasnovala na 

raziskovanju odnosa med vrtenino in skulpturo, kot tudi forme znotraj tehnike 

lončarske vrtenine. Posvečam se raziskovanju možnosti, ki jih vreteno ponuja kot 

pripomoček za likovno izražanje.  

 Pri razvijanju ideje in forme kipov sem poskušala čim več razmišljati in upoštevati 

principe sodobnega kiparstva izven medija keramike. Zavedam sem se, da bo 

funkcionalna keramična forma presežena in nadgrajena le v primeru, če upoštevam  

tudi druge medije in kiparske problematike, ki se rešujejo preko  drugih materialov. 

Tako sem se med samim delom večkrat obrnila na kiparja Constantina Brancusija.  

 

Slika 32: Constantin Brancusi, Kralj Kraljev (Le roi des rois), 1938, les, 300 x 48,3 x 

46 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, New York 
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Njegova dela izražajo eleganco forme in senzitivno uporabo materiala, v kombinaciji 

z romunsko ljudsko umetnostjo. Posebno pozornost sem namenila njegovim lesenim 

skulpturam. Le-te so mi skozi načrtovanje lastnih kipov pomagale do širšega vidika in 

razumevanja forme.  

Med delom sem razmišljala o delih Tonyja Cragga, za katere menim, da bi jih morala 

v bodočnosti bolj upoštevati. Ob raziskovanju njegovih del mi je Craggova Shiva dala 

največ misliti. Ritmično sestavljanje preprostih vrtenin se lahko združi v zanimivo 

formo, ob kateri ne pomislimo na uporabnost posameznih elementov. Cragg 

pojasnjuje, da bi morali vsi umetniški objekti vsebovati stvari, ki jih mi proizvedemo 

(Waal 2003). Shiva je hindujska boginja destrukcije in reprodukcije. Zanimivo se mi 

zdi poimenovanje skulpturalnega objekta, ki je zgrajen iz ploščatih lončarskih vrtenin, 

s tovrsto boginjo in njeno vlogo. 

 

 

Slika 33: Tony Cragg, Shiva, 1996, glina, 297 cm 

Cragg v novejših skulpturah rotacijo razume v dobesednem pomenu in z njo gradi 

skulpture. Medtem ko je za lončarja rotacija postopek nastajanja vrtenine je za 

Cragga nosilec forme. 
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Slika 34: Tony Cragg, Ukrivljen Um (Bent of Mind), 2008, bron, 200 x 100 x 100 cm  

 

Razmišljala sem tudi o Alexandru da Cunha, in sicer o dveh njegovih delih. Prvo, s 

katerim sem se srečala, je bilo Terracota Ebony.  

 

Slika 35: Alexander Da Cunha, Terracota Ebony, 2006, glava bata, plastika,           

136 x 40 x 40 cm 
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 Zdi se mi neverjetno, kako lahko poceni plastika deluje preprosto in estetsko s 

preprostim sestavljanjem posameznih elementov. Umetnikov namen je  uporabiti 

predmete, s katerimi se srečujemo vsak dan in jih transformirati v skulpture. Forma je 

čista, jasna in nas odvrača od asociacij na prvotno funkcijo. 

Drugo delo me je še bolj navdušilo. Gre za keramiko, ki ima obliko posode in je 

odlitek avtomobilske gume. Da Cunha genialno rešuje problematiko uporabne 

keramike. Odlitek avtomobilske gume postane skleda. To je ideja, ki je popolnoma 

nasprotna mojemu raziskovanju in mi je odprla nov vidik razmišljanja. Objekt, ki nima 

popolnoma nič skupnega z uporabno keramiko ga transformira v rdeči »magnolijin 

cvet«, ki nosi obliko posodja. Medtem ko sem se v svojih delih osredotočala na 

transformiranje funkcionale posode v skulpturalni objekt, s čimer je umetnik objekt 

spremenil v skledo. Zaradi izvršitve in konteksta ga ne moremo upoštevati kot 

funkcionalen in uporaben objekt.  

 

  

Slika 36: Alexander Da Cunha: Ruby/Magnolia, 2004, keramika, 40 x 50 cm 

 

Omenjeno Da Cunhovo delo bi lahko primerjali tudi s Ceculovim delom Hygiene Set 

V, kjer abstrahiran del moškega telesa skupaj z ročaji postane set za umivanje.  
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Slika 37: Marek Cecula Hygiene Set V, 1995, porcelan in krom, 50 x 38 x 32 cm  

 

Osupnilo me je tudi delo Clare Twomley. Koncepta del Trophy in 

Consciousness/Conscience sta me motivirala, da sem o svojih delih pričela 

razmišljati onkraj meja forme. Njene ideje se mi zdijo enostavne, a izjemno močne. 

Presune me misel, da bo umetniško delo dovršeno šele, ko ga obiskovalec zdrobi 

pod svojimi nogami. Koncept je podoben kot pri Ai Weiweiujevem in Dropping the 

Urn, le, da je obiskovalec tu aktiven. Če je Weiwei v naših očeh s svojimi dejanji 

ikonoklast, nas Twomleyeva s svojo instalacijo postavi ravno v to vlogo. 

Omenjeni umetniki dokazujejo, da je ideja transformiranja že poznane in uporabne 

oblike v umetniški objekt izvedljiva. Pri izdelovanju svojih kipov nisem želela slediti ali 

interpretirati omenjenih umetnikov. Umetniki mi predstavljajo vzor za raziskovanje 

možnosti, ki jih lahko uporabim za lončarskim vretenom. Umetnike sem želela 

upoštevati za širjenje perspektive ter razumevanja kiparstva in forme. 
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Relacije so serija kipov, rezultat raziskovalnega dela za lončarskem vretenu. Ideja, ki 

sem jo skozi študij razvijala, je preko lončarskega vretena kreativno manipuliranje 

lončarskih vrtenin za izdelavo umetniškega objekta. Vrtenine oblikujem, preoblikujem, 

dodajam, sestavljam in postavljam v prostor tako, da njena funkcija ni več uporabna, 

ampak je dojeta kot kiparski objekt. Vrtenino ne upoštevam kot končni uporaben  

izdelek, ampak kot  osnovno, začetno surovino za nadaljnjo obdelavo. Moj namen je 

funkciolanost prevesti v skulpturalno in tako začrtati novo mejo v upoštevanju 

lončarskega vretena in lončarske vrtenine kot medija. Posamezni elementi kipa so 

sami po sebi popolnoma funkcionalni, če pa so postavljeni v vlogo nosilca ideje, se 

uporaben vidik podredi estetskemu. Moj cilj je uporabiti lončarske vrtenine in jih s 

sestavljanjem, dodajanjem in obračanjem združiti v estetsko zanimivo kiparsko 

formo. Predstavljeni kipi so nastali tekom študija v Sloveniji ter enoletne izmenjave na 

akademiji Eugenius E. Geppert v Wroclavu na Poljskem. 

 

Slika 38: Kip 1, iz serije Relacije, 2012, kamenina, lončarska vrtenina, lepilo, 

Slovenija 
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Slika 39: Kip 2 iz serije Relacije, 2012, kamenina, lončarska vrtenina,  Slovenija 

 

     

Sliki 40 in 41: Kipa 3 in 4 iz serije Relacije, 2012, kamenina, lončarska vrtenina, 

Slovenija 
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 Skulpturalni objekti so sestavljeni iz posameznih lončarskih vrtenin v vertikalno 

formo. Dela niso glazirana, saj sem skozi različne teste ugotovila, da se forma kipov 

in glazirana površina spodbijata. Forma in glazura nista sovpadali zaradi glazurnega 

sijaja, ki je zasenčil formo kipov. Moti me tudi asociacija, ki se mi je pojavila ob 

glaziranih skulpturah. Glazirano keramiko upoštevamo kot uporabno, sama pa sem 

se želela od tovrstnih asociacij čimbolj oddaljiti. Odločila sem se, da nekatere kipe 

angobiram, žgem na visoki temperaturi in jih kasneje po potrebi patiniram. Kljub 

odločitvi, da kipov ne glaziram, si želim, da se bom v prihodnih delih bolj posvetila 

tudi tej problematiki in našla rešitev, ki bo združevala glazirano površino z mojo 

formo. 

Formo kipov je zasnovana z željo da publiki ponudim možnost lastne interpretacije 

del. S svojimi deli ne želim ničesar doreči ali predpisati, glavni cilj je, da je poudarjena 

estetska forma, ki nudi osebno izkušnjo. Serija kipov Relacije je tako sestavljena iz 

del, ki so po naravi izrazito asociativna in med seboj tvorijo zrahljane vezi.  

 

 

Slika 42: Kip 5 iz serije Relacije, 2013, kamenina, angoba, vrtenina, Poljska 
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Slika 43:  Relacije postavljene v razstavnem prostoru, razstava Platno za Krila, Ptuj, 

2013 

 

Zaradi omenjene lastnosti kipov in misli, da bi v svoja dela aktivno vključila tudi 

publiko, sem zasnovala idejo o postavitvi del. Forma kipov je hermetično odprta in 

posledično ponujaja širok spekter možnih interpretacij in postavitev, zato se mi zdi 

zanimivo, da obiskovalcem nudim priložnost, da s kreativno energijo ustvarjajo 

modifikacije na osnovi lastnih želja. Obiskovalcem tako dopuščam, da mojo prvotno 

postavitev po svoji volji poustvarjajo in spreminjajo. Omogočam jim tudi, da v 

postavitev vključujejo kiparske objekte, ki v prvotno postavitev niso bili vključeni. 

Izključujejo lahko kipe, ki sem jih sama izbrala v prvotni postavitvi. Obiskovalci imajo 

pri spreminjanju proste roke. Celotno postavitev lahko korenito spremenijo, 

prestavljajo podstavke, jih obračajo, prevračajo in združujejo kipe. Dopuščena jim je 

vsa svoboda, pod pogojem, da ostanejo kipi nepoškodovani. Idejo sem izoblikovala z 

željo, da obiskovalca aktiviram. Clare Twomley me je s svojimi instalacijami 

presunila, zato sem želela najti lastno interpretacijo pri vključevanju obiskovalcev 

vrazstavni prostor. Ideja mi ponuja možnost razmišljanja onkraj moje rutine. 

Omogoča mi vpogled v mišljenje obiskovalcev. Zanima me, kako razumejo moja 

dela. 
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 Koncept sem izvedla v okviru skupinske razstave Platno za Krila, na Ptuju med 21-

24.8. Obiskovalcem sem dnevno namenila eno uro, v času katere so sami ali z mojo 

pomočjo spreminjali postavitev in izbor skulpturalnih objektov. Objekti, ki so bili 

izključeni iz postavitve, so bili v času spreminjanja postavljeni v predprostoru galerije. 

Objektov namerno nisem vključila v razstavni prostor, saj bi v sklopu mojega 

koncepta postali v trenutku del postavitve. Posamezniki so lahko kipe med seboj 

menjavali, lahko so v celoti spremenili postavitev. Omogočila sem jim 

prestrukturiranje po lastnih željah, seveda z omejitvijo razstavnega prostora in ob 

upoštevanju navodil, da gre za krhek material in da je potrebna velika stopnja 

pazljivosti. Obiskovalci so bili nad idejo navdušeni, vendar sprva precej zadržani. 

Najprej so bile spremembe malenkostne, vendar sem jih skozi dialog pripravila do 

bolj sproščenega spreminjanja postavitve. Obiskovalci so se razživeli, postavitev se 

je drastično spreminjala iz minute v minuto. Dinamika postavitev se je stopnjevala in 

postajala vedno bolj drzna. Kipe so odnašali v sosednje prostore, jih prevračali, 

združevali, postavljali enega na drugega in jih celo skrivali v podstavke. Koncept je bil 

uspešnop realiziran. 

 

Slika 44: Obiskovalci med spreminjem postavitve 
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Slika 45: Obiskovalci so posegali tudi v postavitev podstavkov, kipe so premikali tudi 

izven razstavnega prostora 

 

Narava relacij je spreminjajoča, zato skušam temu slediti tudi v svoji ustvarjalnosti in  

želim, da se moje Relacije sproti modificirajo. Moji razstavni eksponati in postavitve 

so zmeraj intuitivne, zaradi česar so do neke mere poljubne, zato se mi zdijo zelo 

primerna za tovrstno eksperimentiranje. Svojih postavitev nikoli ne dojemam kot 

nekaj definitivnega, temveč zmeraj kot polje, ki je odprto za spremembe. 

Modificiranje je posledično dobrodošlo, nove oblike interpretacije zaželjene. Želim, da 

so moja dela dojeta intuitivno, s čimer mislim na to, da za njihovo razumevanje ni 

potrebnih nobenih "podnapisov". Skozi Relacije želim vzpostaviti odnos med mojimi 

keramičnimi objekti in obiskovalci. Želim jih tudi vključiti v svoj svet. Nočem, da se 

zgolj sprehodijo skozi razstavni prostor. Ravno nasprotno! Želim jih vzpodbuditi k 

temu, da se skozi razmislek in fizični stik čimbolj povežejo s kipi. Gledalcu tako 

približujem skulpturalni objekt, ki ga prezentiram skozi vse mogoče oblike relacij, ki 

se prepletajo ne samo med posameznimi skulpturami, temveč tudi med skulpturami 

in obiskovalcem, kot tudi širše, med skulpturalnim objektom in prostorom nasploh. 
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Zanimajo me povratne informacije obiskovalcev, njihove predstave o tem, katere 

izmed mojih kipov želijo videti kot razstavne objekte, kako jih dojemajo ter kako vidijo 

razmerja med njimi. Vzpodbuditi jih želim k razmisleku, hočem jih izvleči iz pasivnosti 

in jih postaviti v nek njim neznan prostor ter jih aktivirati. Želim videti njihove odzive, 

ko jim ponujam možnost, da so kreativni. V osnovi torej želim brisati meje ne le med 

obrtniškim in umetniškim objektom, temveč tudi med  umetnikom in obiskovalcem ter 

med razstavnimi objekti in obiskovalci. Ustvariti želim relacije. 

 

 

Slika 46: Obiskovalci med spreminjanjem postavitve 

 

 Več fotografij umetniških del in postavitev je dodano v prilogi. 
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6. Pedagoški del 

Obvladovanje lončarskih spretnosti v kontekstu razvoja ročnih 

spretnosti otrok 

 

 Med razmišljanjem o pomenu obvladovanja določene obrtne spretnosti, se 

usmerimo še v vprašanje, kakšno vlogo ima le-ta pri otrocih, njihovemu razvoju, 

učenju in ustvarjanju. V osnovnih šolah se vse bolj poudarja razvijanje čuta za 

likovne probleme, razumevanje in poznavanje likovnih problematik, pri sami izvedbi 

pa se otroci soočajo z nešteto izzivi, katerim ne namenjamo dovolj pozornosti. Kako 

pomembno je otroke uvajati, spoznavati z določenimi tehničnimi spretnostmi in kako 

to vpliva na otroka in njegov celostni razvoj, bom obravnavala v sledečih poglavjih.  

Znanje, ki se ga pridobiva pri predmetu likovne vzgoje, ne sme biti zanemarjeno in 

spregledano, sploh ko pride do razvijanja motoričnih spretnosti. Kot navajata Pišot in 

Planinšec (2005) se vsa področja razvoja spoznavno, čustveno, socialno in 

psihomotorično med seboj tesno povezujejo. Ravno to pa je eden glavnih ciljev 

likovnega snovanja, celostni razvoj učenca. Pišot in Planinšec (prav tam) nadaljujeta, 

da spremembe in napredek na enem področju vplivajo tudi na ostala področja 

otrokovega razvoja. Ta poteka večsmerno in sočasno na različnih področjih. Hkrati 

poteka uvajanje znanj in razvijanje sposobnosti ter obratno. To pomeni, da je 

motorični razvoj povezan s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. 

Poudarjanje pomena obvladovanja ročnih spretnosti, usvajanja različnih tehnik in s 

tem razvoja fine in grobe motorike pri otrocih, pomeni uspeh in razvoj tudi na drugih 

področjih. Otroci bodo lažje, z bolj spretnimi in utečenimi gibi obvladovali določena 

opravila pri drugih predmetih, ki zahtevajo razvito fino in grobo motoriko.  

Problematiko bom obravnavala najprej skozi definiranje motorike, motoričnih 

spretnosti in sposobnosti ter Labanovo analizo človeškega gibanja. Nadaljevala bom 

z motoričnim razvojem. Posvetila se bom tudi pomenu gibalnih dejavnosti v 

psiholoških razvojnih teorijah, kjer bom izpostavila Piagetovo teorijo kognitivnega 

razvoja. Zaključila bom z razmislekom in povzetkom, zakaj in kako motorične 

sposobnosti vplivajo na otroka in njegov celostni razvoj, še posebno s pedagoškega 

vidika in snovanja učne ure. Skozi celotno obravnavo bom obravnavano tematiko 

povezovala z obrtnimi spretnostmi ter lončarsko obrtjo. 
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6.1. Motorika 

 

»Motorika je kineziološka disciplina, katere predmet proučevanja so fiziološke ravni 

upravljanja gibalnih dejavnosti, gibalne sposobnosti, gibalni vzorci, gibalni razvoj, 

povezanost čustvenega, socialnega in psihomotoričnega razvoja, vpliv telesnih vaj 

na organizem, motnje v motoričnem razvoju« (Kroflič 1989, 4).  

Krofličeva (1989) nadaljuje, da človekovo gibanje obsega nevromotoriko (obrojstvene 

reflekse), senzomotoriko (funkcijska enota zaznavanja in delovanja), psihomotoriko 

(celovitost telesnosti, duševnosti in gibanja) in sociomotoriko (vzpostavljanje 

kontaktov in komuniciranje preko gibanja). 

 

6.1.1. Motorične sposobnosti 

Kineziologi opredeljujejo motorične sposobnosti kot funkcionalne strukture, ki se 

aktivirajo, kadar je potrebno opraviti določene motorične naloge (Kroflič 1989). 

Motorične sposobnosti so tako kot vse ostale prirojene, razvijajo pa se kontinuirano, 

čeprav so prisotne občasne stagnacije in upadanje sposobnosti. Značilno je, da pride 

pri razvoju motoričnih sposobnosti do individualnih razlik, pri katerih nekateri dozorijo 

prej kot drugi, njihov razvoj je odvisen tudi od vadbe in načina življenja (Laninšek 

2011). Razlika je tudi v tempu razvoja, ki ga določa njegova »biološka ura« (Gallahue 

in Ozmun 1998). Če so motorične sposobnosti dobro razvite, omogočajo 

posamezniku doseganje boljših rezultatov pri različnih gibalnih nalogah. Motorične 

sposobnosti so neposredno povezane z gibalnimi  spretnostmi. Kot trdita Pišot in 

Planinšec (2005) so motorične sposobnosti temelj za izvajanje različnih gibalnih 

spretnosti, čeprav so pri tem pomembne tudi druge človekove sposobnosti in 

značilnosti. Nadaljujeta, da prenizka raven motoričnih sposobnosti pogosto 

zmanjšuje možnost uspešnega učenja na področju motorike, visoka raven motoričnih 

sposobnosti pa omogoča usvajanje in uporabljanje vse zahtevnejših gibalnih 

spretnosti. 

Za uspešno pridobivanje znanja in razvoj motoričnih sposobnosti pa je potrebno 

upoštevati samo izkušnjo. Le ponavljajoče, konkretno izkustvo pripelje učenca do 
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usvajanja novih tehnik, še posebno tehnične dejavnosti, ki zahtevajo različne 

spretnosti in omogočajo otroku razvoj motoričnih sposobnosti.  

 Videmšek in Pišot (2007, v Lanišek 2011) navajata šest primarnih pojavnih oblik 

gibalnih sposobnosti: moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, koordinacija in preciznost 

oziroma natančnost. Izpostavljata tudi vzdržljivost kot funkcionalno sposobnost, ki 

opredeljuje intenzivnost v izvajanju določene gibalne naloge z nezmanjšano 

učinkovitostjo. Kremžarjeva (1985, v Kroflič 1989) jih razčlenjuje  po sledečem  

sistemu: 

- telesne-funkcionalne sposobnosti: mišična napetost, mišična vzdržljivost, 

srčno-žilna in dihalna sposobnost, gibčnost 

- motorične sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, moč, gibljivost, hitrost, 

motoričnost 

- gibalne spretnosti: stabilnost (stojnost), manipulacije (ročno ali drugačno 

ravnanje z različnimi predmeti) in lokomocije (osnova gibanja, gibanje po 

prostoru). 

 

6.1.2. Motorične spretnosti 

Ko človek hodi, dviguje, se premika, meče, teče, reže papir ali igra kitaro, uporablja 

tako imenovane motorične sposobnosti. Motorična sposobnost torej zahteva 

prostovoljno gibanje telesa ali okončine za dosego določenega cilja (Magil 1998). Kot 

nadaljuje Magill (prav tam) so motorične sposobnosti sestavljene iz gibanja. Vsako 

gibanje pa ima svoj cilj, za katerega se izvaja. Motorične sposobnosti ločujemo glede  

na dve karakteristiki: prva je groba motorika, pri kateri uporabljamo večje mišice za 

izvedbo giba, ki pa ni tako natančen. Ta je uporabljena pri temeljnih motoričnih 

sposobnostih, kot so tek, hoja, dvigovanje, premikanje,… Druga je fina motorika, ki jo 

nadzorujejo manjše mišice, še posebno tiste, ki zahtevajo oko-roka koordinacijo. S 

fino motoriko izvajamo natančnejše gibe z rokami in prsti, kot je pisanje, risanje, 

rezanje, vezanje,… (prav tam). Otroku omogočijo samostojnost, saj lahko za 

določene naloge (kot je na primer zavezovanje vezalk, uporaba jedilnega pribora) 

poskrbijo sami (Klajdrič 2011). Fina motorika je pomembna pri umetniškemu 

ustvarjanju, še posebno pri lončarski spretnosti. Za dosego končne vrtenine je 
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potrebno detajlirano usmerjanje in premikanje prstov, dlani, uravnavanje pritiska, saj 

tako glino usmerimo in oblikujemo v želen izdelek.  

 

6.2. Labanova analiza človekovega gibanja 

 

 Laban je analiziral človekovo vsakdanje, delovno in plesno gibanje. Pravi, da ko se 

človek giblje, se giblje v prostoru in času, z določeno močjo in v določenem toku. Po 

njegovi definiciji so prostor, čas, moč in tok gibanja osnovne kategorije, s katerimi je 

mogoče opredeliti vsako človekovo gibanje (Kroflič 1989). Kot nadaljuje Krofličeva 

(prav tam) je Leban ugotovil osem kombinacij glede na prostor, moč in čas. 

Poimenoval jih je »efort«, akcije. »Efort« je psihofizični pojem, ki označuje gib glede 

na kvalitativne in kvantitativne dimenzije. Trdi, da je pri vsakem človeku možno 

prepoznati tipične »eforte«, ki so pri nekaterih bolj, pri drugih manj izraziti (Kroflič 

1989, 5). Ti »eforti« so:  

- »udarec« oziroma »zbodljaj«: gibanje je močno, hitro, naravnost; 

- »pritiskanje«, oziroma »potiskanje«: gibanje je močno, počasno, naravnost; 

- »dotik«: gibanje je šibko, hitro naravnost; 

- »drsenje«: gibanje je šibko, počasno, naravnost 

- »zamah«: gibanje je močno, hitro, ne naravnost (v loku); 

- »zvijanje«: gibanje je močno, počasno, ne naravnost (v vijuganju) 

- »trepet«: gibanje je lahno, hitro, ne naravnost; 

- »zibanje«: gibanje je lahno, počasno, ne naravnost 

 

6.3. Motorični (gibalni) razvoj 

 

Motorični razvoj je zaporedje dosežkov, ki se pojavljajo po zaporedju in omogočajo 

usvajanje bolj zahtevnih in celovitih oblik vedenja. Vključen je v spoznavni in čustveni 

razvoj. 

Gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi z refleksnimi gibi fetusa. Razvoj je  

izjemno pomemben in izrazit v prvih treh letih življenja, ko je najhitrejši, nato se rahlo 
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upočasni. Do drugega leta se razvijajo rudimentalne gibalne sposobnosti, kar pomeni 

razvoj lokomotoričnih in manipulativnih dejavnosti, ter stabilnostni gibi, ki vključujejo 

sedenje in pokončno držo. Do sedmega leta se razvijajo fundamentalne gibalne 

sposobnosti. Te obsegajo razvoj stabilnosti, lokomocije z gibalnimi vzorci ter 

prilagojeno in učinkovito manipuliranje z objekti. Razvoj omenjenih se nadaljuje in 

izpopolnjuje do konca desetega leta, to obdobje kategoriziramo kot obdobje splošnih 

gibalnih sposobnosti. V sledečem obdobju se razvijajo specifične gibalne 

sposobnosti, do trinajstega leta se razvija natančnost, hitrost in oblika izvajanja giba. 

Od štirinajstega leta naprej posameznik vključuje znanje, pridobljeno iz prejšnjih faz 

za intenzivno razvijanje gibalnih sposobnosti, glede na njegov individuum. Gibalne 

sposobnosti se specializirajo (Kroflič 1989). Cikel se zaključi ob koncu obdobja 

adolescence, vendar, kot poudarjata Pišot in Planinšec (2005), to še ne pomeni 

konca razvojnih sprememb. Te se nadaljujejo tudi v odraslem obdobju. Pomembno je 

poudarjati pomen razvijanja motoričnih spretnosti že v mladosti, zgodnjem otroštvu, 

saj so le-ti v obdobju dinamičnega razvoja, ki zastavlja temelje odraščajočega 

človeka.  V tem obdobju je otrok najbolj dojemljiv za različne učinke, ki jih lahko 

dosežemo s procesu vadbe. 

Pri razvoju otroka je gibalna učinkovitost omejena s šestimi motoričnimi 

sposobnostmi in s funkcionalno sposobnostjo. Moč, hitrost, koordinacija, gibljivost, 

ravnotežje, natančnost in vzdržljivost so sposobnosti, ki določajo, kako učinkovit je 

posameznik pri realizaciji različnih gibalnih nalog, seveda ob določenem prispevku 

ostalih dimenzij (socialnih, čustvenih, spoznavnih,…). Je proces, s pomočjo katerega 

otrok pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, kar je rezultat interakcije med genskimi in 

okoljskimi vplivi (Pišot in Planinšec 2005). Gibalna dejavnost je integralni del 

otrokovega vedenjskega repertoarja, je medij, skozi katerega se otrok neposredno 

vključuje v okolje, ki ga obdaja, se seznanja z različnimi razsežnostmi okolja, hkrati 

pa mu omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, še posebej v obdobju 

zgodnjega otroštva. Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta (Thelen 

2000).  

 

 

 



76 
 

6.4. Perceptivno-motorične spretnost  

 

Perceptivno-motorična dejavnost je usmerjena aktivnost, ki poteka pod kontrolo čutil 

ob sodelovanju kognitivnih in emocionalnih sposobnosti (Mitić-Petek 1999). 

Perceptivno-motorične dejavnosti se tesno vključujejo v človekovo življenje. Njen nivo 

razvoja neposredno vpliva na odzivno uspešnost funkcioniranja posameznika. Da 

lahko učenec uspešno izvaja spretnosti znotraj šolskih dejavnosti, mora imeti dobro 

razvito perceptivno motoriko.  Za njen razvoj je pomemben načrt aktivnosti, kar 

pomeni, da postavljamo cilj neke aktivnosti in načina za dosego le-tega. Načrt 

aktivnosti je torej kriterijski obrazec, s katerim se regulira določena aktivnost. Z dobro 

načrtovano aktivnostjo lahko razvijemo perceptivno-motorične aktivnosti do stopnje 

mojstrstva (Mitić-Petek 1999).  

Fitts (Andrilović in Čudina 1991, po Mitič-Petek 1999) razdeli senzomotorične 

spretnosti na tri področja. Prva je kognitivna faza, kjer nalogo analiziramo in 

dejavnost verbalno opišemo. Sledi ji asociativna faza, v kateri se sklopi perceptivno-

motoričnega vedenja urijo in povezujejo, aktivnost je še vedno pod kontrolo 

percepcije. V zadnji fazi je hitrost izvajanja povečana, perceptivni nadzor se 

zmanjšuje.  

 

6.5. Psihomotorični razvoj 

 

Psihomotorika obravnava pomen gibanja, zaznavanja, doživljanja in ravnanja v 

socialnem kontekstu ter njihovo soodvisnost. Je sredstvo za razvoj harmonične 

osebnosti, saj otroka usposobi za skladnost s samim s seboj in za prilagajanje okolici 

(Kremžar 1997). Psihomotorični razvoj delimo na razvoj sposobnosti in gibalne 

dejavnosti – stabilnostne, lokomotorične in manipulativne dejavnosti (Tancig 1987).  

Otrokov gibalni razvoj lahko delimo na obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje. Pri 

vsaki starosti se razvijejo značilni gibalni vzorci, ki kažejo na stopnjo zrelosti in 

sposobnosti za socialno prilagajanje okolici. Razvoj je sicer povezan s starostjo, ni pa 

od nje odvisen. Vsaka stopnja je na nek način rezultat predhodne in pogoj za 
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vzpostavitev naslednje, višje stopnje. Vsaka stopnja ima več različnih obdobij. 

(Horvat 1983) 

6.5.1. Faze in stopnje psihomotoričnega razvoja 

Faze in stopnje psihomotoričnega razvoja so razdeljene glede na posamezna 

razvojna in starostna obdobja človeka. Faze, ki jih bom v nadaljevanju navedla  

(Gallahue 1982, po Tacing 1987), so zgolj okvirne, saj moramo pri  motoričnem 

razvoju upoštevati individualne razlike. Glede na dednost, okolje in tudi 

samodejavnost se otroci med seboj razlikujejo, kar vpliva na njihov razvoj. Gallahue 

in Ozmun (1998) jasno opozarjata na individualen »urnik razvoja« posameznika. 

1.  Refleksna gibalna faza (od prenatalnega obdobja do 1. leta starosti) 

Od prenatalnega obdobja do 4. meseca poteka obdobje vkodiranja (zbiranja) 

informacij. Osnova za zbiranje je refleksno gibanje, ki se pojavi že pri fetusu in 

kasneje pri novorojenčku. Z njim se zbirajo informacije o neposrednem okolju. 

 Sledi mu obdobje dekodiranja (procesiranja, obravnavanja) informacij, ki traja od 4. 

meseca do 1. leta. V tem obdobju se vse bolj razvijajo možganski centri, ki 

postopoma prevzemajo nadzor nad skeletnimi mišicami, kar vpliva na začetek 

razvoja kontrole gibov, ki vključuje tudi obravnavanje in uskladiščenje dražljajev. 

Psihologi opozarjajo, da če se pri otrocih v tem obdobju nekateri gibalni vzorci niso 

utrdili in niso popolnoma osvojili, je moteno zorenje v naslednjem obdobju (Košak, 

1993). 

2. Rudimentalna gibalna faza (od rojstva do 2. leta) 

V tej fazi se izoblikujejo prve oblike zavestnega, namernega gibanja, ki so odvisne od 

zorenja organizma ter so razvrščene v določenem časovnem zaporedju. Nanjo 

vplivajo dedni dejavniki in dejavniki okolja, zato se hitrost gibalnega razvoja 

spreminja. Faza vključuje razvoj stabilnostnih gibanj (ki omogočajo sedenje in 

pokončno držo), manipulativnih gibanj (te zajemajo prijemanje in spuščanje 

predmetov) in lokomotornih gibanj (omogočajo plezanje in hojo). 

Rudimentalno gibalno fazo delimo na obdobje inhibicije refleksov. Ta traja od rojstva 

do 1. leta. V tem času se refleksi, ki prevladujejo ob rojstvu otroka, z razvojem 

korteksa postopoma inhibitirajo in počasi izginejo. Posledično se otrok zmeraj bolj  
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giba zavestno, vendar vseeno integrirano ter slabo diferencirano, gibanja so slabo 

nadzorovana in groba. Temu sledi predkontrolno obdobje, okvirno od 1. do 2. leta. 

Otrok razvije večjo kontrolo in natančnost pri gibanju. Perceptivne in motorične 

informacije so bolj smiselne in skladne zaradi procesa diferenciacije med senzoričnim 

in motoričnim sistemom. 

3. Temeljna gibalna stopnja (od 2. do 7. leta) 

Na tej stopnji razvoja postaja gibanje vse učinkovitejše in bolj usklajeno. Za otroke v 

tem obdobju je značilno, da aktivno preiskušajo ter raziskujejo svoje motorične 

sposobnosti in zmogljivosti. Otroci odkrivajo in izvajajo različne gibalne spretnosti, 

najprej ločeno, potem vse bolj povezano. V tem obdobju ima velik pomen igra, 

spodbuda in učenje. Deli se na tri obdobja, ki se med seboj prepletajo. Prvo je 

začetno  obdobje, ki traja od 2. do 3. leta, sledi osnovno obdobje od 4. do 5. leta, 

zadnje je obdobje zrelosti od 6. do 7. leta.  

Za prvo obdobje je značilna usmerjenost k cilju, vseeno pa so opazne problematike 

na področju koordinacije in ritma, gibanje je še nekoliko omejeno. V drugem obdobju 

je temeljno gibanje že bolj usklajeno. V zadnjem obdobju, obdobju zrelosti, naj bi 

otroci obvladali večino temeljnih gibalnih spretnosti, kontrola je večja, pri izvajanju 

gibalnih nalog je opazna usklajenost in učinkovitost. Pogoj za to pa je spodbudno 

okolje in priložnost za dejavnost in učenje. 

4. Športna gibalna faza (od 7. leta naprej) 

V sledeči stopnji moramo otroku zagotoviti pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti, 

kar bo vplivalo na izboljšanje nadzora gibanja in gibalne učinkovitosti v celoti. V tem 

času se intenzivno razvijajo nekatere motorične spretnosti, predvsem reakcijski čas, 

koordinacija in hitrost gibanja. Osnovna gibanja se v tej fazi izpopolnjujejo, pričnejo 

prehajati v bolj kompleksne gibalne dejavnosti.  

Delimo jih na tri obdobja. Začne se s predhodnim obdobjem, od 7. do 10. leta, ko 

otrok začne povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje 

specializiranih športnih spretnosti. Gibalne spretnosti so vedno bolj nadzorovane, 

izpopolnjene in hitre. Manipulativne in stabilnostne spretnosti postanejo bolj 

natančne, sestavljene in dovršene, uporabljajo se smiselno. V tem obdobju je 

pomembno, da otrok razvije gibalne vzorce na različnih področjih. Specializacija na 
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določeni telesni dejavnosti lahko otroku škodi tako pri motoričnem kot na 

osebnostnem razvoju. 

Obdobje prilagoditve ali specifična gibalna stopnja traja od 11. do 13. leta. Oblika in 

natančnost izvedbe gibalne dejavnosti je na tej stopnji izrazitejša. V katero gibalno 

dejavnost se bodo otroci vključevali pa je odvisno od specifičnih, kognitivnih, 

motoričnih in kulturnih dejavnikov. 

Faza se zaključi se z obdobjem trajne uporabnosti ali specializirane gibalne stopnje, 

ki traja od 14. leta do konca življenja. Za obdobje je značilna uporaba in vključevanje 

iz prejšnjih faz  pridobljenega znanja. 

 

6.6. Gibalne dejavnosti in njihov pomen v kontekstu psiholoških 

razvojnih teorij 

 

Poudarjanje  motoričnega razvoja je tematika, ki jo že desetletja izpostavlja več 

znanih teoretikov, kot so Freud, Erikson, Gesell, Havighurst, Piaget in drugi. 

(Gallahue in Ozmun 1998 po Pišot in Planinšec 2005). Freud v psihoanalitični teoriji 

poudarja, da ima na vsaki stopnji osebnostnega razvoja posameznika pomembno 

vlogo tudi gibalna dejavnost. Erikson v svoji teoriji psihosocialnega razvoja poudarja 

pomen motoričnega razvoja, še posebno vpliv raznolike gibalne izkušnje v kritičnih 

razvojnih obdobjih. Gessel celo trdi, da so temeljne gibalne sposobnosti pokazatelji 

stopnje socialnega in emocionalnega razvoja, na kateri se nahaja posameznik (prav 

tam). 

Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, 

presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, 

odločanje in učenje (Marjanovič Umek 2004 po Pišot in Planinšec 2005). Med najbolj 

znanimi je Piagetova teorija kognitivnega razvoja, ki med drugim poudarja 

pomembnost razvoja psihomotoričnih spretnosti za razvoj inteligence. Po njegovem  

mnenju se miselne sheme spreminjajo skozi razvoj, ki se iz motoričnih akcij postopno 

spremeni v mentalne operacije, miselne strukture pa se spreminjajo zaradi 

adaptacije, ki poteka v interakciji z okoljem. 
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 V prvih dveh letih razvoja, v obdobju senzomotorične stopnje  ima namreč ravno 

motorični razvoj odločilno vlogo pri razvoju prvih oblik intelektualnih sposobnosti. 

Otrok v tem času spoznava svet in ga razume preko svojih gibalnih in zaznavnih 

dejavnosti. Primarne intelektualne aktivnosti se oblikujejo iz osnovnih gibalnih akcij. 

Stadij se zaključi s simboličnim razvojem procesov in uporabe govora pri reševanju 

različnih situacij (Kroflič 1989). Piaget je s tem dokazal, da se intelektualni procesi 

razvijajo že pred razvojem govora, izkaže pa se kot praktična inteligenca. Ta se 

začne že med 3. in 6. mesecem starosti v gibih in zaznavah, ki so organizirani v 

akcijske sheme, namesto v besede in pojme (prav tam). Znanje, pridobljeno v tem 

obdobju se razvija v predoperativno stopnjo, ki traja od drugega do sedmega leta 

starosti. Otroci v tem obdobju pričnejo v procesu mišljenja uporabljati simbole, 

predstave in pojme. Mišljenje postaja ponotranjeno.  

Piagetovi teoriji se pridružujejo tudi drugi avtorji. Wallon upošteva gib kot pomemben 

dejavnik pri razvoju mišljenja, saj so po njegovem mnenju kretnje psihomotorični 

znanilci misli. Kot obliko delovanja definira imitacijo, ki vključuje odnose med gibi in 

predstavo (Kroflič 1989). Krofličeva (prav tam) navaja tudi Vygotskega in Meada, ki 

opredeljujeta gib kot socialni in komunikacijski pojav v otrokovem razvoju. S pomočjo 

gest otrok komunicira z okolico, kasneje se le-te razvijejo v besedne geste s svojim 

simbolnim pomenom.  Krofličeva (1989) opisuje tudi Gardnerjevo teorijo, ki  

opredeljuje telesno kinestetsko inteligentnost kot posebno vrsto inteligencei. V to 

opredelitev vključuje spretnost uporabe lastnega telesa, izdelavo orodij, telo in gib v 

umetniških dejavnostih. Po njegovem mnenju je telesno kinestetična inteligenca 

enakovredna drugim: besedni, glasbeni, logično-matematični, prostorski in osebni 

(prav tam). 

 Kegan (1971 po Pišot in Planinšec 2005) ugotavlja, da je razvoj kognitivnih 

sposobnosti nujen za razvoj motoričnih potencialov, kar utemeljuje z dejstvom, da 

določena stopnja razvoja kognitivnih struktur pogojuje pripravljenost otroka na 

usvajanje gibalnih spretnosti. Po drugi strani pa so kognitivni procesi na tako 

zapleten način vtkani v kontekst otrokove motorike, da gibalna dejavnost zagotovo 

aktivira tudi kognitivne funkcije. Zato so za otroka v razvoju zelo pomembne 

motorične in druge problemske izkušnje, ki imajo še posebej v prvih šestih letih 

življenja neprecenljivo vrednost. 
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6.7. Pedagoški vidik usvajanja obrtniških spretnosti pri likovni 

vzgoji 

 

Krofličeva (1989) navaja faktorje ustvarjalnosti po Guillfordu (1967). Ti so: 

fleksibilnost (prožnost mišljenja, iznajdljivost), fluentnost (tekočnost, bogastvo 

zamisli), originalnost (izvirnost) in elaboracija (način izvedbe zamisli). Menim, da je 

eden  ključnih faktorjev pri ustvarjalnosti prav elaboracija, saj brez razvitih spretnosti, 

motorike, tehničnega znanja idejo težje ali celo slabše izvedemo, kot bi jo sicer. 

Leban se je v svoji teoriji gibanja še posebno osredotočal na proučevanje ritma 

človekovega dela in ga primerjal z delovnimi plesi (Maletić 1983 po Kroflič 1989). V 

obeh gibanjih izpostavi značilno organizirano gibanje in reguliran ritem, razlikujeta se 

le po namenu. Cilj dela je praktičen, funkcionalen, cilj plesa (v našem primeru lahko 

navežemo na likovno izražanje) pa je doživljajski, umetniški. Za izvedbo obeh so 

potrebni »eforti«. Lebanova teorija nam tako jasno nakazuje paralelo med 

vsakdanjim delom in umetniškim izražanjem. Lahko bi rekli,  da je za umetniško 

izražanje nujno potrebno  obvladovanje »efortov«, ki so prisotni pri človekovem delu. 

Bolj ko so ti dodelani, specializirani, izurjeni, boljši je transfer »efortov« na umetniški, 

doživljajski nivo. S to mislijo lahko ovrednotimo pomen usvajanja in obvladovanja 

določenih spretnosti tako pri otrocih kot pri odraslih. Da se lahko umetniško izražamo, 

je nujno potrebna gibalna osnova, na kateri lahko gradimo umetniški izraz, pa naj gre 

za likovni, plesni ali gledališki izraz.  

Ivan Furlan (Mitić-Petek 1999) navaja, da so perceptivno-motorične aktivnosti 

organizirane po zaporedju, hierarhiji in da je napredek na področju perceptivne 

motorike opazen takrat, ko otrok pri izvajanju motoričnih nalog zmanjšuje perceptivni 

nadzor.  Če to impliciramo na obvladovanje lončarske spretnosti, lahko rečemo, da 

se lončarskega vrtenja učimo po korakih in da preskoki niso možni. Spretnost se 

razvija s kombiniranjem majhnih perceptivno-motoričnih shem (kot jih opisuje Furlan 

prav tam) ter se shranjujejo v dolgoročni spomin. S časom, ko spretnost obvladamo, 

ko je shranjena v dolgoročni spomin, postane naš pristop k lončarskemu vretenu 

drugačen; naš perceptivni nadzor se zmanjša, motoričen se poveča. Dejavnost, za 

katero smo prej uporabljali več percepcije, zdaj opravimo brez večje osredotočenosti 

z zgolj motorično spretnostjo. 
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 Pri izpostavljanju usvajanja spretnosti moramo upoštevati ugotovitve kineziologov, ki 

navajajo, da lahko prezgodnja specializacija telesne dejavnosti v zgodnjem šolskem 

obdobju škodujejo otroku. Gibalne sposobnosti se takrat šele razvijajo, fokusiranje na 

spodbujanje in razvijanje le določenih gibov pa pomeni za otroka pomanjkanje 

razvoja sposobnosti na drugih področjih kot tudi osebnega razvoja (Kroflič 1989). Kot 

likovni pedagogi moramo zato pri snovanju učnih ur zavestno usmerjati otroka v 

raznovrstne izkušnje in spodbujati usvajanje ročnih spretnosti.  

Glede na faze motoričnega razvoja lahko rečemo, da je otrok od sedmega leta 

naprej, ko se pričnejo razvijati splošne gibalne sposobnosti, pripravljen na usvajanje 

različnih gibalnih spretnosti z zahtevnostjo prilagojeno njihovi starosti. Spoznavanje z 

različnimi obrtnimi spretnostmi daje otroku širše možnosti razvoja gibalnih 

sposobnosti skozi različne izzive in interese. Pri tem je pomembno tudi upoštevanje 

različnih materialov, ki otroku omogočajo širše spoznavanje občutkov in ravnanja ter  

fine motorike. 

  

6.7.1. Spodbujanje pridobivanja motoričnih sposobnosti pri pouku 

-Demonstracija; Piaget (Batistič-Zorec 2000) poudarja pomen prenosa znanja iz 

socialnega okolja, v našem primeru pomen učitelja. Pri pouku je potrebno ustrezno 

predstaviti material, orodje in tehniko, s katerimi se bodo učenci soočali. Brez 

kvalitetne predstavitve bo tehnika nepopolna, material neizkoriščen in orodje 

nepravilno uporabljeno. Učitelj pouka ne le vodi, ampak mora skozi proces 

ustvarjanja aktivno sodelovati z učenci.  

- Vadba in izkušenje; učenec s pogostejšim izvajanjem usvaja tehniko in lahko 

izpopolni svoje spretnosti. Piaget uvršča izkušnje (fizične in logično-matematične) 

med ključne dejavnike razvoja. Učenec z raziskovanjem, opazovanjem, tipanjem, 

okušanjem, vonjanjem in poslušanjem ugotavlja, kakšni so objekti in kako se 

spreminjajo (prav tam). 
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Slika 47: Učenka za lončarskim vretenom 

- Izzivi; izzivi spodbujajo in motivirajo učenca, da likovni izdelek tehnično dovrši. 

Učencu je pomembno, da likovno nalogo dovršeno izpelje do konca. Učenec se bo 

lažje in hitreje naučil lončarskih spretnosti, če mu bomo za izziv postavili izdelati 

skodelico.  

 

Slika 48: Izdelovanje skodelice 
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- Raznoliki materiali; ti omogočajo, da učenec usvaja različne gibe, uri tako grobo in 

fino motoriko. Vsak material ima svoje lastnosti, posledično tudi obdelavo, skozi 

katero se učenci spoznavajo z novimi tehnikami.  

- Uporaba različnih orodij; učenec z uporabo različnih orodij razvija tako fino kot 

grobo motoriko, saj vsako orodje zahteva drugačen gib in uporabo. Pri oblikovanju 

izdelka za lončarskim vretenom uporabljamo več orodij, ki nam pomagajo doseči 

želeno obliko.  

 

Slika 49: Osnovni pripomočki  za delo z lončarskim vretenom 

 

- Različne tehnike; obvladovanje različnih tehnik omogoča učencu, da razvija svoje 

motorične sposobnosti skozi različne gibe. Poznavanje tehnik pri učencu tudi 

spodbuja divergentno mišljenje. Keramika ponuja različne načine za izdelavo 

likovnega izdelka. Lahko jih gradimo s trakovi ali kačicami, lahko jih votlimo, lahko jih 

izdelamo s pomočjo lončarskega vretena.  

Če povzamem, spoznavanje  z novimi tehnikami in tudi materiali omogoča učencu 

širše mišljenje in lažje reševanje problemov na drugih področjih. Učenci se namreč 

vedno znova soočajo z istimi tehnikami in materiali, kar povzroča stereotipno, 

konvergentno razmišljanje, usmerjeno le v določene, ustaljene rešitve. Več 

priložnosti kot bomo ponudili za spoznavanje, bolj bomo učencu omogočili 

divergentno mišljenje, na katerem temelji ustvarjalnost. Skozi usvajanje različnih 
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obrtniških spretnosti, spoznavanje z različnimi materiali se reševanje problemov na 

drugih področjih lahko razširi, saj se je skozi osebno izkušnjo naučil nekaj novega, 

kar lahko uporabi tudi na drugih področjih. 

Pomembnost obvladovanja obrtnih spretnosti in kako zastaviti učno uro lahko 

obravnavamo tudi iz perceptivno-motoričnega vidika.  Na primeru učenca in 

lončarskega vretena bi torej lahko rekli, da bi načrt aktivnosti izgledal nekako tako: 

kot cilj učne ure se zastavi na primer obvladanje centriranja gline za lončarskim 

vretenom, za dosego tega cilja pa zastavimo kot prvo motivacijske okoliščine, ki 

učenca spodbudijo k želji in interesu, da bi nalogo obvladal, kot drugo dobro 

predstavitev tehnike, v katerem otroku predstavimo vse pomembne dejavnike v zvezi 

s centriranjem gline (položaj in gibanje rok, dlani ter prstov, hitrost lončarskega 

vretena, močenje gline,…). 

 

Slika 50: Otroški izdelek narejen na lončarskem vretenu 

 

Kot zadnje pa je pomembno, da učenec samostojno izkusi tehniko in da mu ob 

procesu vrtenja sproti dajemo napotke za uspešno centriranje. Če so vsi ti dejavniki 

izpolnjeni, bo učenec z nekaj vaje hitro osvojil centriranje gline in bo lahko nadaljeval 

z drugimi stopnjami vrtenja. 
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7. Zaključek 

 

Izbrana tematika me  je izzivala skozi celoten proces in spodbudila za nadaljnjo delo, 

raziskovanje in ustvarjanje. Skozi proces pisanja in ustvarjanja sem ugotavila, koliko 

problematik se na to temo še odpira.  

Pred soočanjem s temo lončarske vrtenine kot skulpture sem imela ogromen 

predsodek do lončarjev in umetnikov na področju keramike. Prepričana sem bila, da 

se  temu premalo posveča, kar je sicer res, a ob raziskovanju in spoznavanju novih 

avtorjev sem ugotovila, da slika vendarle ni tako črna, kot sem sprva mislila. Kljub 

temu, da umetniške vrtenine redko vidimo v umetnostnih galerijah, je prizadevanje po 

priznavanju umetniškega lončarstva in keramike vedno večje. Keramika postaja 

vedno bolj priznan medij in prepričana sem, da bo tudi lončarstvo doseglo 

prelomnico, ko bo z ustrezno kritiko in izobraževalnim sistemom preseglo podrejen 

položaj in okvirje obrti.  

Seveda je položaj lončarstva in keramike odvisen tudi od razvoja sodobne umetnosti 

in njene teorije. Začrtane smernice, morajo omenjenima medijema omogočiti širšo 

prepoznavnost in enakovrednost. 
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Krila, v okviru festivala Dnevi Poezije in Vina na Ptuju, med 21. in 24.8. 

 

 

Slika 51: Prvotna postavitev 

 

Slika 52: Kipi, ki niso bili vključeni v prvotno postavitev, na voljo obiskovalcem, da jih 

vključijo v razstavo 
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Slika 53: Prvi manjši premiki v postavitvi 

 

Slika 54: Aktivni obiskovalci med postavljanjem razstave 
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Slika 55: Aktivni obiskovalci med postavljanjem razstave 

 

Slika 56: Ena izmed postavitev, ki je nastala tekom spreminjanja postavitve 
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Slika 57: Obiskovalci so domiselno uporabljani votli del podstavkov 

 

Slika 58: Detajl postavitve 
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Slika 59: Obiskovalka je aktivno spreminjala postavitev 

 

Slika 60: Kipe so obračali, polagali in naslanjali enega na drugega 
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Slika 61: Kipi so bili postavljeni tudi izven razstavnega prostora 

 

Slika 62: Ena izmed postavitev, ki je obveljala do naslednjega premikanja 
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Slika 63: Obiskovalci so vse redkeje izločali kipe in poskušali vse vključiti v razstavo 

 

Slika 64: Zadnja postavitev, pred zaključkom razstave 


